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PRESIDEXC!A DO SR. VlSC:OXDE' DE JAGU.\RY. -. 
SU~DfARIO. -EXPI~DmSTI~.-Parar.or 4ln commissrro· ele pcn

sõag c Ol'tlonados 1ll"' Hontú1o sobro a. licour:a no nuxilinr 
da. bJIIlioLhcc!l. nncional Antt"IU!o (iouçnh·e~ Pil·n:;ih::&.. _
Roctincnçíh'l do St·. João .Aift'{•tlo. 0tJSt11'\':H;ttcs tlt'l Sr. 
J .. olio YcUoso.-Pni:.lt~llt.\ 1'.'1.1\'1'~ H.\ onn1~~~ uo J,J,\,- Or~·-n· 
m_cnto üa justit•n .. TJiscnr·si'l do St·. Diogo \'olh.->.-SP.arrsrM 
t>AnTI~ 11.\ Onot~); no JJIA.-Riuição ·un :-;o nadO!' pot• S. Paulo. 
...;...J{oproz~onta.C'ão ll::t. camarn. 111unldpal du. ''i lia. l!a Pculm, 
npa·c:oontnda p'oto Sr. L" ~ccroLn.t•io. contra a uuuuli;H,;iio 
tia. olcicfio :'L quu so pt•ocodou a.lli •. Oh;c:ut•:mli Jos St•:;, 
Vi~ira dn Sil,·a. f'.u-n.nn;;n:'~o" Ct·uz ~fach:.ul~'l. Di;;cnt·~o a 
llJliOHtla J.o .St·. nolloy. OiliCIIJ':iO do St·. ~loni.S"s ti<J .\.1-

'ml!hlu. • 

A's H horas du m:mlru fez-se 3 c!~:tmndae 
Mhal·mn-se presentes :lS Srs. scnntlore~. :r sn!Jct·: 
Visconde de Jagn:lry, Dins· ele Carndlro, Ct•nz 
Macluido, Dnriio. 1le .l\lamnngn:Ipc, Cor·r·ciu, Pnr~
nog·u:.í, Visconde du AI.>Mlô, Alfonso· Ceh:o, J.oiío 
Vclloso, Luiz Carlos, Vioit':l dn Silva, nnruo da 
Laguna, HiiJciro da Luz, Barros Dnr:·oto, Dant.:1s, 
1\feudcs de.Almoicln, Diog-o Velho, .Antno, João AI·· 
fredo, Barão do :M:n·oim, Chicllorro, Jagnm•iiJe, 
Loitiio ela Cnnhn. Pnes de Moudoru:n, Uchüa Ca
valcunLi, Visconclu tl•J Nicthel'oy, Ntmcs Gonc-at
vcs c 1\Iut:qnez do IIorval. 

·.Dcixnru·m elo compnrecer, com crn1sn partici· 
pud11, os Srs. Conde de Jlnepencly, DtHJUe ilc 
Cnxins.~ Octnviano, Pnnln Posson, Silvcirn LoJJo, · 
Almeiila c Albuquerque, Si!Yciru rln :li[otta, Sn
r·ni\'a. Visconde lie llom IleLiro o Visconde do 
lHo llrnnc(l. · · 

.Doixnr:11n do compnrecor, 
Jln<la, c1s S:·s. llarJo de Souzu 
ut• Suns~nna. 

\'. IV 

sem causa parLici
QLlciroz o Visconde 
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Ü Sn. 1. 0 SJ(CfillT~,!O dCrt t:Ollta t]O seg'UÍU!I) 
-· 

EXPEDTEXTE. · -··:.... • 
.•• ........ "' ' ; ', . . . ::: .... :·-:-:·~.r . 

Officio, de 21 'do mez fH'OXiri'l'o· f1ildo, ela mesa·'· ,.;,-.,-: 
·elo collcgio efcitoJ·nl de It:•pe'i:t\irim; .. província do . : · ·· 
Espit·ito Snntc>, rcrncttcnd" cúilin tllltllentica das·:<?''-~:~'
acta,:; da cloi('uo·á que so procedeu no.dito colle-?:1"'•'- '!.c· 
gio para prccnchirnonto da Y:1ga do um•senador~ ·i";.;. ,.;~ 
-.A.' cotrunisslio de coHstitnioiTo.~ - -... _ --~~-<;-

O Sh. ::!. " sJWitP.'l'Aruo leu o suguintê•· .. • 

' 
Pro·"et:r!J'. . ;- _ .>.;;~;{.>_ ·- :, ~~ ", 

• A proposição da e:nnn c·n dos Brs. depnta!l~~~,f.,; "' .... ~~~: 
;;ob ~~: 2:::q, tlc ~8 de ~\tl!ro do corl'~n.re:~annq,~;;>;::~; 
qLlC tot presente a comrrass;:o dl.l pcr.tsues~·or.cl:~.· _,;;::...·r-·. •::.;; 
nndos, pnt·n ~lat· !>tli'CCCI' ·poJ: de.tértúín~~qi1;d9.~~·.:. ','· · ·~ 
senado, !ln~Ot'JZn o g:oy~rno n conc~det~ n~a_l,~"l~~·:,~~:I":- ... :-~ 
linr dn brblrotilcca nac:onal Arltonto Go·nçr.Ivcs · ,..,.. ... ·:·• 
Pir:rg·iba um nnno do liccura.com o rcspecl,Ivoc ... ~; 
onl.::nnllo, vnrn tl':ltnr de sna sande. ,.. ·~<~·.?'·-- ::!: .. :,;é~ 

• A commiss1io, aprccinndo o justo· iü:oti'Í'o· d,e ·.,;..c;::'.'''';'i 
mol.:slia,. cab:drncnt" cotnprov:rdo cqtil:.;os'docu• ··:~· :,~~~ 
mcnLos .lr~nto~, enLen.du que devo ser- :rttondidà<'. "'.'~.-~-c~ .. 
:r rn·etenrno ~lo ~npplt~ante, sendo para· osso.Jl.m~·:,.~~; 
sn!JmoLLilla a d:scussao c uvproyadu a.: rcfin•tan;:>0" ~~ 
proposi<-ão. . ,,. - .,. ··.·~.::.:·. ,_.,~z 

• Snl:i dus com missões do s(llwdo .on1 :1. do .As;osto ~ · \~ 
elo 18i\1.- Antoi!l'o 11I. Nunrs · Goill:alvns.-.:1. - '·'•' 
Lei tiro da Cuitlta.- E . .:l. 'J:ien·ct tlh Silva.· • .. 

· · Ficou sobt·c u· mesu pn·t:fi· so't· tom:Hlo cm con· 
sitlorn(;i'io con.t n. fl}'OI?D~içuo :.Vgtw se rof'oro, indo ;: 
L'llll'CLI\11!0 a Illl!ll'Jl1'1ll'.·. . ·, ..• ; . 

•rendo compnr·ccido m:tls os Srs. l3ar·1io do Pi· ,:;,~1;jf•-.;:. 
rnpuma o Cnnlw o Pigueirotlo, o S'r. Presidente . .,,.71:'5:::1'~--. 
nl:riu. u _scssUo.. · ~:·;;.~~~~~::~;; · 

. :t ~S~'?:·· , . , 

r;DV/\LDO tl'.-'r/>1/\ 

Ol'.J::!~DOR .., ., 
'}ti: .. 

•.. ~ ;:.~.-·.· 
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ANNAES .DO SEN..!-~DO. 
... . ' .·,~··! 

-. .J,.,cll-So :t ncr.n dn sos~fio nntrce(lontr~ o. nti'o hn
vrm UI. !JUOIIl ;;oiJI'O a/ln liZúSSO OIJSCI'I'a!)ÜOS, dOU· 
se JlOJ' npprov/l(l:J. 

O Sn . .To .to Ar,Jenr.r.iD:- ...... casot'-em rJuo·n indn• 
ou _fleavn o primeiro votndo nn.,Jisrn,. !I rjunl.· ~!?· 
tet·m do ser nltcr:llltl qnrmto ao torcou·.o cnnd1·· 
duto. 

CompnJ•orornm depois o~ Srs. Jnnn,nrirn, Vis· 
conde de ~fJtl'itilm,JJnriío de Cotogipe, Fc!'llllndes 
dn Cunha, Sinimliü,-1'eixeirnJtmior,Diniz, Fnus· 
to de Agni:1r o Gudoy .. 

E po1· esta occnsiiío é-mo g'l'nfo rccoJ•ànr quo os 
mnis distinctos membros do pnrlida li!Joral com 
nsscnto nestn cnsa (ctpoiatlos) •.• 

Voz!ls:-E'· vcrunde. 
I'.li:C'l'Jl'JCAÇÃO. 

O Sr. João J.\IJJ1"a•ec!o: -Sr. pro;;idente, 
-,iJcsejo fnú!J' umn rcctiflcn('ÜO, qu cxplicnr um 
_ facto, qn'e'hontem foi-Jnonos exnel:lfnente 11xposto 

pelo· nobre sonwlor pei11 B:.h ia. 

O Sn • .ToXo AvFnBoo :- ; • , fornm 1-1.nnnimcs, 
fnzcudo-mo grnurlo honra· em clizoJ' que n minlw 
cleiç:io cru muito lcgitimn, muito notural ••.• 

0 Sn. LEÃO VEr,r,oso :-Apoinuo. 
O Sn . .ToXo Ar.FnEJ>O:- ... cniio tiuhn síniici o 

dcJ'cilo do regulamento (ctpoiados), dul'eito que é
commum :ís clrJi"ues dos nol.1res scnm!ol'f)S polH 
Bahin, do nobr..i Sr. ministro dn fnzoncl~ e de· 
todos os outros, que depois tGn1 cntrndo, poJo 
r1ue, nn opinião dos proprios 1iJJeracs, osso de-

O Sn. Lm,\o VELr.oso: -l'\iío npoindo. 
~osnD'õ.:to Ar,J;n~>oo:- Niiá sei pn1· I'JUC o no-

. bre:' s'enndor, sempre f'jiJO tr:1tfl dtJ eleições, Yni 
· '.btlSC:lr oxeu1plos nn pt·ovincin do .Pcl'llnmbt:c·o. 
. · ·."'::b.,s·n·~--:T.E:to Vn:r.r,oso : -Não npoiitdo. 
:·- ~~õ-:.§n.: ;ro.Io .A.r.F'ilr.:no : - En1 todo o cn~o, nfío 
... mo sendo pcrmit.tido dey;~ss"r ;JS intent·ües do 
: : ... nobye scnndoP. . . . -, . 

:-.. · O Sn. LB.i:n Vm,J.nso :-~rfinl1ns inten.;ües em re-
Jaoiio no nolJrO scn11dor siio tod:1s !Jonevolns. 

O Sn . .To,\o ,\r.r.nBDn:- .-\s~im cleyo crêr; mos 
nflo deYo dcix:u· p:•~s:a· Jlfl111 npt·ccinç~o qno, 
·como j;i di~sc, é menos exnct:.. 

O Sn. LBÃO VELLo;;o :-Pe~,·o n pnlnvrn. 
O Sn. Jo,\o' Ar,Fnr,oo :-E' umn rJuesti'ío do fneto, 

e eu niio de:<ejn rJne n rliscLll'so do nobre scnudor 
corra scrn CJUo n JllinJw con teslnt~lío o sig;n. · 

. O noJJrc scnndor, f'nllrmdo d:1 elcil,'iiO de Tnu
lluté, disso: • A ·este respeito IWt'O pormissilo 
pnrn citnr o que disse c-m outJ':r occnsilio n com
missiio do verifien('i'ín ele podcJ•cs, com)lOStll dos 
Srs .. Viseondo d1J Niethcroy, Tcixeim .l~mJor u 
Fel'llnndes· dn Cnnlin, lrnr:l!ldo dn.· elc1~:•o do 
nosso ilJustJ·e collcgn o St·. Jo:lu Alfredo. 

• Houve umn rc•prcscntrlf'iio rlo pnrt.ir.Jo lilJcrnl 
n':t provinc'in de J>ernnmlmr:o nccnsanllo n l))eiç:io 
scnntorinJ do- fnltns e cntru os diversos mol.iv"s 
que :1Jlegon, um. f'oi :.1 impossibilidade do l.iJlU· 
r~ciTo de [!JgunHJs Jlnrochin:-;. J) 

Primeil·ninontc direi no noiJro scnnuor que niio 
houve I'CJl!'escnt:w~o do JHU'Iido libernl de Pur
nnmllue·o.--•'·Um ddndiio, por mnis respoilnvcl 
que ·seja, niio J1ódc fnJlnt· com n í<Jrçn collcctiva 
do_ um,pnrticlo; e l'oi um só cidndiio CJUe repre
sentou contra n cloir•1'ío do Pornmnbuco, elci~tio 
em ·virtude d:~ rJlt:li tenho um nss~nto nesta 
cnsn. ·· 

o sit. LEÃo VEr,r,oso :- ~Inito di~'IJ:t e Jegiti· 
lli:Jll1Cntl'. 

·O Sn . .To:t:o Ar,Fnmno:-Jrfnito olJJ'ig-nd·o. As nl
leg-nt"üos .desse illlt~tl'C ddncliio versarnm solJJ'O 
gcneralidncl cs, nenhumn espocW_cnoiio de fnctos 
houve, nem ]JJ'ovn. O seu prinCIJllll nrg-u111ento 
consistiu em r1tlil, tendo sido n cJoi~iío J'ciln cont.r:J 
o disposto nn rol'ot•m:t elL•itoJ•ul, JlOI'fJUO o. reg-uln· 
monto do g-ovomo (dizin n roprc:<entt~(.'iio) nf•o in
cluiu O·]H'inciJliO do voto incomplrJto ptlrn ns elei
ções de elcitoros cspcci:lCs, lJOI'Íil sor .unnullndn 
JlOl' este moti1·o; on que, pelo menos, fossem 
sómcnto nput·nilos os coJleg-ios em que tinha 
1lnvido rc:d rOjJrescn tnt·iio da m inorin ..• 

O Srt. DAn:i:o DE Co·mawE:-Apoinuo; tnl qunl • 

feito dos~ppnreccu. .. . 
O modo por que os sonndorcs liilcr·ncs trnt:il'mn 

dn minha elciciío me foi tão 11onroso. que,t.,.rniHJrn 
o recordarei nestn occnsi1'ío, o OJ'fr:in do pm·· 
lido conset·vndor, o Diario do Rio de .Tctnâro, tot·~ 
nou saliente essa circmnst:m~:in, _dando-me pn-'\ 
rnJ;ens pelo facto. ·. ~-' 

JJou cstns e:tplic:•r•ücs, Sr. prcsirlento, poriJne
pnrccc-me que devo" zcl:n· a legilimiLlMlc do as
scn to que tenho nesta casa ..• 

O Sn. Lm:to Vr::Lwso :- Como nós todàs. • ~, • 
• O Sn. JoÃo Ar.Jl'nBoo.:- ... o niio desejo QUe a 
miJ?I!_ll elei(;ITo sejro tJ•nzidn_ pnra compnrnt'ão de· 
Cli:llÇOCS lllllltO COlll!JnLidas. 

E' o que cu linh:~ n d.izer • 

O §~·. lLeão VeU:o"'o :-Sr.. presidente, 
depoi~_dos "Jlal·te~ rtnc prnl'eri·om qtwnto orott o· 
noiH'C scnnrlot• eu JiOrlerin Jll'escindir de qunlr(llOI" 
ont1·n oxplicnçito, J10l'fJUO, COIIIO ncalwi de diz(•r, 
em relntüio no no!Jro scu;11Jor peln JH'oVinci:l de 
Pernnmlmco, n:io t•mho siniio que' re\·elnr as 
melhore~ inten,ües sobro o seu CDI':JCter c suas 
r1un I idaues ..•. · 

O Sn. Joio Ar,Fnmoo :-Muito lhe ngrndcM. 
O Sn. L1~.\o Vm.r.oso :- .•• itiizo que t;milo 

enuncindo niio só nqni, como niosmo nn intimi
dnde de meus nmigos, nlg-uns dos (juncs cstiío 
11 es tu cnsn . 

Os Sns. PAnAXACU.\, D.IXT.Is,' Cnuz !!IACITADO E 
OU1'110S SE:>iHOil!lS ;-g' cxncto. 

O Sn. LE:to Vmr,r;oso :-N:io inYOIJUOi o elei0ii0 
de Pernnmllttco, siniio quanrlo fnlloi n respeito dn 
do Espírito Snnto, niio uu1 rcln,iio proprimuente 
:Í eloir;iio tiO nolJr·c SOiiauor, mns Cfllllll!O :'1 impOS· 
sibilillude em qne ~o nehou S. Ex., :mtor da l~i 
do tcJ·~o, do o 1'11zer ving-nr na sun provindo, sem 
embarg-o de toda a sun JJon vo111ude. 

O Sn. JoÃo Ar,FJ1~oo :-Jti doclarci que oppor
tuuamonte hei do oxplicnr-mu. 

O Sn. LEÃO Vl~Lr,oso:- Alérn disto o que fiz? 
Invorruei muito lenlmcnto o pnrecor da commis
süo nn oloiç1io do S. Ex. 

A eleioiio do nobre senador por Pcrn:mJbuco nn 
ropresentnoiTo a que :illudi, tilém da rnziio g-eral 
de não ter sido respcitmln n disposioiio r•Jlutivn 
ao tcrr;o, disse a commissi'ío, cntrunuo em c:onsi· 
dorn~ucs .•.. 

____ .... ,..._._ -.:-..-;...1111 ___ _ .... 
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. -~ SESSÃO.;:-.EM- ·1 DE AGOSTO. 
··"'· .. 

·-:.<f' ,, O Sn. Cnuz,J.fAcJtA.Do:-Entcndida de um modo · Vtí iranqui!lo.; só me lembro de ser inficlq~rindo· · 
-original pela,rcpresentnção. . o vejo. ,, . 
·:;,;'ó'Sn. tE.Ão'·'VELLoso:-Nilo ó esta a questão. O senado JlOderia dizer outro tanto ao nobre 

ministro que VfrÍU aqui ratificar cm todns as •: 
Aqui eslÍI o resumo da rcprosentlH.~ão:' snns pn1·tes o discm·so p1·onnncindo na outra ca-
c .. Consitlerações {lemes.- Não foi respeitada a mm·n_,explicnndo ~tHl cntrnda pn1'tt o gnbinete de S . 

disposi~·ão da reformu cleitoml, r1ne adoptou o de Janeiro, c nüo lem poupmlo expressões a~peras, ·" · 
principio ,da rcpresentaoi:io das minorias. di1·ci rncsmo, i1·ri Lnntcs, em relação no partido ... 

• Colisitleraçõcs cspêciaes.-Pro\'a-scter-sc f~ito que é rcpresunt:Jdo peta maioria desta casa. \r 
-{, eleir.iío'· a bico de pcnnn P•lla irupossibilidudc !:i. Ex. cnuncín c·on'ccitos os· nwis dcsagradnvcis 
absoluta de fazer-se a npura(;ãO cm poucos até individualmente ·,contra membros dcsc·e· par-
dias • Lielo, c vem ag·oru recoulmc1idar p1;ndencia e mo::;..:~-

Foi sobre este VICIO <ln clei;.iío, qÚc -versou dernr.iio l E' o nobre minislr'o o-responsiiV'CI-pela.'·, .. :< 
-. direé~•ITo qno ·tom tomado a discussiTo ;. é.a sua.,..,... 

I10ntem a minha rccordat.:ão de prcccdcnle. · 11rc~en~n q uc provocn-nos 11 rcng'ir, .cxig'indo-lbEi;- · 
O Sn. JoÃo Ar,Fnn:oo :-Islo é nma observaoão declarn,ões a··r1ue é obl'igatlo (apoüulus)~>·.·; ·.: ,,, · · 

. -especial a algumas cleir;ões c, deduzidas estas, eu Que J)apel ft~ria o senatlo si niio'qives~à~§.:di..;.,,., ·: 
ainda _tlcava o primei1·o nu lista. rei te de r:.xig-i1· de cndn um ·dos Srs. 'miiústros:·' ·:::, ·•· 

o Sn. r;n:Ão YEr.r.oso:-Não ú opportuno entrar razões snfiicicntlls c cnbucs n · respeitocnão!só~d·ns' ••.. ·;:-1/ 
na'veritlcnç5o dessa eleiçüo. . suas vislns administrativas mas1LamlJeín:â~oSi•:,;;-:_:.·,: ·:. 

Como refntou a commissi:io esta iacrepaçãci do ~iio de cnda um dclles no gt~:)iucto ?. Como·pôile':..;~·:;:'. :. 
irrcg-ularidmlc {t clci~•iio? Pelo modo po1· 11 nc en I'inmos deliberm· solJI·c nqLtill'o que o mini~-tro,:. .. :: , 

. ,.,.:.''7' ' . acJui referi; clizeudo 'lnc poucrt t•;vpcriencht mostru prelrmdu fazei' sem pleno c'cinhccimenfo ~us·A·:· •. : ;,-, _,.;·· -~J;t''' de-' te>· t•a;aminado aleit:ões quem estmnhct qw• se rnzões que log-itimnm a dirccrão· que queimm>· ; 
'f -4aca a ap1tradi:o mnpoucas horas. Por conse;,ruinte da~~~~~c.focgz~i~~J;1~~~~A~osrtue pretende c~i~ir 0 ,..' '-" 

·;~!.'-'*' C'eú-não l.ivo IÍeullum proposilo, nem Lenho, do pôr nobre ministro um desconhecimento dos direitos 
·~<.:-::-i.';;-... ..:em duvidn n logil.imiclndc da eleição do nosso do ~cnndo. . 

.... :_:;'~_-.:_'__,_·.','J:_.,_."'_·.i--_·~-~l-· digno collcg-a o··sr. coJusclhciro João Alfredo, • . d - -
• .,..._ ·eleilliío !llLtiLo le!!'itima como ns rnnis-leo"'ililllas Não e o sena o Ltmn corporn~no mortn, que nno 

. ·.- • - tonlw pt~rtc nr.:tiva nos negocias publicas e 
· daquelles que têm assunto nestn cnsn. na llOlitica. do paiz; tem JlOrlnnto direito de cxi-'five pn1· unico fim, rccordaudo o que se pns- · , . 

1 
5011 na clcir•iio de Pornamlmco, autorizar com a. g·ir· de cada um dos :srs.· mintst1·os toe as as ex
opiniiio dos illustrcs signnlnrios do parecer, 0 · plic:wõos qucjulgur nccess:trins, não sú cm rela
pensamento IJUe enunciei so!JL'e a r:tpiclcz das ção á"admmisll'a('iio,-comÇl cm relação Íl politica. :":1~.: 
apurações. O Stt. D, ... NTAS :- Ni:io se põe: cm· duvida isto . 

. Foi tas estas considcrar;;õcs, creio ter cumrH·ido o Sn. LEIO Yer .. r.o:;o :-Est:í icvant:mdo cnstellos. 
o meu dovcr de lealdade pura com o meu tligno 0 Sn. Dmr.o VELHO :- SITo _mais realistas do 
collega (apoiados)." que 0 rei! ~qui ospiio ns p:dnvrns d!J Sr,,min!s· 

Pni!\1Eil\A. PAfiTE DA ORDE~I DO DIA. 

O!l()A~IEXTO D.\ J US'l'IÇA. 

Acl1nnclo-sc nn gaJa immcdintn o Sr. miÍ1istro 
da justiça, fo1·nm SOL'tendo>: para a dcp}lttt0ão -que 
o dcvin recel,cr os S1·s. Lu17. Cnl'los, D1og-o Vllll1o 
e Yioil'a dn Sil\'a, c sendo o mesmo sL:nilOI' intra· 
dnzido no saiiTo com ns rormalidndcs do estvlo, to· 
mou assento na mesa á direita do Sr. Presltlonle. 

Continuou n 2." eliscnssão do m;t. 3.• do projecto 
de lei do orcamcmto para o exercicio de 187-U-
1880, relativo tis despesas do ministerio ela jus-
tiça. · 

O Sr. Diogo Velho :-O honrado mi. 
nistro da j nsliça no começnr ·o sou discnrso ele 
hontom, l'ez uma queixa sol.lre o modo por qnc 
tom corrido a discussão no senado. qnanto ti 
parte politica do sou mini:;Lerio. S. Ex. qualin .. 
cnndo com palavras bum scve1•as o proccdunento 
dos orndoi'CS que lêm tomado pnrlc no de
bate, dissc-uos qni:J ntlnrtu\'ll·so do cnminho 
trilhado 1101' ellcs, o limitnvu·se a dar -!IS expli
ca~>.õos qu:mto aos .scrvir,,os do sua pasta, só 
tr:itnndo do nssum1Ho politico que !'osso intimn
ment~ conncxo com t:ws serviços. 

0Ltvindo u quoixa elo honrado mini~tro, lem
brei-mo dn I'Osposta da rnulhor n quem o mm·ido 
tendo de nusontnr-se, rccommcndavn lldolidade: 

I ::J.LI 

tro, que nuo íJIWI'Ia ler pa1·n nbravwr:nwu d1s· 
curso, -mas fJttl; sOLl oiH·igado n t·opetii•, L:ws como 
se achnm publicndus no extracto ilo'Dia1'io do Pa1~· 
lmnmto tle hoje : · . ·' 
. • Deolnra quo niio lhe é licito acompnnhnr no 
.nobt·c senador pelo fi i o de Jaueiro,•o Sr·.·.Teixcira:. 
Jnnior, no te1·reno elas rccriminóções politicas,· . 
cncl:t qual mais mnnrg-n o ucrimoniosa com que -
S. Ex. ~;xortliou o seu ultimo discurso: Compa
recendo perante o sena dó como ministro -de Es.- ·· 
lado pam p;•cstar in(oJ·mat:ões'e e:cplicar·os·_actf!:t', 
elo aovcrno, rcconllcco o orador qnc exorbrtarta · 
da sua ~ompeleucin, auitanclo ctsswnptos :po'liticos _ 
que· nrTo sr1 1l1'entlmn pelos ?'Í[JOI'Osos viiiCitlos:-da. 
lo [fica aos .,it•aocios do mi~<isterio cujo orpamtmto-
se discute. • • · 

0 Sn. DA:1('!'.\S : - Elle. 
O Sn. Dwao Vxr.uo: -l\Ias CJUCm .foi.· que le· 

vantou a questiio politica, quem a -provocou' 
perante o senado? Niio roi o nobre miutstro com, 
o seu discurso i•nmutnvcl ?. • . · · 

O Sn. D4\NTAs··: -Onde? ~~· ,: .. 
O Sn. D1oao VnLno :-N:t ontra cnmnra,'. mas" 

flUI! ello rntillcou aqui cm todas ~~~ ~uns p:~rtcs. 
Assim, destlo quo o . honrudo mmtstro cm vez 

do dm· qunlqno1· explicação plausiYel n ro~peito 
elo sua cnlrmln pn1·a o gabinoto c de sua posi~•iio 
politica nclunl,- ratificou. aquillo que com toda 
ucrimonin, mordncirlado c iuconvcnioncia disso 
na outra cnmnra, tenha pnciencia ; tomo a si. 
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l'àpito, n re~ponsnbilrdudo dÕ"'curs•) qno tem. qnu 11iio JW<lgn n rovolu~'iio, ser ~son.:Ídor ou.do-.~ 
tomudo o debalt~ politico. · . '.,,, · pnlndo, omprognt·-se em·. IJUnlqnor ... -rnmo ·da . 

O nobre ministro disso-nos CJLIO ':í tonncidndo ndministl'll''~o c occmpnr quai1Juercnrgo publico·.· 
. dns cxigcncins dos orndorcs r]ue pcclimn explica- :Mas ser ministro do !::iun Mngostado,'occup:tr~um t. 

~:i"ios sobre ~un posit;ão no g'llhinctc de ü d.:l .Ta· lt.gnr no;; conselhos ela corôll~ isto niio I . 
. neiro, elltJ oppunlw a tenneid:tdc elo siJeneio, · O Sn. l'AilAXAGI:Á :-Isto não ó ser mais ronlistn · 

porque nunr:a potlcr:i dizet· mais, nem mnis cor- ·do que o rei I . · 
..•.. rcctnmonto do IJUe jú haYia. dito Jlnqucllo celebre 0 Sn. Drooo VEr.no :-o scct·otnrio di)' Czub:.Rc-

discurso. . 1 · · · 
Pcrmitta-me,,Ilori;m, S. Ex. fJUC cu, sontindo J.lii!Jlicauo, o JOlllClll rJtlO nsstgnn uormontl'csto 

inror.rer· im·oluntnriauwntc em scn dcsn!!I'<Hlo, em que ,;u altribuem todos os mnles do pAi7. á 
-- rnon:t~·chin, não pódo da noite )JUJ'n o dia 

. entre ninda umn vez nes~c assumpto. Hcconltef.lO tomar :1 . rcspons:tbilichtcle· do poder, servir ;:i 
que cllq clevo·incomntodnl-o, mns o hont':lclo · · 1 · L 
minist~o·:nfio se I>ótln IJileixar . .S. Ex. eleve ser propt·w mon:tt'l: tw, pol·-se em ·conneto com o 

ch<.:ftJ do Eslado, o principal represont:mtc desse 
o:priniêlro ~ rceonltct:cJ' quu nãq so Jlúde nc:lwr principio, sem d:u• oxplicnt:i•o Sllt.i~fllr:tot·ia tlo'scu 
hcm colloc:rdo nc::~a cnduirn, vestilido essa furun JH'OCl•dimcnto, 1101• tlnt tloyo 1• do honra Clll n•l:•çiio 

, do.rniiiistrode.Sutt :Ubgc~tmlo, sem dnr ... _ ü si proprio 0 ü nn(;fio -que o obsc 1·vn. Si 11 
> O Sn;<LllÃO VJ>Lr.n,,o:-Isto ú aggrcss::ío. incornpaLibiJid:~clc p:JJ·n o.rc~ul.dlr:ono neste pniz 

.. Ó Sn,. l'AnANAGIÜ:-E' umn per::onnlitl:,clo. niío clwgaao Jl()nto tlc excltul-o de todos"DS cm·-

. Q,· Sn:" .Droao· Vllr.Jio :-Qnnl agg"rc::sfio, nem ~;~~-~~~o~'J/1~1~~i~gf.~ ~~;; 1~11'.~:;~n~~is~,~~;;~gs;, 0°~:~:~?:~ · pcy.~on:tlidmlto! ... .'se!u tl:1r explic«~·ücs m:1b ox- de ndni~t 1·o r! e Snn i\fng"Ost:tde, de conscllwiro 
.JiltcLt:t$. · · cln cot·ún, porque, como tlis,;c um lJ!ustrc chefe 

.. , •• 1.1~.--.=-.::i,"0n_ •. LE.i:o V8r.r.n"o":- Querem nzctlnr a di,;- da cscoln Jibct•:tl mt ft!p;lntcrr.a, Sir Joh!t Hus,;~ll; 
v ... 110 svstcJllll monnrchtco o cnt·p;o do mtnist.t·o em 

o s11 • DJOt:O VJo:t.Ho:-P111•11 11 ne? o" nobt•cs se~ rcl:tdio no rei exige nlúm do tudo mnis nquillo que· 
JllldOI't:•s·,:tl que :1 fJlltJI'Ctll õt:wd<ll'. Niio é n PC~ôOU :t!Ji se ch:una lnyalty, que se niio púde traduzi!:. 
que cn annlyso, ú 0 ministm, n ltOilli'lll pnhlit:o, pC'rl'eit~mcnto para n nosso lingun p;)Jn pnlnvr:• 
0 politico, CJIIO dúYe tl:Jl' ns l'lll.Üeô dos sons "ctos, lt:aldadn; poriJUC implicn -lambem liduJiilnde, 
1lo seu proc<Jtl i mcn tu (11 poiltllos). tlctl ie:t,,iio, ltm r.c:l o Inço pessoa! fl uu J ig-n o 

ministm :w s .. ,n clottor. 
O Sn. LEÃO \"J,LJ.Oso :-Estns Pile tem dado. o J1on 1·:1do ministro •. cnLrnndo paru o gnhinotc 
O Sn. DJOG•> Ylll.rrn :-E' no,;~o direito... ü dc'Juneiro, niio procedeu clfJ mnneirn J'cpm·n-
0 SI DAN"~'· :x-, · ]' ito t n • vcl; o que :lcho·ccnstlrnvel c fJUC S. Ex .. pi'C· 

do 11~it~Íst.ro'.'J. · . ....,.... :" " 'tl'l) u nc. 1 a pcs~on túnd:t j W'tiflcm· este neto de sua vida de uma 

O Sn •. D1nno v~:r.11o :- Ond<.> esr:i s nl:lfJUfl :i 
pe~:;on? Eston :•llalys:tllt!u o pt·occtliuv•nto poli
tico e dizendo n que dis~!JJ":IIll os lwnrndos stmn
~lnrl!s !H~.lo··p;,r:nt;"i~ Pt'ln Unhi:l, ~~ prdo 11io llc .Ttt
JIOÍJ'o. tJlllll'tdo )•l'u\·ncnt'<lffl o !lt~lll'ttdo ministro n 
defini I' ~tw pns1~'iiu netn;d tll:l uma nwneira nwis 
.rrnnca c·,positiva (apohtdos). 
' E' J>Ol' V\~n.tt~l'a nlg11111:t pt!r·:-:onnlitlr~tlo pcdir~-so 
.;·t S. l!:x .. quo.dccln1·e si conr.int'l:l ndhr.!~O :is idén~ 
reriuhlicannR:tlo Sl'll lllnnil'csto de 18i0? Ontlc 
estti nl1i o fJllO!' qne ,-ejn t.le pc~sonl? 

Eu, pois, :lint.ln prCI\'Or:ü o noiJJ'H ministro a 
tlizct'·JIO:< siso :1ehn !.em t:oJ/.,c,nclo, si 11 suo lenl
d~dl', s·c.u enritetor. (inll'l't'UJitil·s dos Srs. L. v,•l
loso e JJrwtlls) C]tHJ f'll cles.-jo l'ospeillll' niio lltc 

·, ·:1conselham lltll pt•ocudnnunto nwis I'J·nnco, moi,; 
t.lecic]ido, mni,; J·ll'oprin de slt:t tlig-nidnde ... 

O.Sn. LllÃO VF.r.t.nsn:- Oh! 
O Su. PAnA:-<.\GlJ.i. : - I,; to não ú J•i)SSonl. 
O Sn" Dtot~o V1n.uo :-... tlo que tlizct· qno 

entron p:rrtt' .. o miuislot'io !JOl· :1Jnor tln eloif~fio 
dire~.la t 1· . · • 

l~ pot'fJtie, scn!toros! JlOl'fJLlo, ~egttn•lo a Dlt:t 
llH:OJ'ia · da dcmoct•;Juin rnodtJI'tt:l, t!esdu que n 
lH'It·ão 111jde -s.CI' g.ovorn;Hla .J>ol,n. lH1~üio, os nppn
rellws cousttLueJouncs sno Jtllldkt·enlcs ! 
· SenlwNs. Hfio lui'O n iucomptlliuilidntlo dn :tl

Ln tlteorin da t!emoeJ•ncin nto{!flrnn com n thco
riu C(lllSl.ituciunnl t.la nossn !ui J'und:l!nent:tl 110 
ponL•• dtJ prclunder cx•:l!tit· o 1''-'j•nhlicii!IO muis 
eX,'Ig"L'I'tu.lu dns posit:üc." olllchtcs 1 n p:dz. En ton· 
uo tJllC o ~eetari<• dos tloutt•itws tl:t · dclttocr:tcin 1 
pútlt•, sc•tn •JtiOiJra do ~tHI lettlll:tclo, c clc~do 1 

mnueii·a p()!Hicnmunle incon·ecta. Assevero uo :' 
no!Jt•c ministro que quando vi sou nome entre os · ." 
dos momln'()S do gu!Jincte il'de Juneirn, eu .. me 
l'elir.:itei, pot·quo :tr.:J·cditci fJUO tinhn so opur:1do "· 
ll:<s opilliuos tle :5. Ex. nntD. mocli/lc:.~:1io twtnml, 
muito legitinw, o fJUe .niio o :tlcsllom·avn .. O·.uo
bt·o ministro tendo-~c tt·nnsvt:Hlo da senda qno 
antcl'iOI'llH~ntc tJ"ilhtlt·n, voiLnva :10s scns nntig-os 
princípios, lnnr:nnclo ao t'ogo o· manifusto ·fJLle · 
havia subscJ·iplÓ, e nceitnn1lu clc:finiti\·nmó'nte·e>· 
systellW cnnsLitw:ionnl rcp!·c~cnt:Jlivo, que· nós 
l'C"'O como o melhor. o m:us Jtlonco, o mnis um-· 
cnX pnr~n, uns circnnl~t:Jncins do p:dz, JoviiJ-o-:i 
i'di~hlude. J~is, pois, o que eu quizcra CJtw n no-
1Jt'e ministt·o l'i·ancnrncnto dcc!ttrnssc. 

YOZllS DA ~lf:'I'Ont.\':- Quizerll I , 
O Sn. Dtot>O YF.r.Ho: - Qnizern, sim, repilo :t 

cxprcs:;:io, que S. ~x. fos~e fJ'nnco, dccJnrat:se 
cout J,;ulil:lclc CJI.lo tinltn mntlifiontlo suns itlé:ts, 
quo tin!t:l seguido nm.cnminllo rit•t•:tclo, p;:wsun
tlil!o cli, IJlltl crn o ntr.dhoJ·,.pm·ém rpw, n·conh~
cenclo O SCll CITtl (o bto lliiO f! O!l't.JIISÍ\'0, JlOI'f'JLH' 
niio hn sin;io fJUO Jouv:1r o llomom IJllO .conho
ccndo o eJTn, !Jroenl':l ropnrnl·o), yoJtüt·n ,ntroz. 
niJr:tl!til'n seus itntigo:; co-reJigionnrios o ninigos, 
e Ctllit cllcs ia tr:dHdlwr Jinrn n folicit.lntlo tln jln
Lrin. Com c~ to Jll't~cedinlf.'llto, no!Jro o I ou! pnrn 
c~otn o pu i~ o li cuJ•iJn, S. E:.:. J'~u·iu :ttt! cnJ:u• n 
m:dodiconcin tlos $UUS inimigos, c tl:tt•i:t plona 
l'ttziic de si iios SI!US nutigos co-roliginn:n~io:-:. 
1juo. ~!gr1yn o IJlÍliiOScnm corn COllcoitoi dPHtf:'rzt ... 
I OlJJ!ISSJIJIOS. · 

Niio JH!I'C:~m ~o s~nn<lo, r] no _snn. lcY:Hlo. Jli)Sto 
JIIOIJJCll(O JIOI" IIIOllYUS IJLIO llttO SCJllHl O l'lg'Ol'OSC• 
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cumprimento- cêlê' •Um -dever, conformo o cqm· 
:;,; prehcndo !lln r;unlidmlo-do scnndor do JmpcrJO o 

ilo·. membro. elo p~rtído conservador, cm cajns 
:fileiras. tenho sempre comlmti<lo; e gunrdnriu. 
-·completo "silencio, quanto no procedimento _do 

--'nobre_ ministro si o! lo nüo pr·ocurnssD sop.Jus-
mn_r;lcgitiriHmdo n s~w posi~iío no :rninisterw, o 
no ·mesmo, tempo drzcndo que entrando pnrn 
cs!C,~::nrro sé ncg:íi~a t• si pJ~oprio, isto é, nüo tJnhn 
renegnilo o sot-r reconte pnssnilo-. 

andón esgr·avalnncTÓ;nr·.::Jwlsmos de' protcnçn lit~,.· 
terntura pm·n·:ngeitar,Jtllrn~es ncres, c censurlls 
occrlJns, contra os que têm n ousnrJin de discutil"
com S. Ex.;. o que o dig-am os horll~ndos senadores v . 

poln. ·provincin do IIi o de Janeiro, Pm·:m:i e"' .. : 
J3ntua •.• 

O Sn. BAuÃo DE C01'Eorrx:- Atti hwentou-. _ :~ 
Menolútr. 

O Sn. Cnuz MActJADO :- O que 011 niio ndmitto 
siio doutrinas ilc occasião; os princir1ios -s1ic. per:. Em qrw pese n S. Ex. n Jogicn é iuexorn,rcJ :-

- on o no!Jro ministro rencgon esse p:ts:mdn, entrou 
. cm umn nOI'n ordem do itléns, e;;tnbelcceu nm · 
novo ponto ile pnrtiân .por san;; nspírnaues p~H
ticns,;no que estü no ~on direito, c ncllo legrtuno 
e IFltur·aJ, rnns dign fl'nncm11ont.e :. -sou rnonn;r
chtstn; ou fnz rc;;en•ns qne nutm·rznm n snspmtn 
iJc qnc S. Ex. se ntli"OYcítou nestn circntn:<t:Jncin 

· do surt vid~ por cnl'rn!Jueccr o prir~cipio çlo. go· 
_ •-.·· ver·no,monnr·chicl), representutlo num mllltstro 

m:mentes. - · 
O Sn ... ~f'I'Oi\'~0 CEr.so (miúislro"d(r.Jaú·n~Ta). d{, -

um :tpnrtc. · ~-- ·- ·~--
0 Sn. Droao Vgwo :- T~tl J'estHinuõ"::io Sr.Z·· 

mini9tr·o d:r jnstir•;t, que ~o CJtleixn de 'llO~~"ris :•c.~
cus:~c:lh:·s np:'lb.:onÍldus c de nos~:1 JiJÍg·unffenl .n.-:ri·<-: 
monios:t, orn r~llt('iio :i sua ·'pf)liticn, ,qunndo 
S: Ex., tr:ll1sporwurJo t•a rn nqni o_ que· clisse_: na_; 
ouu·n cnmnrn, ·~ •Jnern nos provocn,_-1.1 -.}em·· c)ta; 
llllitiOtJ:l (jll03LÕOS Jl1ll'll CS!e 1tli'I"C!l0. -';• ..• _, .. da coruu . • . · 

·"o sn: CAN~M!SÃO DESIN[~!Jlt) (presidente dtJ CDU· 
.•c}/w) :- O direito desta mtsn niio v:. i ~tt! o-ponto 
do .. ·r.·x:ig-ir IJIW o ministro vonlw ro;;pondor por 
$Uns opiniões. 
. O Su. Dinao Vt~r.ao :-D{'Sdll que or;cnpn o 
é:rrg-o de nlini:-:tt·o, rh:\~c dizer si·. o exc.rcJt;l n:1 
eonYict·ITo de que ns in.~Utnic~ü~s poJitien~ do pniz 
siTo otl ~niín ns Tl1:li.s c:q•:1xe.s ... de Jcv:l:-o it ft!liCI-
dnde. (!la dive1·s'Js ctparus:) · 
.; O Stt. .ToÃo'Ar.nuwo :-As c:unnrD~ lêm ·o di· 
rcitp dO pedir 1.\Xp]!C,WÕOS solJI'O a opiniii'J dos 
111iu ist1'os. (Contiwut•n tJs tf.fJrl1'tes .) Proteste o hon· 
rnclo Jlrc>itlcnto tio con~ollto como I]Ui?.r:r·, que· cu 

-ltui' de ux.igir ex11licnoões; tenho direitO como 
rcprescnrnnre 'tla n:Jt;iio, de exigir r1ue e::ula nn1 
respoucln por seus netos. . 
· :-·o:sn.' C.\X~Al'õs:\o nr-: Sr:-:t~tnú (tn'l':id,.ute do cou· 
sel/w) :-· l'ulns seus actos; mns por stw:; opiniõoo<, 
ou·,-:por todn a ltiogr·npllin dtJ H1ll l'irJn, Jt5o. · 

O Sn .'-JoÃo .·\J.r-mmo :-Ning-uoru pcr;.rtwtn pol:t 
\"irJn· J.n'rticulnr; mns qunntn :'!:< opiniões p0li· 
ticns;"os· míHistt·os dl'n'ullllliwr· qrwcs os rJutl'tüm. 

. ,· osíl··, CAXS.~NSlo llR Stli<l~lutÍ (j11'CSidmk do IMI· 
si>llto)-:-So!JJ•c O[tilliuc;g potil.iea~. qucttl tom lll]lli 
tlireito do intcr'I'Og:tr á outrom? · 
, 0 Sn. Dttlt:ü Yt>r.uo: -.Ett nii11 ·PO""'J exigir· 

. CJlll!.UIIl JJlíH1if.;rodo:-tt:J C:l~:l OXp)ÍtfUC :O:Ililt'UfJiUiUu~ 
pi',Jitica~, 1un:; l.!rll J•cJnçiio "os mioi:;Lros tenho e:-:~o 
dil'eilil. . . . 

.. 0 .Sn. ll.\liÃo tm Co·r•ro;mpr':- O <JilrJ mo pcJ:· 
guutnrnm :tqui JIOr· causn dt) oloi~'iín dit·cetn? 
·o S1i. JoÃo Ar.l'nP.oo:..:... Em tod:ts ns ,:pncns, 

oin todos os p:1i:w~. 11 opiniito tlo um hottllllll pn· 
])Jico per·tt'llt:c nt, JHtiJI_ico, per•tcJJCC :is C:lfllnt'n~. 

Ó- S1i~· Droan VJ,r.no:- E quem J'oi quo; collor:on 
n·l]uestiio neste terreno incnndcccntú, it·l·it:mtc 
mesmo. -~iuiio o nobl'o miníslro ntt otHrn c:HlHJt'tt? 
Qnimd'oi que andou cntnndo poJ:ts oncyclopotli~s 
e diccionnt·ios tr·cchO$ (],;'oiJ'eito Jlttrn qpplicnr·do 
urnnrnmlt!iru. impropr·i:t do qtwlqu'lr lllcmlJro do 
)Jnt•lumcnto flllllllt(t mnis do um ministro· iJ:t 
cot:~a.q)le turtt dcroro:< do rnorJ<Jm~1io o g-rnvitlmlc 
Jnars· r·rgot'o:<os quo os collegns du cnuWJ'n o~t clu 
St1lllido? O r.o),l'o Iitiui~tr·o·:mdou JtO:<c:mdo pon
Sill~lcntos Llu Socrnw~. tlt:' Scnccu, dolll:•l'lti:tvcl, 

. ; .. 

A!úmdDs r•hr•asc3 qnc jü I'OL'IIIll IJ((lli lidas pólos· 
honrndus scnnilor·.~s <Jl!O mo pr·e·~ed··r:tm 1111 lril,u- ~ 
nn, o cclellro discurso ittJIJJUtnYel eont<'•m tt·o•:hos 
ii_!! ordem dM/uelle~ pnru os qr.wes cllltnlo'n·alten· 
,~an Ll o Sülltl( o. · · ·. .: 
~ S. J!:x., rw ontr·n ctunartt tH!"igíu-sc ;l·.o ... ,ren~:·_ 
muclo . eltofc Ctln~Ct'\":tdor qrw nns onYc';' o Sr'. 
YiSt!OiltlC t!C :lllll'itíJHJ, COUI,.US se~T!ÍiltCs tllll.(liJi!Í· 
d:Hies: •Snnllores, eu 11iio fJU•:ro fnlt:tl' no·respeitu 
f(tW devo :is cans c no~ >er·vi,os rln Sr·. Visconil•~ 
do MnritilJ:t ; • uws niio J•ossi:J deixnr ilc vos dixm· 
que 11 :tr:;umont:t()iio do ::; •. Ex. tlum tr·cido de 
he,·e:::ias jurídica.~. • . . . . . . 

.ContinumHlt) 'o Sr. ministro da ju.~ti,·n :tindn 
com ref••r···ncin ao uohr·c Yiscoridc, o nttri • 
bnindo-lhc inluitos de J'c•conlrnistnr o pouer pcr-. 

.•Jido, npplicn,lhe o c:onc•:ito ([,; ·::'lfncltiui'Ci : 
• Tt!!Jler•it11Jl J'I!ÍI'indicat.nr· l"''"firlia, .ca.lwnni(f, 

Cl!llirlttatl! ct vu IJUIH] Gn.,.:i :tJt;u:Jluu.t' ltfjp'ácri
s,utn ... , · · > -~ 

Atlcnil:t o HCJ1ntlo n le:neritl:ttl~, :1 citH:onv.o
nioneiu elo serncJhnn·to cit:w;io corn rcf:ú~iio a tún·~-"" 

. ciflnllfio TOSJh.~it:t\~t•l, COI li O "é O St~. 'rj~éúlltltf dO . 
~l~r·itib:1, inconvcniunci:! .t~n:o ':nnior,:';:q.nu-n:to, 
fUI [H'tlf,w:u]<~ po1· urn lllllliSLru -u~, E:;tnd•,, res~ 
pondonr.J, n 11111 >'CIHJdtll" tlo llll]Wl'io... · 

O Sn.- JoX_o .A.tli'Hr;nu: _:_-J~ di..~ uDHi: · e711unrn 
J~nrn ÇJJILt·n .. l$1_9 so nclta do IICcôrdo c.-·m ns prn'· . 
t!C:I~ lllg')07.:1S litO Jll\"Ol':HlttS 1 . . · 

(lla. a'utro$ apa1·tes.) . . ·"- · ·:::'-'-"";,-.;. 
O Sn. praGa. YJ>r.no:- Niio prcci~O.dcsYim• .elo~-. , . 

honr·:tdo :sr. Vr~condo de 1\ftu•ttttm cssn :t;:t"'rO::$iiC•. _ 
fJlW lho n:iu pó rio ntt in:;rir. As p~l:t\'I'IIS do Sr. ·mi:, -
n isl.rn ten!·llto cre:tdn. u~J:I ri!sponsnbi!)tl~'~c: tn_J-, 
IJIW JitO IlHO C:l!Je O lltl'~ltO de ~e f]UOJXII.f' iJn dt· 
reer,,:Ju pnr·n fJllC t•!m stdo oncnminhndo esta dc-
lJnte. Estamos em nosso direito do leg-ititi-r:t re-
pulsn. obr·í:.;-:milo o noi.H"íl ministt•o tlà-Jn~Li,•n n 
g·nnt•dnt• moLlor·ução, qnnndo se referir· n-hornims 
rligüos do todo o respeito, e que repr·csoHtmn .:1s :!·. 
itlúns do um g-r:mdu partido.. ,. . ·.: 

O S11. LEÃO Yt~LJ.oso :-O n'ollrc sonnllor'niir: 
tem o Llit·oilo elo COl'l'igit· o que clt~se.u minlstt·o. 

0 Sn. DIOGO Vt~r.no :-E::;ton no ll!Otl di roi to 
tnwlysnmlo us pnlnVJ'OS de um ministl'o uo tJX• r
cicio uo st::l.l curg-u,. m<lrmcn tr! q unntlo J'nllo nn 
suu fil't!scn~·u . 

OPE!V\DOR 
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6 ANNAES DO SENADO. 

O Sn. LEÃO VEL~~;c; (com yo,•ca) :-Niio pódc 
fa_zer i.sto; o nobre mini~~ro~põ_de dizor·lhc que 
nno vem no senado pnrn solrrer estas e outras 
cousas. (Vivas rcclamat:ões e apartes divm·sos.) 

0 Sn. DIOGO VELHO :-Os nObl"CS scnarlórcs (jllC 
me lt)rn in~c1-rornpido ú rrtw dcve111 ter mni~ 
calma o onnr-mc eorn mais algnma pacicncia : 
exc1·.oo nm direito rruc me nuo púllcm contestar 
(apnwdos). 

O .sn. LgÃo VELLoso :-lias nu o com essa vi o
lencra. 

O Sn. D1oao Vo:r.HO :-N:io !ta violcneia nas 
minhas rxprcssücs; o~ nobres scmrdor-cs ti qno 
devem me ouvir corn calmn. Si Ira o!Tensa no 
que Lenho dito, coi·Lnmcntu nuo csttí nas minhas 
palavrn~, é o. rcsnl ta do dos actos, <los discursos 
impnulentes a que me tenl10 refaido. 

O Sn. LgXo VgLLOSO ;-Ao ri obre senador tem 
faltado .calma. 

O Sn. Droao V r:: r. no:- O ielel"ieo é que vê tnrlo 
:~marello. ;Estou tranrJnillo; nfio tenho perdido 
~ cnlrrra ;_SI tenho elevado n VJZ um pouco n1t1is, 
c porqn[), dando-me os nolH"eR senadores tantos 
:%!P:U'tes, "vnjo:rno na ncccssidaão de fa!lnr mais 
õ:tlto aOr_n:dc· ser ouviclo. 

··o Sn:···LEÃO YELLOSO dít ll!ll :tpartc. 

· :ecO• Srt; DANTAS: - Vnmos ou-rir; é o nosso 
devot·. 
. O Sn •. Droao VEL}T~ :-Ainda hontcm, ~~·. pre

Sidente, o nobre mmrslro. pelo vezo de drzcr m:rl 
do purtido conscrvndor c dos membros mais proe
minentes desse ATando parti do, mottcn-se :.1 esta
belccol' um pnrallelo entre o par·tirlo errnscrv:ndo1· 
c o Jihernl; :ttLribui ndo ao :l." nn1:. wissiio rrnnsi 
qua orliosri, e qtwli fienntlo-o de f'órma tnl qno 
cllo f'll'ia no pniz o pnpcl ele mnrco 'flll1 niio cn
minlw,-ao ·pnsso que conet.'deu no pn1·tido liberal 
tudo cíuanto representa a razão e a lilJurd:iJc. 
.o Srt. r.E:Xo YEr.r.oso :- Niio comprchcutlen o 

pensamento do nobre ministro. 
. O Sn. D1oao Vr::r.no:-Si comprehcndil Oqnc 

digll ó qne o nobre ministro niío será cornpcteute 
pa1·u nqnilal:tr o~ principias que rnprescntam os 
pnt·titlos no Brazil, emqunnto S. E:x. n1iodcclarnr 
fornwlmentc qnnl é o scn (apoiados). 

Os principias do. partido eonscrvndor s1ío co
nhecidos, n vida desse patt·iolico pat•tido estú cs
cripla nas pagitws tla nossa legisla (iãO. 

( Crusam-sc apctl·tcs.) 
Nellas vêm-se as provas do quanto se toh1 es

Iorl':tdo pelo prc;;rosso material c intellcctnal Jo 
Jl::tiz. ·Qncm :•cabou corn o tranco de nfricanos'! 
Quem declarou qne de uma mernot·avcl dntu cm 
dinnle ning-uom no Brnzil nasceria csct·nvo? Quem 
ac:dJOll com o servit;;o vexnlorio Ja gunrda na
cional? QLwm extinguiu o rccrutnmcuLo forçado 
o o castigo corporal no exercito'! •.• 

O Sn. I.r•Ão Vr::LT.oso : -Não com o voto do 
V. Ex. pnssot1 acmancipnçfio. 

O Sn. Drono Vr-:1:no :-Com o meu voto, sim, 
e ató sepnr:mdo-mo de amigos qne muito pr!lzo 
(apoiados). 

o Sn. r.n:Ão YELr.oso:- Ag-orn quo sei. 
O Sn. DioGo VEr. riO:- E' par:.1 maravilhar que 

? nohre senadot·, .sond~· • homem politico, não. 
,Jcomp::tnhnsse as discussões nossn magna questão •. 

O Sn. LEÃo VELLoso :-Eu conheci V. Ex. 
7o:no um coriphcu da· i:Ussidoncia · e combateu· a. 
rclen rlesde·o ministcrio do Sr. Visconde de IL:i< 
!Joraliy. ' 

O Sn. Droao Vr;:r.rro:- O npnrte do nobre se
nador mostm a injnstiç::t com ·qno me to'm dado 
antros, e n pr·evenci1o de qnc está possuído. 

O Sn. LgÃo Ym.Lozo (ltí um npnrte. · 
O Sn. PnEstDE:>1Tf:: - Attennão! A discussão· 

nuo- púclo continuhr uest~: modÔ. · 
9 Sn. DioGo Vm.uo:......:o f:rcto ó que· sempro· 

fUI :tdlrCSO a idéa da liiJCrclacle do Ycnlre, C CO!ll. 
o.mou _yoto de Joputado pnsson.o projecto na· :1.• 
drscussuo rltr camara ternpornrin. Ntio continueL:. 
a sustcntnl-o do mesmo 111odo, porque !Lli obri- . 
gndo a rctir·ar-mc pal'tl. Europa. O meu voto' 
com ln dos .:1nnat•s (apoiados). ;. 

O nobre senaJor· nnnca ha de·acltar uma..in
cohercncin nm minha· vida politica· niío Iía·'um 
só f'ncto, nella occorl'iclo, que não tcÍ1ha uma ex-
plir::rção digna do mim. . · .. , 

Fui favorayc! 1í idéa dn cmnncipaçiTo l;'rndual <:
do elemento servil dc:,dc qno lwhilitei-mc ·a -"~
fil·mnr um juizo consciencioso sobre o assunipto;. 
e os meus collel(as no g:tbineto presidido pelo;.:,. 
$elll prc c!Jor.;do Sr. Visco ade Jc ItniJOI"ahy sabem··. 
di;.to (apoiados). · · . 

Nt.Jstc, como em todos l1S a;:sumplos a que julgo 
dever tll"cstar ou recus:1r llleu npoio, p1·occclo'scm·· 
a_ttcu~~iio :'Is Jlessons CJ.Lll! :snstentmn ou ccnn_batem<~_:·_._:·_,-·~:~ .. -:;< -;.-- .
est::t ou :H[tWiln idé:1, mas conforme o merilch>'· ::;,.:: .""·. · 
rnento clellns c o mc11 senso intimo. :Estivo· entre::,':· · •. ·: 
os dissidentes rtue fizernrn opposição ao l;'abinelo: · 
7 de llfnrt;;a, m:~s este f:~cto roi posterior aó -meu 
rcgrc~so da Eut·o11:1 e por• causas supcrvcnicutes;. 
du quc.d•~i francas oxplicaçücs.no parlamento .. 

O Sn. Lr::Ão VEr.r.oso :-Então n cmanc'ipa~ão , .. 
não inlluiu para a dissidencia? :-, ··"·'': . ., .. , .. ..!..c:·•-:· 

~ 1, • • 

O S11. Cnuz J)fAcriAoo :-Neil o não. ·:f.:;}:;;; · ~-;c: . 
O Sn. D1oco VgLllo :-1\Ias a que yom 'is·t~ :,~~;., ~:, .. · 

ngora ? . ,· .. ·.·. ·:..:.·ri::?':· ~ .... \ .. 7\_·. 

o .sn . .roxo ALFnr-:no :-Explique-se. a· dÍssr:.~:-.> ."';. ,.: .. p. 
dencm dos liberncs, d'onduyem e por f1\le é:·-:;·~.ll~t:::,.:::;;:/,: :·.:, 

0 ~n .. LEÃO VELLOSO :- 0Íld0 está esta dissi,-.·0:~·: ·:•c.., .. •~'''::. 
<leucw '! . ;:··.· ,:. ,,~,· >' ··:: ' '·'· 

O ·sn. JoX.o ALt'nEoo:-Na c:uuara o mesmo rio·:',_,::,~· },:0::'-", 
senado. . ··... , ;··.-- ~--:-~~:~~.: .~··· : :~~·~~·~ .. ~~·., · 

O Sn. DIOGO VEr.no:- Por m:tis que·· queira . .;:, '~:.:.: 
dcsprenucr-me dn prcoceupaç1ío ·quo em· mim'~?:-;,~_/\. é:~· 
dcsport:nn ns. palnvr:rs, n altitude, o mbdo_por que·' ,,,, · ·-<: ~:. -·.· 
o Sr. mini~ ... à da jnstiçn tem pretendid·:. ·explicar,. ·~• • " 
a stla indcflnivel posicão nos conselhus da corüa;' :. \ ~i 
nfio posso doixat• de irssignnlar, antes de.·entrar · 
cm outra or•dcm do idéns, uma curiosa. circum- ·'·'. 
stnnein: achn o senado que possa bom. servirá~ ..• · 
ennsn publi'l!'l .crno.m julg·a as institui•;ü.,s ··que:;'":'. ' . -. 
regem a na•;ao wterramentc morta$? gsta é en"'.: .;.,-· 
tt·ctnnlo a crença do S.Ex.; o j{t foi àqui nnnlysada ·" ~ 
n compnrnçfio que rcz dellus com u formoso~ 
gineto de Or·Jnndo furioso: · 

• Tom tod:rs as oxccllcncins, c um sú dof!lito 0·' 
de estnrcm nlol·t.as. •. . . ~~~~ ,,. 

A pretensa littcratura, o desojo de enxertar CSS,!l : 

I . 



SESSÃO EM 1 DE AGOSTO .... 7 '··· J 
i'~~ im!_!g-cm. pi'~jnc1H~ondn v_crcl~dc. Nos~ns institni!)Õ~s §~.;:~> estuo VJYn~ e wo o contmunr n vivot·... . 

· O Sn. Dror.o Ymp~ro.,;~ ~.Pódem pnrcccr, nu o n 
V. Ex. CJUO me·conli.ece~ mns n out1·os, eivndas 
do cspiJ'ito de rwrtido ou ·exugc,ra<;;Uo. ~· ·. O. Sn' CAl>'SANsÃo nn: Srl'mmú (p1·esidmte do con-

~,:~ selllo) : ~ Hiio de viver. 
~t ··.:6 Sn. JÕÃo AT.FllEDO :-Apeznr de v.·-E~. 
"'• 0 Sn. DIOGO VELllO :-0 (jUO ha jlrt~scntemcnte ii':.:-;,... é fJilC cllns esLiio como r1ue mnniet(tclns, CJllaSi 
''(' I!JI. cstrnngnlndas pelo Sr. ministro da justiça c 

seus coJJc~ns. 

1
. S. Ex. scrin mnis. feliz si, cm vez ele com-

' paJ•nl-ns (10 ~inato de Orlando furioso, ns persa-
i · nificn~so cm Mnzcppa fortemente nmanndo no 
:. · potro indomiLo o selvagem qnc, como clu.screvo 
, Dyron, o nrrebntnvn em vot·tiginosn cnrroirn 
:'),~ · ·ntravez do montçs' o vnlles, acompnnlwdo s6-
\ ..;:.~ mente Jlelos nhutrt<s,. quo.cspm·nvnrn sun prosa. 
t~ \"'~:. \~ ·~sLa_ é .... CJ.;lo scri~ n.~mag_enl ader1uada tis nossús 
,..../ . ,;.-, .. ,, msttttw:ucs nos ::t s1 uncuo. 
_;'ii;..:~:: · ,, ·~ ,. ":',o·sn. Ar,FON'SO Cer.so (ministl'O dct {a:::endrL):-
.rJ,;:!t ··· ;·:r··~": Qilaes .. :sfio os nbntr·cs.? 
!f{~. · .. c--• · O~Sii. Dwi;o. Vn:r.no :-,.Siio .os r1ue desn r:red i tnm 
..- ·. ~. ,. ., <·~s institnicões c desejam que cllas se dc;;p~duccm 
-~':c'' ... ~·;:.~ ,.;;pnr::t pescarem nns· nguas turvas. 
~Z1··~·>··)\' ··' .. >.~::•·;: O Sn. AFt'OX~o C,;;r.s'? (?liinistro da fct:::entla):-
'·•:t~··.r · ·c-·Logo elln,; scr .. a ns VICLlmns; logo cssn cornpn-
• ~,.- ., ' ~:rÇão não é feliz. 
ac.17 ;~,"-'-~~~. ~ .. ~j· :;,.;·~. ·.· . . - .. ~ ·o·sn. Droao Ym.no :-E' mais feliz do CJUO n .,.>3 ·~ ,::,1~"'--:t. • I . . f';l ·::( ~-}F~>:-,·· · do cavn lo moi' to do Sr. m1~1Stro d::t justiça; 

1
.:::;::·;;,~~;:;~~":·' .~. ~lnzopp:r po menos o.st::t\'3 vtvo (r·iso), e. cst::t 

... ,,':-"'·,E,;::-~,p1 .: ... :;~~ 1mngem nu:dn _fie? !llnls complr.tn SI nproprwnclo 
:·., ·;:''~··:;;:."i'·"··:;. -,:«.M,.>•.as: nossas -mstt tUII'loes o pensumento de .Eclg:Jrú · 

! ·': ·;f:;:{::;;j-<!~:J~~~'QúiJiet'soh,!C ideniic::t npplicncão nos principias 
, .. <'.-: .. ·: .. ; .. :.::·:.{>:.<.'''.·· .. '.· .•. :..,.)d.:r·c,revoluç:JO· frnnc.ezn, lembrnr. qno o heroo de 
. · :,~·ê: _. c~-',cii.~< ::~·,,.~,;~:Dyro~ ;.emhorn c:} htsso rJ esfnl I oc1do·, r•:erg-uon-sc, 
~· ,,,.,..; ·:<·· .. :;•·•.; ·· · · ... -In::tJS' tn!'de fot pr·oclnmndo rei da UJo·nnia. 
~ }·:,·· /' •.:.!;'f.,:~;r ·. ssim-tnmbom as inst:itni~'õcs do pniz llão do 
".'dc>.f ·.;,-;;:;~~·:, , :-;.-~fsahirtriumpll::tutos das dnrn. s provas pDr que estão 
t;':;t-.(\;;,'.!;,;~.·:;,,;,;~; pas~n~do .. ···· .. 

1 
... Si :{}·:?'•"-<: .. · · •. "'}~~"·'Sr:·.;'"Presiilentc, o_s desvios do governo, os 

' .. ·• .. :;.~ .... ·" ... ·.·.• .... -..... -...... ~ .... -.; •. -.. -... ·.·"·.·· .• a.bu.so. s. ,,por e! hl prn t1 c.nd os ott· to. I orados nn oxc.-. ~;'.!~fi:~'(;~~:· ;>·;1'-f.z.t.cu'çãc( 'das !'é is, todo c~so triste e~pcctaeulo n lJllC 
.-~":',;,,•:'·· ·.:• ~- :;'· · ,~7-..~aSSIStmlo~,- ser-mc-lunm d_olorosos_, _ma~ niio 
..;;;.:,:~.,_·· .. ,:.:· :.;:,;<,.·~·:·me)evnrmm. a o_ccnpar n trJIHlnn, SI nuo ttvo,se 
-~

1
··:_'·-··:.~>:;..;..x••'· '•' ·nece:;sidttd(l de dtrigir-mo, nUo só ao S1·. ministJ'O 

,,·~··\ .. ·. :~.·'.:.. . ..:>,_~.·.·.·.· .. · .. '~:l.daju~tioa, como princi pa. 1 men'to ao nobro prcsi>:J]!.•<J ,;:.;·•;'.' ', ~,~~tdente'do conselho, sobro a situnt'llio muJindJ•osn 
_ ~.: ... :é.;>'>:·'.;-:".;.1' .~· ·;.;.tt._eniqúe, se nchn: a . sogur:mça do· propriedade o 
~:E), ·-~··:.-,;;:•::· ;;:' ~~-:,:·:·vidn·(n~s .provmcws do norte, especüdmentc 
":•~<-.<· ··,:;...~'!· ·;~;,_..,..;'7!·:.:•na~.ns~oladas pela sueca, e entro ellns ns do Hio 

d·,J; .... . :;-: ··.·.--•::~·:•; ... Grnucle do Norte e. d::t Parnhybn, com :rs qunos 

O Sn. CAN~AXSÃo om Srxt~rnú (p1·esidente do con-
selho) :-Não, souhor. ~ . 

O· Su. DwGo .Vm.Ho:- Peço então n .Y. Ex. 
q\ .. i)ouçn. . ... 

Os jornnC3 rjuo tcniJO cm miio s1io o, Tempo ·: 
rJUO se publica nn ciUnlle ii o Recife, mns (JUfl in: 
sere ·urna carr•Jsponrlencin do Rio Grande do 
Nol'te, e o COI'I'cio do Natal, orgão do parLid•• li
beral ou de umn fracr;iio desse ]Jartido. Tanto dn 
corrosponuencin do 'l'empo, como de artigos· da · 
l'ouac()iio c outros do Corrt!io do Natal vê-se que 
a adlldnistr:wiío policial dn prO\'incia soiT!·c muito 
por cnusa da· rivnl idnd~ o ckslwrmoni:t completa • 
em CJtW se ac!w o JH'CSJclcntc com o actual chefe 
de policia. 

O Sn. CAN'SA:s-s.to om Srxmoú(Jn·esitlentedo· con-· 
sel/ro):-Jü foi exonerado. . 

O Sn~ Dror.o Vllr.no ;-;\fuito estimo n•riotir:i::t'; . 
mns nao ~eontc~m ngorn o rJLIC se clcumcsrno n 
respeito dessa exonornciio. Quando tive dê\occu" . 
pnr-mo anteriocmentc com cot·tos !netos do.RiÕ:i< ~'- .. 
Grande do Norte, S. E:-;:., nnnuuciri.nclt)c.fu~/no;;::·:'·'· .. _ 
men~·ão de um novo presidente, nr~rcs'ccntCi:i:que . · ·· 
o chefe do policia já hnvin pe lido:·dcmissãó:;>;. ' · ~ · . 

o Sn. CAN'SANs.\o Dli: Srxmnú (presideiÍtiào con!·~' ', . '· 
sellw):-Já I!Ottvc no\'a nomeno5o~· ·' ·. · .... ·· .. _ · 

O Sn. Dmao YELIIO :-Como S. Ex.<':Ól{nimnn
cin ngorn a exoneração dcfinitivtt, deixo ··de.,_con
rinunr na re!!l::tmu(;'uo que ia,, repetir, .e.•ii1Jcnns 
lerei o scgu111te, JlO!'CJilO tem referenciu':.a uni· 
fnr:to para o qu:il tnmbem chnmm:úi ·::t:nttcnnüo 
do nobre prcsidun te do consellw. · · · · ._ ·· • 

E' mn jornnrwwrnl que diz isto (lê);· . . . 
• AsSASSJN.\TO .-No Jog·nr denoniinndô''-::tilih'fà:. 

Formosn, no termo do Canguaretnnw, f'oi'ultünn-' 
mente nssnssinndo um portuguoz do nom·e :André· 
Cassi:mo. fJlW nlli residia ·1111 lJustunto tcmpo;··e'-·. 
era g-crnlmoute TJemquisto. . · . 
· c O juiz municiptll do·lcrmo, Dr. Joaquim Cn-· 
vnlcanti F.oneir:~ ele l\Iel!o, dirigiu-se· immo~ 
dintnmentc pnl'::t o Jogar do delicio, u/lm de pro
cedo!· ü.5 ind:1gnçuos e diligencias Jegaes. . 

c Pn·ra o mesmo Jogar, e r1ueremos crer· que 
pnrn o mesmo fim, segnitt dostn cnpitnl. no dia 
29 tio passado. o Dr. cllefe de policin·; ,Costa Mi
randa, que, sejn dito elo pnssn~em, nüo é n melhor 

~·1::.~. ~~:: ::j.y",:;;f,.:;~Ó::~~~.-~~{~;~~i~s:\ó o~ S1rmrnú (pmidt•nte do ~DI~-
~·. : ·• •.. ~~·~:'~<t.:;:; · sellto) :-:-V. Ex. c~ ta . descontento com os prost
~- :;. .. · ;~(':. _'·' '·;.:;:~~!l~e~~~ostns JH'Ovtnctus? 

gnrnntin ]Mra a puni(;'ão do crime. · 
c Nn rrundra Jamontnvcl, que n custo ntrnves" 

snmos, 1úngucm pútle cet·tumente contar ::t menor 
gnrantitl de vitla e propriedade. . ·. ·"' 

c São constante;:; us noticias que rocohémos do 
contr·o d::t provincin, onde o furto do· g-ndo e a 
rapinagem ctc toda ::t ospccio passam· jti ·.como ~:· ·· : .. ' .. ~;": c:-::!.. 7:~o>si'i~: .DroGa Vr;:Lno :- Dcolnro fruncnmonto 

!§>.'.: ~ · .~ . que'>nüo; ·mas cm rel"~"lo no lHo Graride do 
~~,· .: . Y; Norte;•·j:\ CJ.ue V. J?x. mo fuz esta per:::rnntn, 

: :t ... . ;.-··llcrescçntartJJ qno ~s .. 1nformnc;õos quo d'~lli mo 
1 ~ ~. ··;:.-: :·~:·-têm .·stdo, trnnsr:nttttdns, comqtwnto toclns em 
~: .~ •• _, .'" abono rl~ mot·nllllndo, do zrJJo .com que o presi-

"'~,::.·. :· ..... . dente ultlmnmonte nomeado vnr'pl·occdendo, s1ío 
·,·;. --· •.. ;· . · .• , . muito desfnvorr.veis pelo que tocn ü scguranr.::t 
~. ·' .', . '': dQ propriotlntlo o vidn. Po~o n V. Ex. qnc attoÚ· 

~· .:·.dn, 11iio 1is minhas inl'ormu·çõcs, mns ... 
)r·1.~·"""'· ·r .o.sn. CANSANs.i:o om srxr:11nú (pJ·cslllentedocon· 
P . ;. scllio) :~l'ordue-mc, são muito dignas. 

'-
\~~~· 

_ .... _.' 

'~ I I \1 
I 

netos licitas edo compluto commnnismo. '· 
< Ii: eomo niio ha ilo succedcr assim, si"'illóm 

dn falto nhsolutn do fOl'()a, h~ Jogm·cs no centro 
tJl10 niío tem umn só antoridndo polici::tl I · 

O Sn. CANSANsÃo DE Smmuú (p1·esltlente do 
con;çelfto): - l~' sabido que n populaoão por alli 
esta nml.mlanto. 

O Sn. Droao Ym.nó (continua.nclo a. ler•):-
• As qnndr•ilhns J'urmam·so todos os clins, ·os 
assaltos :.'t propriedade são frorJnuutes, c tudo cn- · 

., 
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1ninlw nn IJ'is!o c:-:l:H1o de. cousn~, que con:~.'_}.Vl' 
testem ttlllt:t mo~. 

• U'ondc pal'tt~ o u_1:d? E' o qno todo..; snbCrn o 
o qno 10:.!'1? se lnrnnra pntenlc n1,:; olho~ t1o tL~do~.· 

All11du a 'dtJ~Itrl!'tUOIIia l.'lllt'C o p:·csitlente c o 
r:ltefe cln poliei:r. 

o Sti:· c.~=-~.1.:-.~ÃII DE Sti11~111Ú (/ll'twitleu/1! tio t:0/1· 
se/lw):- Jit c~tü t•enwcli:;do. 

O Sn. ·Droao Ym.no :- Brml. 
· No nià-·GI'nl~t'lf~ do Norlc, :l$!'0iin ronHJ n:a Pnrn
lly!Ja ~~ l'Hit;t U.t~ :oeg·ut·:lnt;a indiviclrlilf e do p1'o
prietlnr.lo r\ tal que n~ qundr·illws de salteadores 
e:-;lfto (Jt·g:niiznd:IS, (' tlãn a:-o:-:alto~ ••• 

O Sn. C.\NSAX~-~o nm Srxt~IJJÚ (pl·esidcutt' do co/1-· 
sf'l/to) ; - V. l~.X. pÜr!e I!Cl'CSC.:L'llL:tl' ll"IL'SntO Clll 

... nulis ontr·a:~ pt·orincins. 
O Sn. Dror:o Vr>r.rro:- Sei JJCIÚ; m:ts limito

lllfJ n cst;~s pt·oYineins porriUO t(•nlto delln~ e:tltttl 
ennhc,·irncutll, c sei qne qnanto {L SL'g·tu':Hl('::t 
indivic!tllll o de fii'OJH'ieclnde est:•o orn posi()ito 
ex. e e pc~:n na J. 

O St:. CAXSAX~Io !Jg Srxt:lrntí (pre.~id,•utc tio 
couscllw) :-Y. Ex. concebe JJctn n rnzi"J qnc lt::t 
para isto. 

O Sr:. Drnno VEr4Jto : - Sirn; llu 111n is dD umu 
razão, e entro 1:d/ns a ~eg-uintc: 

Contqnnnto nfío qneir•n nttrilmir :to fl'''verno 
11 re~ponsabilid:ttle dirl'r:L::t do crunnto nttcntndo, 
ele qunnlo n:-:sns:-:lnnto ~o c1:'1 Jit nos ~et·tõcs da 
Pnrnltyi.JH o llio Gr:tn<J;. do 1'\'orlc, todnvin r~:tlw
lhc :1 r·e.•pr1ns:t!Jtlitlndo rb !Jon ou m:\ pscolltn do 
pessonl put•n a ndmini~trar•ITodns pt'üYÜlcin~, pílrrt 
os c:ll'f.rCI~ de pofiei~1 loc:d, "etc. 

Bcnt ~n!Jt:•rno~ lculos qnd ns ill'1mcns rlo intúriOl' 
oiv·nclüs Lle paixüc . .; oxng·ct·:Hlns, ncostt:tnwdos n 
cncnrnr n polit.icn de Úrnn nwur•irn muito dif
J'qrcn te tlnrrncll::t por fJUO n con~idr:r·nm os ho
mens que esliio eut C<llltncto cMn uma socicdndo 
m:lis cult:1, ncltnndo-sc armncl"s com o JlOLleJ• dn 
~~utnJ·id:ldü~ ntirnrn-so it soutla dos :dn1sos com 
c~pnntosn fllcilidnrlc; llt:ts ultimautentc somc
lll:tnto·:;;itnn~~·fto .lt)lll _t•mpciornd(l muito .. c cu nfio 
tcrin toJnpo pnrn uxp,·n· :-t Jongn sel'ic de nllcnlatlos, 
o (•Xcl.'s~os prnLiendos poln~ ::utrll'idarlos do in
lcriot· nns pmvincins da P:mdwila o do 1\io 
Gr:tndu dn Nor·tc: ó ltrJt.Toroso! • 

VG o scnndo este nHtt'O de jnrnnr•s? (nzost1·andn) 
N:io lw .um só IJUC não eonionlta :r expogi()fíO de 
cnso' rovolt.nntcs t"lll •JnO n nutorirlar.lc abusa da 
lnnnc•irn n nH'li.~ cscntHl:dos:-' do~ rnciog legncs 
prirn fins i.nlcir:tnlenlo contrnl'io:-; :"t jnstit~n, :i 
tnor:olidadP, :i g-m·:mtin rrue todo o cidadiío paci· 

1lco tern o dir·cito fie exig-ir dn g·oyerno, scj:1 
rttwl fr)ro.crcrlo politico ::t que pcrtcnr,n, p:tt':t :t 
snn f,H·tnnn. hont•:t o Yitla. • 

O pc~sonl r:lo CfiHl CJLHllrJilr'!' pnrlido púdo olispôr 
11ITo L~ :is ye:~c!' tiio apto ... . 

O S11. CAX~.\Xs.i:n 111~ St!\"J~IntÍ (Jli'C,çidt'ntc do con· 
sclho) :-Os l.ron~ eiol:tcliins niin ~e CJUPrcm mttit:.~ 
YCZOS t!tlCUt'l'Ug':\1' dt.IStCS C:llrg'O~L 

O Stt. Drnoo YPt.llu : ..:_ ... f[tl'' se possa rl11r 
no ·gt"I\~CJ'no a I'OS!10a~ubilid:Jdo -do lllllll infcli?. 
nonlcn,_:fío, 111:1~ r·nl Cf.IJ'lo~ c:fl:-:os n l't•spot~:-'nbili
dnde Jltu Y:ti intl.'il'll. 

O ltttnt·nd" presidente (ÍO con,;olltr1, quando en 
lho ref'r~1·i. :'l prilneit•n 'po;: qnu Lhrt! do oniJ':Il' cm 
<liseu~ . .:iio dc:-:tn nnltL1'CUI,t1liO nlgnllwsnutol'ida<.lcs 

polir::inos illl-l'llrnl\Y,J.lri;rlo Not·te .Jcvnvnm a :tltda
c~n. no pouto du' .. crn·prog·:ll·r·rn cnsti~:os corpor{lf 1S 
n\•lllnules, qtuws o t.nnprl.\g"O c..Jc pnlmntcmdn~, 11 
cllieott•, ns espnldeit'tHlns, ~o:no Linlw f;IH!CI!Uillo 
eor11 o :-;u!.Hlí•ll:g':Hlo tla JJ~ 11 i::t __ du 'rr:li~·fio, eni 
1\fall.'llll~·uaJor•, e,om o deleg-ndo ,dn cidurlo de 
At'CJ:1 o or1tr·o::, ~. Ex. uss(·Ycron qut~ i:nn ser 
dctnillidns c rcspon~nllilisndns L'~S:IS nutoridíld(JS. 
Infor·mn no srmado <JIIt~ rrunuto 110 ~ubdelug·ndo 
dt! 'J~'rni~~:ÍO, !LOlL\'í..~ Jll'OCt!:'iSO, IIHtS f•roces~O eOJUO 
se putle it11ng·Ja:.w .... cnlro conJpndrt·s. Qnnn to 
JIOl't'llli :tO de/tog:1l10 de. .-\.I'CÍH 111.10. CilSl.Íg'Oll ·corn 
[Htlm:,to:tll:rs llnt menor c com c~puldcil'lldn~ 
u1n titl:1di1o q uc· perante 1.'1/u cotnpnreccrn, ·nindt1 
(•st:l 110 cx.crcicio do se n cm·go ! 

O Sn. Jaio :\1.1-'l.'r.oo.:- Ei~· :r Iii pOJ'fJUC digo 
fJr:C o nobre Jlt'CSlllcntc do consel!Jo n5o quer., .. 
vêr ncn1 ouvit·. -- '.~t:~-· 

O Sn. C.INSAxsio nr. SINIMnú (rwesitlcute~do:·"~ 
r:onsl'lho) :-V. Ex. osl:í cngntwdo,' foi um novo·~ 
presirlentc pnrn a J'nrahyba do I\orte. · . -

O Sn. Jo.\o .A!-l'llEoo_: - ?I! a~ e$t:i :i espera 'ci(/ : 
r~h!Jf'~ !lo poiJc.::n pnr:t demttttr rr um deJeg·ndo 
Cl'lllllllOSO. . 

O· Sn. CAN~AN:o:Ãn JJB StNiliBÚ (]JI·esitlen!a do 
conselho) : - ;\s or[lt•ns ror·nrn dnrlns o ,j de c~
porar· fJllO !IS 1101'11~ :tl![O!'idlldi!S lho d~111 OXCeLL· 
ena. , · 

O Sn .. To.\o Ar.rnrmo:- Ct·r:io rruc isto r,-, i pelo 
rnenos e.rn .fnneil~o CJll FcYCI'CiJ•o c do Iii pnrn e:í. 
yão ll<!l't::t de sds mc::cs. I~to ontr'ol':t f<l7.in-se, 
C!ll tlln dia. 

O Su. D1oan Vr,r.no : - Sinto, Sr. pr·esidcilte, 
ter de rol'crir-nte ao facto do Areia, porque eo
n hoci !lessr.mlmen ttl o cidad;io que cxct·ce o. cnrg-o 
de tlclcgndo, e ·nunca o snppuz .cnpnz do .actos 
dnssn or·dctll; nws os tempos umd:nu, o o espíri-
to de pnrtido tmlo nltCI'a. '· 

neccbi recentemente Llaquellu Ioc:.J.itl:trle uma . 
cartn cm que ~c me tliz: • H<)sponuon o IH'Osi-'·c 
dento do consclhn que o dclcgatlo linhn sido ele-. • 
mittido e proce~satlo; mas esse dolcgndo. ·ú o· 
mnilo eonltecirln ZniJulon qnc nittr:l:t ho,io ostentn
~e no S(lll cargo o )101' conseguinte n~o· ú cxnctn 
n. in !'o 1'11Hh:~no. Jl _ _ _ 

Jlavin nn socrolnria dn ,jnstir;;n n prnlicn, CJUC 
niio so::i si é obscrvnola aetnnlmcnte, de collr~ccio-. 
Jwrcm-se os principno~ jornucs que se public::tm 
no ttnperio c ~ercm extrnctnLlos os fnctos mais· 
impor·tnntes, donuncinclos pela imprensu;n fim· 
de oxpctlir<J!l1·se ns [ll"OI'idcncins mais couve- · 
niC!J-~Cs ü rcpt·e~~iio r:J_o cr·itnc c ú clfcctil•a respon-' 
salHllllndc Lias nutoncl:tLlcs... • · · .. 

O Sn. ~n:o;IsTno o.1. JJJs'I'JÇA:-Aiudn subsiste a 
m"sma pratica. _: 

O Sn. proaç yn:r.no :-p:nt~o cscnsn~o serú pas-·, . 
Slll' aO· ::ii' •. llllll!St.!'O ela ,JllS!:t(•n (•Str'l~ .JOl'll:lCS qne· •. 
teuho lli'Jtlt; mns cnrnn J':t7.tlO do HHus pnr•a que cu.·. 
;no q ucixo tio níio se te1·em tomnclo pr·ovirloncins 
contrn o~ CXC(~~sns qno clles c"Jcnuncinrn. 

Jit ni'tn tllc refiro 11 !'actos nnti~·o:-, 11 factos · 
escandalosos rpto se rlor:un CJlWllolo inuun·uron-se·. 
a sitnn,ãu politicu de i.i dei .rarwir•o. As"' paixões.·· 
nossa occn~i:lo c~~ng·eJ'Ut·:un-so de unw mnnoira 
cxtr·nnrJitwl'in, "mrlo vir:timvs os qur. per•fonciam 
nú pnrtir.lo deenhir.lo. Cirlndiios rcspcit:tvois, .ho-· 
n~ons fl\lU g-owm r.! o to<! :r 11 c_onsiLler:t~iio, soJft•oram 
ywlell"t:ts rnyolt:wtu~ (ttJmuulos). · 

l 
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No Rio·Grnndo do Nort;·,;o .rospeilnvcl coronel 
Alexnndr·e Francisco· dê~:Oliveira, cidntliío que 
occupn umn posiç5o disti.Jiêtn nn Jor~Jidndc •... 

este fncto.escnnclaloso e rovoltnilte tinha mcre-
.:cido cuidado ospeciu/ da.nd111inistrnção supot·ior,. 
que· o processo estnvn feito e os rt1os pelo monos 
presos,. ~guardcmdo o julgnmcnto, voiu nos dar 
uma not1cin qu.o recebemos com n rnn·ior tristeza· 
dis~c-nos quo o _governo tomou, é ·cer.tp, ná 
mntOI' .c'?nsrdor~çuo o facto, e mandou ... Q·; chefe 
de poltcln syndrcur delle para formar a clllpa ; 
C[!JO o chefo do policia jli J•cg-rcsst\ra, mns nin·da 
nuo con~tnva o resulta elo de suas di/ igcnoi:ts! 

O Su. LEÃO Ym.Loso:- Conheço. 
O Sn. Dreao.Vm.no :- ... foi victimn de perse

guições. Esse ·cidadiío, chefe do partido conscr
vndor em l•npnry, comnrcn de S.. Josó do Mipibú, 
mas que é gernlmerlto bomqtifsto, roi envolvido 
em um processo nrdido com nns eloitor:,es sob o 
pretexto do uma tentativa do morte contra o 
delegado da policia do termo, e nrrllstndo :i 
prisiio juntamente com o vig-ario !II:mool For· 
nnndo t;ust'lzn Lima c oul.ros, CJUO por decisiío do 
presidente·ün relaçuo do.districto rornm clespro
nnnciados,·visto que ·rnziío nenhumn hnvin pn1'll 
serem envolvidos no c.:ime que se Jlles)mpn· 

.,,,· tava. . · 

Orn, o senado vai ficar sorpt•cndido. quando 
souber ~tnc css.c facto occorreu hn muitos n1czcs, 
h~ qun~t Ul'!J·anno ;, que o chefe de policia qu.e 
fot a Ptnncu oJ•g-nn1znr o proce~so , l:I esteve., 
voltou ha mu.ito, e jú foi clemitticlo i:li:> c:irn-ô, rrne 
6 exercido por outro magistrado! · "' 

C.o!no é. qu.e as diligencias de que o· chefe de 
palrem f01 cncar·rcgado, nnquclla localidade, niio 
cheg:1ram ninda no conhecimento do governo? 
Isto é estranhnvel, é admirava/ ! Eu. procur·o .cm
balde n)gumn luz sollro este myslerio, porque lia,_ 
mysterro em tudo, .qu.nnto no assassinato desse 
infeliz magistrado, quanto its dili n·encins cmprc
gn~ns posterionnente pela policia pnra.o. desco
br·!mento. clos autores desse nttentado, e ainda 
hoJe nqUJ no sono do, quanto a dizer o·sr. mi
nistro da justiça !JUe não tem conhecimento do 
resultado das dili.,.encias ! .. _ · ., · . 

-~,.~ . Eis, Sr. presidente, como começou a época 
_.,.,~ .da -regenera(·1io para cidaduos qualincados que 
;.;~ _sqlfroram tudo isto, incommodos. privações .... 
.,~:: .. ·O Sn. LEÃO VELLOSO :- 0 coronel Ale:xnndre, 

'-',quando cu lü estivo, era um cidadão muito digno. 
· O Sn.· DroGa Vlll:.no:-Pois t1 o mesmo homem, 
:mcião geralmi:mte respeitado, CJ:tte jtí não estü nn 
rdade de mudar de índole e habitas. 

O vi;;rario Lustosn é um sacerdote recommen~ 
dnvcl, digno da estima rrue inspira na fllll'Ochin. 
· PC!;lO agora a :Jttenr:ão do honntrlo ministro dn 

jtlSLi(;n pnrn o juiz n1unicipnl de Cun~unretnmn, 
cuJo norne lw pouco li, e que tem sido victirna 

.. de coustantes suspensões administrativas. 
, · LO"'O que inaugurou-se a siLuar:ão"politica de 

Eu yo~l desven'àar um pouco, ou :mxilinr o 
Sr. llll.lllstro a desveudat• ç> segredo, o mysterio 
que pmrn sobre este negociO. 

(\hamo a attencão do senailo para os seguintes 
lopJCos de jornnes da província. Eis uma cor
rcspondonr;in do ai to sei• tão paro o orgão con· 
servadot·na capital (le') : 

-ii d~;!'.faJ?~iro, esse hacl!nrel, por mótivos qu.e n1io 
.posso ·.la ext)ender, porque devo econom1sar o 
temp_o o min/ws f~:~r~as nesta diseussiio, foi stls
penso.ndmiuistr:ttivain ente; levou niio sei quanto 
tempo, c:reio qnc cinco meze~, som ser proces
sado, mas afinal a instancins suas ·organizou-se o 
proces·,:;o, que, scg·uinclo o~ tr:1mitcs Jegncs, cnlliu 

... , perante u relaotio do districto . 

. ,.,··:<,,Esso .i uiz, apenas rointégTndo no exercício do 
";: s~u. c:u:g·o, foi victima do nova snspensiio ndmi· 

'· -nlsLrntwn, do novo proce~so ; mos torno1111 con
•. segu(t• tam!Jel]l que su:~ inuocencia . f!lssc reco

.. · 'nllecrdn, e esta actualmente no exercww do em-
, ...... Ilreg-o . . 

~ ',.J.>eço no nollr·e m inistt•o que se informe desses 
[nct9s e providencie para que ::t ndministrn~fio dn 
.JUSt1çn en1 Cnng·unrctamn n1io e:stejasolfrlllldo com 
semelhantes netos de verdadeira 1irepotencin. Ar-

~, red.a-so o. jui;: do. exercício do seu cargo, por 
me1os m:b1trar10s, demora-se o cut·so do pr·ocusso 
do.respons:i!Jiliuade e assim o apartam do jttlga· 
monto de cer·tos fuitos. Isto n1io ó ren·u/ar. 

~'·'' . Si o juiz 6 realmenle criminos"'o, si pratico 
·.'':' fnctos peJos quaes dov::t sor processado, fnç:un-n'o, 

· · :·mas tudo do nccurdo com a lei, e niío sophis
mando-so o direi to para prevalecer o cnpl'icho 
das mandões. 

·o. l!onl·udo senador pelo Paranü, que ubriu 
çstc ·dc!Jnto, occupou-se com um :lssumpto !JUC 
e do mnximn grnvidado. S. Ex. pediu iufnr
lll~{'õcs n respeito do rosttltado d11s investigações 

·~ •• f~ttus sobre o assassinato do juiz de direito do 
Pwncó. O illustt·e representante do Pnr.1n:í com 

;: raziio cstl'nnhou crua o Sr. ministro da justiça, 
· 'dando noticin desse facto no sou pl'imoiro ro/ator1o, 

nada dissesse nc segundo; e quando todos espet·a
!: ·ynm q ne o honrncto ministro viesse dizer que .,., v.· 1v 

':J J 11 \1 

• Em uma dtts minhas nnteriores lhe prC>metti 
noticiar-lhe o que pot· aqu.i corresse sobre o 
JJnl'lJnr·o · assass·inato do infeliz .Dr. Vicente, juiz 
do direito do Piancó. 

• Apcznt• da solicitude, que hei empregado 
para colher facto;;, qno descortinem o ·m~•storio .• 
cm que se Jlt'ctende involvcr ttio func·st·o ncon
tccimento, acerca do qunl as primeit·ns nutori
!lacl_o~ da provincia JI'!I"cccm ter et·u~ado O}i·braco~, 
rnd1.cro do procedcncm elo gr·uves !Joatos;.quo por 
nrJUI soam, todavia niio hei colhido dndos IJnstnntes 
seguros qtto convençam da proceclencin do im
putaq1io, que rccaho sobre pessoa,; importantes. 

• Est:mdo nesta cidnclo n semana passada o al
feres Lniz de Lncordn, mor::tdor no lagar Bruncn 
daquelln comarca, contotl sem reserva c asso· 
vor·ou que o assassino daQU•Jllc infeliz mnn·is' 
Lrnclo fôm um calJrn. gum·da -costa do alferes '},-rn
nocl Lopes, primo do bacharel Paulu Primo. 

··Rererill, que hnvin como niuda hn g·1:nnde in· 
terosse do co1·onel 1' ilJ ur·tíno Lei te, pa·ra niío se 
convocar o j ury do termo de Mizoricordi:t, afim 
de cmbat•a<;:ar· por· osso motlo a !ivt·mwa do ca· 
Pitfio Antonio 1'homuz, d'um crime imnginnrio 
que o att1·ihuir·:un, Jlnt·a dest'arte tol-o em de
pondeacin, c romgi o; e o Dr. Agm, juiz mu
nicipnl duqnclle ter·mo, o iaterinnmonto jui.z.de 
direito dtiC[twlln conuu·cn, tom satisfeito comple
tamente tiio 1Jn1scn proten('ão dnquollo dcspota, 
rruo outl'o tnnto niío confiava do elrectivo jtuz de 
di1•eilo, o infeliz Dr·. Vicente, o qual durante os 
JlOticos mozcs, om que esteve nn comnrca, soubo 
mantet··so no sou honroso cargo, sem se im
portar· com as br:tvatns do Ol1Sndo sertanejo, 
c dos seus, quo nossa capital mautinm·lhe o 
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immornl prestig-io; ~1no o innocentc nirigÍst~udo, 
deseonhecendo o tenebroso pl:mo, n:visou::<com 
nnteccdcncin .o SLill reg-resso :i comarca, assi-. 
gnnndo nté o dia 9m r1ne nella chegaria t 

• E no n·pproxzmar-so este o poz·vol'SO. assaR
sino foi· CL1llocmlo na emboscada, no rincho da 
Vat•zcn do Ovo, d'ondo no fim de poneos dias no 
Jlassm· a ·yictimn. desrtJi:-:ou-ll:c tiro certeiro, CJL1e 
roubou tao prectosn oxzs~cnc.tn I 

· óTn'dicndor, uo que I1à sombras escnrns cin tão 
lug.ubr.e scenn ! . 
· • 'Emllm , mnnter'nos-llerrios com a devida 

reserva cm liio grave nssumpto, nlé que a luz 
se facn .•. 

_ • Sim, clln .ha de fazer-se, mais ding, monos 
llws\ I)OI' mau?t:es que sejnni os osforr.os dos 
ctlcltmustas polt twos. . . • . • 

u Conduzido o cndnver :\ súdc da comm·cn, nlli 
foi elle rccel·Jido com ct·iminoso ind:!fercntismo 
JlOr parte·· das proprias nutoridndes .. nlg-nmn~ 
âns CJUnos l:monrnm-lhc nté insultos, e chufns, 
como o mesmo Dr. AgTn, qnc para servir bem 
110 sou pntriio nlzo duvidou sufi'ocar os senti

.mcntos cln humanidade jla1·a eom os rostos 
1norwes d'LHn setl colltJg':l, cordeiro innocento, 
immolntlo no furor liomicidn do despota serta
nejo ! 

• A ttulo isso, que eleve ser sal.>ir.lo nessa ca
!'itnl, se cc;nserv:Hn nnulas ns primeir:zs :zutori
dndes dn ]WO\•inr:in, qne-niio altondem i: quali
dade e posiçiio dn vietimll, c ia btll'baridndo, 
porque I h e foi roubada n cxistoncin. 

Aindn encontrl) sobre este facto o seguinte : 
• O Jornal tia. Pa1'C//I.yba tom por muitas vezes 

d!Jrlo cxhuberantes provus do criterio o pruden
e!n, com que Jli'Oceclo acercn de seus adve•·sm·ios, 
aznda com :tr1uelles, que outr'ora mais o calnm-
ninrnm I · · 

• Tendo-se infelizmente renlizado o bnrharo ns
sassinnto do jniz de direito da comnrcn de Pinncú 
nm só juizo temorm·io niio fez o nem mcsmÓ· 
deu Cl1!'SO qo llonto, que por aqui correu t:ontrn 
o Dr. F. de P:ml11 e :Silva Primo, e a quo se re
fere o Dia.rio dct Tctrdc. 

• Ainda hontcrn por facto insignil1cnnte o 
S1·. Ulysscs Vi:mnn mnndon o chefe de policia 
interino C:mloso Vieirn :\ Al:zg·õa NOI'Il. 

• l\fais tarde foi o Dz·. l\Iartins 'l'ort·cs ú Arci:t, 
onde ntldn hnvin CJllO dospennsse n solicitude da 
Jlrimeirn nutol'idnde policial <la pmvinci:z, nlém 
do nrran jo eleitoral dnquclle collegio, IJUC se 
rcnden po1· capitnlndio. . 

er Agora o prin1cifo rnngistl·tulo à'unHl Comarca 
é nssnssinnuo do emboscada, qnando regressava 
a ella. onde poderia ser um podero~o nnxilinr uo 
}Jresidcnlc da pro,-incin, no importnutissimo 
ramo dn :~dministt'n(·iio dn jnstiçn nMJUOIJns 
pnrngens, que pnrcccm cstnr eondcmnarlns no 
abnndono, c nem nmn provitlencin, qne venha 
satisfnzcr 11 opiniiio pniJiitw, imp:wiento! 

• Niio ncreditnmos que o Sr. Dr. chefe do 
policia por m,jiJo se recuso a demandar· o scrliio : 
::;. S. é vnlcn to, c den cabal prova disso, na 
cnmpanhn eleitoral do Areia. Essn sua coragem 
alli nos inspira n convicção do que ha m~·sterio 
no assassinato do seu collcga, e que nlío convem 
desvendai-o_ • 

Conclnc-se desta puiJlicaçiio, além elo mais, 
que n ndministrnção pz·ovincin! nlío Jll't•ston no 
facto a devida consitlornoiio, e só mais tnrdc, por 
Ol'dem superior talvez, mandou o cltcl'e ue policia 
ao sertão: 

O Jor•nctl tlct Pm•cthyl){l noticia o regresso do 
chefe de 11olicia da scgt1inw fó!'rna (lendo): . 

· • Acha -se entro nós, de regresso de sua com
missão ao·alto scrLão, o Sr. Dt·. chefe ele JlOiicin. 

• Sendo o principnl motivo de sua commissiio 
dispendiosa a pnniçiip do :.r•·uve attentado, que 
JJnrlwrnmente se rculzzou contra n pt'ociosu Ytda 
do inrolizjuiz do diz·eito do Pinncó, Lr. Vicente 
Ribeiro, nada lz·nuspira de tão importante dili
gencia policial! 

• J>nrcco iuncreditavol semclh:mto negativo re
sultado. 

• Entretanto, nlio sendo ummystcrio politico 
tão lJurburo attentudo, digne-se o OI'Uiio of1icial do 
illuminur n opinião ptlblicn com n sua nutorizada 
palavm. · 

• Este scgTedo dn pnrtc da autoridndc publica 

• Sendo um facto g-rnve, c que tiro pz·ofunda
mcnte a!l'ccta a reputação de um eicladFio, en
tendemos qne ue111 me:uno devüzrnos ·SObro elle 
fnzcr n mais leve allusfio, deixando no tumpo e 
:i nu.toridnde Ill1blica pura investigai-o e des
cobrll-o. • 

Niío ncrcsccntarei obser-çacões ú Jciturn dos
tes topicos. N:ío nttribno :i 1iesson nl,.,.umn par
ticip:t(;ão directa ou indirecta no fncto "! ·de nada 
sei; tado ignoro a respeito dullo · é sómente 
te~ no por tim ~olicitnr do governÓ n este res
petto um );lrocedzmento prndentc porém ener"'i· 
co, n fim de que o assassinato do infeliz juiz~tle 
d[rt•ito de Pinncú não llrfUC impune. o s'r. mi-· 
mstro d11 justiçn tem, nesse triste acontecimento, 
urna COI'tn responsaiJilidnclc; concorreu ·sem 
(jt~crcr e sem o sa!Jer para elle. Eu me e:x.-
~too. . 

O Dr. Vicente Ribeiro, depois de tomar Jlosse-· 
na comarca, veiu :\ curte. Começuvam a appare
cer com rigor os ell'citos Cl.llnrnitosos dn succn · 
l.lCJU(;llle inl'eliz mng'isu·aclo, natural dn capital d~ 
Bnhzn, onde vivin de!': . .:.o8tmnndo, elle com sua 
!'amiJin, dn Virln agreste e l'lldO dos SO!'lÕes tendo 
.l!Í 11 ll':n•y:nd:l idade do 60 nnnos, solici'tou do 
::;r .. mmtslro uma comarca onde podasse viver 
mnt~ commodnmon to, on_ sem os sacrillcios ·que 
lhe nnpnnhnm :Jquella, tuo rcmotn. O Sr. minis
tz·o foi in:exornvel ; olJI'ig-ou o infeliz mag-istrado 
n regrcss:zr pnrn sun comarca, e o reHlltndo roi 
cllc. cahir ahi victirnn do bacamarte homicida. 

O Sn. FEn:---Axm~s n.1 CuxrrA :- Os mnndatnrios 
devem ser ag-on tes dos poten tu dos ; não se as-
sassina assim LHII .i niz de direito. ~l 

. O Sn_ Dtoco Vr.:r.no :-Devo com 1enldado 
dzzer qu.c nlío attribúo t'z pnixfio p:lrtidnri:z .este· 
facto: o DI'- Vicente Hiheit·o, durante os poucos, 
mczos que exerceu o cnrg:o do juiz do direito na · 
comarca, não se involven cm CJUCstões ela localida
de,. onde nc!n se subin a que pnrtillo elle pertenci::. 

::;r. prestdentc, tenho prestado attenr.iio ás 
explicnções ilad:os pelo Sr. ministro do justir!a 
no intuito de jnstificar O Sell Jll'OCCdimonto nÓ 
CJLlO diz respeito no provimento dtzs eomnrcns 
subcliviclidns o a conservaçiio do tantos juizes do 
direito nvulsos CJUe continunm vcncetido orde
nado, nomeundo-so entt·otnulo juizos 110\'0S. Dtlvo 
declarar com J'ranqttezu que nns razões adduzidas 
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por S. li:x. não encontrei um só argumcnt~~io;._ •. Sr'~ffi:r:ésidente, é sem duvida digno de ropro
quo morecc8se as honras de uma refutnçuo•,• :.-. , -;vuçiío, que·,~êsubdiV:idnm e ~upprimam COf!la\cas 

Quanto á sulJclivisão das comarcas, s. Ex:···'foi para: arran.JO das mfluencws. nas- .. provmcws, 
de uma infelicidade· deplornvel. Disse S.· Ex. ·mas o escnndalo sqbe do, ponto,. gunnao, _isto se 

j . 'dicla uma coma c do seu ter pratica para fins Immoraes, crunmosos,;,mcon-
CJ.uc,. c lVI . . 'rcn pns~:m . · ·- l'es.s•veis 1 Vou. trazer ·no conhecim_ento_:·do se-rJtorJO a constitUir novas, desnpporec1n a pr1m1- " 
tivn e com ella o juiz de direito que alli exercia nndo um fncto·occorrido na provincia:da Para-. · a· - bybn nn prcsmHe situaçiío. : '· · · 
JUrls ICf.'uo. · · · Existia ali i, ct·cada desde muitos annos, a co-

O Sn. Cnuz 1\fAcrrAoo:-Como si a jurisdicçüo· marca de BorlJuremn de que em jniz de diroitG 
nlio estivesse inherente ao tcrritorio, e não no o baclwrel Genuíno Correin Lima qU:é pessoal
nome da comarca. mente coÍlhello, o qtwl exerciu o car,~to com ger:il 

accitaçiio, se1i1 qLlCÍXft nc~n reclnnwçüos .de qnem 
0 Sn. DIOGO VELHO:- ••.. ficnndo no governo quer que fosse .. 1\fns mfeltzmentc OCCOl'l'eu que O 

nmpln faculd:ad~? para nomear novos juizes paL"a filho de urn ta!Jelliiio que na localidurlfl é in- . 
ns comarcas assun formadas. · nuencia liberal, rwaticnsse o c•·ime de homicídio 

Isto, Sr. presidente, niio é argumento pura ser contra um pobre individuo, conductor de certa 
cxpendido perante uma corpora~iío illustrada somma de dinheiro. . 
como é o senado. o O""Tedido antes de morrer tratou de defender 

O juiz de direito tem pela constituiçffo garnntido a vid~e rnsistindo J'eriL1 levemente o assassino, 
.a perpetuidade, nfio sómento em llenellcio proprio, 0 qual com o maior esconda lo procurou a casa do 
mas, principalmente,, dos · cidadüos a quem a seu pai nn séde da comnrca, onde coram populo 
mesma constituiçiio prometteu a independencia 0 delegÍ.do ele policia tratou-o benignamente, por 
do poder judicial como garantin dos seus direitos formalidade procedeu n atllO de peJ'I;mnt:as, e 
civis e políticos. Por este principio o juiz de convencendo-se do crirno nüo abriu inquerito 
dit·eitfl cst:í seguro de que, embora seja nrbitraria- nem prenden o criminoso, no reprovado Intuito 
mente retalhada a sua comarca pela assembléa de acabar tlldo camarariamcnte. · 
provincial,. nunca perderá n jurisdicção que lhe . o jniz de direito, inteirad~ de u.m· fa~to mo 
compete no territorio raspeclivo, nem sorit in- nbominavel, entenclcn q1w n:.to devia. cleJxal-o 
terrompido o e!Tectivo exereicio do cargo, ficando acobertado pcl:a negligencia do delegado de po
:avulso. Por. maiores que sejam ns subdivisões licia: de accõrdo com o promotor que pro
que so!Tra uma comarca, desde que niio fôr inte- moveu o processo, · fruston o plano dos pro
gralmente supprimida, lwver{t sempre uma tcctores do assnssino, e foi este pronuncindo. 
fracção, uma parto do seu territorio, onde. o As iullucncias politicas . do Jogar, indignadas 
juiz de direito se firme .para . continuar a contrn esse magistrado por ter cumprido o seu 
)urisdic~'iio. Por tanto tem o dil·cito de ser dever, dopqtaram uma commis~üo p:ara a capital 
mantido em qualqner das novas comarcas for- dn provincw, e, estando reuntda a ossembléa 
mndas com o territorio dn primitiva (apoiados). provincial, cxigirap a. suppr.ess11o da comarca. 

A doutt·ina estabelecida pelo conselho de Es- scmellJaute pt•etençao foi acolluda pela nssembléa, 
ta do nessa consulta que peJr, imperial resoluçiio 0 houve um presidente do província CJUe sane
tem forca de decreto, é perfeitamente cnntitncio- cionnnclo a resolnr;üo legislativa tornou-se cnmp!i
nal ; pois estabeleceu não só que o juiz de direito ce de toda aquella immoralidude ! O resultado 
na hypothese vertente nüo póde sei-arrancado ela foi ficur sem comarcn e avulso o juiz de direito, 
sun comnrcn. corno d:í-Jhe o direito de opçiío. parn maior gloria dq a !ln theoria da democracia 

1\fas estas sfio doutrinas de um partido gangre- moderna 1 
nado: boje que domina a nlla theoria da demo- Deste fac: to estit seienta o nobre presidente do 
crncia moderna, reforma-se tudo arbitraria- conselho... · 

. mente; subdividem-se ns comare,1s, e um mi- 0 Sn. CANSANSÃO oÊ Snmmú (presidente dO' con-
nistro julga-se com direito de distribuil-as nos sellto) :- 0 nobre senador fez-me o favor de amigos, porqu,e,, qual um mngico manejnndo.a 

1 
· · 

sua varaprestlg"IOsa, faz desapparecer com as prt- communica ·O. . - ' 
mitivas os juizes vitalícios da constituiçiio I O Sn. DIOGo VELHO: -Tive .a siÍÍisfaçiio de 
(apoiados). DoMe modo póde o Sr. ministro com ouvir de S. Ex. p:alavras da r.nms severa J'epro
a maior l'llcilidade afastar da judicntura todos os vnlliío ::outra o oscandnlo; mas entret:mto o juiz• 
juizes de direito que não tiverem a felicidade de de 'direito hí estü avulso, privado dos .seus von
serem seus :tmigos ou amigos dos seus amig-os. cimentos integracs, sendo onerado de numerosa 
Pnra tanto não será :preciso que sejam sub_divi- fnmilin, mulher e :1.2 ou f/1 filhas·. Sabe Deus 
elidas as comarcas ; ln.sta que se lhes mudem os quando terá comnrcn, si aindn o SI·. ministro da 
nomes. justillu niio se lembrar de ag-gravar-lho o mnl~ 

Continuando-se este procedimento niío ndmi- an-or:i, designando-lho comnrca nos confins do 
rará que em 1Jreve os juizes nvulsos sejam tnntos Imporio. . · 
tr.uantos os etrectivos; haverá dnas series, como o sn. CANSAXsÃo DE Srxmnú (presidente elo con
ja se clnssificn. Isto seria até certo ponto indifi'e- scllto ):-Nem o Sr. ministro da justica saliia disto. 
rente, si ambas as serias niío estivessem sugandG 0 Sn. Droao VELIIO : _Si sabia 1 v. Ex. anda 
o dinheiro dn nnção. ·de boa fé. Consta-me que outras comarcas da 

'O Sn. Cnuz 1\IACHADO :-Accresce a preterição província da P:.trnhybn vão ser snpprimidns, não 
dos direitos dos eidndiios. se tendo podido obter n remoção dos juizos de 

O Sn. DIOGO VELHO :-Eu já disse que o prin· direito, ou por não toren~ tornpo de ox~rcicio para 
cipio dn perpetuidade é uma garantia niio só !!assarem a 2.• entrnncw, ou por nao querer o 
pura o juiz, mas lambem para os cidadãos. Sr. ministro dn justiça. 
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Vni assim a nsscm!Jlú,!! Jlrovincinl_ cor~·igi!' as 
faltas do governo quo ll!JO pôde ou na o I]Ulz amda' 
fazer todos esses arron.;os. . . 

turn, ú tiTo continuo o movimento natural dollo, 
siTo tantas as reJa çücs, as cllcfa turns do policia, 
ns commissücs do qualquer ordem, que mui 
pequena devo ser a demora, o 1wrln soii:rcr:"t a 
regular administraciTo da justif)a. 

Quanto nos ;juizes de direito que o Sr. mt_ntslro 
da justir.a tom conservado avulsos, sem desJgnar
llJcs coriwrcns, no pnsso que nomeia novo.s c_ontra 
a clisposiçiio do art. !7 .ela lei do _1870~ clJrÇJ CJUC 
nindn quando fosse nce1tnvcl a JlltelJJgeucw CJUe 
S. Ex. d:i, c tivesse justi11cnciTo até certo ponto 
o sou procedimento ... 

Jit no seu rolnlorio, já na· discussiTo parla
montar, o S1·. ministro dn justiça tem adiantndo 
certas proposições que me parecem intcü·amente 
nlJsouns dos princiiJios da alta tllcoria da de
mocracia moderna, tiTo apregoada por S. Ex. 

o Sn. Cnuz l'iiACJlADO ; - Mas nua C0)110 prin
cipio de economia. 

O Sn. Droao Vm.no :-... cahiria cm co.ntra
dicçiio com otll.ra idéa predominante no ga~llll!JI~, 
isto ó, annullm·in como tem annullado, o pt·mcJpJO 
de economia (apoiados). 

l'tfns ncJn n Jelrn expressa ela lei, nem o voto 
conheci elo do senado, nem o proprio }Jrogt·nmma 
elo n·nlJincte têm podido contei-o. 

0°quc ó certo ó qtlc, conforme as de~nraçües fui
tns pelo SI". min_i~tr~ nesta cps:~, csy!o Jll'Csent~· 
mente av.ulsos 2:. .fllJZCS elo dJrCJto fazendo ades-
pesa de 60:000!5000 nnnuaes. . 

Sobre a qnesliío de estm· ou niTo em y1gor o 
art. 17 da Jc1 de f870, o Sr. ministro dajtlStJç~ l~ro
curou nindn IJOntem justificar n sun OJllUHtO, 
dizendo que essa disposk:io ora . ort;am~n
tnrin, e portanto niio podin estar com1,rchendJqa 
nas leis de or~:amento posteriores, m:mdnndo VI
gorat· o que ns anteriores contêm c"!_c assum12to 
permanente. Pnrccc-nw crne S. Ex. lHtO t_em1;azuo. 

Sú é or.,nmontnrio nquillo que respe1tn :t re
ceita o dtlspcsn propriamente ditns, e nunca, 
como na c•specill, unw pro!Jillitüo form.nl do le
gislador pm•n imp!Jdir um abuso; sups1sto a me.u 
Y8r em toclo o V1"'0r a argmnentnçao do nolne 
scnÍtdor pelo Hio de .Janeiro, que com toda pro
ccdcnci:l clemonstron fJLW essa f!isposi~:iio, emllora 
niTo podessc dcixm· de ser cousJdeJ·ada c_omo por
mmwnte, devia ser agora restnbelcctdn, para 
cvilnr dnvidas. . 

Procurotl o Sr. ministro da jtlsti~:n justJQ.car o 
ar!Jitt·io com que tem feito noyns nomcapuo~ go 
juizes de direito, dizend_o C]ne.o. uma a ttrJ!JUJ!)tJe 
propt·in do B''?I'C1"110 dCSJg'nar JlllZE!S iJtl_l'tl llS CO_
IDUI'CtiS do nccurdo com as convenwncrns publl· 
cus, o rJUC si qJJe fosse obrigado n -!lomear d~ tn;e
ret·encin os JUizes avulsos, podw pJ•e.rudJCUI a 
adrninislrnt;üo da jnstiça eorno! _pm; ox,emplo, 
mnndanllo pnrn uma comarca JlllZ mtcJeSst}qo 
nos negocies della pclns suas relac~es ele fanulw 
ou }lot· qunlrJuçr ontrn circumstm!cla que o tor-
nasse iJlCOmputn•cl para bem scrv1r. . 

1'om sustentado o Sr. ministro ela .iustirm que 
o poder legislativo urro púdo revogar dl!·ect:l
mento netos do poder executivo. 

Sr. presidente, o honrado senador pela pro
víncia de Goyaz ;i:í teve occnsião de occupar-se 
com este nssumpto sustentando o contrariO com 
nrgumcntos concludentes; mas, como na Jlre
sente discussiio não se tratou desta questiio aliás 
importante, n elln me refiro, ospecinJmento para 
provocm· o debate c proporcionar a S. Ex. nesta 
canwra a defesa de sua opiniüo. 

Pll!'a mim entendo que é preciso distinguir ; 
e na OSllCc:ic a clistincr;iio ó indispcnsavel, attonla 
a natureza constitucional dos poderes p ublicos, 
c ~s prerogalivas de cada um clcl!es. 

Ha actos elo poder executivo que re~Imento 
niTo podem ser revogados por outros elo poder 
legislativo ... 

O Sn. Cnuz MAcHADO: -Porque estiio dentro 
do sun csphera. 

O Sn. Droc:o VELHO:- São os de sua priv~.tiva 
compeT-•Jncin, como _poder puramente politico ou 
goveJ·namcntal, tt~cs como por exemplo a no
me::wüo de bispos, magistl'ados c mais cmprc • 
gadÓ..; cn•is on politicas e militares, etc. 

Hn, porém, outt•os actos de natureza mcr~mentc 
executiva ou administrativa que o poder execn
tivo expede on cxct•cita como que por delega· 
çiío dos outros poderes, ou dello prOJJJ"io no seu 
curacte1· governamental, o entiio estes ~te tos. niTo 
podem deixar ele ficar sob a depondenci~ mai:> 
ou menos directa do pod~:r d'ondo primitiva
mente emanam. 

Assim os a·ctos do ]lúder executivo que en
tendem com a cxccudio dns leis. l]tlc as inter
pretam iloutrinalmcÍHe e modil1cam neste ou 
naquelle sentido Jlor meio do decretos ou regu
lamentos, niTo po ·em deixar do estar som pro su
jci!os ft fisculisn((ão o .correcção do poder Jegis
latJvo, que ó o un1co competente para fazer 
lois, intcrJlretal-as, suspendei-as e revogai-as 
(ctpoiatlos). 

Este m·gumcnto niio tt:m forra ntgnma .. S1 so 
tl'atasse elo dnas ou tres comarcas, podcrw ter 
r:~ziio e SI". ministro, mas quando. h a no Im
}lol'io õ.OO e tantns, repugna ,!.tO sm1pl~s lJom 
.senso admittir que a flel cxccucuo da lot _tqlho 
ao ministl'o a faculd~1de de designar JUizes 
idoneos JlDt'a ns con1nrcns que forem vngondo. 

O Sn. Cnuz MACHADO :-Applique o Pl'ÜlCipio n 
todos os funccionorios c teremos o cumulo do 
arbítrio. 

0 Sn. DIOGO VEUfO ;- Aindn CJLWildO existo 
vn"a sótncnto uma comnrcn c cstejn. avulso ll.!,l1 
tm1co juiz de dit·cito, c csto suspeitado de nua 
de>cmponhnJ• JJcm ~nas fnncçües nessa comarc:1, 
llnstu esperar nm pouco, c a diiTlculdndc dcs~ppn
rcccr:i: ú liio numeroso o pessoal do mng1stra-

Uma r J'Opos lçiio que Lambem merece repnro 
li no reJatoi"io do S1·. ministro da justi~·a. Tra
tando do systcmn ponitcnciario, S. Ex. clisse que 
a pi"isiio simples !l m:tis gi"nvo c affiictiva do que 
a pi"isiio com trnhaqw.! c acrtlSI?On.tn dogmatica· 
mente que n propostçall contrni"Ja c um erro. 

Pnrccc-me que o Sr. ministro da justiça uüo 
podol'in ter emittido semolhnnte proposieiio; que 
tsto niio pnssa do um oquivoco, ou erro typo
grnphico talvez; mas !ti est:l no rolatOJ'io. Esta 
proposieão ó contrnrin :i doutrinn, no diJ•cito o it 
lei cxpi·ossn. E' contra ri~ :i doutrina, porque. 
segundo todos os cspccinlistns ú cousa nssentnda 
e geral monte l'()Cobitltt, como ele simples intuição, 
que n prisiio simples, não obi"igando C> dotonto 
siniio a reei usiio, n:io púilo ser compnrnda a 
lll"isüo com trnbnlho' qtw fúrça o dctcnto a abri-

I .· 
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gacucs motoriaos, que niio púdcm deixar de 
trazer, olóm do constrnngimcnto moral, incom· 
.modo Jlhysico. Na roclusüo simples o réu pódc 
lur ·c oscrcvct•; púde npplicor-sc o qualquer 
cxcrcicio intcllectual pelo tempo que fJtiizeJ•, 
dispuo do si, comtanto que nüo sain da circum· 
scripç5o limitadn dn cadein; mns nn prisiío com 
trabalho o réLt é ollrigado a fazer servioos 
Jlezados, contrarias üs suas inclinn~.ues o lw]Jitos 
c muitas vezes superiores üs suas l'or~'as. 

Quanto ao cliretto c ü legislação. temos oh! o 
codigo penal que cstolJeiece a gradar;iio das penas 
c tratando da de prisiío com trnllalho, onde nüo 
l10uvcrcm casr•s apt·opriailas para cxecuçiío dclla, 
determina qno scjn convertida cm prisão simples 
CG>rn o augrnento da 6.• parte. 

'na do açoutes, riem dn 'propria pena do açoutes em 
menor .numero destes. Seria isto tanto mnis 
r~:>pugnanto ao direito de g-raçn, quanto é certo' 
CJ:Ue muitas vozes militam em favor do paciente 
ctrcumstancins especiaos, como seja moles tia, ou 

·causa eclnivalente, rJue o impossibilite do sofl'rer a 
pena corporal em rJuestão. 

Nestas circumstnncins o que fnzcr? Diz o 
nobre senador pelo Maranhão: decretar o perdão 
e restituir o escravo n seu senhor. · 

1\Ins si o nobre senaclot· attender n que a nn
turozn do crime tis vezes é tão grave que re
ppg!la perdon r no seu autor; si n !tender n qile o 
cl!reJto ele perdo11r, embora disericiotwrio cm 
theoria, nüo pótle ser exorcitudo legitimamente 
sem o exame consciencioso dus elementos con
stitl!ti vos df? crime, ela intenç1io do agente, elos 
~ottvos mats ou menos reprovados que o impel
ltram, etc., nlio deixarü de rccon!Jecer·que seria 
uma iniquidade mar. dar solto e livre um escravo 
réo do um crime atroz, mas CJLW por doente nãÓ 
põdT~ receiJot• o castigo do açoutes. 

O Sn. Cnuz 1\IACH.\DO:- Logo é mais leve a 
prisií•l simples, tllnto que se augmcnta o tempo 
da sua dLtraçiio. 

O Sn. Droao VEr.rro-:-Est:\ claro ! 
Sr. presidente, sendo materia connoxa e es

tando cu com a plllovr::t, julgo do meu dever 
expcnder minh::t opiniiio na questiío ::tgitada sollt·c 
a faculdade qne tem o poder moclerndor de con· 
verter a pena de nooutes na de prisão com trn· 
bal110. 

Nesta parte estou do accôrdo com o Sr. mi· 
nistro da justiçn. S. Ex. a meu vut· snstentn por 
excepção a veriladeiJ·a doutriml. 

O direito ele gTnça é um di1·eito de excepçiio, 
é uma JH"erogntivn do poder moderador tüo elo. 
vada CJU•J nrio púcle soll"rer outras Jimitadlcs, que 
não as inhct•entos ü SLUl natul'eza constiiuuionaJ. 
O direito elo perdoar n pena ó alJsoluto; o de 
minorai-a sú ndmilto duas rcstrict·úes : n :1.• é 
que a penn imposta por senten~,., n~o püde ser 
comrnuradn em outra fJtto niío esteja consag-t·ada 
na legislnção; o a 2.• é que nn commutalliíO 
n1io se pódo applicnr pena ou estabelccet· conéli
ção que, em vez de minorar, ag-graYc a puniçiio. 
São vercludes que dispensam clemonstra(iüo. 

Quanto ú cspecio que deu Jogar ü discussão, o 
l10nraclo senndor ·pela provincin elo -llfaranlliio 
procurou demonstt':lr que, tanto o actual Sr. mi. 
nistro da justi<.:a, como seus nntocessores acon
solhnndo a commutar,1io da pena de :woutes na 
de pt·isüo com trabnfho, afastaram-se c1os bons 
Jlrincipios,niio só qunnto á pr0porcionalidadc das 
penas em g-crnl,IJomo qunnto á t•azüo pbilosophica 
elo art. 60 do cocligo pcn:JI ; isto é, não privar-se 
o senhor dos servir,os do seu escravo. ·. 

Direi ao meu ii!Üstreamigo e collega que, si 
.S. Ex. retlectit· bem no modo como se de1•c 
' obsorvnr a propol'cionalidnde das penas o na 
nntm·oza Llo direito de grnrm, não doix:tr:i ele. re
conhecer que a doutrina que sustenta é inexnctu. 
A proporcionalidade das ponns não del'o ser re
gula.dn s•ímenro pela clurnQüo de qualcfuet• dellns, 
mas sobretudo pela sua intensidade o CJUllli· 
dado. 

.Nao! nunca mo :trrependerei de om caso nnll· 
log.9 ter aconselhado, como ministro, a commn
tar:;uo na pena elo prislio. O direi to do senl1or nos 
seryiç~s do escravo não p<íde pre1•nlecer sobre 
o dtre!Lo dn sociedade oiT'enclicla, nem limitar a 
prerogativn soberana de perdoar ou minorar as 
pcnns . 
. O .Sr. miJClistro da justiça procurando em balde 
.Jl1St_ll1car o mauclito procedimento que levo ex
peclmdo os decJ•otos de 3! do Agosto e :LG ele No
vembro, que tem d:1do 1og01· a tiio lnmi noso e 
largo debate nesta ·casa, tenlOLt apadrilllwr-se 
c~m precedentes e entre os crue trouxe !Jontem, 
Ctlou o decreto de :l8 do Dezembro de- :l875 que 
m~nclou que os aggrnvos e cartas testemunha· 
vets perante as relnoue~ fossem jnl"ados de con
fornlldnde com n l•~gislaoiío nn terior no decreto 
de 2 del\Inio de 1874. 

_Ora, Sr. presidente, ninguom le\•ou a mal, 
nm_gue_m censnrou nem ao actual Sr. ministro 
da JUSttça nem n qur.Jquel' dos seus antecessores 
toro1n d~l·og~clo decretos qne estivessem em exo· 
cu~~:~ o. Corrt~Jr o mr;~do por que se está execn • 
t:mdo uma le1, mandar que se. faon npplicallliO 
desta 111lles ele uma que ele outra fórma esclareéor 
p~ntos dnviclosos,crcanclo muitas vezes competen
CJa ou estabelecendo cloutri11a novn,cst!lsa nl~ada 
do poder executivo.· A intel·prctar,1io 'dóutrinal 
pertence·lh_e de direito .Elle pó de expedir os de· 
cretos que Jlllgnr conveniente. • 
· O que. se estranlw, a que é objecto do. nutis · 
severo reparo. o que niio tem pamllolo com os 
prec_cdcntesmvocndos slio as circumstancias con· 
comJt:ll'! tes dos dons decretos de 3:1 de Agosto e' 
f6 do .N OYombro. · 

Nlio r!uero,_ ~em é preciso voltnr ti estn questão, 
que esta deciutdn. A opinião publica revoltou-se 
indignada conu·a o rlecreto do :l6 de Novembro 
não tnnto porque revogasse n doutrina Jlrmadn 
pelo de 3:1 do Agosto, nws porque parecia uma 
mter1•ençiío exorbitante e illegal om cortn causn 
pendente elo rlecisiío. 

Orn, a pena do açoutes é nmn pena nlio só cruel 
mas tambem avil!ante: J'oi até condemnada pela 
constitnição que no nrt. :170 § 19 dcclnrn-Jicum 
abolidos os n110utes, n tortura, a nwrcn do ferr" 
quente e todÍls as mnis pon11s cruois.-l'ort:mto 
cm caso nenhum o podoz· modorndor usando dn 
mais nngusta d11s suas PI'erogntivas, o direito 
oxcepcionnl do graçn, pódo sem nognr-se n si 
proprio, l'nzer a commuJaçuo do qualc1uer pena 

O Sn. Cnuz MACHADO :-Niio considero por este 
lado; nrgumento pelo Indo dn doutrina. 

.... 

O Sn. Dtoao VELHO:- Tombem o condemno 
por os to lado_; com tudo n rovol!n da opiniüll foi 
pelo ln elo da moppol'tunidnde · nHIS repito n 1 uz 
est:i feita, o niio discutirei. ' • . ' 

EDVJ\LDO ti.:rt-11\ 
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O Sn. Cnuz llrACHADO:-Pois eu condcmno o 
acto pela dour.ri_na, o n:ro ~ela o~casiüo, porrruc 
entendo f[UC a ler de 1811:1 nao esta rcvognda nem 
o decreto de 18:l3 ; a lei do i873 apenns o modi
ficou, dando voto ao relator e diminuindo os ad· 
juntos de tres a dous. 

O Sn. Dwr.o YELHO:-Sr·. presidente, tambcm 
tem síilo :•~sumpt'? de sevm:o rçparo o procedi
mento do Sr·. mm1stro da JUStrM cm rcln..,iio ú 
gunrda lHteionuJ. .. .. 
Ne~te ponto especialmente ]lar mais. r1uc 

dign, por mnis que se csfurce, S. Ex. nunca 
poderá nrrcclar de si n respm1sa1Jilidnde cm que 
se acha incurso como ínJ'r::wto1· da loi expressa. 

O pen~nmcnto da reforma da g·uarda nacional 
tnl como o consignou a lei n. 23!W de lO ele' se: 
tembro de :18i3, foi o da rcilucçiio dos comman
dos superiores c dos corpos. O nrt., :1. •, § 8, diz o 
soguiute : 

• q governo, :í vista. da qualifi~n~•iio da força 
• nct11•a da gn:11·da nnctOIWl, crcnra em cadu pro-
• vinci:o dtstrictos de commando ~llpcrioJ•, re~pci-
• tando o mais passivei ti divi~iio actunl; enfio po-
• dcrti nlteral-os, síniio de 1110do g-eral; ouvidos os 
• prc<irlentcs. Niio se crcar:í nwis de um bat:dhiio 
• de servioa. nctivo nos municípios cm que nua 
• se OJ"g:oniznrcm rnnis de oilo companhias de 
• guardas nacíoJ~acs, ~~m força à c :lOO_prnras pnrn 
• us de cavniJarw e iuO JHII"a as de wftm ta ria. • 

E o§ H diz: 
• O g·overno fica autorizado a ?'t!llu::i1· o ·quadro 

dos officlaes da (Jtta?·da nacional ao que {ür indis
pensavel pw·a ct C.'r:ecumio 'da /il"l!sentc lei, cm 
circnrnstnncins que não" sejam ao elo~ :1. 0 • 

Refere-se o~ i." tlO clwnHullonto da guarda na-· 
ciomd a ~en•iço nos cnsos de guerra externa, re
belJiiio, sodiçf10 c insnrrei(;ão. 

O reg-ulamento n. t:W73 de 2:1 de Mart•o de -18il1, 
expcdítlo Jl:lra cxccu(;i:iO desta lei, dispõe no 
:~rt. 20 o seguinte : 

• A rcducri:io dos officíncs ús pt•oporçues do 
presente quadt·o verificnr-se- hn succe.~sivmncntc 
á metlidct que forem vaaaado os loaar"" .. wt1mcs. • 

Orn, Sr. presidente, ío vístn da disposio-ão ex
pressa dn lei, :'o vista deste urtíg·o do rcgula'mcnto, 
ni:io ó uma inft•acçi:io directa dos seus preceitos 
proceder eomo tem procedido o actunl Sr. minis
tro d". justiça nomeundo novos commnndnntcs 
superwrcs, noYos commandantcs do bntalhucs, 
corpos, esq undrues, c pondo de lado os que oxís
tia!U, a prctO)\tO de orgnnizur a guarda nacional? 

O Sn. Cnuz 1\fACHAuo :-Fez como so fUra umn 
instilui~i:io nova. 

O sn: Droao VELHO:- Estiio mnrcndos na lei 
de -1850 os cusos em que o governo pé,dc sus
pender os o!Uciacs superiores, eommandnn tos 
dos corpos, etc. dn guarda nacionnl; o "'OVet·no 
não púde nrrcdnl-os do exercício dos respectivos 
postos, sini:io nos casos mnrcndos e do conformi
dade com essa lei. 

Port:onto, cmqunnto niio fUr revogndn cstiio os 
officiues de sua tnstitui~•i:io gat•antídos nos uireilos 
c !·n~·:oiins que n mosmn lei lhes confeJ•c. Nem a 
lCJ de :1873 nlterou nesta parto n do iStiO, 

:Mns o S1·. ministro dn justiça :~rmn-se do 
podot• discricíonario de organizar llOI'nmentc n 
gum·dn nncionul, deJlÕO os otncincs e commnn
d:mtcs que estavuru no efl"cctivo exercício do 

seus postos, e sem se importar absolutnmontc 
com a lei, com o dit•eito,com a proprín morrolidnde 
ndmínístrar.ívn, vui nomenndo novos, de sot·toque 
lla umn vet·dadeirn duplicata do officincs du 
guarda llaciona I, como jú t~mos de j uízcs do di
rcíto I 

Om, esta~ ultimas nomonçõcs são evidentemente 
íllegues o nullus, o o Sr. ministro dn jusli(;a est:i 
oiJríg·nndo o:; nome:odos a fazerem dcspesus que 
m:1ís tao·de hão de pm·clcr·, JlOrqno é impo~sívcl 
fJUC ni:io tenlwm a rcstitní(•i:io devida o,; officíaes 
qnc esta\'Dill legalmente C'mpossallos, quo se 
:oclwvam no exercício de seus postos, c destes 
foram nrbitraríarncnto 'pl'Í\'ados Jittra ficnrcm 
avnlsos. Sim, os novos oiiicines hilo de ncccs
Stll'iamcnto pct·dcr as p:otcn tcs expedidas com 
violudio dn lei ; l!iio de perder o dinheiro que 
deren1 por ellas e o que dispenderem com farda
mento ...• 

O Sn. Cnuz 1\fAcruno:-Darão g-raças n Deus 
si consct·varem as honras. 

O Sn. Dtoao VE.r,uo:- O qne o Sr. ministro estt( 
fazendo nesta p:1rte do scrvi~•o é umn dcplor~vel 
anarcllia. Si S. Ex. queria dar nova Ol".\;12_ll1Za
dio ú o·uardn lluciODill, esperusso n rounwo do 
êol'pO fcg-isJaLi\ro, pcLlis:;e n .. rovog·nt.:ãO dns Lois do 
:18ti0 c 1873, o unt5o IJzcsse tahoa rnsa .em tudo; 
mas cmquanto subsistirem estas leis, a de :1850 
que org-anizou a guarda nacional, c a de :187_3 que 
npen:os decrcton a c~tiuc<:i:io de certos servtços ç 
antorizou a reduC(!LIO do qundt·o, o qu~ se ç_sta 
pr:;ticttndo são aetos nullos, que um dw teruo u 
devida rcpnraçi:io (apoiados). 

O Sn. Cnuz 1\f.~CHAPO:-E' umn rcvolu(;iio ad- · 
ministrntiva, flJ!w da jtirisprudencin tr:onsccn
dental. 

O Sn. Droao VEuro:-Siio princípios adminis
trativos da :oltn thcoria ela democruçia modcrnu ; 
a lei ni:io obriga o g·overno, este pódc proceqer 
nt•IJitrarimncntc cm todos os rnmos do scrvtço 
publico ; é a sua vontade que prevalece . 

O Sn. Crwz 1\LICllADO:-Na tal jurísprudcncia 
a lei é um lwraiiJo do curtas CJLlC prestn-se a 
·todas ns qualidades de jogos. 

0 Sn. DIOOO VELllO :-Até cm SJ!'VÍÇOS insig-
nificantes se revela o m·bitrio do g-overno. Aqui 
mesmo nu côt·te o direito do cídadilo ó :~tropel
lado constttntcmente com a 1"iolnç5o repetida das 
lois, e os nbusos de po1ler siio revol tnntes. 
O Sr. ministro da justi~a inventou o que n11nca 
nenhum ministro consorvndOJ" emperrado, desses 
tempos dignos do pincel intlammado de 'l'acilo, se 
lemiJt·ou do crca1·, n polícín secreta com auto
rídude de prender, cm todn a parto, a qunlquer. 
hora .•• 

Ü Sn. MlNISTIIO DA JUSTIÇA:-Já achei exemplo 
do tempo dD administr:~çiío do V. Ex. 

O Sn. DroaoV!lr,no:-0 Sr. ministro não póde 
apresentar um só neto meu autorizando n policia 
secreta, com as attrilmi~ões que S. Ex. tem J'ncul
tndo c ellu est:i exercendo, invadindo o domicilio, 
fazendo diligcncín~. effoctuando prisões, etc, A 
policít~ secreta oxistin, o cu a conservei como 
moia índisponsavcl do prevenir os crimes c de 
colher indtcíos o provas cJumulo se tratnvn da 
repressüo de !los. Esta é a missiio da po!ioin sc
ct·ota, confiado a r.gentcs disfnrç:~dos que circu
lam a cídnde cm todos os pontos, com o fim não 
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só de prevenir as desordens c os crimes, como 
tambem ele colher os elementos necessarios pnrn 
n puniçiio dos nl).tores dc~ses factos; mns n poli
cia secrqtn com podc1·es de invnrliJ' n casa do ci
dadflo, de fazer prisõe3 c nrrnstar qu:olqucr indi
viduo pum os ·corpos dn gu:n·dn uriJnna, c nlli 
dotei-o :otú rruo n nntorii.fnde policial se resolva 
n dnr-lhe Jiberdn.Je, isso nunr:n nuto1·izei, nunca 
se viu no dominio consr:I·vndor (ctpoiculos). 

Um nosso digno collcgn que mo ouve, nssistin 
á sccna escnndnlosn que so dcn em frente à sua 
casn com um pobre l10mern inerme, o qual 
nenhumn resistencia oppilnlw á prislío eJfectuadn 
JlOlos Laos ngentos da policin sec1·etn. Estes de
}lois dr3 osbordonrom o pt·cso, nrrnstnrnm- no, 
apcza r da indign:.t;ão con1 quo o nosso collegn 
l!Jos fazia vet· n illeg-nlidnde com qne procediam. 
;'i!Jenns igunesreproduzcm-se por toda npnrte, e 
JU cntt·nm nn ordem dns eousns communs. 

Orn,si nrrni nn cot·te, nn sédc do governo cemral, 
düo-sc .abusos e arllilrnricclndes desta n~l.tuezn, 
e s5o·smwcionndns pcl:• lolcl'ancin das nu~Jridadus 
superiOI·,,s. o fJUC 11iio fnrüo as nutoridorles poli
cincs do interior? N:io ndr11irn, portnnto, Sr. pre
sidente, virem os jornnes dos di\'ersos pontos do 
Itnpet·io recheados de f11etos os mais mpug-nnntes 

_ou n!I'O_?.os, o. QUC estcj11mos no pleno úominio 
dos me1os po!wwcs da escola democrnticn do Sr. 
ministro da just.i(!n, isto é, o chicote, n pnlmnto
ria, n prisiio nrbitrnrin, o trQnco e até n surrn de 
<•COLHes com lwcnlh:.í u, como na prOI'incin dns 
A!agõas. . 

. O Sn. Cnuz l\L\cuAno :-Siio os Noras dn li
JJerdudc mntimdo n lll'Opt·in mãi. 

O Sn .. CANSA~sÃo nr.: SrNrlmJÍ (p1·esidentc do con
selho) :-Nuncn ouvi foliar nisso. · 

O Sn. Droc:o Vr.:uro :-Pois cn Ii cm um jornal 
do norte, o ntó dou uma indicnçiio: o noine do 
subdeleg-ado é num iro, c o facto d<!U·so nn pro
víncia do nobre presidente tio conselho. 

. O Sn. Cnuz llfAcnAno :-Em l\Iinas hn poucos 
dws SLlrrou-so um homem e ontregou-so romo 
cscr:.tv'? ;_ cstn_va preso ha muitos nnnos só porqne 
um SUJOtto dtsse quo clJc ot•n oscrnvo. 

0 Sn. CANSANSÃO DE S!NlliDÚ (presidente elo con
scllw):-Ponsei c1ue V. Ex. so referia it Alogõn 
Gr<mdc. 

O Sn. Droao VELHO : - Alagôn Grnnào é nn 
Pm·nhybn; e como S. Ex. me fnlln nessa locnliclnde 

· dir-lho-hoi que o chefe conservador, homom 
conceituado c propriet~rio · nbnstndo dnrrnella co
mnt·cn, tem sido victimn de arbitrnriccl~cles da 
autoridade polici:tl que clle teve necossidnde de 
repellir ú vivn força. O tenente-coronel .Tosé 
Thonwz Pereira de Castro é um cidadiio ordeiro 
mas energ-ico na defosn de seus direitos. Ontros 
chefes conservadores tum sotl'riclo violencins dos 
csbi t•ros poJicincs, mas niio posso ngorn relatar os 

gnr com ns inflnencins das Iocnlidndes, siio vi
ctimns do nt(cntndos ... 
. O Sn. Cnuz l\IAcrrADO :- J.!i está o juiz .. dc di

reito de .Juiz de Fóm em tei·mos ele pedir lta!Jeas
corprts por causa do delegado de policia. . . 

O Sn. 'Dror,o VE~Hf:! :-Sr. presidenta, vejo 
ngot•a que trJnho oxoedtclo muito n hora; c pois 
ponlto termo arrui :is minhas observações, Pl'O· 
rno L tendo voltar :i discussão. ( •lluito !Jcm ; muito 
!Jt•m.) 

A discussiio fica ndi:ldu pela horn. 
Rctiron-se o Sr.· ministro com ns mesmas for

malidades com quo fôrn recebido. · 

SEGUNDA PARTE DA OHDE1I DO DIA. 

EJ.Jl!ÇÃO DE SEXADODES I'OD s·. PAULO. 

Continuou n discnssão adiada do parecer dn 
commi~süo de constitnição sobro a elcwão de se
nadores p~ln província de S. PnLlio. · • 

O S11•. Dias. de ~arvalbo (1. o sccre
tal·io; pt!lc~ ordem) :-Foi, h a pouco, enviada it 
sccretal'ia do sen:tdo uma represcnta(:iio dn cn
mara mm1ir:ipnl rln villn da Penhn, recl::wwndo 
contrn a unnul!w;üo du clci!)ão n que se procedeu 
a IIi. A cnmat•a diz que n elei('ÜO foi J'eitn sob a 
presidcnciu do :1." jniz de paz, com toda a regula
ridade; o que, rccon!!ecendo a jLlstiçu com que 
u comntissão ele constituição costuma proceder, 
entende q LlC hOLl I' C eq uiv:oco nn sua conclnsão, 
esperando que o senado tome cm considera,:ão n 
matel'in. 

Julguei do meu dever apresentar no senado 
este oJlicio; e nfio roservnl·o para ser pre
sente amanhã, porque não sei si n discussão se 
cnccrmrá hoje; cm todo o caso a decisiio da ma
torin que se discute niio prejudica o exame deste 
ponto; cu questão principu'l da eleiçtio póde ser 
decidida, tlcnndo upenas adiada a elei!)ão ele que 
se L rala. 

A honradn commissão pócle oncnnegnr-se de 
examinar si n cnmarn municip:<l tem ou niio ra
zão, J1cnndo suspenso nesta parto o seu purccer. 

Ficou solire a mesu pnru ser tomado em consi
clcrnGão com o pm:cccr. 

O Sr. Vieira da Silva:-Sr. Pre
sidente, o honrado senador quo nesta disctissiio 
tove n puluvrn cm ultimo Jogar apresentou 
theorins constitucionnes que não podem merecer, 
quanto n mim, o assentimento do senado. 

·Principiou S. Ex. impugnando a clei~:ão dn 
provincin de S. PunJo, sob o pretexto de que, 
tendo o presidente demorado a expodiciio ele 
ordens, procedeu-se á eleiçiio !órn do prazo legal, 
pelo rrue incorrcrn o presideu te em responsnbi
lidade, e devera tnmbem considernr-se nullo 

~Jactos. 

· O Sn. CANSANs.\o DE SrNJliDJÍ (prcsiclcnto do con
scllto)_:- 1\las V. Ex. subo o estudo dnqnellns po
l'Oil!,!ocs '? 

O . Sn. Cnuz 1\IACHADO :- Nós prestamos um 
servt('O no governo trnzendo estes factos 1í tri

. huna, porq LlC o governo hn de proyidcncinr. 
· · O Sn. D1oao VELHO:- As proprins autoridades 
jndiciarius r1ue não tôm a fortLmn do commun-

o seu noto. 
A commissiio concluin poln responsnbilidndo 

do presidente da provincia de S. Puulo, sendo 
assim coltOrcnLo com o que jü hnvin proposto cm 
rolaçiio no presidenta da província dallahia. 1\las 
niio posso concordar com n nullidndo do neto, 
porque clle só póclo cmnnar destn autoridade ou 
de q uom Jlzer ns suas vezes. 

Mns não é cstn n qnostiio a quo S. E:t. pnrece 
ter Jiglldo mais importnnci:t no seu discurso, o 
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16 ANNAES DO SENADO. 

sim n ele remetter· se ít coruo umn novo listn, o 
argumentou com o projoctÇl elo loi o!Terocido pejo 
honrado senndor pofn Hnhw pnra qno n nplll'::t((tLO 
so fnçn no scnnclo c não nn cnrnnrn Inunicipnl. 
.Ent~nde o nobre senndot· qno no senado nao 
re~tn outro oxpcdiento siniio o do npprovl:Lr _n 
elei~'iío onrojoitul-n. gm todo o caso S. E:'· nno 
udmilte que o S<)nado mando procotlet· n n~vn 
npnraP.iio, ou rcmottn no poder moderndor n ltstn 
. da nptirnçiio a r]ue tenha procedido na veri0cnç1ío 
ele poderes. 

O n0bre senador invocou o precetlente d:l pro· 
vinein do Amar.onns Jltll'll corro!Jor::u· 11 snu nrgn· 
mentar,::io. Mu.; nhi a hypotiiCse ó outra. 

nltermn a vnlidallc do processo eleitoral ; c si 
não é os to o· fim da verifiénc·iio do poderes, neste 
euso n que so reduziria a niiss1io do sonudo? A 
vorificnt· npcmas n iclenLidndc do porLnilor de 
mnn em· ta impcriul? 

O scnudo rucon lieccu . cru e taes e tnes eleições 
tinhmn vi cios, ermn nullns, e por conseguinte 
ntlo d•)VÍ:Jm ser cont:.tdos esses votosc: esta ó a sua 
missão quando vc:rillen poderes. 

0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da (a::anda);
A mi~são do senado é approvar ou não approvar 

Eu éntcndo que, quando umn listu sonntorial 
se compõe a·c lJCssoa~ ineapazos do f:tzctr pnrte 
dclln, n questão é diversa dnquelf:~ em que a 
nulliiJacle resulta do vicio eleitoral. 

O exemplo citado pelo honrado senador pelo 
Pnranú é da primeira cspecie; o, Lnnto é assim, que 
no parocee da commis~~o re~pcct!va ~OIJt'O essa 
oloir·iio vem ·consignnda a d~clar:l(!fiO fiJiln pelo 
presidente do conselho, então o Sr. Zncai·ias, de 
que n cot·,ja dando con!JecimcnLo da. e~colltrl tio 
um sonado1· por Minas e de <:>uLro pelo R to Grr.ndo 
do Norte acre,;conl{t:--n que tinlw duvida qnnnto 
it escoli!Ú do senndoe pela província elo Amnonns, 
porque nm dos mcmbi'OS da lista, o Sr. Epnmi
nonrlas, oen iucompntivcl por ter sido presi_clcnLc 
daquella pt•ovincia e nüo lwvcrcm clccorrtúo.!:ls 
seis mczes dn lei. Creio que foi por cs;a oecaswo 
qne se l'etiron o ministerio de ;; de Ag-o~ to. 

Fcdta n escolha do S1·. Lcitiío da Cnuha, n colll· 
missiio do eonstituiçtio c lloc_le_!'I)S do senado P_I'C?
poz n :mnullnr·fio desta cler~'tto JlOr lwver VICIO 
na lbtn sendÕ a inclcgihilidmle do um dos mem· 
IJros bastante parn n nüllidnde, c este parecct· foi 
npprovado peJo senado. Entendeu-se 11ortnnto 
ser :•ilstu·do npt·esentar·se n Stw Mnge~tude o 
IOlJ1CI'nrloJ' uma lista incompleta c como !nl_se 
considOJ'a aquella de qnc fiLZ parle um ciclndno, 
cuja inolegiiJiliclado c~tejn pt·ovt~da. . 

Sua M:tgcstacle, nao ollstalllc n cltlVIda que 
tinha nprcseatado cm coaselho, fez a escolha 
deixando :i apreci:wiío do senado o exmnu dn 
inel!•aibilirla.rln de uni dos membros cln lista, o 
St•. Epnminondas de l\fcllo. 

Estn hypothcsc é portnnto)nuito di!Terente da 
fJlle se apresenta agora. . 

Si entrasse em uma lista triplice ou sexlupla 
um csti•angcir·o, um liberto, nlgucm que CS· 
tivesse corn seus direitos politicas suspensos, a 
lista serin incompleta e neste caso devo-se mau· 
dar proceder a uma nova clcioão secnndnria; 
mas, desde que não se trata do umn lista incom· 
p!etn, niio pude vnrim• a ; urispnHlenci.1 '! 

A respeito da provincin d!l S. Paulo vcitl na 
lista o Sr . .Toiio llfendcs do Almeit1n, tcnclo sido 
excluido dclla o S1·. Gaviiio Peixqt.o, porrJUe a 
camara munieipal de S. Paulo cntendetl IJllfl 
l111via incompatibilidndo. rclnlivamentc n este 
citluduo, :tli:'ts m~is votndo do rrue o antro; esta 
lista cstoriu incompleto, si o senado reconhecesse 
f!tle niio havia iucompntii.Jilidaclo? Purccc-mo qne 
não. 

Pela npuraP.ão, :i que procedeu a commissüo tlo 
senado, niio Ílgnrn na li~to, cm nenhnmo das 
l1ypothescs, pessoa incompetente ptlrn Jlgnrar 
nella ; apenas o scnnclo verificou a nullidaclo do 
algunws eleições, nullidadcs pnrciacs quo não 

, ~ .. . " ... ~~\' ·~ 

11 eJei()ÜO,' . 
o Sn. VmrnA DA Sli.VA:-V. Ex. nfio mo npon· 

tn um exemplo de clei,5o appPovocla elo que o 
senado niio til• esse nmiuilado frognczias. 

O Sn. AFl'ONSO Cm.so (m-inist1·o da (a::enda) :-
1\fns nfio rdtcr:tndo a lista. E' um precedente JlC· 
rigosissimo, é o primeiro exemplo que so dit. 
Havemos de fazer aqui a lista pura n. escolha 
impcrinl. 
. O Sn. VmrnA DA Sn.vA:- V. Ex. deve fazer 
mais jnsti011 aos sontimcntos do senado: ui:ío 
creio CJtlC 11 espirita do partido v:í tão longe, qno 
nos foree a representar o Jlapel de J'oPjadorc:> de 
eJoit'ões. 

O Sn. Al'I'ONso C&:Lso (ministro da (a::cnda) :--
0 principio fJUe .se quer tit•mnr p6dc ter essa 
consequencia. N::io digo que v. Ex. se deixa lcvat· 
por• espírito de lHlt'lido. 

0 Sn. Vumn DA SH.\'.\:-N::io SOll Oll, é O 
senado. 

Nüo se traia de mim. 
O Sn. AFFONSO C1~r.so (ministro da (azendct) : -

l\Inis tarde podemos alterar completnmentc uma 
listo. · 

0 Sn. YIETUA D .... Srr.VA: -Entiío V. Ex. sup
püe o scnndo cn11n;: ele tornar-se t'nccloso ; é uma. 
snpposieüo gratuita que niío pod.cmos :teci lar. 

SenhÕros, o senado niio póde vcriticur poderes 
sem haver escolha ; este é o direito estabelecido 
cm nossn leg-islneão clcitornl. . 

O projecto, a quo se roreriu o nobre senador 
pelo Pnrnn:í, inverte este direito, quer que o se· 
nodo vct·Wque primeit·amcutc a eleição c que 
depois vá :1 lista a Snn Mngestnde o Impct·ndor. Si 
n6s nfio podemos vcrificnr a eloioiío sem rJnc pri
meiran~outc se expeçam as cortns impcrioes, s_em 
fJ ue httJa escollw, desde que a lter..'ll'mos a ltsta 
pelo ructo de npprovnrmos ou rojcil:u·mos unJa 
clciciío qu:~lquor, pois a rJucstfio nflo ú elo numero 
como acontcccrtí cm relação ú do 'fauiJtJté, si fôr 
apJll'OVndn a emenda do nobre senador pela Bahia 
e f(lle tum!Jcm altem n apurnçiio dn cnmnra, tc
remos feito o apurncfio, c niio podemos reconhe
cer os dons senadores escolhidos só porque con· 
tinuam n l'nzcr pnrte dn nova lista; n rnzfio ú r•lnrn, 
desde qutl a lista for t•llemdn. pnrn dar entrada a. 
um ou mnis nomes, desde qne tlzcrcm parte da. 
!istn outros cirladiios cujos JJornos niio tenlwm 
sido snbmetticlos ti escolha ele Sna Magestacle o 
Imperaclot•, deve-se considerar nulln a apur:tt'üo 
dn camorn mnn icipnl c nttlla tnm!Jem a esr.olha 
foita nessa lista. 

Desde que a lista n1io é a mosmn, é preciso 
11ova escollln. En tiio, St·. presidente, a fJ ucstiio 
reduz-se ao soguintc: deve ser o senado quem 
romctta no poder cxec.uti\'O n nova. lista, ou é 
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ncccssnt·io que sejn feita no,én npuraçiío pela ca
mnt·a munieipnl, 'nl1rn do ser do novo presente n 
Sun Mngcstade o Imporudor? 

Quulqnet· quç so,ia n dclillot·aoão do scnntlo, 
mo cnnrormurct com clln, pot'flllO a npurnção da 
cnmarn neste cuso niio passnrtí uo mora rormali
datlc. Parece indiJJ'crcntc r1uc a lista sc,in remct
tidn no gOI'Crno peln cnmara municip:d ou pelo 
senado. 

O q ne niTo se póde fnzcr é deixar de submcttor 
novamente a lista no poder moilcmdor, desde 
que se d:í entrada nella n outros ciclnditos, c S11a 
Magcstnclc tem o c! irei to de niio escolher os mos' 
mos nomes escolhidos onde mandar que se lhes 
expeça novas carLns imporiacs. 

l'arcccu-mo nccessario aventurar estns consi· 
ilernr.õcs cm rclrll,ão ao r1uc disse o nobt·c senador 
Jl•Jlo • Pnrnn:i, quê conlc;tou no senado o direito 
de npfii'OYnr eleições scnniOJ:iltcs; mas que quan
to a mim cahiu cm contradie(.l1io, quando cnt.~n
dc rltW, uentro da eonstituiçiio, o senado pódc re
conhecei' ns crti'las imperines dos St·s . .José J3oni
facio o Carriio, só pelo facto de fazerem c~tos 
cidadiios parte ela Jistn, entrctnnto rjue, nesta 
llsln, figurani nnvos nomes não npt•cscntudos :'i 
cscollta de Sua Mnge~tndu o Impcrnilor. 

Niio posso concordnt· com esta Ol>inião de 
S. Ex. 

C() s~·- Parànnguá :- St·.presidcntc, não 
yenlw, 11e1n mo ü po~sil'ei,discutir o pnrc:cor sobro 
as elci(.llios sennt orincs de S. l'uulo, tr:t!Jtilho Iii o 
longo, tiio historinclo c cornplicndn, que a nobt·c 
cominisstío npJ'ilSL•ntou no fim do seis mczos! Eu 
niío podin cxnminal-o, consul tnndó.os rcspcc:tivos 
documento~. no curto espaco uc tempo •IüC nos 
foi concedido. 

Niio fJilOrr,, pois, cmprchcndcr uma tarefa que 
rcconhcer> ser superior :is minhns fot'(.lUS, fnllar 
sobre m1uillo de qnc niio posso ter pleno conhc~ 
cimento, porque nem sequer pude lêt' todo,o 
IJUl'CCCI'. 

Niio devo, porém, pt•cscinclir de motil•nr o meu 
voto cm um a:<sumpto tiío importnntc como este, 
qtwndo vejo que, pelas coueluslics du nobre 
comudssiio de poderes, quer-se ct·igit· um,prin
cipio novo, que nclw-sc em contrndicção com to
dos ns prnlicns nté hoje cstnbelcc.idns ern n1:1toria 
de verilicn~ão ele poderes. Ouundo se trata de 
tomur umii rcsoluf"iio dcst1i ordem, é preciso 
examinar n cxtonsiio de nossas t\ttrilllli.;,lics, 
porque toda exorbit:mcia cnfri.ICJllCCC 11 nossa nn
toridmlo c ·niío póde deixar ele ser ceondenmavcl. 

D'oncle nasce a nttriiJlli<'ãO que tom o senado, 
ou que tem a camnra tctÍJpornria, ele ,julgar em 
ultima instnncia, ele decidir clctlnitivamcnte 
sobre a vet•ificueiío elo podct•cs dos seus membros? 
Nnsce da constitui,.,ã9. A constituiçiio' no at·t. 21 
diz qnc coJnpel" n"cnda uma das camar·us veri
ficar a lcg-it.imitlndo dEJs 11odcrcs do seus membros; 
c, pois, S1·. prosiclon t,,, 11ós trntmnos neste mo
monto do vorillcar a vn!id:Hlo ela nonton•:iio elo 
dous senaclot·es qnQ remcttoram a V. Ex. as 
c:trlns imporiae~ quo set·vit·am ele base ao parecer 
sobre o pt·ocosso eleitoral em àiscussfío. 

Dosde o momento CJUO a nobre comrnis
siío nltcrotl a lista sobt•o que n cscoll!a ~c rez, 
e deixou de reconhccct· os sennclorc~ nomeados, 
a conserrnencin logica sorin n nnl!idailo do todn 
u elei•;i'to. I.ogo que as cartas scnntoriacs são annul-

v. IV' 

Jod~s pelns conclusões da commissiio nos termos 
propostos, o acto complexo quo motivou o JlDl'e· 
cor niio P•jdc IWCvaleccr. 

A oscoll!a do complemento da elcioão. Não se 
vcritlcnm poderes untes de renliznda n cscollw; 
n:tas o pareect· ila noiJrú commissão vem inverter 
n o1;dcm lego! : verifica a cleitão c ofJ'crcce :i 
cot•on uma nova lista, a 11m de solJt•o el!n fazor·se 
outrn escolha, o que é contra todos os cstylos e 
contt·n n constituir.iio do Estnào (apoiados). A 
veriOcnt'iio de poderes nür.> púàe jámnis prece
der 3 nomca'<iio dos eleitos; g a elcir.ão vem n 
ser um neto complexo ; compõe-se do" voto po
pular c da cscolhn da corun. · 

Noio restl'ingo-se, é certo, a nossa atlribuio1ío 
a veritlcnr 3 identidade da pesson do nomcudo, 
porr1nc tendo ilc julgar sobre a vnliclnde do no· 
mençiio, cumpre-nos examinar todo o proccssn, 
c dceidit• ns contestnt'ões, SCIU!ll'C com rclo~ão 
nos poderes do nomcõJclo. · 

Si ns conclusões importam altcr:toão da lisln, 
a nome:t('iio é prcjudicatln, cm conscqucncin do 
exame, que ni'io quero limitnr, do processo elei
toral. E' ussim fJUe n té hoje se tem entendido n 
cEJnstittlir.iío, pois niiu me constõJ que o scna.Jo 
tenl111 j:í1rwis lllll!ldado á cor•ia uma no1•ri listn, 
annullnndo as cartas impnriacs. 

E, pois, cu voto pel:J primeira emencln do meu 
honrado amigo scnndot· pela Balda, em que, rc
conlwccndo a vnlidndc dn elci,ão do Tnubltlt;, 
mantem 11 lista soxtuplu e declot=a a lcgilimiduda 
dos cartas imperines. 

OSn. BAnÃo DE CoTECll'E dú um opurte. 

O Sn. PAn.~NACUÁ:-E' um pt·ecedente perigoso 
a! ter arem ·se listas o oii'erccel -as :i escollw da 
corCw, porque, si hoje ha umn perrudna nl tera
(.'ão, em ontra occasiiio, niío digo fJUe o sen:1dO 
nctual o ft•"a, p•ido umn opiniiio que se nchnr cm 
maioria npjJroYor duplicatas ·c m·r:mjnr listas no 
sentido das suns conveniencias, e assim perpe
turn·-se no poder. E' t1mto mnis ele rccei11r i>tn, 
qnanlo ó muito mais l'ncil nltcJ·nr listas do quo 
nnnullat· uma clci~iío, não se contundo com o re
Stlll:tdo. 

Não se ha dr. nffront:tr muitas vezes a opiniüo 
puiJ!icn, decretando-se a nullidadc do clei•;lil'S 
scnntorincs; mns ag-citar-se uma lista no sentido 
das COJlVClliCneias elo Ulll p:trtido que ]lOrvcntU,l'lf, 
cm uma situnçiio dndn, ~c ache cm n~aiorin no sc
nndo, ó consu muito J'acil; c é contra este f'rinf!i · 
pio novo que cu entendo elo meu dcyer pronun· 
ci:1r-mc nlJertnmento. 

O Sn. BAnÃo Dll CoTEC!PE :-E' a primeira vez 
que nppnt·occ n hypotltesc. 

O Sn. At'FONSO Cnr..so (minist1·à dct (a:::enda) :
De;tu rúrma pótle·sa J'ot·ç:tr u escolha. 

O Sn. P ... nANAGU.~: -Si hoje allernrmos a 
lista em um rlos nomes nclln contcmplndos, 
amnnhii cm uma lista triplico poelom-senllcr:u· ns 
trcs nomes o oll'orecer-se ú corun umn nova listn. 

O Sn. BAn.i:o DE CoTECIPE :- Qtw dtwidu! 
O Sn. B;mnos BAnnETO :-Apoiado. 
O Sn .. PAnA:s'.\GU.i.:-B' este o pl'incipio qnc se 

quet· conquistnt•, que a constitniCtio repcllo o qnc 
011 não posso :Hlmillit•, e hei do me prnnunci111' 
scmpro contra ello. E (ll~nwis uão se podin l'nlot· 
isto por um purocor de comniissão, qtlnnclo o 
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nalJl'O sonndol' rel:ltor dto eommissiio olu poderllJ 
foi o (ll'OJll'io rJUC iniciou um projecto nosto son· 
tido. · 

0 Sn. BAnia OE COTRGIPR :-Xcsl.o3 ~cnticlo niio, 
o meu projecto ú pm·a a vol'illea,ão untes dn 
cscolh:o. • 

O Sn . .TAr.uAnrnE :-Pnrn 0\'Ítnr este c outros 
inconvouicntos. 

O Sn. PAHANAG u.t :- Curno h a de, po1' outJ·o 
Indo, o sc.nndo nrJ•ognr~s~ uma tllll'ibnic'iío q uo 
pcrlcncon cnmnrt• munw1pnl npuJ'ndo•·a pn,·n or· 
gnnízn1' uma Jistn c (caso novo I) o/Jurccul·n 1\ 
corôa? · 

O Sn. rn1;z ~!ACHADO:- E' um expediente de 
cnso novo. 

O Si1. PAnA:-.-Aau.i. :- "fas estes oxpcoliontcs· s:io 
mu.ito perigosos. Podt:n1 con\~crtet·-so e111 mo .. 
dhlas de occ1Jsiüo, e.Loruar-se suspeitos !VIl' não 
terem 11sscnto nn lc1, . 

O Sn. Cnux l\L\CIIADO :-O receio do abuso do 
senado niio tJ nr·gurncn to, quando niío scl teme o 
tthuso dns c:1 llHIJ'ns lllllnic:ip,·te~. 

O Sn. P.AnAX.\r:rJJ\.: - .:\. or·gn.ni:~nt~ITo rln Ji:.;tn 
t1·íplicc 011 sexlupla tJ o l'••still:ado "ele tlivcrsas 
OpCr:l(;ÕL'S CiCÍtOl'IWS, q 11C S~O C>CI'llpi.llO>'IlnlCUlC 
cx:~nlinndns com rcln~:io :'t lc;;ilimid~do da no· 
men•:fio dos JllCilliJJ·os dcstn.cnsa que foram cs· 
colhidos: mns dcsrlc qne s:io nnnnllndos os scns 
diplornas,entendo que o processo cloitnr:ol t•sl{o 
prejndi•:ado, niio stJ p1Jdc mnnd:1r rllfurm:or n 
Ji~tn. 

A eldoiío c n C-'colhn se pren,Jcm c formam 
um Loolo comt?lexo; mas pela nwnciz·:~ por qtw se 
pretendo prattc.1t' a,~.rot·n, lemos, ou n oloit!iiO ve
.rillcnela nate:; ela escolha, ou 11 cscollw nn'nullndn 
por runn cJ••it'ITo Ycrificaola c nprcscnl:wfio do 
umn noya lisl.n ii coz·,jn, o CfllO niio o) rcn·ui:ÍI'. Alé 
l1ojc :1indt1 n;io su procodcLl d•?oStrt n1nnÓit·t1: 

Nem eli:;:n o nn!Jrc ~ennrlo1· iJtlO por c>la fo'n•ma 
a vcrificn('iio do poderes limit:l·so 11 z·oconhoc.,z· 
n id~nLidndc, qunnolo cu ndrnitto c o senado goza 
dn l•bcrdmlc :nnpln de cntrm· no c:x:~rnc de todn 
o proecsso eleitot·nl, CJllC t·~rn roluf!fio com o:; po· 
dores dos scnado•·•:s no111c:odos. · 

pnrn fnzor~;: 'r~tificn~üo d•J 11111 acto Jlet•foita
mente válido. 

Não descubro no senado este poder de pedir ü 
corun que ratifique uma norno:or;ão feiln no 
exct•r:icio de snas attrilJLlÍ\,'ÕCS cunstituciotwos. 

O Stt. JAGUAnrma:- J~stá na logicn. 
O Sn. PAHANAGU.k :-.EstiÍ. nnlogien, o n 1n,cden 

aqni ú u vcrd.~'~e: <l mnn. llf!"!encilO qtlC !' coroa 
foz no exoi'C!CIIl do nttl'lbtu~uo const,tncJOn:ol, e 
·CfllO pai' u.n:_n deliiiOI'nt,;:1o llo !'_onnllo sujeita-se tí 
novn decrsan : este po1.ler· lHU) Lcrn o sennLlo; 
contrn ~emclhantJ Jll'OCCtlimonlo protesto com o 
mott voto. 

O Sn. PllllSID&x-rg: -Tem a palnvru o Sr. Leiío 
Velloso. 

O Sn. LRia VEr.Loso:- Cedo. 
O Sn. rnESIDEXTE:-Tcm u pnl.::vrn o 81·. Cruz 

rvinchmlo. 

o Sr. Cll·nz JUac:b.:ndlo:-A;;rade"o ~o 
moa noiJz·c amigo c collcga pela Bnhia_ ter-me 
ccditlo a p1d:ovril, JlOlYflWnto 11 pedi c a tomo 
:ttrorn iJnpressi~~n;H]o pefns proposições qnc ncn1Joi de ouvir no distinclo senmlol' pula pruvincin do 
Pinnll\', e cmqnanlo durn o ell'eito dcstn in•prcs
siío, podcJ•ei extcrlllll' os punsamonlos que 1110 
occOJ'l'el'tlnl, o estiro :dncJ:~ Vi\"ncos c s:lllifnntcs, no 
p1.1s>o qne momentos depois podal'Í.JIII uus\'ane· 
CCI'-SC C:OllflllHlit!OS COlll Olll!'US ObSUI'I'n(;_õcs, Oll 
niío me occort·urollt com as mesmas. ves tnnentns 
crue impressionam ngorn 1~1eu espírito. . 

0 nobre SeJWdOI' jJelO Pnouhy Clll SOU dtSCUI'SO 
fundatl-se em li'CS assertas intoir:unento clis· 
tinclos: o primeiro tí qne o scnnelo dovi:1 nppro· 
var o collcg-io que a comnlissiío jnlga rndieal· 
mente nullo, nlim cte conscn•nr in1olternda a 
lista, c assim prevenii'Clll·se novi1J:oolc.; do caso 
que exljum um cxpcdionto ltlm!Jcm novo. po1·· 
qLte cn=--'o ~~s~irn ain~:la não se U~n ~tu vcril1c:1(~ão 
de podet·cs do so1welo; o seg-undou qno o scna,Ju 
não lmn direi lo de al'ga niznr lista tríplice, por 
ser nttt·ihtli~ITo dn cnnHu~n n1unicipal; o tor·.ceiro, 
fln:dmento, • ú a f:dtn de ui rei lo no senado do 
p1~tlir rnlifica~iio dn cscollw ü eorun, c conlra 
os to lli1·eilo protcsLD. 

As t1·es proposi~ues que acabo de rcsnmil' nes
te cuulloiado SQriio objecto d.; minhas Ll•·evcs 
o!J.set·vnr~ues. · 

Agom o resullado: si a lhta u:io é :.lto1·ndn 
si s:;o l'Ocou!J·•"iclns nilitl:os ns e:~rtns impct·i.1cs: 
siio us non1om.los nrlHiir.tido.s n tontnrcrn ;t~senro 
n!' casn; ._!lln.s si _osta Ii~ta Ú:· nitl~t·tu]n por~ qunJrrnor 
formn, na o se poclc npt·cs<•JllUI' a c~col lia da co•·C.n 
l!:n1n .no\r:l lisLn • .1~_' por i~:-:o rpru cnlewlo crnc :1 
l1sta tlo-.·c ser 111ant1dlo ntlop!nnd,-s,, n 1.• ouloJ:Jd:o 
llo nobL'd sonmfot• poln Baldn, i:.;tn é npfll'O\rnn· 
do·~e :1 elciç:ln de Tnub;ttt.;, Nús t~flo tt'ilt~lllllJS 
nqni du rcl'ot·tnat· l.i:-:ta_, ruas de :llllll'O\r:u· un ro
cit:tl' n nomen~·:io dO;-i elt!ito::o. 

Eu :oppz·uvo n nomc;ll.':io, po•·r1uo voto pu i a 
cmend:~ do nobre :<eundot· qno l'c:·oiJ!JOIJ<> a Yali
rlntlo dn_ f'lOi('iiO do 'l:llllbar•':. o dali :o l'Sia liypo
thl'SO n:1o lw nffernnan d:1 JtsLn. 

N:io posso :llloplnt· como expollicnlc do cvi!n.r 
oli1llcilld:ules pUI'Il Clli!SCJ'I'nr Ílllogr·n nmn lislv, 
n~lllCilo quo é Jcmu!'atlo pol~ l.la!Jrc sona.dor pelo 
l'wulty, do sc1H1do Jlllg-nr vn!llloo CJilll e nullo. 
!:<lo seri"• na lingu:og-cm lln povo,1':1ZOl' nmn con· 
tu de cheg:w, ·o o senado não so prostn n isto. 

Ci'IJÍO '["c cstns palnvrns s1io b:ostnnlos pnrn 
nl'l'ULlar c :1 ndopt;iío do :<OIWllll, flOI' illogico, o 
pt•imo!iro pcnsalltunlo. 

N:io. pu::so llln!IJom ~cc;itar :• proposit'iio do que 
n call!<JI!r•:oo dn l1sln lriplJCc, que lcrn llc :<Or nnt·c
senlndu i''t cor~~)a., suja nLLt~i!Juiçiio tlit ennutrn inn
nieip:ll cm lo1ln:< ns hypotlle~cs, porque :o lei sú 
douu~sn al.lri!Htit;:iio :i c:llnnn lllllnicipnl qmmdo, 
npnt•ttndl\1 ns :~etn:; dos colleg-ios cJeitüt':luS, tonhn 
do, por i11 tol'llllldin do ministerio rcspoclivo, snb· 
Jncllel' :i nlt:t cnnsidor·nefío cln eort'lit o rt~suJno dn 
eldr.fío; lll/1~ nfi1J lhe tlcu n attt·i!Juic~fio rio con1 .. 
plotior o lrnhnllio de \'Criflea"~o CJLlO. se exercita 
110 scnaclo. Islo o) nttl'iiJui•.'fiÔ CJllll n:1o se J•údc 
olut· :'o cumurn mu11i c i p:o 1 • 

Ao tlopois dc\ro h!i"u!Jt'tll' nu ::-;unnllo nmn f.'Onsi
dcnu.:iío: n lista, •·onl'onnc o long-o tr:olmlilo da 
corntn issfto ,llO Pf.Hlt•t·e~,SIIIl'rcn rt(H!rras nl tct·nr:ITn (1111 
un1 nnrno, J~tn e, onlr•ou nrn enndidnto no\ro, PoJ"· 
Utnlo, nn opinitw dn llülJI'u connnis:-;flo, n o~eul!Jn 
llt! nn1.LI'2s sen:alu~·.u.s nornfwdo~ n:io pndeni ~C\1' 
ontrn srn:~o n que !•H. (lt'il .• ern \'!:-~ln du iuno\"::H~fio 
quo :o;o ljllOl' iutl'oduzir·, !-iltjoit:l·t-ie Li. eurlta H JiStn 
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SESSÃO EM ·1 DE AGOSTO. 1.9 . 
Si ha uma difficuldnde do ospecle•::iiova, dílfe

rcntc dnquollas que tem occorrido"em,·todos os 
orttros easns que se tenhum duelo, o senado, 
nsando. ele sua ampla attrilllli('fio de veri!}cnt• J.lO· 
deres, devo pmcurnr o expediente ma1s racto· 
n:d e accomrnorlado nos mcthodos estubelceidos 
no nosso systcma eleitoral. 

A terceira pt•oposi,:io rl o nlnq ue mais di recto :i 
tlttr:-illuiç!io qnc o senado telll de vcrilicaJ• os pode· 
rcs de seus mcmln·os, porqumllo si o senado n!io 
prídc pcdiru J'atificnni'ío dn escolha ú corun, entfio 
nlío pódc veJ•iJlcat• pÓdet·cs; quando o scnndo an· 
nulln tttna elllir;iio não pcc!e a rutillcnçiio cm 
ponto lnr;:;·o? Niio se manda fazer· novn clciç:io 'i' 

Si pois o senado pódo pcdit· rntifica~uo sobre 
urna Ji,;ta intoit·a, comv niío póclc pedil·a sobro 
umn lista flUO, twln vcrinenr::io n qnc procedeu, 
sojfrc .nmn morlilicnçiio? pois r1uem pude tudo, 
nuo pode parte ? 

O Sn. AI'FO:'\SO Cr.r.so (minist1·o tl(l (a::anda) :
Em mnteria do eompetencin, não seniJor:-. 

O SH. Cnuz llfAcHAilO :-A competcncia m1 ve
rif1cw;üú de poclct·os é nn1pln o s1.; encontra lirnites 
nus disposiçuL•s expressns ila co!l~tiluit•iio e dus 
leis l'Ogularncntnrcs, dispo.;;;i_ções nlYit·muLivns, e 
niio póde set· Jimitndu por rledu~.:~'ücs at·bitrm·ins 
c C!Jntrnl'ins ;,',,; dudueçu::s logicns: O direito de 
vcr.lfit;aJ' tun1 nssento tão log-itirno nas dudncçüos 
lo:;ll,;as, . ·como. no pt'O!H'iO poder OLLattrib.uít;iio 
ele rene cllns dnnnnnm. 

.E descendo <~n altnra do princ.ipio tis hypo
thcsus, CHI VOU ilg"UJ'al' U!U;I. 

Supponha-so urnn listo scxtupln, como aconte
ceu 11n C$colhn do n1eus dignos coiJogus os Srs. 
eonselheiros Antiio e H.ibdro da Luz; em que o 
sexto votndo apenas se di,;tnnciou do setimo por 
poucos volo;; ; " camnra municipal uno tem o di· 
rl'ito (nlio se deu esta circnlllstancia lltl eleição u 
quo rnr;> retiro, Jnos 1l n l)ypotlwse fJLle 11guro), de 
snbt1:ahir de um. co!Jcg-io n votnçlío d1! ttma rre· 
gucztn snb:<LancwJ e evidentemente nnlla, qne 
altertl a colloca~:iio Llo sexto e do sotimo. O sena
do h.:1 de "Jl[lrovnr osso mor•stro jurídico, essa 
nulltdnele 111:1nifesta para qnc a lista Jlque intC· 
gTn? Nfio ; all.cra a lista, collocnndo o sexto no 
log-at• r.lo sotimo c o sctimo no Jog-ar elo sexto. 
1\Ia~ o senado l1a de nnnullm· a ell'i~'iio, rrunndo 
os dons cseollddos cstiio por direito dentro da 
listn? TumJ,cm niío. :Mas os dons J'ortllll escolhi· 
elos de uma listn sextttpln, qno depoi~ ela veria· 
c.a~iío t'cuonhocc·sc altormla'; qnc n1io ó a mesmu 
l1stn scx:ttqil,l; r1nnl ó o meio que a l'aziío ar;on· 
solha c dita para vencer esta clilllculdado? Si o 
cscoll.lid_o salta fút·n da lista, é a nmutlltH;i'io ; 
mnsst nao snltn [lÓlle-so t1J!' como constitttciona'es 
as duns escolhas feitas cm tuun lista de ;,; ort a 
escolha em llllla lista do dotv<? O meio ú elizct· ii 
cot·ua :n nttl'ibuir:iío suprema J'oi cxereida cm tuna 
Hstn de suis no1l1os, 11tns un1 desses nornc:s dcs .. 
np[Hll'Cccu, c a uor,in tem ele conOt·mnr a nomea· 
ç:io, on r.•scolhcr, si assim entender. o CJIIO entrou 
C\O novo, porrrno a es,;c pcrt~nco uru log-ur dn 
ltsta. 

Pcrg·tml.m·-se-hn: onde astú isso? .Está no os· 
pirito da lei, cst:í no nccurdo entre n attriiHli(;iiO 
suprema da o;colha c a da vcriJcnfliio do poderes 
poJo scnnllo. • 

Portanto, poln rnziio mesmo da novi<.ln!lo ú 
preciso tomar um cxpcdicnto quo resolva n 
fJtlcstão. Niio ú unnnllnndo n old~'iio iatcgr.;l]. 

l ? lll 

mcrtto; niTo ó mandando a ''tunm·a municipal 
exe1·cer urnn nttr·illui,·iio juntnrncntc com o sc
nnclo nn vct·i llcnt•iio dos poclct·es de seus membros. 
O mciü d cornplct::~r a verillcal'i:to elo poderes, fn· 
zcndo n lista como eleve ser:-,· c submcttendo-a 
reseeitosamcnto :'1 COJ'Õa. 

h' um cn~o novo, para o rJunl ó preciso nm ex· 
pedicnte novo e rncionnl, que esteja na nlturn 
do poder:- que o scnndo hun de vcrillcnr n cleir:iio 
de seus membros. • 

1\lns, cliz-su, hn receios ele abaso, porrJUC póde 
ncontecer rp1e futu1·os senados, nfio o presente, 
venham alterar Jistns nJim de col!ocnr uns e niio 
otlli'Os dentro dellas. 

Oh ! senhores I Isto niTo é um urg·urncnto que 
se pos~n l:mflttr como a espada de Brcno na ·ba· 
Jnnon d,t disi;u;;são, porrJnC o senado tem o di
reito de :mnu1Ja1' qu:ilqnct· elci,iio, o esse di· 
J•ei to está twn bem sujr,ito n nllusõ c a bus o mnis 
largo elo rJnc o de mollillcnr umn li,;tn, sem ilelln 
cxcluit· o escolhido, porrJUOnestc cnso nnnulln-se 
a elei('ão. 

Niío se pilde arglimentnr com o J•eccio de nlmso 
da pnrtc do senado, quanllo niio se receia :1busos 
dn pm·to dus camnrns municipnus, foruwnllo listas 
t!'i pliccs. 

Emlim, senhores, o caso ó diiTicil e, nu minha 
opiniiio, a commissflo, adoptando o uxpediente 
oxa1·ado nu cmendn do nobre scnnclor pela Buli la, 
ele oll'erecer:- respeitosamente it cO!'ua n listn mo
clillctilln, confot·me a lcgitimiclacle dtiS elci,ücs, 
temi attingido o ponto que é possivel cm con}nn
ctnrns ta os. 

Foi pa1·u dizer estas poucas palavras, foi para 
o!forecer estes pcnsnmcntos que pódem ser des
envolvidos por nquollus r1ue têm cstudndo mnis 
proftmdnmcnte n·mnteria, que eu tomei :; pala
YJ'a. O senndo penlôe-me o lct·-lhe roubado al
guns momentos. (Mttito bein; ?JHtito út>~n.) 

O S1·. Golloy : - Niío venho discutir a 
eJcir;iio de S. Pnulo, mns estou no rigoroso dever 
de unr it respeito a minha opinilío, porqunnto 
sendo o unir:o rcprescntunlo da provincw que 
aiJUi se achn, sou obrigado a virá tt•ilJunn extcr
nur meu n:oclo elo ·pensnr. 

O parecer:- apresenttlclo pela nobre eommissiio 
de constitui~ão, é um tt·abnlho ele longo folcgo, 
um tt·almlho" rJUC, estuclanclo minncio>nmento as 
qtlO>tües qne se pn~ndem á ostn elei~:io, estnbe
Jeceu preulissns das qunos niio · so pÓtlcria tit·nr 
otlll'ns conclusüos sinão: ou n nullidnelc ela elei
r,lío, ou o rcconhocimcnto dos eleitos. E:nt1·ctanto, 
:i nobre commissiío n!Jnnllonou comp!etumento 
este caminho o adoptou um principio que me 
pan:ee intcirnmente no,·o, complotumcnte des
conhecido nos unnncs do senaelu, qual o de 
mandn1· uma noYa lista au Inqwr:-ndor, em vir
tudo do uput•uç5o fcit:l aqui, ou de nova apuração 
J'eitn peln rusper:tiva cnmnt·a municipal. 

Por divct•sns vezes, quer na illllH'Cnsn, quer 
ncsttl casn, jü tenho oxpcndido qunl o meu jtlizo 
,;oJJl'C o {Jl'OCosso oloitot•al da Jli'OI'illcin de S. Pnu
lo; c niio cossnrei do ropetit· que o elemento pl'in· 
cipal que dominou todn a cYoltwão eleitoral na 
minhn província, foi n violoncia;n CO!iipt·essiio do 
voto, a oxtorsiio do lllll direito sag'l'ado, como 
sej11 o elo. cill:~eliio csc?lhot· o seu rcprc"entnnte. 

Pat·n lllllll, :SI". pl'tlsldcnto, só o,.; ta cH·cumstan· 
ci:1 é IJnst:tnto pnrn :mnullar u clei()ão. 

F.:Dv /\LDO <Í.-'rMJ\ 

OPElV\DOR 
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A comprcssiio por porto rl~ nutoriclt!cJ!l foi pn· 
tonto, constn do processo cleitornl sn.J~Ito no os· 
tudo dn com m issiío . .A propria comn!lSs:ío con • 
r •.• ~son u cxistoncin destas VIOicncias c desta com· 
pressfio. c, cntretnn to, nfio recommondou n ros· 
pou~nbilidnde da antoridnde respectiyn pelo em· 
lJ!'OiW dn forlla public:1 nn oxtorsfio do voto. 

N:io quero" mais cnLrm· no dcsoin•olvimonto 
dcstu rrucsLfio; tomei a pnlnVI'U unicnmonto pnrn, 
om nome do pnrtitlo consOI'Yadol' doS. P:mlo, 
f'n:~or um protesto conLI'U o modo pOI' que n nobi'O 
commissDo de podci'Cs JecidiLl n rruestí'io clei· 
torai. O scn parecei' o.ITendo direito~ nHlito s?· 
A'I':Hlos é 1ú11 YCI'úndeiro attontndo contra os di
reitos 1;oliLicos do 11arLido conscrv:ulor de !llinhn 
província. 

Sr. presidente; as a-ccusnçüos rel(l:ivns á de; 
11101'11 elo parecer diri"'irnm-so principal monto a 
posson do sonadôr fJUO o so nchn ngol'n nn tribuna. 

Qunndo, Sr. prllsidento, o senado se dign_ou 
ologcr-me pura cssn commissfio, IW. priiiiCira 
reunião com os meus illustr·es collegns Cll disso;. 
estou prompto n sonrir ncstn commissiio ti'U· 
tnndo-so. de quacsrjtlel' mnterins; quo Jllo sejam 
peculinrrJs, menos· fJLt:lnto it veriflcnçiio de pode· 
r.!!s; porque, o o se~nclo sabe, cu,. uns S!JS· 

O Sn. Vmrn.~ DA SILYA :-E' o maior elogio 
que pt\dc fazer :i commissiio, que niio síl lli'Cstou 
n ser insu·nmento de paixões, nem do interesses 
do província. 

O Sr.. GoD!'Y :-Ag-radcr;o mais r,sse honitt;~ ju_izo 
feito no part1do conscrvndol' de nunhn proyu1c1a ; 
mn,s cu hei do dizer o fJUO cn_tondeJ·, po1~. fnl,lç 
crn nome do um '"l'nndo pnrlldo, flllC nlws 101 
~ncrilicodo. o 

O Sn. Ymtn,~ DA Srr.vA:--J~ cu J'nllo cm nome 
do~ principias do direito o dn juslion; rJrLC estão 
nci ma dos interesses do parlidos. 

8 Sn. Goooy :-Pois cu entendo que. justa
mente estes principias, e;sc diroilo o csstt .iusti(!n 
,; quo siio oJrcudidos muito dit·ectamentc peJn. 
corii!Tiissiio. 

O Sn. J.mT.\o D.\ Cu:m.~ :-A mniori::t é fJLlO 
lw elo ser o jniz do JlrOccdimcnLo da commissiio. 

O Sn. GoDoY :-Isto ostú clm·o. E eu conto que 
oJJa proccdcr:i com toda a libordudc. 

Sr. prosidonte, j:í 117. o meu protcsto.clccl::tro r1ue 
voto contrn a V~1liclnde dns elcir;üe> de S. Paulo, 
c termino ofl'ereccndo nmn emenda no pm·c~c.n·; 
cnd:t um do nús voturú como entender. 

Foi lida, npoiado e posta cm tliscnssuo com o 
l'llrcccr o seguinte 

Emendct. 

• Qno seja nnnnllndn ,, olci~fio quo se pr!'ccden 
nu provincin do S. Paulo pnrn prconcl11n1cnto 
do duns vagns de scnndoros.-S. H.-Godoy. • 

O §r. lMI:enc!es «le Ahnciida.: - Sr. 
presidente, visLrJ r1uc c~l:í esgo1:1dn :t discussiio 
,:o!Jrc a elci,iio scnntoriul du provincin do S. Paulo, 
jle~:o no scniulo alguns minutos do nttonçfío, nfio 
Jllll':t discutircssn clciçiio,do que implicitamente me 
eximi quando não :1ssignci o pnrc:cer, rJ promcLti 
nfío votar; mns unicnmoute pnrn defender-mo 
de nl;.rumns lll'g'Ui<)ÜCs c ropnros do (jllO so mo 
tum feito cttr·ga conjnnct:tmontc com a-commissfio 
do constitllitiiío. A mim sob1·etudo as argni· 
tücs !Um sido mui pronunci:tdns por mais do 
um motivo, o ó por is;;o que dosejo c:x:Pur os 
fuctos como 8C p:•ssnrnm, explicando minha JlO· 
si•;iio nosto nssmnpto; e :1ssim mosfrnr ~o~ rtuc 
do algumn sorte me tê1n ac:cusndo ou comn11ssao, 
'Iuc n:io foram itlstos nn :lpl'ecinr,fio qno fizornm 
r os nossos netos. Discriminarei' os pontos d:1s 
nr::?,'Uit:ücs. 

• 

sues do :1877, com mu1tos membros tlo partidO 
libernl, me tinha prontmcindo contra as ncLn~Ics 
insLrucr.õcs olcitoraes por so nüo ter attond1do 
n~s eleiÇões cspccincs' de senadores no processo 
seguido nas de dcputndos. Persistindo, co1no per
sisto1 n.n mesma doLlLrinn CJUC sustentei e_nl_18i7, 
contmuo u pensar que slio null:~s ns ell:liçucs de 
scnnclorcs em quo niio fôr imposta n clunsu:a 
ou n obrignt,iío elo tert:o no elcitormlo. 

.1\Ins, Sz·. presidente, os meus honrados collc· 
~ns rcllcctirnm q1w essn circumstnncin nfio me 
inhibiu de corresponder no seu convite, pois 
niio hnvi:1 in·compntibilidude nern embarnllo no. 
nuxilio reclamado, por isso que cu nii"o me 
oppunhn á otttrn pnrtc do Jli'Ocesso eleitoral; c 
assim ajudnssc a commissiio· no ti'Ubttlho do 
exume dns cleieücs son:1 to1·incs que neste tlllllO, 
infeliz monto, se npresen tnrnm cm g-rnndc cúpin, 
c em JYrovincias de numerosos collegios, pois que 
as vngns Jl!'Osuppüom o desappnrccimcnro de 
collcgns nossos muito illustl·cs (ctpoiados). 

Hespondi aos mons honrados coJlcgns que niio 
tiniJn tlnvidu em nuxilinl-os nessa pnt'le dos tru
hulhos dtt cornmissfio, mns pondc1·nvn-lbes que 
sobro n vcriJ1cn~iio de poderes nossas idúns di· 
VCI'g'imn. N:io s;; cu seg-uia n uoutrinn da n,Jpli· 
c~oão restrictn dtl lei, p·Jr julgnr 11 .nwis conv-e
nwntL•, n m:tis rnzonvel no systomn do governo 
qtw tinlwmos ndoptndo, como cntcntlin que t;~s 
pnreccros da commissfio so!Jrc cstn mntcr1a 
dcvinm ter outro desenvolvimento parn poclerem 
ser nprecinclos pelo pu!Jlico, c mesmo pelos YO
tnlltes n quem n eloi"ão intoress:w~, nDm de que 
podassem instruir-sei e cdilicar-so. J:i se vó fJ ne 

·t•çs,ln ;SOrte nüo nos poderinmos entendo•, c nfio 
dizw 1sto para poupnr-me n trnbnlbo, nws só· 
mente pnrn nfio pordcl·o, si não clwg·t)ssemos a 
accurdo. _ 

A meu ver esses pnroceres niio se d~>vem li
mitat· n cleclnra1' súmcnto ns nullidmles subslan· 
cines 9uc so encontrassem; mns convinlw que a 
comm1s5oo fizesse o relntorio, indn quo restlmiúo, 
dr:: cncla eloit:ão paroehial c appLicnsse nos l':1ctos a 
lo1, conJ'OI'Il1C u mesma commissiio cntcnuesse. 

Acrescentei ainda quo so dovin seg-tiir neste 
ponto o principio rigoroso, niio ·admiLLindo intct·
Jli'otnvües l.Jencvolns com rolat!iio it J'ormnl idndes 
!(UO o legislador considerou importnn tos o se tem 
J ui gado nfio substnnciaes, distinc"iio toda uz·· 
biL1·nrin c sujeita n cnpi•ichos. • 

_neplicnram os meus co!Jogns quo pnr:1 oi!Cs 
na o ora esta considorução um embnrnço, poz·q uo, 
~ellllo. e~ to o meu systcnw, nn 11:1rto cm que ot1 
1 uncc1onnsse, Leriam oJJos occnsifio do voz· mais 
detallwd.nmento ns questüos quo nppnreccssom, 
o o;rnmmnndo-as podol'iam moclitlear o que 
ach:1ssorf! elo rig·oroso nas minhas nprocinoües. 

FLlllCCI,On:imos, pois, dividindo com igualdade 
os collef:riDs, quanllo so Lrntou dn oleillãO ospecinl 
tlu provlllcin da Bahia. Depois nind11 cstaucl.o 
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convenientemente essa materia de suspeiÇões, 
cumpro ])cm distinguir Íls que militam nas cor- · 
porar:õos politicas e as que so clüo nas j uuicia rias. 

nqui o outJ•o honrndo membro dn .commissüo, o 
honrado Sr. Conde do Bnepcndy, foz-se n distri
buiçiio dns províncias cujns elei~'ões ainda ostn
vnm por verificar c cujos pnpois ninda em Jn
nciro ni'io cstnvnrn completos, c. ernm CAnrtí, 
Espirita Snnto, S. J:>aulo e Minns Gcrncs·. 

O no!Jrc Ditriío de Cotogipc cncnt-regou-so rln 
verificnçiío ele poderes quan-to no Conrú e no Es
pírito Santo; o Sr. Conde ilc B:topendy tr:ttaria 
dns clci.,õos de Minus, que depois pnssaram para 
o nobre "mon<bro que lhe succedeu. E pnrn mim 
dcslimmml ns de S. Paulo, mui dilllceis de tratar, 
jn pelo grande numero de collogios o pela luLa· 
travnda :JIJi outt·c os partidos d:J opposição e go
vernnmctltal, o que Iiluito ::~volumaram os 
pnpeis. 

Mus ti essa partilhn cu o!Jjectei que figuravn 
nessas clcicõcs um conjuncto meu pelos la~os do 
snnguc, c, jÍortanto, declinava aceitar o cnéargo. 
Os collegns ponderaram que eu in simplesmente 
cxaminnr o processo eleitoral n:Js parochias c 
collcgios, o que, estando tcrminndns ·::~s eleições e· 
feita a cs"Collw em lista ele r1ue meu irmüo J'nzi:J 
pnrtc; cessnra o interesse pessoal de sua parto,quo 
JlOdin!' pela nn:urnl . s.uspcição, impcdit·-me de 
1'uncc10nar; Nuo SUJettCJ-me closclo logo a essa 
ponderac~r.o, cujo peso 111ío desconllecia, qniz 
ainda rellcctir .. Na verdade en não ora suspeito 
para os que funci:ionnram cm tantos desses col
lcg-ios c parochins, assim como nüo era para os 
Otltt·os membros das duas listas scnntol'iaes. O in
teresse que meu irmiío poderia ter, além do j:i 
notnclo, com os outros membros do partido a que 
aclhcrimos, nlio impunha suspeiçüo, por não ser 

Qúnndo o corpo legislativo verifica poderes, 
todos os juizes que representum os dous partidos 
militantes c do os grnndos interesses em presença, 
siio suspeitos ; por exemplo, na carnara ·dos de
putados cujos membros so renovam de uma· só 
vez süo todos suspeitos como j uizcs propriamente 
ta os, e· todavia julgnm as causas dos seus amigos 
c dos seus ndvcrsarios. Em uma questiío cm que 
interviesse o poder j udicinrio, niio aconteceria a 
mesma cousn ; c po1· isso comprehent!o bem que 
na Inglaterra, para os casos de contestaçiío nas 
elciçõm; da camara ilos communs, houvesse a 
disposit;üo neva . c bem entendida. de so remet
ter para o poder jlliliciario n Jiquidaçi'io destas 
questões ; porqt1e em vcrdndc nossns camaras 
tonto aqucllcs que votam pró como os que votam 
contra cm quosliio ele vet•ifir:açüo- de poderes, 
realmente· siio juizes .suspeitos. Nos corpos.legis
lntivos at.; os pais, filhos e irmãos, votnm con
junctamente na verificaçiío de poder.-Js, e mesmo 

directo c propriamente pes8oaJ. . 
Si o tr:Jbalho que tinha a fazer crn súmcnto o 

cxaino do processo clcitornl nas parochias e col
legios; esse trabalho -nnd:J tinha que ver com :J 
prctcnçiio de meu irmiio, porqunnto, distnndo 
muito do ultimo votado na lista scxtupla, ello 
niio penctrárn nessa lista siniio por um !'neto es
trnnllo :i clciçüo: a incompati!Jilidade· daquelle 
cidadão. 

Si cs~n circumstancia nüo prevalecesse, os 
votos não o salv:Jrimn. Oru, niío se dando aJn•iori 
essn possibilidado, o exame desses processos não 
poJia ·encontrar embarn((o na suspeiçüo invo
C:Jrl:J. . 

Hnvia ainda um f11clo que se poderia allcgar 
em contrario; mas-note o senado que niio se tr:J
tava siniio do um simples exnme desses proccs
sos-eleitorncs. porque niio so cogitava de ser juiz, 
de clm· voto, e vem n ser Lllll:J reprcsonta~ão que 
meu irmiio tinha enviado no senndo. com cloctl
mcntos-relativos :i olei<.:iiO ·senatorial, concernen-
tes a vnrios collegios.· . · 

:Mns, Sr. p•·osidente, cxamilincln ossn represcu
t:wün, Yê-so que nada continhn do positivo o com 
rela~ão :J in toresso sou e peculiar de pelicionurio. 
A pétição concluo nostos termos: 

c O abaixo assig-nndo 1ic11la pede siniio n ros
t:Juraç1ío do rcgimon legal na.< cloioõcs. • 

Niío hnvendo, portanto, esse interesso pesaonl 
c! irocto flUO podia ou put!esso firmar a suspeiçüo, 
si em taos condições pudesse lutvol-n, nüo exis
tindo, nem podendo oxistiJ·, dccisiio ou julga
monto, não duvidei mnis do oncarregm·-me dosso 
trabalho, nli:\s mui penoso, o que não imaginei 
absOIYCl'-mo tanto tempo. 

Entrotanto,Sr. prosidonto, para flUO ::~prcciemos 

I ? III 

em outras .matcrins, o que niio succederia em 
·uma corporaçfio, em tribunal judiciaria. 

Si a doutrina que prevalece nestes tribunnes 
pudesse .ter eutrada nas corpornc,õos leg-islntivas, 
o deputado ou senador por uma província, niio 
poilerin na goneralida de ou em m uilos casos, 
votar sobro eleir;ões, que ü clln dissessem res-
peito. . 

Faco estas consider.n~'ões, Sr. presidente, ·para 
mostrar que ns suspei~i':les politicas nüo se !>O
dom apreciai' pela mcs~na norma dns judiciarias, 
não lw vendo interCS$0 pessoal directo nas ques
tões. O interesse commum pnrtidario é mui dif
J'erente e nfio póde estabelecer essns suspeições 
da ordem j udicim·ia. 

Ora, na hypot!Jese, Sr._ presidente, niio lwvia 
na província do S. Ptmlo, siniio, apertando muito, 
uma parochin cm CJLlC esse interesse fJUC impu
nhn a suspeiciio se manifeslavn mais pronnnci:~
clamen to: er:t ·a da residencin da pessoa cm quastüo; 
parochia do elui(;iio regular e incontestucla, nas 
outrns, nüo. A elei~iio especial cst:Jva todu ter
minada, e o cidadão votado na lista scxtupla que 
p"oclia compelir e excluir o cancliilato cm questão 
era incompativel, ou foi julgado tal pela cnmara 
apuradora. 

l'ortan to, Sr. prcsiLlonte, pelo Indo do processo 
eleitoral tinhn dosnppnrecido todo o interesse 
chamado pessonl, porque niío po«!erin vin çar, es
tando as constos no stc:tu quo, e nuo prcvatecendo 
u incOlllJl!ltibilidnllo:l; nwximo notnmlo·se que os 
collcgios niio iriam renovar as votuçües, pois: sua 
missão, pela hypothcse, cstnvn ::~cubndn .. -

Si niio procede estn doutrina, Sr. prc;;idcnte, 
seria impossível, como jtí notei, a um sennilor ou 
n um deputado o in terTir 111.1 verificaçi'io clns
elei~õe~ do sun pwvincin; cntretnn~o v8-sc,. 
mesmo na cmuarn dos deputados, que st em uma 
deputa~'5o J'nlta vcrillcrox:-se os podcJ~cs .de un1 
membro, sobt·e a respecttva approvar;uo votam 

·sou$compnuhoims dn proprin província, que u!iás 
siio tüo interessados cumo ollo na decis5o. . 

E noto V. Et., Sr. presidente, qlle nüo se 
trnta aqui de decisões e julgamentos, IlHts de 
simples oxnmo de documentos pura base do uma 
dectsfoo, que mesmo no poder judicinrio, e ainda 
nu p:1rte criminal nilo constitue mataria de sus-
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pei~1io : estão ncstc.cn~o os formndorcs de eulpn: 
o qiw distn muito do cnw pr·esentc. 

O que eu emprehendi fnzcr foi um trabnlho 
para Jacilitnr o exame ejnlgmnento da mniorin dn 
comm issão, resmninclo os !"netos consignndos nos 
dincrcntes proc.~sso~ cleitoracs ~cm o proposito de 
discutir, c mtcrcssnr-me no debate, niio votnndo 
ncui nssignnndo mesmo o pnrcccr, como levei n 
etrcito. 

Fiz osso serviço, não como relator da commis· 
são; mas como urn auxiliar o a seu podido; ti 
commissüo que me dizia: • O tralwlho aqui. é 
muito, nflo podemos com elle, o por isso nos 
preste sua coaujuvn~ão. • Não foi portanto cs
poutoueo. nem j:ímnis me interessei por esta 
eleição com pe:;soo algLtmn destn cnsn, o· mesmo 
nn propria commissiio nunca votei sobre esta ou 
nquelln pnrochia, este ou nqLtcllc r.o!lcgio. 

QLwnLio o meu . trallnlho terminou cm ~ de 
Abr·il, apresentei-o ti maioria d:r commissiio 
depois de havei-o foito ao sonndo dizendo : 

· • Aqui t>St:í o que h a de bom c o que hn do m:m 
nesta cleiçiío . . 1~' fncil o dar parecer. • Pergun
taram-me qual era meu· juizo pllr·ticulnr sobrtl 
el!a; fui mui explicito, c disse : • Parece-me 
que se não pót.le approval-ll; e niío se far·ill in· 
] nsti<;;n annull:mdo -a ; mas si não querem ir 
llté Ja, limitem cssn penll, annnl!ando scjmento 
n oleiçii.o sccundarin, mnndnndo congregar os 
collegios depois de feitas ns olci,ües nas paro
chias onde se tiver annullmlo. > • 

A maioria da commis5üo tomou conta dos pll· 
pois, examinou-os dctidarncnle, por lllrgo wmpo, 
c tomon rcsolnr;ão diJl'crente, achou fundamento 
Jllll'll salvar essas cleir.'ui!S da pena do nullidndo 
em qualquer· dos dons casos. Nenhuma rcJ!exüo, 
nenhum obstnculo oppLl7. a um tal dcsenlnco, ll 
unH\ tal soln~'iío. E ao contrnrio, perlindo-sc-me 
pm·a coordcn~r ns nltornçües feitas, mud;mdo n 
redncção, c reformando .os calculas do votllção 
jti J'citns de harmonia com o que se resolveu, 
entreguei de novo os papeis, para que se man
dllsso copiar na secretaria o tr·nlmlho feito. 

Já se võ, pois, Sr. presidente, que o trabnlho 
que existu J'uito é obra pul'tlnwntc dn maioria da 
commissiío, n~dll alli tenho absolutamente, por
que na Lia pedi, e nnd:1 deli ber·ei. E niio quiz as·
signut· o parecer aindn com llS dcclarnr.õe~ dos 
otitros p:rrecercs, porque na listn novn" d:r apn
rac:;ão dn commiss_ão vinha de novo contemplado 
o nome da meu rrmiio. 

Fui nccusndo, Sr. presidetltc, até me>smo pela 
impr·ensn, de uma maneira inexacta e injusta 
por fnc.:to que j:ímllis se hnvin pnsstldo ; e 'hoje 
bem n provn o pnrecer publicado ; c inclusive, 
Sr. prt•sidcnte, por haver revisto provus do pll· 
rccer·; nw~ noto o scn:rdo r1ue, fJlllllldO entrcguoi 
o lrnbalho, disse: • Mande-se copi:rr nu secrc
·tarin por cnnsn do se hllvorom feito lls emendas 
no tr:rbnllro nn~eriormente feito e copilldo na 
n1o~n1u soct~otnrw. • 

Mns oiJSCI'VOLL·se-mcque a socretnrin não podia 
fnzct· este ser·vir;o, eom a urg-cncill pr•ccisa o 
então daclnrei: • Neste caso niío posso deixnr do 
ver ns lH"ovas, rrorque este trabalho, dn mnneim 
por rp1c. cst:'! feito, "!l'll c;;se exame, p!'rde Sllhir 
com murtns mcol'!"ecr.'uos. • 

A~rorn, Sr·. pr·csiilente, volto á demora. Niio 
póde h~tvor uccusur;iio rnuis injusta, do qna a fJUe 
se me rez por cnusn <lesto fllcLo, Eu nunca, n:~s 
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r·cpllrtiçõcs cm que servi, fui demorllrlor de pn· 
pois; siio membros do senado, minisu·os desse 
tornpo. qnc podcr·i'ío dizer si ll!gum dia J'ui nccu
sndo do dcrnornr pnpeis ou do lldmitti!· ompenho 
de :1lguom pnrn ndiantnl-os. 

Gastei nesse tmllnlho desde prinr:ipie do Feve· 
roiro, quando os pnpcis dessas clorçõos, aindll 
qno incomplotos, me foram entregues, :Jl2 horns 
cm 52 dills, ns que podin dispôr sem prcjudicllr a 
minh::r nssistencia us sessões do senado. J~ todos 
os dias,. cm reA"ra trazin tt•nlJnlho pnru SP.r· copia· 
do na sccr·etaria, procuroi adiantlll-os o mnis dc-
pressn poss ivel . · · 

No cxnmc de todos esses . pllpeis, J'or~ll é di
zel-o, ulio g'llstoi [Jor cnrln actll, prescindindo dos 
documentos, mais do 1:1. minutos. 

.b:is como emb:rracci c demorei este cxllrnc. 
Nesse exnmo fornm com fidelidudo contem

plados depois de vistos os documentos de cada 
cicllldlio que nprescntou-os ao sen·tldo ou :i com
missão, e não crtlm em pequeno numer·o. O 
nurner·o de eollegios impugnados nwntavll n :1.6 
ou :18, e tlgurav:rm em maior cópill ·os qnc in
struirnm essn representaoüo do. Sr .. Tofio Mendes 
de AI rneida, que niio queria siniio ll 1'estaw·adio 
do 1"C{fimcn tcuat nas eleições, e fur·a injustamén
te llrguido, e ...• 

0 Su. VIEinA DA SILVA:- Tambcm aqui se 
disse que na olcição ll que presidiu n:io llouve 
a solemnidadc religiosa. , 

. O Sn. 1\IENDES DE Ar.liEIDk:- Consta o con
trnrio das proprills llCtns. 

Ouc inter·csse podia cu ter em fnltnr· llO mou 
dever demornndf.l pr·opositulmente este neA"ooio? 
Pôde o senado fiCllr Cf.!rto do que o partido que 
muis podill soJTrer com cstll .dcmorll foi sem 
duvida o p:rrtido·. conscrvndor, porque si a 
soluçiio deste negocio so llprcsentasse no prin
cipio da primcim sessão, t::rlvez não tivesso osto 
resultado: é uma simples conjectura de minha 
pnrte. Os unimos vinhnm muito exllcerbaclos das 
pt·ovincias com os llctos do rninisterio nas elei· 
r'ücs do pniz, c j:í vô V. Ex:., Sr. prosideutu, que; 
êle,;appareccndo a indcbi.tn intorvcnç1io rio rninis
tcrio, o de sons ag-entes cm S. Ptlulo, bnsta va 
que não fosse tiio violcnla, como foi, um pllrtido 
qne dispõe de meios tão fartas, como o par·tido 
con~ervlldor cm S. !'nulo, n:io ter·ia gran
des ditnculdadcs n vencer, viria som duviclll 
ropi"cscnwrlo c cm g-rande maiorin cm uma se
gunda eloi~ão. Port:rnto o intc:resse dll demora 
ni'ío podill ser n !Jcm do pllrtido conscrvlldor·. 

O Su. VrErnA DA StLVA:- O sentldo pi"ccede 
scni11re com prndeucia ~ 

@ Sn . .Mr~NDES DE.ALMETD.\:-Acoito U.l"oflexiio 
do nobre senadlilr, o estou convencido que, :rssim 
procedendo, nmda llccrtllr."r nll dccisã'.l que vai 
tomnr. 

Mlls for()a é que torno n repetir, f{UCLJJ pcr·tlon 
re:rlmento ncstn demora, J'oi mnrs o partido· 
conservndor do que os cidudãos escolhidos e o 
pnr•ti?-o Hber·al, PC?rL~nto n:io so púde. com justiçn 
argurr-sl3 ll courmrssuo, e menos ti mrm. 

Niío tenho, Sr·. presidente, preven,uo aig·nma 
contrn o~ illn~tr·es cidnd5os que J'oram· escolhidos 
sonndor·es peln provincin de S. Paulo, ju.lgo-os 
muito dignos do Jogar, e portanto siio 'injustos 
os q 110 nos nccusn ru por um fllr.to que se 
j LJStillcn lendo o pu reco r impresso; não Ir ouve o 
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nem podia hnvcr, proposito ele dcmornr umn 
decisiio, quo todos deseJnVnm ver tomndn o postn 
cm cxccur.üo. Mrrs não foi passivei. 

Por outro Indo, cm rclnçiio n meu irmiio, a ele· 
morn do pnrecer, niio ern o nunca poclerin ser· pro
veitosn, e por vezes manifestou-me seu desgosto. 
E acredito que clle estirnnrin outra soluçiio da 
questiio, mui di.trerentc da que foi dod:i pela illu~
trCl commissiio. Estou profundnmente convencr
do, Sr. presidente, c (per•rnittn-me o scnndo cstl! 
ronl, posto que suspertissirnn apreciaç~o) .que sr 
esse c:mdidnto fosse escolhido· pura vrr occnpnr 
nesta cnsn umn cadeira, como comportnm, o fa
zem prever os seus merecimentos c ser·viços 
iocontcstnvcis prestados no puiz o ú provincin de 

. S. Paulo, niio quereria vir fig-urnntlo com Gl~ 
votos, cm uma província que dá 2,0~6 eleitores, 
F.stou pcrsundido que cllc q11ererin cntmr nr1ur 
de cnhcçn mnis alta e com votntiio mais esplen
didn, e muito acimn cln maioria aiJsolula. 

Portnnto, esta npurnlliío que so lU .no pnrccet·, 
feitn pela comrnissão nilo ser·in por rnen ir•miio 1le. 
tnnto npre~'o como pnrcccm _julgar arrnellc,s quü, 
sendo seus nllver·sru·ios c rutcr·essndos nn solu
çiio d:~ rrnestiio, mnl e mesr1uinhnmen·te o com-
prehendem. · 

Aqui, po1·tnnto, niio houve inter·csse algum 
ern ~ervil-o; a iflustr·e commissiio apreciou como 
julgou m:ois acertado o estndo da cleiçiio de ~
P:llllo, e cu niio fato injuria n ell:~, nem corteJO 
a esse cidodiio dizendo quo cu não tenho pnrte 
algunw neste re~ultado. Rclnto sómcnte o que 
fielmente passou-se. 

A discussão ficou adindn peln horn. 
O Sn. Pllll5IDENTE dou para ordem do dia 2: 

1." pm·te (até ti I llot•a). 

Continunc;ão dn digcmslio ndinda do parecer 
sobre ns olci~'õcs ele. scnnclor pela provincin de 
S. Puulo (niio excedendo do meio-dia). 

Con ti nunlliio dn 2.• cliscu ssiio do nrt. 3." do 
projecto do 'lei do orr,nmcnto pnra o exercício do 
:l87U-:l880, relativo no m inistcrio dn j nsti!)a. 

2. n parte (ti :l hora ou antes). 

Discnssiio dos requerimentos ndiM1os, pcln' 
ordem de sua apr·cscntn(.!iiO, n snber: 

1. •, do Sr .. TLmqttcira, pedindo cópin Glo officio 
do conselheiro dit·cctor intm·ino da escola poly
t.cch nif:u o <.ln actn da cougTogaçiTo. 

2. •, do Sr. Teixeira Jnnior, pedindo cópia do 
:>viso cxpodirlo :í clirt)Ctol'in do mosmn escola, 
inqucrimlo dos pormenores que se dcrnm nn 
congr~ognçiio do~ l~ntcs. . 

Bnptista Ferreirá de Brit-o, cleleglldo do inspector 
geral dn instruc~'iio primnrin o secundaria da 
curte, na província do Paraná. 

Q.n; do. si·. Junqueira, pedindo informnçõcs' 
de qu:oes as sommns que wm o thcsouro rece
bido por emissão de bilhetes, no mcz proximo 
passado. 

7 .•, du mesmo senho1~, pedindo cópia do nviso· 
ele ;'-!0 do Dezembro, dirigido pelo ministcrio da 
ng:rwnltnra llO da f'azondn, ncfll'Ca do png-amento 
fc!lo pçla_estradn de ferro D. Pedt•o II, por des
aproprmono de terrenos. 

8.~·- do Sr. CorrOa,. pedindo cópia ela actn da 
reunwo do conselho ele l!:stndo, -cm Abril do anno 
p:oss:odo, na quul se tratotl da dissolumio da cn-
maru dos deputados. • 

!i. o, do Sr. Ribeiro dn T .. uz, pedindo iuform:o
eões sobre os crimes commettidos nos termos 
de Ubcraba e antros dn provinci:t de Minas Ge
raes; c bem :os~im ·das providencias tom:tclas 
p::~m puniçiio dos co·iminosos. . 

:lO. •, do Sr. Jagnnribo, pedindo cópi:o.; elos oro
cios do presioJente do Cear:í, de 2fi de Outubro 
do nnno pass:odo c de 3 uc Maio ultimo, nos 
quncs se refere o aviso do ministeri•)· dn jusliea, 
publicado no Dicwio Ofli.cial de g do corrente i e 
do de 30 do Julho de :lS7S, ao qunl se r·efere ~ 
conmltn do Exm. Sr. conselheiro de Estado Vis
conde de Jaguary. 

H.", do Sr. Dantag, JlCdinclo informaçüessobre 
os processos instaurados nn villa d., M;cahu
bns. 

Levantou-se a sessão zíg 3 bor•s dn tarde. 

l'!lESIDENC!A DO sn. VISCONDE DE JAGUAUY. 

SU~UI~\RJO. ··-Exreou:NTn:. - Dnns proposiçüos Un cnmnrn. 
dori Sr:>. llopntndos sobro as Uccnt;as JlCdttlas pulo roye. 
rontlo pntlru Francisco Jo1io tlo Azevedo JcnLo tln 
collogio das ·artos o pro(nssor Uo ~oomotriu.' I.] o at'l!tcm::Ll 
do guort'ól llo ltocifo, o polo o.tUcial do duscat•g:L Ua al
funUoga., ~o Pqrnamltnco LooncJo Godofredo tJo Nasci .. 
monto 11 ouosn.-Parocor dn tJOrntnis::oão de ptwsüos o orllo
"?-dos ti~. Ho~ndo !?OUro a pomo;i,) tJo pudro .?tfanool Cor· 
ru:L do J: tguou·uJo, parochv coJlnJo du frogu ozi:L do Inho- · 
morim, na pro\·incia do lU o do .lnnoiro.-PntMlUn.\ f'ARTI: DJ. 
OIHII:.\1 uO.uJ.\,- ~lui~1i0 tlo sonadol' por S. Paulo, \•o .. 
Lal)11o do p!tl'ocor Ua commiNMi(• do r.onl'ititniç·•lo .. Ducla
t·a~~~i~:> tlo ':oto.-Oz·çamunto d!LjlhiLica. Dl:icui'So llo S1·. Ja
gu~trtbo.-SP.GI1NP,\ P.\IITI~ D.\.ORUIUI DO DI.\.,-llo~uorilnOiltO 
Llo S1·. JunquL•it•a Nohro o ollicio tlo UirLJctor iutoriuo Un 
oscola p•dytoehnica o a acta du. rospoctiva congrcgnçt'lo, 
EocoJ'I'i.UIItJnto da di~cuss;io. - HctfiiOI'imonto tio S1·. 'J'oi
xoim JuniOI' sobro o _a,·jso oxpodilto ;t liii'Octorin Ua Uita 

~~~~~"çil ~ 11
:1 ~1s0 'i~1~~\0o ~ 1 ~ia P ~;~~~~-:~o~·~:e~\'.~ ~ Ê0

u ~ g :·~!',~-~ ~ t ~oS'~ 
tliscusillo.- Pugu.mouto .no juiz do dia•aito elo Taquara .. 
tlns;n. Di:;curso tlo Sr. J..,oi)O V'oJJoso. 

:l. ", do Sr. Currein, pedindo informaçües n res
peito dn annntin dispcndida com o p::1g1:monto do 
ordrmodo do juiz de direito de Tngunrntiugn, nn 
província de Per·nnm!Juco. 

~.", do mesmo senhor·. pedindo informn~'üos 
sobre 11 som ma dispendidn, no pt·es<mlo exerci cio, 
com soccotTos ptlblicos, lilU provincin do Piauhy. 

5. •, do mesmo senhor, pedindo cópins dos do
cumentos que jnstillqucrn 11 ordem do l.hcsouro, 
do iG de Junho proximo Jlnclo, rclntivn no alnnnco 
do ex.-dircctOI' dns colonias de ltnjnhy o Príncipe 
D. Peclro; e do acto pelo q uni foi nomeado Jouo 

A's :11 horas du mnnhii ~chnrnm-sc presentes 
30 Srs. senndorcs, n sabor: Visconde-do Jng·nnry_. 
Dius rlo Cnrt•alho, Crn;: llfllciHldo, Dnr•ão de 1\in
mnngrwpo, Visconde de Mnritibn, LeTio Yclloso, 
Luiz Cm·Jos, Cio ichurre, Corr,;in, Dnriio ele ~Inroim, 
ll!rirqucz elo Herval, llibciro dn Luz, Dnn·os 
Bm·reto, J.ciliio d:t Cnnlln, Junqm•i1·n, · Bariio 
do Cotegipc, Visconde de Abaoté, Mondes de 
Almcidn, l•'ntlsto dtJ Ag·uint·, P11es do 1\fendon~n, 
Vieit·a du Sih·n, Uchua Cnyalcnnti, Jnguuribo, 
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Alfonso Celso, Pnrnnng-n:í, Antiío, Diniz, Visconde 
de Nicthcroy c Diogo Velho. 

Compnrccernm uepois os Srs. Nunes Gonl'nl
ves, 1'cixcirn .fnnior, Dnntns, Ctmhn o Fig-Üei
redo, Bnrão de Pirnpnmn, Sinin2bü, ~ilveira dn 
Uotln, Fernnndes dn Cunlw c Jouo Allt•edo. 

Authentica u~ ele irão de eleitores cspccines ·a 
que se procedeu no dia i O de Novembro elo anno 
proximo Onda na parochia uc Nossa Senhora ela 
Concoioiío uo Jlio VoJ•dr., collegio de BncpeRdy, ua 
provincin de .ltlinas Gcrnes. -A' commissão do 
constituição. 

Ueixnrnm de compnrcccJ', com causa pnrtici
pndn, os SJ'S. Bnri.io cln Lnguna, Conde de B~c
peudy, Duque de Caxins, Octnvinuo, Paula Pos
son, Silv:eiJ'a Lobo. Almeida c Albuquerque, 
Snrnivn, Visconde ele 13om Hetiro o Visconde do 
Rio Br::mco. 

Dcixnrnm elo compnrccer, sem cnusn pnrtici
pndn, os Srs. Bm·ão uo Souzn Queiroz c Visconde 
de Suussunn. · 

O Sn. r>nESIDE:STE nbritl n sessão. 
Leu-se a neta U:1 sc:;s~o ~at~cc~0ntu, c, n~o 

havendo qaom sobre· ella fizesse observações, 
deu-se por npprovada. 

O Sn. L• S8CUETAnro deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officios : 
Do Sr. Dr. Firmino Rodrigues Sifvn, clntndo uo 

9 do mez proximl'l findo, cm Pnriz, eommunienndo 
cm nome ele sua fnmilin <JUC n 4 do mesmo mcz 
fnlloectl nnquclln cidnile seu pni o St·. s~unclor 
FiJ•mino llodrigucs Silva.-Ficon o scnoclo intei
rado. 

Dons do :!." sccrctnrio dn cnmarn dos Srs. de
putados, de i do corrente mcz, rcmcttcnuo as 
seguintes 

Proposições. 

• A :~sscm!Jléa geral resolvo : 
• Art. :L• E' o governo autorizado n conceder 

110 pnilrc F'rnncisco João ele Azevcuo, lente suli
stituto dns caclt•irns uc geomelri:t o nrithmeticn 
do collcgio dns artes c professor elo gcomett·ia 
do arsenal de guerra, nn cidade elo Recil'e, pro
vineia do Pcrn:unlmco, um nnno de liccn~a com 
os respectivos ordennuos, pnra trntnr dc·suã saudc 
onde .lho convier. 

• Art. 2.• Ficam revogadas ns disposi~ücs cm 
conlrnrio. • 

• Pnço lln cnmarn uos deputados, :l.• de Agosto 
ue iSill.- Vi.~oonde de Prrulos.- .L1l. Alves de 
A•·a11jo, i.• sOCI'Olario interino.-Thomaz Pompeu 
de So11za Brazil. • 

• A: assembltln geral resolve : 
• Art. :1. .• O governo ó nutoriznelo n concoucr 

::10 officinl do ucseai'A'a da alfandeg·a do Pernam
buco, Leoncio Godofrcclo do Nasc-imento Foitosn, 
um nnno ue licença, com o respectivo ordcnaclo, 
parn tt·nt:tr de sua snudc ando lhe convier. 

• Art: 2 • • Ficnm revogadas as disposi~,ücs o·m 
contrar1o. 

. • Pa,9o dn c.:nnara dos ueputaclos, 1.• do Agosto 
do iStü.-VlsGoJldo de Prados.-11!. Alves de 
Aratljo, i." sccretnrio intorino.-Titoma.z Pompeu 
de So!tZa Brazil. • 

A' commissiio de pcnsücs o ordenados. 

I 

· Reprcscn tnção uc diversos ciclnclãos, recla
mando contra o projecto de regulnmonto dn pr:um 
rlo merendo. -A's commi~sõos de legislnr.iio ·e 
fnzcnda. , • 

O Sn. 2.• sEcnETAnro leu o seguinte 

Pa.·ccer. 

• A com missão de pcnsües c oruenauos, tendo 
cxnminado.a proposi'oão dn cnmarn elos Srs. de- · 
putndos n. 223 de 26 uc Julho do corrente :nmo, 
fJUC nppt't)V::t n pen~i)o annual uc 600,~, con
cedida por decreto de 17 de Agosto elo :!878, 
cotTosponclcnto <i congt·un que percebo, ao pnclrc 
Mnnocl Corrõn do Figtwircdo, parocho collado 
ua fl•egnczia de Inhome!'im, da diocese c provín
cia do Hio de Jnncim, vcriOcanuo-se a mesma 
pcnsiío desde a dnta dn rosigno~iio elo bcnellc:io, 
o consiuerando que o supplicnnto contn mais de 
GS a1mos ele idade e mais de 20 uc bons scrvi~,os 
parocl!ü.cs c se nchn com a sun sam1c gravemente 
compromcttidn, por mo! estias ch:·onicns nclqniri
dns no local de sna habitual rc~idencin, como se 
ve dos documentos que I!JO foram presentes, Ó 
uc 1~arcccr que a proposição entre em discussão 
c SOJa approvada. 

• Snla das com missões cm :l ue Agosto elo 1879. 
-.'1. Lcitiiu dn Cunha.-Antowio 11Iarcellino Nwws 
Gonpa.tves.-L. ~1. Vieira dct Silva. • 

Fic:ou sobro n mcsn pnra ser tomado cm consi
dcrnoiio com ~ prC!JlO,Si(;iio a que se refere, indo 
entretanto .a tmprurur. 

PitÜIEIRA PAUTE DA ORDEM DO DIA. 

ELlliÇÃÔ DE Sli:N.\DOll 1'0!1 S. PAULO. 

Continuou a uiscnssão uo parecer dn commis
siío de constitnição sobro ns cleiçües uc senador 
pcln provincin de S. Paulo. 

Foi lida, opoiada c posta ~·m uiscussão com o 
pnrecer a seguinte erncnua que se achava sobre 
a n1csn : 

• Annnllc-sc a cloi()iío Jll'imaria o sccnnd:1ria 
dn pnrochin dos Lonçóes; f<Jita em casa particu
lar, cujn :lJl]li'OVar.1'io ó proposta no pnrcccr.
S. R.- 2 de Agosto uc i879.- LacTo Vellozo. • 

Niío havendo quem pedisse a palavrn, onccr
ron-sc n cliscusõiio. Proccdondo-sc ú votMiío, foi 
rcj~itacl:s. a emenda do Sr. Godoy, aunullàudo a 
elcioiio. 

Foi approvnda a L• conclusão do pnrcccr, 
salvn n emenda do Sr. Leiio Velloso, sondo rcjei-
tncln a c·mendn. · 

FoJ•am succcssivamcnto npprovnuas as 2.•, 3.•, 
11."', i),n, Q,n_, 7.n, s.n, 9.a, :1.0.", il.n, i2.", :1.3.", 
i4.•, W.•, iü.• c 17 .• conclnsücs. 

Foi igualmente :tpprovndo. n iS." l.lonclusiio, 
snlvn a crnendn do St·. Leão Vclloso, seuuo rc
jcitndn a cmcnun. 

FoJ•nm tnm!Jcm approvauns as 10.•, 20.•, 2i.•, 
22.a, 23. 111

, ~~.", 25." o 2Q,Il conclusüos. 

. ' 
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Postu n _votos n !27 -~ COJH:ltlsiío do pnJ•ccor, .foi 
npprovadn o tlcou prejudicada n emenda do 
Sr. Lciio. Vclloso, pnr!l que sejn n listn sextnpln, 
pelos cnnnos competentes, RUI11nettidn :'t escolha 
rlo poder moderador, sem nocoRsidlldo de ser re
mctLidn :'t cnmnra municipal. 

o dtlVin receber os Srs. Dn~·ros Bnneto, .Tu n
cruoirn oAntiio, o sendo o mesmo senhor introdu
zido no snlfio, com as fonnnlielnelcs do cstylo, 
tnmou assento nn mesn, :; direita do Sr. PI·esi
dentc. 

Continuou a 2.• discussão do nrt. 3.• do 11ro
jecto de lei do orçamento parn o excreicio de 
18i9..,...1880, relativo ils despesas do ministerio 

Hnvcnrlo r"clnm::tçõcs dos Srs. Cruz 1\Iaclwclo 
o Leitão da Cunha, o Sr. l•rcsidcntc C'onsultou o 
senado, que decidiu não cslnr J)t'ejLldicnda n 
emcndn, e sondo então suiJmcttidn ít ,;otn~iío foi 

~j~U~. . 
npprovndn. . • 

Poi f.lnnl monto nppJ·ovncln a 28.• conclusiio do 
par<lCCI', llcando prcjurlic.mda n emondn do Sr. Leão 
Vclloso fiUC reconhece senadores os Srs. Carrão 
e Josú Bonifncio. 

® 8r. Jn,;;;unribe: - Sr. presidente 
deploro que· em nõssns discussões não hnjn scmpr~ 
nqJiclln cnlmn que set•in para dcsejnr. · . 

Pnrecc;:ndo-mc CJUe tonto os membros do go-

Fornm e:nviatlas 
rn()iJCs ele voto : '

,.1 verno corno do senndo c nincln mais, tnntoe11t1'e 
mesa ::ts soguintos decla- a maioria deste, corno a sua m inorin, devo lw I' C!' 

o mesmo intereRse e1~1 que os·ncgocios pubJieos 

o Sr. Teiixeira. .'D'-unllliion·: - Pedi a 
pnln\'l'n, tiela ordem, pa1•a mnndnr :\ mcsn a se
guinte rlcclnrn('iio de voto, nfim de ser inserida 
i1u nc:tn, nn fórmn elo ·reg-imento : 

• Deelm•nmos que votamos contrn n emendn do 
Sr. r .. ,.ão Yt•l Joso, qne manda submclter :í escolha 
imperin I a Jistn ~extnpln org-anizatla pela com· 
missiio do poderes do senado. 

mnrchom elo mell10r modo; me convon(;'o de que 
somos todos igLwlmentc intcrossndos no JJom 
exiLo de urna mesma cnusa, que ú a do D1·nzil. 

• Pnço du senado, 2 c.! c Agosto de :1870.-J. J. 
Tâxeit·a Jwlior. - M. F. Correict. - Barão de 
lflctroim .. • · 

Com tal animo compenetrnndo-se todos ele 
que o paLJ'iotismo deve ser o glli:t comrnum, 
CJLlC pura attingit· ao nii'O ú mister que da parte 
ele cndn um hnjn a rnnior liberdade na onun
cin,iio de suas idéas ; é fncil de ver que sú por 
intÓJcr:mcia deixnr·iio nossas discussões ele cormr 
placiclnmente. 

Assim exprimindo-me,· Sr. presidente, alludo 
n UJJJa certn sobroxcitn~,rro que hontcm vi nppa
rc:!cer, po1· oceushio du onnncinção do suns opj .. 
niões, feita pl)lo orndo1· que me prceedeu, sobre-<O §ft-. Sõllveiir.a (!ln, ::l'l-l!:o~t....,.. ·=- E' 

tmnhein, Sr. pre~idente, par:t mnndnr à mesn a 
repeti•;iio elo minha dcclarncão de voto a respnito 
ela l,eg:tlidndo dns eleições n fl!:e se tem procedido 
pnra senadorps sem ns cond1çucs da lei c.lo tcJ•co c 
cont1-., n e~col ha inconstitucional ele scnadcires 
cm lisla tle sois nomes. 

Vou mnndm· Íl mesn a- minha declar:w1ío de 
voto. Niío quero gnstar o tempo com a funda
menlacito do me11 •toLo pol'IJLW jú tenho mnis ele 
uma vêz dado n rnzão dellc. 

• D"claro que eo1~tinúo a votar contrn a vali~ 
cl:tele c.ln presc•nte c>lei~ão de scnndores peln pro· 
vincia de . S. Paulo, pela nnllidndc de f:tltn dGl 
tOl'ÇO, no l))'OCCSSO eJeitOI'Ill, O 11eJa illCOnstiiU· 
cinn:tliclade da cscol!Hl do p::>der moclcrntlur cm 
lista do seis nomes.- Sitveim da "llotta . • 

• Declnrumos ter YOtado pelo reconhecimento 
dos ~.ennclorcs escolhidos, niio aceitando o pri'n· 
cipio de reforma dn lista soiJI'O flllC tem do re
cahil~ 11 escoiiHI imperial. 

• Snla das scs~õcs, 2 do AA·osto de :1870.
Sinim/ni.-llm·vat . ....,.Atrouso Cr'lso.-Dias de Car
vallw.- Jl iscando do ~(baetd.-PaJ•wwuwi • • 

• Declnrnmos ter valado pnm CJtlO fosse nppro· 
vadu a elei•:iio do collegio do l'nnbatc.í e recon he
cidos pela ]li'O\'incin de S. Puulo os conscllieiros 
Jos<i Boail'ncio elo Andt·adn o Silvn e João dn 
Silvn C::rr~o.- Dautas.- Leao Volloso.-.Ntmes 
Gour:{tlVI'.~. • • 

• 'Decl:ll'amos ter votndcl pC!Io reconhccimeiilO 
dos ~cnndtlJ'OS eloitos.-Visconde de Abactd.- .:) .• 
P. Chichot•t·o. • 

OUQA~UlNTO DA JUSTJQA. 

Achnndo-so nn saln immcdintn o Sr. ministro
cln justit':t, fOJ'tJlll sortcnclos lllll'n n deput:l~'iio fJlle 

V. IV . 

cxr:itudio fJU<: me pnrcceu tanto nwis dispcnsa
vcl, qtÍnnto o nobre ministt·o da justiça é mni
tissimo habilitado para po1· si proprio defender
se; explicni' seus netos c rcrutnr ns !l~'S"Ll.mentn•:ões 
CJUe Jevantnvam essas reclama~•ues, a que nw 
re11ro: hollvo JlOis, desculpem-me os nobres 
senndorc~. excesso ele zêlo no ful'\'Or ele tnntas 

· rcclnmacões contra a simples enuncia(;iio de 
opiniões, paJ'a.o que todos os membJ•os desta casa 
elevem ter igual direito c plc,na liberelnde. 

Começmido, Sr. pr<:sielente, pelo modo po1· qlle 
o fiz, tive lltll"U isso um molivo e ú CJUC, cqmo o 
nobre sen:tdor, que mo precedeu na triiJunn, 
tenho Lambem do occnpnr-mo com as OJ)iniüe;; 
emittidns pelo nobre ministro da justit'a na outra 
c:nnara, cm rel:wão a rnemJJros do setwdo o a 
membros do g-overno do ultimo deccnnio qrw 
precedeu ii nsccnr,~o do. nobre ministro. 

Aútes, porém,· do entJ"al' nq n1ateria de que 
tenho de occnpar-me, pc~o JJccnçn ao scnndo 
pnra, uprccinndo a dcnorninnçi.io, que o uobre 
ministro deu oo primeiro discurso pJ·oJ"crido 
nestn discm.s5o, ]JOlll como a CJUe deu o noiJI•o 
senador qnc lhe succc>elcn, ao de S. Ex .. c.leno
minnnclo o nol1re rnini~tro o primcil'O discur~o 
do J'liada o o oradot· CJllO lho succcdcu do Otlys.<àt 
ao-do nobre ministro; OLldcclm•o que acho cstns 
denominações muito apropriadas, c que nml.ws 
tum !Jnst:mte proprioclndo . 
. Sabe-se fJl!-O !1 Iliada fui o couto do celebro 

poeta da nnLig'U!dado, lnmontnndo os nwles rl!·o
venientgs á Grecia !1:1 colora do Achillcs; e,como 
o nobre senador· pc>lo Pnranti, quo i nicion Ctiln 
discnssüo c:om toda llllelidndo demonstrou a 
oxistencia dos males provindos uo paiz da utlmi· 
nistmçüo uctunl, par·ecou-mo que o nob1'u mi· 
nistro tovo l'nzão quando chamou no discurso 
do nobre ~ennclor elo Jtiadct. 

EDVJ\LDO IÍ.-TMJ\ 
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Do mesmo modo tnmbom mo pnrcccu !Jnvor 
toda a JH'Ojlriedudo nn denomin:~~ão dnda pelo 
noh1'u scnudor pela Dnl1in ao discur~o do nubi'O 
mini~Lro, visto como, tendo vor>ndo n Ody.~st'a 
soJH·e. :~s IO!lg-ns vj:agcus de Ulysso~ nté·chog·ar no 
porto dese.J<~do, pc:·mitla-me o no!Jrc minisLI'O que 
lhe doci:II'C ach:ll' cm suns longas vmg·cns nlé 
che:;:rr no porto drJsejndo, ventndoirn :mulugiu 
con~ '' J~)ugn perogdnnçfio de UJy$SOS. 
A~ v1agons do nol:irc 1ninistro, a que nlludo, 

senhpres, n~o silo outras ;inúo us que' .te lu os pro· 
sencwdu. Come"ou S. Sx. sun cniTCil'U politiCa 
pelu imprensa, éomo morwrcllistu cou l'c~so o tão 
confes::o e1ue exerceu cnrn·os da muis :li ta imjlOI'· 
t:wc(n coul'eridos pela nl'onm·cllin, como os de 
pt·es•dentc do Cenr:'t o do Mnt'llllhiio. . . 
.. Depois disso, dr)ixou S. Ex. os campos pcrcm·· 

!'IdOS e foi jlereg-riunr pelos Ull L'CJlUiJ!iC:l; d'onde, 
5!3ll1 thwida cnfndado da aridez que nlli eucon· 
trol}., voltou aos fer·tcis cmnpos da mona reli ia, 
uccllando o C:ll'g'O de ministro dn corô:z, qnc 
actualmente mnito nlel~ecid:Lllh!nte exerce, seudo 
qne e~so niio é aiudn o lin1 de Sllil pererrt•innn5o, 
porque p:ll'cco-me lJUO ::;. Ex. Llcsoja p'l·olorígur 
un1 .P~uco tnals Stl:l via:.:·cnl_. até chep;ur á sua 

· du:-:~Judu !Lh::u:n, ((LlC. no caso presente, deve ~cr o 
recr;tto c!esta cusu, corno niCtniJI'O dellu. 

A. exemplo dos or:1dores fJLLO me precedcl'nrn, 
des:.•Jo tmub:)ll1 recorrer n Ho:nm·o. c pedit··lhe o 
titu19 du um outro seu pO<!IIln, p1zr<1 eom ellc de· 
nom•.r!ar o sef('undo di~cur·so do nobt·u mini~lro ; 
m:•s J:l que f>dLa-nw n attlol'iclarlc do:> ulludidos 
oruq.;rcs,. os qlt:ws ndO[ltnndo aquellas denomi· 
nn~uos. Lltspensarant-sc do cxplical-:ls; cu, 110 

.coutt·nrw, soccot·rcndo-me <Ja nulot'idndc do poeta 
gTego. d:1,roi Jogo a rnzfin por qne o fi1r~o. 

O terco:ro poe·m:• d" Holllci'O t'lli hÚne comi· 
co c se dcnominnvn Batradwmyornacltitt, c ver· 
snvn so!Jre tu1tla menos do que LWH> bawllu• ... 

O .sn. Ml~rsTnc DA J>JS't'rçA :-Devo rli1.er que é 
dtlVtdoso SI esse poerna é ou ni<o de Homero. 

O Sn . .lA<WAillllE:-P"rlllittn V. Ex. fJUC eu 
conclua, o depois iremos :í duvida ... utllll bnta
lha C!,ltre duns gr1:md•:s ti'ÍIJUs, ~~ dos ratos e a 
dn~ ra:-0. · 

~lt:a •. cm vista do desamor c0m CJtlc o honrnllo 
Ulllllstro Iom trntado t1 gnnrda naeion:d nnti"n 
np?<l:-:.rnndo-~e elos respcet.ivos. postos, pnr:• t!nJ~os 
aos !'ieq,~ .nnugtJS, o detxandu :1 nw.t'g'eln os nnti
gos ~Jiltetuc:-;, que os occ.•upnvurn.. inf1·ing·indo 
com 1sso o cspiritCJ n n lcLrt~ da lei do :10 de Se· 
t~rnbro de187:l, qUl' :lltui'Ott npenns a do l!J de 
:s~·trJLLIIJro deJ 18:;o é•m 1ilg-nmns •te RtHl~ disposi· 
~u:~~, mn.; Sl'tn dnr· ... nnlorízat~··;o uo go\rel'IIO pnra 
mnn t:1 ltr·rrnsnltlta<;ao; pa1·ecc-mo <JtUl S.Ex.,assirn 
pruc,~dundo, l':lí: :Htrg-ir· tuna gTnnde Iutn antro n 
l.lu\"tl g·u:it'Lln. qn~~ Jcvttntn, e n vulhu, (jllO nJJnL:J: 
u nr.na t'llll'a batmc!t.omyomw:liia. 

.. Nessa lu.La n Yolhn guardn nncionnl, de quo S. 
l,x, enm,o fJIW a!Jt·a mi•o ou e:"lltece-so inLUil'"' 
~H;nto, . l:t~.o papel dus pobro~ t•fis; c n nova nli· 
lww, <Jll'-' :s. I~"· lev1mln cotn tmLlo 1·igor· 6 nndn 
n1enos l!o 'lllO u logiilo do Pnto::; I]Un r·,jn' odes
tr?." ns p~t.,ntcs •ln volhn g-nn1·dn nneionnl, fJllO 
nlws pt·e:::Lr}u trio b(JnS ~UI'\·i~·os no pniz, tollus ns 
Vü%t!S (jUO 11 el{n I'CCOt'rl~ll. 
.Agor~. pan1 quo não pa:·o··11 111.1 nobre mi· 

nLl'tr·o 'ltiO L•n niio lomo om "con.:;idc-J'•W!io seu 
lllUito jtulkio~o :IJH'I'Ic, clir·ei CJIH; e!Tee'liviunu'nto 

sei bem que houve quem contestasse quo Homero· 
fos~e o autor do poema a que: me refol'i. 

1\fas o nubro ministro s:tbo t:nnbcm que o~ 
outros pncrnn~. qno nqui l'omm invocados, ti
ver·nm ig·u:d eontostac.ão; sabe que os poe11111S.do 
Homeronpparecernru em umu épocu tiio remott>, 
quando ns Jetrns ucilnynm-so _1:10 :1trnzadas, que 
1~nda pólle u 13$10 r,•spetlo ser nffil"mado de posi
uvo. 

Por is~o os littr:ratos dividem-se, nct•cditando 
uns quo tJ:1'cctivarnente ncpwllus poeruns fornm 
compnstos por Homct·o, outros que olle-apenas 
os es!Jo~ou, succouendo que mais tardo foram 
dcsenvol\'idos e systcmalisndos por outros poetas 
c é estn a ·opiniiio m11i~ seguida; e outros ilnal- · 
mente que os jJOemus attri!Juidos 1'tquello celebre 
poe:n dn nntig·uidade n:1dn mais foram do que 
colle~::ücs Jl.osleri"rcs de diversos auto1·cs, que, 
reuntd:ts e tnCOI'[lOrad~s, pas~aram co1uo o!H'IIS 
de_ Ul!l so homem, sendo tnes poemas ussim at
trt~lllldos a Homero. 

Pur·tnnt',l, 1111dn poSSl) nsseve;·ur me positivo n 
este rospc1to, qnnndo o'~ proprios esct•iptores da 
nntiguidt~cle v:zeillnm. . 

E jü quo dei n um dos discursos do nobre 
minist!'O urna úunorninnçiio, contr·:1 a qual S. f!:x. 
P!1receu PL'<;lt"s~a_r pdn l.lnsc, pedirei J!C!'Illis~ão. 
amda pura JUStllrcnr-rnc. 

E o J'nc:'?• .invucando as proprias pnlnv•·as elo 
nobyc IILI!liStl'O, q rwndo, cm rclnç:ío :l guarda 
llllctonal, par!!C:Otlniio cst~t· muito bem fit'I!Jado 
nns s.llDS propr·ias cunvicçõe;:, qmmto :\. intcJ Li'
gunc!:l quu duva :í novn lei que nltcrott a lei 
organica •lassa milicin ; visto como ·cm vez do 
S •. E~. apoiar-~e nn letra tln propria lei, ou na 
op1nwo dos ll:'CI'Jptorcs nuc[onacs pnrn 11nn:•r 
~uns opit~iqes fui buscnr inspiraÇões no poetn 
Jrarw'!;: :snmte-Bcnve, onda encontrou o :dto 
conco1to que c~tr: fazia do. g-randl) merito do ca
vaJ!lúiro Méré, consiste)nte un racilidade com que 
sabru nccommodur tod:1s ns cilnsas. . 
. S. )!:x. J~iío ncilon nu proprin lei ou cm sun 
Jiltdlrgencw esta fucilidnrle, eom quo v:li tléi· 
xantlo do ludo a anti~a guarda nac•onal e Jnon
L:mtlo por toda t1 put·tc novos batnlhücs, visto 
C91no, para npoiar-so, precisou ir buscnr :1 :mto
rldade !lo um poeta c tlo um cnv:dheiro nouco 
conlwc1do, o buscado nn .autoridade de ncnbos 
nchou tnrnl.u:m um meio de accomrnodnr a vnllt:; 
gunrdu naewn:~l rlizendo que llc:1ram pcrl'eita
uwnto aecommodndos os antigos onlciues, sondo 
con~illerndos I!OiiiO addidos. 
~Esta !ntclligciiCitl ducla pelo nobre mini~ti'O 

na o e~ ta scg·ur-:uncn lo no novn Jei dn o-nnrtln nn .. 
c(onal, qtlC tnlrnifestamentc teve sí~ncatc en'i 
V!St~l ncaiJm• <}O lU OS. :JiHlSOS que tlrtl<11'iOl'l!lC.nte 
hnvw, l;~n~~nndo-~o n:ho dn gnat·dn nnciounl pnrn 
persegu:~o,~s. pn!s que J)tn :nuitos C!ISOS qu:mdo 
o govcrao não tinhn out•·n fJUalídnllc clÓ miliciu 
lnu~Jn'.'a m:io uostu par·n pe1·seg·ui1', não sú n oll~ 
pi'OPL'In, ,como u outros c•dmlãos em tempos olei
tllrncs, d t:>ndl; l'in!w dizor-so qtto ustu rnilici:1 ora 
um 1!\'L'nndo tnstl'tnnento uns m:tos do governo 
para com·ctut· :.> libot·daclo do voto. 

Entt·elanto; te.ndo n uova loi cm vistn pt•inci
p:lim>mto eJu~J nsta rnilicin portlr:sso em g-rande 
purte :'llln act1vidulll', ni•o l'o.~sc obri"'nda a ruvis· 
tas, C<>IIIO l'I':Z d'autos, runio du <JllC ~nnitns vr.•zes 
os cornut:n.alnntes so sot·vium pnr111 persog-nirem 
seus eon1:1d:tdi10;; o fJUll llcasso reduzida uos 
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pouquíssimos cnsns em que el!n. podia se.~ eh a
mudo n servico como s~jom por occns111p _de 
gul'rrn externn 'rohelliiio, sediçiio e insur-rer(;uo; 
emqunnto o pensnmento do lei 6 tão cloro cape
nas dtí no governo n attribuiçiio de fnz~r novo 
rlivi~iio de t!istrictos dtJ com mando superiOr (res· 
poitnn•lo o mnis possível :r divisiio nctnnl)_ e de 
reduzir o nrHncr·o "do llntnlhõcs, no propor·cao da 
diminuifliio dos gnordns qunliflcodo;:; o nobre 
mini~tro" entondGlu que podin orgnJ?I7::tr n Sf!U 
lnl:•nto umn novn glwrdn !lncionol, dorxnnrlo com-
pletmnP-nto rle ln do a nntJg-o. . . 

_ A este yroposito,. permitta o nobre _mmrs!ro 
que cu nr ndn rnc srrvn d~ um o dos expressues 
usnelns e11r um elos seus drscursos. :s. El(., nch:mdo quo os or·odores que me PJ:c
·cedcrnm. qnnndo nnnlysnrnrn o seu nC!tavel drs
cur:;o profuriclo uo outr·n cumnrn, trnhnm-lhe 
-empre~l.ado intmwõcs que não estivcrnm cm seu 
tmimo ; ·dissn que os :mtigos commentndores 
de Homero tinnnm ompr·cstado :íqnolle. poeto 
liluit.ns opiniões qne elle não hnvin tido; Ft.nhnrn
Jho mesmo emprestndo systemo de p_olrtrcu, de 
geographin, niío sei si o~é de _econo.mw, de_rru.o· 
nbsol utmncntc o poeto uno hnvw cogttaclo:. d n IJJ, 
ncresctmlon S. Ex., vciu o costnme do drzer-so 
CJilO nqnelles qt~c phantnsiam fazem commcnta· 
rios dn Homero. . 

Do mesma !úr•mn julgo-me nutorizndo ~ d.rze~ 
~10 nohrc ministro ela jos~içn, qungrlo c):• 11 I~r 
que nltcr·ou n n-u:~rda nncronal, a mtcllllgencm 
que·nqni uns 

0

cxplicou com o apoio elo cavo· 
lileir·o de !lfc.\ré ..... 

O Sn .. TÚNQumnA :-Isto foi um gr:teejo. 
O Sn .. iAGUAurnE:- ••••• quci n in_Eelligencia 

que S. Ex. deu o estn lei me pnrece nw? ser ou
tro cOtlsn mnis do que um.comr;wntn;w !)e Ho: 
mero, pois que scmoliHlnte mtcllrgoncra 0110 esta 
no lei. · · 

AJ!,'OJ'n, Sr. presirl~n~c, chegou·!ne a vez elo 
declnrar no nobre mmrstro que, nuo ohstnnte o 
mniot· desejo que tenho de evitar nzcdugw . na 
di~cussiio, todnvin não posso furtar·-me nqmllo 
que julg·o meu dever .. e é ,dizer·- lho qu!l me pa
rece niio· ter procedrdo ::;. Ex. curwlmcnto, 
qnnmlo tcnuzmento nos tem cloclnraclo 11 ue 
nenhnrna oxplico,,iío mais tem a dm· no. senado, 
cm relnçiio :.i sua posição no ministerio, vrsto como 
jt\ hnvin dado nn outm cumnr·n. . · .. 

Digo, Sr·. presidon.to, que nã_o •l tHto curr.ol. 
JlOI"<fllO tenho :1pr·endrdo ntJstn mrnha obscuro vrda 
politica rrnc não é de bons estylos que umn cn· 
morn so mos!Te snlledor·:• do crnese pnssn na Ot!tt•u, 
.porqunnto. não é conveniente rrue uma .estOJO n 
dnt· resposta :i outra, sem-duvido pn.ra evrtnr CO!I· 
llietos, IJUe pertur•llem 11 lwrmorua que murto 
natural o desejavolmente deve hnvor entre os 
duns cnmarus. 

Oro, si esta é a bon r·egro, nquillo que S·. Ex. 
disse nn outr•n cnmura mio devo forç:tclnnwnte 
scrsnhido no senado, o, portanto. me pnr·coc fp.le 
S Ex. niio tem r:rziio quando insisto em drzer 
qt10 :i tcnncid.Jdo do. se lhe podir oxplica~ões· 
OJlJlOrit n tenucidudo do ser1 silencio. 

sei qn.~ muitos elos nobres sonndoros lornm_ o 
que dis~e o nobro ministr·o; mns, doseie que nao 
Jw oilr'i"ll<':io rin-ot•osu de todos lorour, o, 11 rtundo 
lesRem,tlii'o deveriam dizer que_ o subom, parecia 
de bo11 clolicncleza, repito, que, quando o S. Ex. 

I ? III 

se pediam cxplicnçõcs a l.nl J"ospcito, S. Ex:. niio 
pormnneccsso nn ajJstinn~ão do silencio. 

'!'anta mnis, sonhares, quonto ncredito que, 
tcndo .. S. Ex. feito na outr:t camnrn manifesta
ções bastante nmnrg-ns :i maioria dcstn corporo
çiio, .i:i como mornbr·os delln, j:í como homens 
politicas que nzernm pnt·te elos ministorios, para 
os quacs S. Ex. pediu os mais negras tintos no 
pincel de 'l'ncito; tendo feito estris manifesta
ções no meio ele seus amig-os, tnlvcz por um 
desses arroubos. lil.terar·ios, :.Ji:is m•.turnes. nos 
homens illtlstr·r•dos como ó S. Ex.; todn\'io, 
nclmitticlo no seio desta c:.rsn, procu1·nsse nttenunr 
o nzoduruo dcssus oxpres<ües, cxplicnodo-ns ele 
cru:dquer modo, e tratasse elo e~tnlJelocer o bar
mania que eleve hav-er entr·o os membros do. go
verno c ns duas cnsas do parlnmonto. 

Assim, niio me úm!Ja S. Ex. por impertinente, 
qu:mdo por minhn vez procnro que S. Ex. de:< faça 
,mu·e nüs n mú irnpr·r>ssão que ~uas p:tlaVrtls na 
outra camarn produzirnm, mú impres"iio ainda 
n1nis aggravnda por essn insisteneia d~:~ S. Ex. em 
não dm· o menor cxplicllçiio, de sor·te quu essa 
obsLin:;l\'ão no silencio pnreco d.,uidic.J:mwntu 
nngmentar o c!Teito d:111Uillo que amargnrnento 
nos oil"on:lura. · 

Demnis, senhores, o nobril rninistr·o, cm r:uja 
amnbrlidade de trnto e até em cujo bom "ornção 
en acrcdito,fnzendo-lhe todo> os qne o conhecem 
de perto n devido justiço, pnrcco qne continúa 
na olcslinn~fto rlo silencio, por um pundonor que 
não julg-o justiOcado. pundonor que muitas vezes 
preoccnpa os homens politicos,que entendem que, 
uma vez suston tada umn opiniiio, a cohr,rencia 
in!Jibe-os ele professnr opinião novn. 

- Semelh:mte pPndonor é rriuito mal entendido, 
porque muilns vezes ncabn com toda a ju~tiçn. 
A convenioncin de mudar um homem de opinião 
em presnn(·n do motivosjustos demonstm-~e por 
um principio-r!•• etcrnn snhcdnrin: .~apientis est 
1müare consilhun. Nnda é immurnvol neste 
mundo; nin~uem sorú censumdo, de;;dtJ IJUB 
m udnr do opinião pelos mnis justos motivos : no 
aontrnrio; é censtu·avel nquclle CJLlC niio muda, 
qunndo J"nzões podero~ns nconsclharn o mndnncn. 

Si o nobre rninisLro conwr.on o sua vida-poli
tica s<mdo monnrcllistn, co"rno se provo pelo 
jornnl quo S. Ex. redigiu .no principio de sua 
'v-idn politien, jornal •Jm •rue prof,;s~on, n:lo id•1ns 
republica nus, mus simplesmente lillcrncs. o ig-unl
mento pelo fa•;to de tor recebido ns coinmissõcs 
honrosas n CJLle.jt\ JJlC referi; si depois de~gostos 
do mnrchn dos nos>ns cousns, ou o estudo npro
fnnrlaclo quo fez dns divcrsns fórmn~ tlo governo 
o leva .·um n cnncltlil' q LW n repnblicn ern supe
rior :1 monnrchio; si S. Ex. foz nwnife:<toções 
pelo impr·onsn nu~se sentido; agorn, tendo <)cear·· 
rido tnntns nnnos, occor·rendo novos motrvos e 
necrescendo novos estudo~. poder·i11 S. Ex. tot• 
mudado de opiniiío. por rnoti"/O lllll)to justÇ~, 
como mudotl, sl!gundo o'tou convuucrdo. HoJe 
S. Ex. dtJve ser rnounrchisto. 

A oste r•!Spoito nntln dip;o de novo. Em uma 
dos lli'ÍIIlllir·ns vezes que occupci n tribuuu, este 
nrmo, felicitui o nobre pr•esidontc do conselho 
pel:1 gr•:mcle conqnistn que nzor·n. olltcnrlo fJLlC 
o nnbr·o ministr·o com suns luzas o nuxilinsse, 
tonrlo um lol-(tll" nos cou~el h os dn cor·On, o que 
signiflcavn que deixtlr·n os campos da t•epnblica 
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pelos dll monnrchia nm servidor tüo notavol, de 
quem o pniz tanto púde cspm·nr. 

'l'nrnbcm a mim mesmo J'ulicitoi; porque folgo 
do qno o grande numero clns monnrchistas nu· 
g·rncnto com atrxiliarcs tiío podervsos, c:omo púdo 
ser o nobre ministro. 

Nessn J'ulicituçiío ulío se involvin injtrrin no no· 
.l11'C ministro; JlOI'IJUC acredito que n mudnnr•n 
de S. J~x. nlío fórn repentina. . • 

Tendo estudo S. l!:x. nestes ultimas tempos 
occupndo cm seus trobnllws do odvocncin c nn 
composição do escripto~, como o sou cxccllontc 
I ivro nccrcn do di roi lo dns co.usns, nssim nbsor· 
vido, ó nnturnl que dcíx11ssc de csrm· cm contnc.:to 
com n seita republicn.na, n CJllnl fiJlizrncnto JHll'U 
o J3r:•zil entro nús tem tido pouquíssimo incre· 
mcn to. 

Entiio, niío silencio do g-nlrinctc c com a roflcxlío 
PI'OJll'iU de umn i rindo rnnis nvnnç11cla, ncrcclito que 
n S. Ex. deve ler occOJ'I'ido que u rnonarchin con· 
stitncionnlreprcsentativn conduz um povo ú J'(lli· 
cidntle e dú á liberdade todas as ens:mcht~s, de 
modo rrue nquclles que bem n conhecem não 
podem ter J•cndor p:•rn n rcpuiJJica, r1ue n~da 
mn is pótlo fazer, si nfio tr':wor pel'tul'IJnçõcs 
politicns, ti que ordinnrinmeute diio lognr os l't·o· 
qncnte~ comlc!os por.ulmcs pm·n nqmo~çãe ·do 
respectr:vo pl'csrdentLJ. 

Ot•n, n ndop,,ão dessas novas idéns naturnhnento 
foi revoludn nos seus amigos mnis ínfimo~, de 
nwneir•o que o nobJ•e presidente elo conselho, 
clwrn~ndo-o pnrn o minisLel'io, tinha jú certezil do 
quo niio ia c!Jumnr um rcpu!Jlicuno, mos um 
mona rchistn. 

0 Sn. CANSANSlO DE SrNl~IOIÍ (p1·csidcntc do con. 
sclho): -l'inh? certc.zn de cgte clwmnva um 
homem de mutto mcrrto. 

O Su :- .TAGUAUIDE :-Ht o felicitei por isso c 
nr.I~e2ccnlo ng-ora-que sineernn1entc. 
· l'Ol'tnnlo, não so importune o nolil'C ministro 

que inste Jl:lrn que :1 este respeito J'nçn declnrn· 
r,ijcs. S. Ex. neste terreno nadn tem n perder 
,;m explicnr-so; como cu dizin hn pouco, ó pun· 
clonar mnl enlondido o dnqnolles que querem 
mnnt,,r mal entondilla coberencia diante dn· 
cvidoncin de verdades p~lpitnntcs. 

Acrosccntnr·oi que no caso presente hn mesmo 
uma uecessir!nrle do S. Ex. justificnt· snn posiç1io 
c f:•zcr·so nté muis qnorirlo dar1uclles Que tum 
nindn crn duvidn scn cnrnctcr. 

Tenho visto pela imprensa um ou outro artig-o 
de rcpu!Jiicnno, como que jú uiao rcconl!ccenclo 
S. Ex. como tal; c elo mcsrno modo tenho visto 
aJ·tigos, qnc mo pnrccom elo origcrn monnrchicn, 
cc•nstrrando a posição do S.Ex., )lOJ' ~cr repuhli· 
cano c cstnr cnt1·e os monnrchistas. Uma oxpli· 
cn~lío olnru do S. Ex. o collocuria cm melhor 
ncéurdo, niío só com o senado, quo ú um dos 
apoios dn monnrchi,,, como com nquelln parle· 
tlo pniz que tom ainda cm duviua a sinccrtdnde 
da posiçiío do S. Ex. 

Portnnto, uma declaração rJualqHer do nobre· 
ministro explicando >ru:1 posiçfio nesse sentido, 
ll<io ~ú J'tll'iu llcsnppnrccor ns difficuldndcs pcs· 
soucs elo S. Ex. a qnc Lenho nlludido, como até 
podia retirar essa tal ou qual estrnnlwza que a 
muitos c:msou o facto do no conselho de minis· 
t1•os do uma r:~onnrchin nchm··sc um r'limblicnno, 
p:•rocendo mesmo lrnvor nisto alguma allusiao 
dcst~grutlnvol :.10 eleitor dos ministros. 

Dom sabe' S. Ex. que alguns soberanos·:tôm 
sido cm certns occnsiõos forçados n ceder no peso 
da opiniiio publico, ou 1is convenicncins do mo-· 
monto, .lnn(tnndo mlío do l!omons purn os quuos 
tinham ulgumn rcpug-nancrn, pot• c:msn do fzwtos· 
anteriores; pori.JUO, desde qac vigot•n uma fórma 
do :;ovot·no li\TC, :.1 rcgrn gemi " qno os sulJcrn
nos nlío tenham opinilio pessoal; cedam ít opi
niüo puhlic:a. 

Alindo neste momento :\ ropug-nancia que so 
dizia existir dn parLo do Luiz X VIIJ, pnra fazer 
suu ministro n Fotrchú, que ltnvia sido um dos 
convoncionacs que tiuhnrn vorado a morte de 

. sou iJ·muo; oss,, rcpugn:mcia ó roconlwcidn pela 
historia ; -mJLWl I e soberano, porúm, 11iio hesitou, 
desde qnc na cirrmmstnncias ospeciue$ cm que se 
nchava o aconsell!nrnm n receber os scrvi(tos 
daquellc cidndiio como ministro. 

Bem sei que entre nós nlío ha nncla que se pa· · 
rerm com o facto t1 (]LlO (]cabo de reJ'orii··mo. Não 
coÍJsln vbsolut:Lntontc que j:\nwis houvesse entre 
o chefe do poder· moderador ao J3ra~i I o o nobre 
ministro nenhuma especio de antipathin e por 
outro Indo, ú sabido que, quando-mc~mo antipn· 
Lliiu houvesse, o eleitor dos ministl'Ds no Brnzil 
tem dndo tantus vozes pro>'n de gencrosicl:•de que 
não seria do muis que do:> ta vez n désse chnm::mdo 
pam os conselhos da corun .um homem pnm com 
o qnnl tivesse ropugnnncin. · · 

Sojn porém com0 J'ôr, a vcrdnl!o ó que me 
parece nlío só de interesso tlo systcmn como do 
proprio nolJro ministro que n este respeito dG 
:; . Ex. uma cxplicn(iiio; não insista na sua 
obstma~•iío. 

E, scnhore~, tanto é minl1a cronç~ que o no!Jrc 
ministro, qu:mdo foi convidado para o conselho 
da coruu, jti era um monnrclrisla confesso, ao 
menos no seio do scns :m1igos, que pot· este fnclo 
folieitei no nobre presidente do conselho, ao pniz 
c ntú a mim proprio, convencido dú rrue S. Ex. 
jú crn monarchistn. . 

Sirn, senhores, si nfio fosso esta minha opi· 
nião, cnliío cm vez das fclicilnçues, com que te
nho-me occupado, cu me lirnit::u·iu n lêr no se
nado uma passagem de Duvcrgior do Hntll'unne, 
celutiva nos qnc mud::mr do partido por motivos 
inconfcssnvcis. 

Si ou act·cclitnsso que n mudancu do nobre mi
nistro crn repentina, que cm urn dia nmnnl!e
cou rcpu!Jiicuno c cm·outro monarchista, cu 
lhe ap[olicnrin. o pensnmcnto ::_rue vou 18r, mas 
minha opinião ó contrarin (lê): -

• Si um musulmano nbraçnsso o ch!'istinnis
mo, hnvin nhi motivo do regosijo ; nws, si nesse 
mesmo aia este musnlmnno rJuizesso sur pnpa, 
seria pel'llrittitlo.tcr alguma duvida sobre o l'crvor 
de sua fé. • 

Do rn'odo nlg·nm creio rJUC este conceito possa 
ser npplicado :10 no!Jro mit1islro ; ·minha opiniiío 
ó n qtrc tenho cntmcindo. 

O Sn. Sn.YEinA DA 1\foTTA:-Niio chegou n 
qucrct· ser JlDJW, ó cnrdenl. 

O Sn . .TAGUAUJllll:- Agor~ permitln·mc S. Ex. 
que íne· occupo com um ponto que por mais do 
umn voz tom sido discutido, o dnstla democracia 
rnodct·nu. 

Sonhares, niio tenho podido nchnr explicaçlio 
bnsl:mto purn n donomiun~uo com rJuu o nobre 
minisLL'O tem quot•ido justitlcar suus itléas e utó 
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.explic:u· ~sua collocnçiio .no ministó~io, dizendo, 
que·dobntxo destn bnndett'll, dn. democrncin mo· 
demn, si bem tenho podido comprohenclor seu 
pensmnonto, se podin est11r tnnto no. partido re
puiJiicnno como nn monnr·chin. 

Niio tenho podido encontrar cliJl'crc'nt·a entre 

j:í niio nasce ninguem cscrnvo, o dentro mn 
poucos nnnos, qunndo mesmo algumn cousa não 
vcnhn de novo pnrn :wcolerar o clcsnppnrecimento 
desta mnnclw que hl•rcl:•mos de no~sos ante
passados, ao menos dontt·o em pouco tempo, pela 
mnrcha natural dus cousas, o pelo e!l'cito .elo 
fundo de crnnncipnçiio, não hnverú mnis P.s
crovos, .e entilo.occot·rer:i nnturnlmente n iclóa-

o quo so chnrnn clcmocracin modema o o que se 
clwmnvu n democt·ucia nntign. · 

~ci .que o. mundo mnt·clw, que ns idéos pro
gTHlern c (jt1C nalut·almente nlgum progresso d·eve 
haver h~je sob!e a antiguidade, em scicncias, 
nrtes o mdnstrJOs ; mas cm rnnteria do ·demo
crncia proprinrnento, não sei qunl o progrcss.) 
que tenha feito a moderna sobre n nnti::rn. Ao 
c:of!tr_ll!'io, Jcndo .os cscriptoros gregps vejo que 
n ctvthsnçao nllt chegou a um grnu bastante 
elevado, c CJUO :1 clemocrncia teve um tnl desen
volvimento que chegou a inventnr cousas. que a 
democt•nc:in modet·na niio quer ndoJltar. Por 
exemplo: o ostrncismo. 

O nobre ministro sabe bem que o ostrncismo 
não foi ontrn cousn mais do_qno um exccs5o de 
zelo pcln democracia. o~ amigos dn liberdade 
prcsta\'nrn-lhe um tnl culto que se compene
tl'nrnm do que et•n um perigo hnvet· um "homem 
demnsindamento poptllar, porr1ne este homem 
um bel lo dia pod(n .abusnr da inllucncin qriCl ti~ 
vessc e fnzer abular ou dcsnppnt·ecer n JilJerdnde. 
Nestas circumstancins veiu a pena de clon·rcdo 
para·os qne ti"1•csscm esta demosindn populari
dade, que é o que se chama ostrncismo. Orn, 
modcrnclnmente nin;.:·úcm se lembra do ostrn
cismo como os nntig-os, isto é, como cautela 
contrn o app:trCf?imcnto de ulg-um democrnta po
pul:.•r .fiUC·se qntzcsse converto!' cm ty,·ann·o. 

Assim niío veja que a dem•Jcracin. moderna 
tenha feito. progt·esso sobre n nnLiga; nntcs ob
servo que o menos cautclo~a. 

. Applicando estas idéas d:t clemor.racia ou do 
amor dn Jibct:dade ao que se passa entro nós, o 
que vejo. é que o llnt·tido que o nobre minisu·o 
.aqui desereveu como retrogrado, ou sómente 
inspirmlo polas .tracliçõe& c noções hisloricns, sem 
do modo nlgnm inspirnr-so. nas lnrgns idéns do 
futuro, ó nquclleque tom feito neste pniz nlguma 
cousa qne se·póclo dize1· ele clemocracin. 

)!:u,- pnr exemplo, noto qno esta democrncia, 
do tempo cm que clln foi t1ío ciosn que inventou 
o ostracismo, vivin ao Indo dos ilotns .sem que 
nmguom se lemiH·n.sse de nbolir o iJotismo ; que 
cstn democracia transpoi·tadn pnra noma viveu 
no Indo dos est:ravos sem qno ninguem se Iem
brnsse de u lwlir n oscravnttu'll, e ao contral'io, 
philosophos houve nosso tempo, quer nn Grccin, · 
quer cm Hom:t, que sustcnt:rrnm com muitos m·
gumcntos que rorçndamonte dovia oxistir tnl 
clnssc, como que. querendo justificai-a utú pelo 
direi to nntrmt!. Entre nós, porém, os to partido, 
que, nn 11hrase do nolJro ministro, é retrogTado, 
quo niio tem vi~lns lnrg·as, ú a queiJo quo no Brnzil 
deu um passo mnis adiantnclo. · 

ln f'ulizmente, · n:io podnmos ::iiudn dir.cr que o 
Bt·nzil ú pur·J'citnmente livro, que nollo rcmGJ n 
dcmoct·nci:t perfoitnmonte, pnrr1ncJ nindn I~n entre 
n•js um resto de uscrnvnturn. Mns, o nobre mi
nistro tlove Jemllrnr-so do quo, osto pnrtido 
que S. Ex. descreveu como não tendo vistns 
largas, n1ío sondo animndo pcln philosophia, 6 
aquollo quo dou o pQsso nclinntndo do qual re
sultou r1uo no Brnzil, si existam nindn escravos, 

I 

de que o p:trticlo vcrdndeil:nmcnte dcmocratn .foi 
nqnelle que pude fnzer dizer que no Brnzil niio 
existem escravos, qutl todos são igu .. cs. 

i\fns o nobre ministro, com o seu nppello de 
democracia antiga ou model'lln, pódo dizer que 
neste paiz hn ou póde lwver .verdndeil•tr demo
cracin, havendo ninda e.>cravidiio ~ Que passo 
deu o nobre ministro ou o seu pnrtido para n 
nbolioiío deste anwgoni~mo tiio notot·io, como,ó o 
da escravatur:t com n-verdndoira dcmocrncia. ~ 

O Sn. NU)(ES Gor>ÇALVES:- A inicintivn flili do 
pnrtido liiJCt•nL Foi cllo o primeiro que inscre
veu cm umn f111ln elo tllrono a declarat,lio, de r1Íle· 
ningnom rna·is nasceria cscra1•o no Bruzi!. 

O Sn, JAGUAlllDE:- Eu nntG>s quero .os factos 
do que as p~Juvr:ts. Alg-uem f:dluu nisto, como 
lemllt·a o nobre senaclot· pelo Maranlti'o, qu:tnclo 
muita .gentQ.j{o linlw antes fnllildo. O nobre se
nador dei' C lembrar-se de que todo o lwmem ·de 
coraçfio bem formado e de sentimentos· philoso
phicos, sempre qtle escrevia nlgnm tl'nbalho de 
vulto, dizia c1ne ora tunn.nspirnt.;ão nacionnl a 
nbolioão du escravatura. 

O Sn. NUNES GJr>OALVEs:- Musa iniciativa 
foi do pnt·tido li!Jcrnl c fCii elle o primeit·o rJl:lC a 
inscreveu cm utna-fnlla do.tllro_no. . 

O s~:. JAGIJAl1lDE: -'- l\Ins isto não pó de ser de 
modo alg-um objecto que honre n e;tc ou :.íquelle 
pn;·tido, desde q ne era pensnmen to ele todos os· 
homens de corações bem formados. O que pro
pri:lrncnto púde J':•zur a gloria do um partido cj o 

·neto consnmrnndo, é o emprego der me-ios que 
deram um .rc~ultndo como este a que tenho al
Judido. 

o Sn. NuNES GONI)A!.YES:--' Em todo o cn~o o 
partirlo liberal. foi CJUC iniciou a idún e concor
reu pnra a .rcu.l .. izaviío deli a. 

o Sn. JAauAnmE:-Não é só isto, senhoros, este _ 
partido que o nobm ministro descravou como o 
anlipodn dn libo)'(lndc, c das altas· aspil·noões do 
futnro é aqncllo que fez com qno entre nós n 
lillerdude podesse oncontrm· -nw is ]Jra ticnmente, 
nwis !1 portn os recursos com qne e ln se nmparn, 
desde qlle mfío perseguidora quer J'nzel-n soll'l·er: 
refiro-me i1 lei da crcnçiio dus relnt.;õcs. . · 

Maio seculo hn1•iu que n maioria dosto Impo
ria so nchava n longn distuncia do; rccnrsos e 
disto se npt•oveitav:tm os potentados pnrn pcrse
n·uiróm os infelizo~, dctendo·os mnitns vezes nas 
prisões, ou lançando mão de sun propried:tdc, 
certos de que n longitude dos rl!ctu·sos nüe ani-
n1nrin nos prejudiondos a interpôi·OS. . 

E foi esse purtido cruo o .nobre ministro dl1s
crovcu como nntipoclu dns idéas lnt•gns o de fu
turo, uquello 11110 cnchotl o In'lpet·io do numero 
do tribunaes de que prccisnva, elo mnneirn quo 
!Jc:ijc, qtwndo n justiça ori1 qunlque,r porte dello 
soju conculcndn, o recurso se acha n. porta. 

Creio que foi este um pnsso para o progresso, 
I>llrn ns gurnntias de que o cidudlio preciso ; e 
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pois nüo so p<idc dizer que um pnrti!lo quo 
assim procede é um partido que se inspirn sô cm 
tt•odid)cs e niio tem vistas do ftltnro. . 

'l'cÍrdo nf.i<im mostt·nrlo, Sr. [Wesidonto, que .o 
partido consorvndot·, rlcscripto pelo nobre rm· 
nistro, anw n lilwrdn<lc como se pórle nmnr, c 
n~tenns ~i S. J,x. quir.ot· l'uzel" forçaclumonte nl· 
gu111n rlill'ercn<;n entre est<> partido c nqncllc que 
clcnom inn li !Jcr:~ 1 no J3razil, n un irw di treren•:.n 
serú n de que o partido conservador :tH~Il n lt· 
!Jor<lmlc, mas 111io fJU<ll' precipit:d .,, o rnnr·ciHl 
com n nec@.s;.:;nrin pl't:tdencin para evitnl~ escolhos; 
r:mtfio ncciln a linha dil,isot·in tr:u;adn por S. l~x. 
porque de facto não rJncrcmos mnrcllnr cnrrcrra 
dcsuhrida, nrrastnndo o p:liz no pr·ocipicio; lo
vnndo-o no dcscon hecido. A distincçiin fdtn pelo 
no!Jro ministro entre o pnrtido conserv:tdólr e o 
lil.ier·nl pnrecet1-nw trnzet· c~to resultado: CJll!J o 
pnrtido liherul marcltn para o do;;conhc~:rdo 
(nisto com of1'tlito n<:lro q11e hn clifi'<Jr·onça entr.e um 
c on tl'u), e o parLr<•lo conservaclot· nmn a Ir bor·
clntlo; de~~wja ~eu p1·o~res~o, uuts no:~ n1c:;ios ~e 
r(!:dixal-o$, procur~n o apoio elo e~per!Cl.JCI:J, 1_1:10 
quer IIHII'clr~r pnrn o de:<conhccrdo. Ntsto sun, 
YÜ Ilerjg·l)S e perig·os n~uilo gTnvc;;;. 

T<mtlo nssim mostrarlo qtw o p~rtido conser
vador nfio é :~ntipodn d•• lilaerdo:à<! o até ~~~rsnw 
que no flt".17.il a linha di\'isuria entre oe pnrtidos 
achn-se mnito ob~cul'n, de maneira n não po· 
.u.et•-se, pelns idéas de um c de ontro, discrirni
nnl·os perfeit:~mcnt<!; cu volto ninua :\ questão 
da necessidade do nobre ministro definir cont 
clarezn sua posi,·fio, po,·qnc, teu do ·me pnreniclo 
que S. El.:. IWO!Jer·rando-se <:orr·r a palavra demo
cracia mmlerllct jnlg:~va que era indif1'erente 
ser repnl<licano riu mon:u·chistn coJistitucionnl 
representativo, visto corno o JiiJQr·nlismo pódc 
ostnr em uma ou outrto parte, eu pe!!sr; dever 
fazer hern s:olicnte a uislinceão que ha entre mo-
nar·nhi.1 o r~>pnblica. " 

~' e"'m eff<·ito certo r]Üe cm lllJ-.a c outra 
fórma de gover•no pólio bnver grnndo somrna de 
li!Jerdmlo, c nercdito fJUO o propl'io nobre mi· 
nistt·o e;ttí bem cnnverwido de que o Br·azil, 
a.pez:tl' ele niio LrJr attin:;irlo aindn o gTáO de civi· 
liHt~·5o que serin desc.JnveJ, gozn de nwis liiJer
d:~clo [Wnlicn do rJtlC muitas republicas. E:u pelo 
merv•s. como hrnzilciro, t~nho or;.:ulho elo que as 
republie:~s quQ nos cot·cnm niio :.rozarn de liher
darlc com a Rerenirlade c tr•nnquillidndc, corno se 
go7.a no Brnzil. 

Assim, é in<liSJ1t'nsavcl fnzcr rlistincçno entr·o 
ropublica e monnrchin. Em :1mlms as fór·mas do 
::rovemo tródll h:ti'Or ::r·nnde som ma dn I[Jo,•rdnrlc; 
é cer·to; rnns porque se chnmn uma monarchin e 
:t outra repulolictl? I~' se:;nrnmúnte porojllO lw 
Uf!l cl~mcntn pr·edominantn que fuz uar :r dono
lllJnnt~no. 

Entr·e n<'<s, pela nossa cnrtn constitncionnl, 
m:o 11 i restnmrm te rwodom inn o elemento rn<'na rchico 
sem prPjuizo du libcrdudo, som pn•juizo da de
mocracia; 11111' o elemento monar·chico <\ [ll'edo· 
min:~nto, faz o primeiro papel. 

Ot·u, tendo o nobre ministro proeur:tdo razet• 
cror• que tii11 libnr·:ol se porlia ser cm urna ro
pu!Jiicn enmo cm urna rnounr·chin e dito rJUO 
er:rrn indin·,,.·ontlls ns fórmns do g·overno, pn· 
rue e· me ~ll!O por isso ruosmo q uo S. E\:. occupn 
utrrn J<ORI~':'o. nos cons,oJiws cln cor·ôa, tem no· 
ce;sidndo elo declnt·nr q nc ndhero ti nossn fórma 

-

do g-overno, reconhccenrlo quo nclln predomina 
o. elemento mot;tnrchiqo, no qtwl o . nobr·e mi
nrstm tom rcndrdo prerto o homen:tA'om, pois que 
pelo simples raeto de nceiJm• o cargo, (!ovo ter 
p•·ostnrlo jur·:rmrmto, com o qual v!Íi de envolta 
Jen I dado n fé tis institui(;ües que nos reg<'m. 

.l~.pois,cstn éonfissão est:í rei ta, e ainrln hontem 
o nob,·e presidente do con8elho aqni 'dizin que ·o 
silll[Jies facto de ter S. Ex. aceitado o ministcrio 
cm nm rec:onhccirneDto de que adheria á mo-. 
narchitl. . 

Parece-me que nlgumn cousa m:tis 6 neces
snrio, mesmo parn livrar o noh1·c ministro da· 
quilfo fJUO seus ndvcrsarios, seus ilesuJfe<:tos e 
ntl.\ seus protwios nmigos, Ievnntam orn torno de 
S. Ex. 

Isto ·HlC parece indistlcnsnvel. Niio é por im
pertinencia que o ••xijo,pois o nobre ministro hn 
ele ter a •·on V.IC<;iio r! e que é nmn necessiclnrlll Jlnrn · 
a verclncleir·n lwrmonin qnci elevo reinar on tre o 
porlor executivo o e~ta c:ornnrn, compostn cm su:r 
totnlid:orlo ele monnrchistas. · 

. Entrnrci ngorn, Sr. presidente, em uma CJUestüo 
praticn_dn pn,;tn do nobre ministro. 

Von dizer nlgumns pnl~vrns em relnt'iio ao. 
aviso eom que o nobre ministro nltimaruonte 
cnmrnunicon 110 presidente do Ccnr:i que o ·con
Uicta por· ello lcvnntado com n relação nnquelln 
provincin tinha sido jnlgndo jlroccdeute. 

Sr. Jll'Csidentc, o nobre mia[stm, explicando 
11 exporJit,iio deste aviso c respondendo ~ tdguns 
clns nobres senndor·es r1ne me precederam, disso 
que n5o tinha desconhecido n att.l•i!Juir,,iio quo 
ten~ o poder judiciario de julgnr o vnlidade de 
e!cu;ües de cnmm·as municipaes e jui.zes de paz, 
que se firm:írn nn deeisão de mn juiz de direito 
c, porcnnto, no pnder jucliciario, por.CJue, disse 
S. Ex.: :o clecis:io deste juiz de direito devin 
p~·evalocor, desde que n rol:u;iio, tendo .dado pt·o
vr m~nto n um recurso contrn esta clecrsüo, o fez 
depois rio prnzo murcado na lei. Eis aqui as pro-

. prias phrn.ses de S. Ex.: 
• O presidente niio foi' quem .unnullou o 

ncürdito da rclnçiio, este oro nnllo de sna nntu
rozn.• 

I~' contr·a esta cxprcssiío ele S. E~. qtlO eu 
tenho rle r:ozer olgumas pond .. raçücs. 

O ~nbrc ministro, que é juriseonslllto, saiJo 
porrurtumontc que pódern Iwver muita~ ~ontcnr-as 
~ulins, desde que ll~s rr,.Jtem ns procisns rorn1n
ltdades, desde que n:1o SeJnm bnseudus no rlircito, 
porém· que c,; ta nullidacl<i hn ele ser dc•clararla por 
nlgum poder cornpetontc. O nosso direito tem 
cstnbuluciuo os t•ccnr·sos nr.ccssarios pnra :~nnulla:
~entont·ns, on pet·:mte o rnestno juiz, pur• meio 
de emburgos, ou pernnte outt·os, pot• meio rle re
curso>, uppellaoües, etc.; m:rs sernpt·c lw do lwvcr 
nece~<sidndo de um juiz purn declnrnr n nullidnrle 
dn sentença. Sendo nssim, sentença nnlln por 
sua n~tur·czn_, desculpe-me o nobr·e ministro, é 
nrnu urvonç!'9 snn e, Jlosto fJllC rcconllot'll os ti
ttllos quo mrlrtnm t•m fnvot· do S. Ex. nfio o 
jtllgo nulur·izado [lal'tl inventar esta nova. J'órmn 
do St•nt<m<:;:os U!.JIIns por si mosrrrns. · 

l~oi~ o nollrtlministr·o niin sobe fJlW nas cousns 
1Tin1s Jntil_nm~ flc C!)fl.~C!iencin, eorno po1~ !JXemplo, 
0111 malor·w du r<d rg·rno. sendo sompt•o r nrlisJHJ!l• 
snvel ~11n agcnto pura validnt· os netos 1lelln, 
com rnuioria de mziío deve ser impr·escindivel 
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este ngonte n:JS COUSas humanas, {jUe estãO SU• 
joitus n paixões e contrndicçõ~s '/,Como dispensnr 
este ngonto, como dizer CJUO e1eisr.em santen~ns 
nul!ns por ~~ mesmas sem llnvur quem profirn H 
nnJJidntlc? E' um úreL't'l d'i·uvention que o no!Jr·e 
ministro uiio devo dosejnr. • · 

N:~s cousas religiosas cl sempre indí~ponsnvel 
um 11gente; nh1 c.!, porexcmplo,nccossni'JO o sacar· 
dote pnrn o !Jap"tisll!o on, nos cnsosdu necessidndc, 
um catholíco qu:dquer cpre o ftlça, mns hn sernr~ro 
urn 11gento p:n•n pt·ntw:H' este sacramento. Nos 
cnsnmcntos dü-sea milsmn cousa; ahi o ngenle 
ou é o vigario ou urn liccri'cíndo JlOI' elle: do 
contriit'io o cttsjtmonto niio s;:, pôde fazer, ou serio 
nul!o. 

On1 cm mntcrin de jul'isprudoncin, isto é; no 
julgamento das :ac~õcs prnticas desta vid:1 tíio 
turnultwtrin, ti10 cltcia de. pnixões, como se pódc 
diSJlen~ar tHn· agente put•a dccidit· a:; questões, 
p:mi col't:~r o nó gordio? _ . 

Do éOX[IOSto resulta que necessartnmento deve 
IWVt>I' ll!;.ruem inc.:um!Jido do pt•oferit· ti Jlltllhla.de 
das ~cntünr;;,s, o t·ove:itído da neees.•arin com
peteneia pai a tal nm. 
E~tn cumpct<Jncin estri detcl'minada em nossns 

lois, quando de0lnrnm que ns olei~:õcs de· cnl'lt:JJ'ns 
munidpaes o jnir.es du paz sli podem ser julgndns 
pelo poélut·judici:Jrio, havendo os J•ecui·sos ne· 
cessarias elas cloc.:isões que as dcularem v::ilidas 
ou nullns. · · 

Foi o CJ uo se deu no Ce:mi: um juiz doclnrou 
nulln n eloi;;iio il\l uma certn freg-tiezin, mns urn 
juiz supct·ior- declnl'ort, ern via do recurso, qnG 
essa cJ•,illfio GJ'II vülidn. Disse o nobre ministro: 
Mns esttÍ. u·ibunal superior · p:~t·n onrlo houve 
recut·so julgou depois do prn::o, por·qnnnto a 
lei. determi nn q.uo 11 deéisiio seja· dacl:1 dentro do 
pt•nzo it.nprot·ognvel de :lO dias. 

Sr. presitlonte;cJm pl'itriOi!'o Jogar· jit se alleg-ou 
aqui que a de<:is:io elo tribunnl snrwriot·, profm·idn 
em !l d\l Fevemit·o, sobre recurso r~hcgndo á 
ro~pectivn socrcl:ll·in cm !l de Jnneiro,,n:io podia 
ser· considet·nd;J como dada fôt•n rio prnzo, por
qne esttJ foi interrompido pe/ns fér·ias do mez de 
J:weiro, e portnnto doscon ta do o tempo ferindo, 
que decorre do 9 "lé no 11m daqnelle moz, 
re,;ultn tJUC o ncrjrd5o foi proferido mnnif,•sla· 
llltJnte dentt·o do Jll'azo lc~·:d, vi~to como pnr~ os 
respectivos eil'<Jitos jurídicos stímcnte devem ser 
conlptuados os nove dius de Fcvereit·o. 

por CJ!!tllqucr 11g-cnte do pode!' exect1livo, que· é 
eornp/etamcnle nlhoio ao poder judícirJrio. 

E' cot·to que depois que urnn sentenr.a passa 
em ju!g-ndo, o dil'eito tem cstn1Jeloddo úm moio 
ele dcsfnzct• seus clfeitos e ó mediante a nclliiO 
rcscisorin, com a qual provo-se qtw clln incorreu 
em nullidndes. 

Jl~as no cnso presento nüo existiu acçiío r~sci· 
SOl'lll. 

Qlle podQr tinha o presid1mte elo Cuario para se 
arvot•ur em juiz rescisOt' contrn actc:>s de un~ tri· 
bnnnl superior, si tinha pnssado a scritenl(n cm 
julgado ? 

Nem um ubsolutnmente. 
Ag·ora, eucarnndo 11 questão por outro Indo, 

lem_llrnrci ao. nolJro rnini~tro ·que nossn lugis· 
1~\:uo·em muttos cnsos marcn prazos pnra u pra~ 
t1ea de certos a dos, e não obstan to se mm estes 

· fJt·nticaclos dl!poiil dustcs prazos, comtLtdo preva· 
leccm. 

A nova t·c~orma jnàicinl determinou que· os 
juizes cm ma teria cível devem no tnais t~ t·dur cm 
60 ~ia,; _!lar scnten~:n. Esrâ e/aro que o juiz tem 
ollt'Jtr"~'uo de dar 11, sentenon antes de !ln do esse 
prazo; rnus, 1111 hypothesu. de grm1de nllltwnci:~ 
de feitos, n scnten~'a que der um juiz, dopois de 
venc.:ido o prazo, niio :;eria considcmd:t nulta. 

O Sn. f>AIIANAGU.~ dti um aparte. 
O Sn .. TAGUAntnr. :- 1\Iand:Jr-se-ha responsabi

lisar o) niz, mus 11 sentun~a é vülidn. 
Eu ja disso qLle sei poi· ni·gurnetltnr conc~di 

que o ucl>rdúo d,a relue!io flli proferido frír:1 do 
prnzo. tendo nli:ís clemônstrndo que, descont:rdo 
o tempo furia,Jo, ficou o di11 d" sua publicnção 
dentt•o do prazo ·Jugnl : estou neste momento 
mostrando fJllCJ, tendo a sontelilça da rela(;iiO pns
stu.lo ern juJgndo, sem rccL·IInnçfio do ninguem, 
faltnv" :ro ]ll"esidente do Cearü cornpetencin .para 
annulltd-a. · 

0 Sn. PA!lANAGU,~ : -l\Ias n di~posição d;1 lei 
diz que, não sentlo dada a sentença crn 30 dias, 
prevn!ece a do juiz de dil'oito. 

O Sn. JAGUAntDB : - i'rhls assinÍ é, quando a 
scntcnc;u quo a revogou, nfio tem passado cm 
julg-nclo : untos que o ncórdiio passnsse em .i ul
gndo, ó quo os inter·c:o;sudos tlcvintn :dJeg-ztr isJo, 
requm·endo a cxccuçiío du scmtonr:n do juiz de 
dircitrJ .; ahi é que est:i o ponto cln ·quesliio. 

O Sn. ~u:-;Is·mo.nA lUsTI\JA dt1 um :q.mrte_ 1\las (•U qu~ro pr·éscindir dr:stn nllcgnção, quero 
atú conc.:cdet• por ltypothesc, pnt':l nrgurnentnr, 
crue n flocisiio fo~~o proferido fúr11 do prmw. M:~s, 
perg-unto ort, qnom r·eclatnon contt'tl rJStn docisiío 
du rolaçiio? NiHg·uem Jevnntou dnvidns contt•n 
olln, tudos CJ!Jeclccemm, vot·endot·es e Juizes dt' 
paz for:llll Clll{lOSSIIdOs, 0Xet'CeJ'nll1 SlWS ftlOC~!ÕOS 
dut:1.11tc ntHlt> e :uoio,dt}l~:un decisõe~ o sentcnr;ns 
CJLW produzirnm sous e/Teitos; c só depois da· 
queiJe poriodo nlg·nem, pnru /lns cleilot·nes, Iom· 
!Jron-se do roquot•et• no president<J n nnllidncle 
do oloi~•iiu ela c:ttnlll'11 m~unicip.•l, e elle, 111'1'0·· 
r:mclo-s,J eru jni;: eleitornl, pt·orel"in ~entonm1 nn-

O Sn. J:. GUAnmr.:.: - Jlfns onde "cst<i a ·:,utori
zaçiin, cm Vit·ru,!c da qunl o }Jresiclonto exercesse 
attribrtições ele um poder ostl"nnho, mcllcssc a 
miio nn so:ll':l allwiu? OJJO!Jre ministro võ o pe
rigo tJUO :dti existo, aivm de ,;c neg111·n compc. 
tonciu do podot• jntliciol, tmico competonlo in· 
stituitlo pela ltJi pur:' decidi!' eu1 nwteriu clclto
rul desta Qrdum. 

nullntorin por muio de umn JIOI'tlll'ia I • 
Orno llúlJJ'O ministro, que ó ju!'iS(!Onsnlto (dos· 

culpe-me uintla t·worr·or :i stÚI qnnliclndo elo ju· 
risconsulto quo ú mnili<simo !Jum cn!Jicln), suho 
perfeit,,monte que a $C'lltNt~':' qno pus.<n ent jul· 
gndo tot"tla-so il'l~e\rogll\rcJ, o jü .n:io pódc sor 
tlosfeiln por neto de juiz alg'ttm, e muito menos 

Os JlJ'OSidentes, pela leg-islaç~o antiga, appt·o
vuvum eleições do c:llllltl':ts mnnidptws proviso
rinnwute. r"corrondo p~r:1 o poder: central. Veiu 
a nova lei que acn!Jon intuir11monto com isso, o 
JlUI'II cvilar u continua~·~o dos abusos, passott 
essn nltri!Jniçfio pnra o poder jndicint·io. 

ll:ntrolnnto, o presidente do Ccarü, por $l10 
nJtn l'CCJ'ençiio, ai'J'Og"Olt·>C OSSO ;llltigo poder, 
ug~t'nl'llnc.lo-o p<•lo fiJt•to do nppro1·m· oloi~·ões 
deli ni tivnmenlo, pots niío so ctHtlleco decisão 
nenhuma do gOI'Crno centrnl u tal resjleito. 

EDVJ\LDO ti.-rf.!J\ 

OPJ':IU\DOH .l 
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Foi um nlHlSO irHJnnlincnvol, contra o CJUnl 
clnmo, o neto dCl nobre ministo·o snuccionnn~o 
nquelln illvn~iio de sou delegmlo soh!'C n orbotn 
<lo' poder judici:lrio ; merece t:,mto nwJOr censq· 
rn, qunnto S. Ex. ncilnndo-sc u tcstn d~ repnrtt· 
~·iio dn ,ill><ti(,'n, 6 nquellc que mais devoa pu~n~r 
pelas prorn;;nti\•ns desse poder que a ronstotut· 
çi'io cspcciulmente con~iderou independente. . 

A constitniçiio consng'l':o n~sn indepcndcncon 
cxprcs~nmento; o com quanto os outt·os podo.t·os 
scjum indt•pundente;; entro si c. 1w sua csphcl·n, 
o 'certn é CJUC o Jog'i>Jndor constitllinte, fnllunclo 
elo poder judicin!'io, o qunlificnde indt!pendunto, 
o que niío p!'nticoLL com rcln~•üo nos outros. . 

Estn cii'Ctunstauciu devin 1nduzir o uobrc lllL· 
nislro n ,pugnar pela indepenclcncin do poder 

,judieiario; mns S. Ex. tem autorizado cssn c 
outr·ns invnsUf!s. 

Cito, po1· exemplo, o facto du l<H' a rel.~vuo dn 
cô•·te prol'cl'ido um ncórll:io pnm sco· apphcndp n 
um mini~tro do Estndo, o nüo pmduzm nto no 
pro~ento o menor elreito, pelos m~tivos que. o 
puulico snbe. Isto d~monstm CILlnl u o f!NI~O?oto 
dO'"'OVCI'IlO em cJeSCOIISidOI':ll' O podet• JUdiCWI, 
· 1~1 p•·oposito se mnniJ'osta cm toda a pnrto,sendo 

os juizos pco·seg-uillos, cm vez do serem nwn· 
tidos orn ~011~ direitos: alguns têm ;:LLlo depor· 
tndos, pois em t~wlo importn a SUJlJ?riJssiio do 
sua:; comnrcas, sem que se 1/ws de,;Jgnc onto·a 
coma •·ca · ns jo•·nnos noticinmm o :ossassinato de 
um hn o'nezos; outros si'io J'orendos n aJJnndonnr 
as ~omnrr:ns, tlinntc das violimcins dn Jl~)/ir:in, 
sorn qnc proviur)ncins appnrcçam co11trn tno '!•J· 
plono\·cis :momnli1os, como tmuas vezes tem sJdo 
dcnnnci:rdo neste rl'cinlo. 

Ha potwos dias, li no Jonwl tlo Commercio 
urnn corrcsponr.lcncin .d~ Hio-Grn!1de clp,St~l, cm 
que se n:ll't'11 qtw um JUIZ do d!I·eoto fot Jntomallo 
por um potcn tntlo pnra clPixnr n snn conwrva ; 
que é•l/c rccm·rcrn· no p•·csidonto, c c1ue este, por 
tc!t•"'r1Hnnw, mmHlou dizer· lho que se rclio·nsse 
pnr;' n cnpital. Isto ó providencia que honre a 
atllorid1;odu superioo·? 

Na mi11hn provincin ncontece11 um facto, de 
que etl em ontrn occnsifto jü to·ntei, de um juiz 
do direito ver-su o/Jri:,rndo 11 n/J:mdounr Lllll tel'lllD 
de sun jtll'isdil.'çiio por. cfli;ito do es\-'nynco com 
que o trntnrn um delegado de pulww, n quem 
rcquisit.no·n fm•tn parn diligencia. 

::;r. presiclonto, n proveilnndo-me da prc~cnç:o. 
do nobre ministro, pe~,o-Jlw pcrmissi'io parn so-
liciln ,. uma i n fm·mn~iio. .. 

Pnr mnito tempo esteve este pniz no habito de 
sn!Jel' q llll hnvin nn scc•·etnria dn justiça um 
crnpt~og·::tllo cncnl·rog;ndo ·do eolloccionnr o qne 
dir.inm os jol'!wes do todo o Impcl'io, ncClJ'cn dn 
seg-Lll'ml<:;n do p•·opricll:odo c de viela. 

O Sn. w:-;rsTno D,\ JUS1'JQ.~ :- Subsisto esta 
pr~ticn, jit o cloclnrei hontem. 

O Sn . .TMJUAnmm :- Entüo cu estuvn distrahiclo 
c niio ouvi essn declarnçüo; V. Ex:.· desculpe-mo. 

to, sobretudo destro, o eu nüo vejo providencia 
nlgLlllHl. Qual n J'nzüo destn dilrcrcnça? · · 

O Sn. ConnmrA :-E o Sr. [ll'esidento elo conse· 
lho diz sompt·e. r1ue so vão tomar pJ·ovidancins._ 

O Sol. .lAGIJAnrnm:-Estamos hnbitundos n ouvir 
o Sr. prcsidcn te do conscJ h o dizer : - V :o mos 
tomnr providencins o o senndo scr:'t intoiJ·nr.lo ;
mns n osto respeito, de~culpo o noiJro ministro 
da ju~tiçn quu o dign, nn :ousonci:o de sou co/lega, 
ns fli'Omogsas do honrndo presidente d.o conselho 
tem J'ulhndo. Nós flllwcionnmos lHl mnis de seis 
mezes, desde o começo tem S. Ex:. feito destns 
promessas, o cu ni'io vi aindn n rotolizu~'üo do 
nenhuma. 

Nessns condiç'ücs, pnrecc-mc que, estando nós 
cm época de economi:o, o nnttlo·nlmcnte gnstnn· 
do-se dinheiJ·o com esse crnpro;;:odo n;o sor:ro· 
LaJ'iu Ju .i u~tiçu, 011 udwva l!lelhor <IIlC fosso 
supprimido tnl Slll'Vir_,o. . 

/louve tempo, recordo-me !Jcm, cm que os Jll'e· 
sidentes er::m importunnllos ü miudo com cxi· 
gencias ele infot·mnçücs acerca ele far.tus dessa 
nn t 11rcza. 

O Sn. Jo.\o Ar..FnEDO :-A p!'nticn é ex:cclleuto.· 
O Sn .. TAGUAmo~ : -A pnlltvr·n- importuna· 

dos- é 'minha: er·nm muito reputid:os ns per· 
gnutns, ó o que 'cJLHHO dizer. 

O Sn •. To.\o Ar.FnE:no : -O ministro nüo tem 
tempo pnra lct· os jornues, a prntica é bon. 

O Sn .. TAr.UAilllll' : - Estnrin de nccõrdo com o 
honrado sonndoo· por Peo·nnmiJnco, si este tt·nbn· 
llto continua-sse a po·odtlzir os bons cfl'eitos, qnc· 
d':ohi re~u/tnvmn :ontcs ; runs de,:do que n eles· 
pesa q110 se l'nz com esse emprcgnclo n:io nttil~ge 
no 11m parn que foi crm:tdn, melhor sct·in suppri
mil-n. 

Por outro Indo sei que se dizia gc••nlmontc que 
cssns cxig-cncins de informações pnrtinm do alto; 
que o r' leitor dos minist•·os dizin ü estes, por vezes, 
que tinlln lido 011 tinha lido noticia disto ou 
dnqni!lo, que convinha providencia o·, e el/es im· 
mcdintnonentc Lrntm·am elo tomnr pmvit.lcncins; sei 
tnmiJcm qull, du1·:onte muit0s annos, nnt<lS dn pre
sento silunçioo, gritou-se neste pniz contr;o o poder 
pessoal; c nüo sei si s~rú es~n gdtn CJUll tum pro· 
dnzido o cll'eilo ele ccssnt· umn pr:!licn, du qu:d o 
paiz colheu n~ui to bom resultnclo. 

Sim, sonho•·cs, gl'itou-sc tnnto contra o poder 
pessoal crue é passivei crnc aqucllo eon1r.1 qtwrn 
crn Jovnntndn n g'l'it~, niío ponpw snn indepcn· 
Llcncin possa sct• 11bnlnuu, mas por contemporn· 
Jisnçiio, ou untes pno·a f11zer. convencer ÜCJLl'~llcs 
quo gTitu\·nm conto·n o podar pcssonl, qtw peior 
pu~sn o pniz sem Ltma tal ou quul intervenção 
desse pode•·, cnmo n con~tituimio lhe JlOL'mittc; 
se tonlln aiJstido niJsolutnrncnÍe' de f:~zor essns 
rceo!nmcnclnr;üe~. CJIIO untes f:ozia e por cuja fnltn 
o pnoz tnnto so/ln-;, 

Mediante tu/ prnticn, cssc.s grandes nttontndos, 
ilcsdu rJUO dulleói clocgavnm noticias tlas proviu· 
cins, erm11 imn1ollintarnonte rcg-istrllllos nn socre
tao•in, mnmlavn-so syndic:w o nlg-unw pt·ovidoncin 
era tnm:otln. Entretanto, depois quo suiJiu esta 
situaoiio, os ,iot·nrocs continllamonto diio noticia 
desses fados estupendos, c 1111ois do flUO os jOI'· 
nacs a tl'i/Hmn d~ uma o outra cnsn tio parlamou· 

Desta niJstl!nçiío tom rcsnltado 'llle siio im· 
mens:os ns mll:;rous, ns d,pres dos tu p:11z,. ó dcbnlde 
rccl:nnnr ató mesmo no choro cln nnr.,üo, porque 
~cus ministt•os niío .tomam provillcncins. 

Tac:onclo uo .• to ponto, Sr. prcsic!f;nto, sinto 
VDlt!ll' a ~tm:1 !JUOst;io rtuo j:'L foi por onim /ongn· 
ment.o. d!~enlodn .na,; ln ~usa, n que~ tão <.lo uHl 
IIIOI'tll:lllLO hOI'J'OrOSO hnVIdO no Ccnru; 1113S hoje, 
cst_:ondo JI!'CS<;JII!U o noilt''-' n!inistro, niio posso 

. dctxar de msrstu· o. este resperto. 
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O Sn. Connr~rA :-S. Ex. darít as uiLimns infor
ma:;õcs que ti ver·. milin, procurn moia .de aniquilar os doas mem-. 

bras, que lho sobrevivcJ·am, meios que consistem 
na invun(;ii'O de crimes pn1•n fazer processos. De 
mnneira que J:í estilo ns pobres victimns a sofi'J·er, 
pr·ovnvclmento, si nilo succum!Ji:·am, hi.io do 
pcJ•manecot'. presl'ls c hiio dé ve1· ,ir pam 11 rua 
os que mnturnrn 19 pessons, entre as q11nes se
nhoras respr,Hnveis, donzellas e crinnças. 

. O Sn. JAGUA.n!o~ :7 E:n virtude do Upl reque
rimento rJue dl!·rgr no senndo, :1 sucretnr111 dn jus.· 
ti~:a t'•Jmetleu a •Jsta ca~'' as diver•sns pcc(ns do· um 
proce~so h.avido soln•c o cr·imc a rJue ai udo; tive 
occasiiio de ver estes papeis, o nada muis adiuntei 
em.n10u espirita sini.io em achat· nellcs n cnnlir
maçito duquillo IJllt.l nntcs de os vêr tinl1a trnzido 
:10 conlH~cimcnto do senado, isto ll, qne odios in
vetet'IJdos, p::tixlio politica, dc~e~pero de um pur
tido em se tlf'lim• no poder c ter :í SLHI frente um 
partido nnmBroso e fot'W com o qurd niio podia 
arcnr I':Jcilmonte, foi o que deu log·aJ' áquelln he
catombn· de que por mais do uma vez me tenho 
occuprtdo no senado. . 

Uma liordu de pcrver·sos fuz morrer• unw fa
milia intoirn e seus aggreg·tulos, homens, n1 u
lbcrcs c erianf:ns Qlle so nchnvam em un1o cn~n 
cm nLlJIICl'O de 10 pessoas, e as fez qucimnr; de 
maneira que no di11 seguinte uma popLtlno:io in
teira pre:;enciou commovidn o horl'ivel especta. 
·curo de um monli.io do ci·iatLll'IIS hunwnns tod11s 
carbonisadas. 

O ::ir. lll'•JSidt:nte do conselho procurou j nsti
ficar ns Olltoridaclcs que pot· indolencia, si nüo 
i:onniveLlcia tinhnm daclo lognr ;í perpetr::w:;·o 
desse hort·oroso crime. • · 

T.i perante o senudo depoimentos o inteJ•rog-a
lorios d'onde su reconhcceLt que us :llltoridadcs 
J'ormn sut·das nos ci:Hnores das victimas, em-' 
quanto era te:npo de evitar o crime, e que no 
momento mesmo em que este se perpetrava, 
quando 'j:í se ateava o incendio nas cusas que 
us abrigitl'nm; ainda dcmnra\•am-se cm mnncl:a• 
a foq;n Jlltbliea, mas ni.io obstante a dcmorn, 
quando nlli ClllllJI:lrcceu n mesma. força cnm o 
deleg-:tdo de politliil, 11inda sendo possível s::lvar 
algumas victinws, om vez de obstnrem que os 
assassinos contin uasscm etn sua obra de destrui
!)no. f'rntcrniznrnm com elles l 

T.i estes documentos no sennda e, :~pezar de .tudo, 
o nobJ'C presidente do consclllo sem j:ímais ::wha:· 
uma IHthn•ra de censura cont:·11 tncs :~utoridades, 
límitou-~c a afia'nçar ciuc os criminosos hito de 
ser pullldos. 

·O nobre ministl'o ela justi!;n niio vu •rue isto é 
doloroso ? O nnb:·o ministt·o dn justiça que foi 
Pt'esidentc elo Cenr;í e conhece qLtnnto us paixões 
ulli siio vehemontes nesse pm·tido que su rlf•no
minu liiJcr·:ol; que teve occnsiiio. de prc~cncíar 
lfLWnto cllc niJUsa dn autot·idttdll, póde ter nlg-urnn 
duvida d•l que perseguir essas poh:·es victimns, 
em nomo dn lei sob pr·otcxto de CJ'imes pht.nta
siados, é um noyo CJ:imc, tulvcz 11indn.mnior do 
que arJuelle sob cuja nc!.'fio succumbi1·am 19 
passoas? 

Prevejo que o nobre ministt•o rno rn~ponrJ,,r;i 
que essus infelizes viclimn.<, nchnndo·se.pronun
cindns, como me const11 que so acham, siio cri
minosas, c que !ti estiio ·as· nutoridudes, que as 
lllio rlo julgar. . ~ 

Xi.io quero do modo ulgnm que o nobr,; mi
nistro interyenhn p3ra que o juiz :•bsolvll ou 
conclemnc n inguem ;'o que desr•jo simplesmente 
i.\ qul! se façn j ustiçn e desde que estão pron un
ciados hiio de corTer os termos do jul~amento. 

Entretanto me pnrece quo, si o nobre ministro 
quizer conhecer n verdndo, :~clwr:í. nns propriós 
documentos que tem em sun secrctnri11, o meio 
de convcnccJ·-se de que ("111 todo esse montão de 
papeis cm que se procm·ou demonstt•nrquo o in
!'cliz mnjo1· l~rnacio José Corr•;n aggJ•ccliu lltJUelles 
CJLlC nssnssinnrnm toda su:~ família, niio teve 
outro fim sini.io Jev11ntaJ' umn 11rm:~dilhn no in
tpito ele facilitar a nbsolvioilo daqnolles assas-. 
smos. . . 

Attmt~a o nobre ministro que. desses· papeis 
consta, que qunndo os nss11ssinos, cm llllllgnvel 
conversaçito com o uole:;rado, dec:laJ•m·nnt que se 
entt·egavnrn :í pris1io, cntr·egaram-l!Je o arma
mento, de que se nc!Jnvnm munidos, no passo 
C(lle dos corpos de deli No feito.> na· casa de 
Corrên niio consta que se achasse vestigio nlgum 
de ter nbi havido armns.·D'11hi Yu-se·a inverosi
milhanca da phnllta:oindu nggressão. 

Nestn"s condit'ões querer a nbsolviçiio dos au
tores dnquella carnilicina, c 11 conclemnaciio do 
doas infelizes. que lhes escaparam, n:io ser:'t 
uma immor:didade.? 

0 Sn. l\IENDES DE ALMEID.\:-E' mais, Ú }lCJ'Ver-

l\ias, senhores, as.promcssas de S. Ex. de modo 
:~lgum· se rcnlizarnm; ao 'contt·ario, tudo o que 
consta do Ccn:·:í demonstm que ha um proposito 
de absoll•cr estes grandes criminosos c que si 
nindu niio csti.io soltos é pot•que ainda niio pu
deram vcrWCI' os obstncnlos, r1ue n mornlid11do 
publica lhes tem opposto: mus p:tt•a pJ•cparm·-sc 
a ab>"olviçiio.dcstes gr:mdos tlJ'iminosos insiste-
se na porscgui,iio- tcnnz e continun dos t•cstos 
que poder:io sÓbreviver :iquclla J'amiliu sat:rifi
cuda .. 

Sit.lndc. · 

Dezenovo pessoas !'oram 11ssnssinudas c cnrbo
nisaclns; podendo upontJs escnpur-se o chof<• u:~ 
familiu c um 111 ho; aquelle pot•quo no com oro 
da nggrcssiio á sua cusa, cedeu nos ro~ros cln 
mulher e dos filhos, pnra rene se ausentasse pot' 
um11 po1•tu ninda niio sitiada, o o segundo· pela 
Jieccsstdndo de auxiliar os passos Y11cill:mtes do 
seu pui, o qual sendo quasi pnt•nlytico, sem este 
auxilio de !Juldo tentat·in escnpar-se. 

P.ois bom, senhoi·os, estns duns inft!lizes victi-~ 
ma. s soll'rom contin uas-pot·sogui~õos·. Purc.co que 
os perseguidores destn gente, indig-nados ele qno 
o gr11ndc crime niio tivesse Mi.ting·nido todn 11 fn-. 

V, I .V 

I r III I 

O Sn • .L\auAntUf.: :-N:io ha nome nn liugua: .·. 
gc~n lnunnna para designar. 

A p1•incipnl victima csmtpndn desta hecatombe. 
o oheftJ dn J'11mili11 s:~criflcndll, veiu :í curto, foi 
:i Jll'csen"n elo Sua Mn,zostndc o te v o da pm·to do 
chore du" n:wiio o ncolhirnento com quo alli são 
sempre receb1dos todCls os IJt•nzi!eit'ClS, ns:;egurnn
do-su-lho quo voltasse traniJLtil!o, porque justi~t• 
se lhe lwvw du fnzer. -

E' um homom doente dns pot·nas, som pnder· 
tmdm· liVJ'omeute, quasi pamlyt eo, que veia n 
esta curte e dtJpois de olltor do sobeJ•nno lltJuolla 
pmtncs~n, no dosemb:u·car no Ceur:í, o recebi'
monto que teve f'oi ir para a cttdein. Intorpoz 
r•!Ctli'SO Jltll'::t n L'Ciução. foi solto, ruti t•ou·sl! para 
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ANNAES DO SENADO. 

:'ltn Jocnlitl;td•J, ouue niio tonlto col'lozn, si j;\ ostt\ ·/, potencin dMJtLClln ::mfot•itlnde, mas· nhi mesmo 
IWCSO, mns pr·esmno que cslojn; vi~ to constnr-mc niío oiJtcndo dccisiio. fnvot•avol, 110 ver IJUC stw, 
•ttwsc nclw tio ll0\"0 fli'Ollnncindo, J fl.llw Iuc•. cra.nrranr.:trl~ pnrn so;r r!n.lreguo no !ns-
Ante~ do novo \'r·occsso em r1uo sr. clm· pro- i c~IYO dccomvtro, possmu-so Vrrgmrus _do tu! Jll· 

unncindo o m~jrw Corrün, o que ú pela imputno:;iio 'i dignnoiío que npunlwJou n ntlw no moro do f>O\"o· 
de nnw tontutl\":t cln· morte nn pcsson do chefe e n fez morro1·. 
dncorniticinn, tentntivn fJilO ~o diz ter• sido pr:1t[· / Este neto .ele clcscspc!'o, em Yez.dc excilnr oclin 
rnrln 1101 ou clous mezes nntes dn mcsn1n c:U'JLI- , contrn .o p:u, qtlo mnlul'n a propJ•w 111hn, lcvan
ricinn, hotli'O uma occurr·oncia de rJtW tll'Vf• : ·tou n populn()iíO contra o dcconwiro, sepdo este 
dot· noticin no sonmlo. . . · I o moti1·o pelo rJunl c~hiu cm Uorna nr)nclln ins-

.'1 occni'I'Onein n que :Jilndo l; nm novo crirnrJ titui6io fJuO tnnto tinlln ~busndo do pqvo. 
imputnclo n Col'l'en, con~istenlo em dizer-~o fJUC Po"r·tnnto, fJllnndo n indignn'.)üo lovndn a um 
llll neto do ser citnr'lo ]lnr•n ns;;islit• no pt·ocosso ccr•to ponto dít log:1r n um neto desses, não .. s•~ 
,.JJe rn;;giit·a ·O mnudmlo de intiuwt:íio. póde condcmnnl-o; · 

Pelo conl:ccimcnto fJUC 'tenho d1! nlgnns pro-. E um hornorn que soiTI·cu 11 pct·da de sua l'n-
ecssos criminncs do uwrn in\"cncfío pnl·titha·in, J ntiiin~ CJUU yJrn .sun fortunn snqucndn, porque, é 
nüo scrin JlDI'n mim 'g'l'nndc novidnde fJLlO .esta I preciso insisl.ir nisto, Além da vidn dn fnniili:r · 
nOI'n impntu~iio fosso tnmbom Hmn inyonciío. inteirn, roubnrnm·lllo o que lwvin nn fazenda: 
, Não :llllrmnrei, porém, que o seja, porr]nc niio vcitL depois disso com g-rnndo sncrit1eio ii cnpitul 
1~nlro pr·ovns dh;to.. . . . do Impel'io pedir jnstiçn; recebeu do chefe do 

Si, porém, o fno:to ti verdndoit·o, merece toda ]~stndn n animadora promessa do_rJUC voltnsso 
minltil rcprOI'Il(.'ãO, c n nutoridndc o!stú cm sen Lt•nnqnillo, mns ao cheg-ar· <i snn terra contint'w 
pleno direito, instnur:u11lo-Jhc novo processo. n ser victirna de perseguições; um· tnl homem, 

ncrcrindo ao senado esta oecm:rçncin, ~ú te~ho digo, n1io devia ncrcditnr-sc antes no meio de_ 
por Orn mostr·m· qno o nobre l)~llliStJ'O lélcnLrl1· f~ras do fJL~O cm_ terra. d~ lu;nnen~, c nost~s 
•:ou-so ~cm o fJUOJ'CI', sem dnvHla, com os por- . cJJ·cumstnnc:ws, lUtO >Ora JUStrllcnv·ol n allnCI· 
::cgnidorcs daq nelfo infeliz. · mwiio, q no o levasse n dilnccrnr esse pnpel? 

U noiJt·o ministm, rcccl;cndo communi~()irO . Ê' um crime. mas um crime que ú llllllidn 
di>: tO, n J?lollndou .nn senno)o. Çllll ptldí~nmm~to ao pelo nosso codigo_ com nlgnns mezcs de J;risíio 
:JYISO COIIl fJ.ue tmlw snt1sforto .a ox1genctn do pO:•dc ter comjmrnçt~o c_om n,qqcJin-llContornbc que 
'ena do movtda peJo meu requcrJmento, J'l)nlessn nlli sn deu o rjne nuo set st oneontra Jg'tWI na 
que mo e1:nrson [dgnma cstranhczn, dcscnlpc-rno historia? 
S.E:s:.,pOI'fJlle on.linhnrcqucrido ns inform!'.r:ões Ao fillro ·desse ltomem, que não tinhn crim" 
~oiJ_l'o o crime da· carnificinn, o inccndio, !lntla alg'tllll, nchnr:.1m os clominarlvrcs cl;~quelln, locn
mnJs. . lidado meios do o nwttct· na cudcw, c l~1 est:í, 

Este ~mtro crime, ~i crime ex[stin, foi i}ltCit·~- creio fJllO t;anl!em yroccssnclo por tcntnti:·~ de 
n1cntc u pnrtq; o r;orn ÇliiO 1wdn twhn. n cxrgonc!n morto, porqr:i~ a mfc!lctdnd.c paJ·cco que nuxrlrn n 
t.lo scnndo. Nuo ser, pors, pnrn fJUC V(•lll esse uddi- setls pcrse"·uidores. . . 
Imnento. o rrne 1110 parece é (jlle (I nobre mini;;- Cercndo ele inimigos, esse homem tinlrn com
tro), tendo aehndo fJLlC este novo !':1cto nggJ'n\'ll\'a si"'o uma armo, o CJLW crll tanto mais tolo· 
:i.sorte do major Corrê_n c jns.titlcm·n de· IIÍ(~'UII1:t rnvcl, qu:mto tinha cscapndo milngt•osnlllÇllltC e 
i'urnta os sons persegmdorcs, Jnl;:on dever mfor- continuava n ser nmenoado de um assuss1r.ato. 
mo1' no senado sol!ro o novo l'nl'to. c nssim o fez: Um ntni"O \"Ciu pedir-lhe essa nrmn, (JtlC era um 
porr]unn to nem uma ouu·n signillcn'.)iio pódc ter revolwer pnrn ver, c no cntr~gnl-o, dispara-se o 
n:-sn espontrmcitlndc com qno S. Ex. informa ao rovolwor' c esse. ami"'O 6 ferido. 
:;enndo sol;rc nrJuillo que so n1io pcdin. A mim constou qtlO esse JlQJ}t'e moro .flcen 

O Sn. PAil.i.;o;.l.f;uA:- Quod aúwulut non nocet. qtwsi louco, porquc o acto or:r rnvolunturro c o 
ferido seu nmigo. E:ntr•ctanto, l'cz-sc-lhc um pro
cesso, Ogurnndo-so nqucllo acto todo castwl como O Sn .. L\.GUAmur..:-Xingncm pcllin informn(!ues 

,;obre a tomada de autos. , 
l\lns j:i que fallo nisto. o sonadc. me pcrmittir:i 

fJUO cn dig-a dLtnS pnlnvras sobre este :tcontcci
mcnto. Si cllc ,; vcr~dadeiL·o, cu j:'t o conclomnci. 
E' um m·imo que es.t:'t no códig-o', c posto qnc pc
,.JUCIHI sejn a ponaliclndc nlti ostnbelccidn, n nutn
rid:tdo c,;tú no seu direi to cm processar; nadn 
ton h o com isto. · 

1\I:ts, convindo dnr :is cousas seu 'justo Ynlor. 
untentlo f(LW póde h:t'I"Ol' cnsos elo indi'g·nn~>iio, oní 
que um homem j;i niio sondo senhor de 8i, prn
tir\uo um semelhante acto do rle~rcspeito (, auto
ril :Hl•'• sem com tudo ser um per·vcrso. 

E' que o soJTrimoilto humano tem limites, além 
tlos quncs nem sempr•c púdc dominar n razão, c 
•l'nhi n cegueira •JíW lho succcdr., pódo muitns 
·1·ozcs nttcnunr, siniio justillcnr fnctos dostn or
dem. Purn conflrmor· esta minlw opiniiío cilnr•ci 
um fnclo dn bi~tor•in cm que o nobre mini~tro é 
!tio Ycr·~ndo e é o de Vir·ginius !JlH~, vendo um 
oleccnwiro qtlCrPr sob mil' prcto!ll:los npodcJ·nr-st:l 
do nmn sun 11llw, recot·t·cu ao J1C•Yo contrn n pi'•!· 

um crime intencionnl. · . 
Eis, scnhor·cs, o ro.m!!ndo das providencias. O 

lwrnem quo veirt ú côrte o cllogotl ató a prescni'n 
do clicfe do Estnrlo, pedindo-lho protecoão :is ,:i. 
ctimns; J:í continün n sofl'rcr; entretanto, nr]ucllcs 
CJlLO, si n1io concort·cr·nm dir•cctnmon te, pelo 
menos peln· stw tolcrnncin, pclu anim:JL•iio nos 
sequazes, pcln intimiclndc cm qu'o vivinm com 
clles, o tlzer·nrn indir·cctnmentc o dormn Jog-ar a 
esses crimes, têm t"it!o tod11 sorte d•J premias. 

O jLliZ municipal qno por11 clles concorreu j:í 
teve inollrora do lognr o ultimamente uma no
moao;;1io prov'inci:d. O promotor PVblico, IJUO orn 
o ngonto do todos essL'S ncontccJmentos o por 
cujn cau~n tinhn sido domi~tido um outt·o pr·o
motor, :1Ji:\s liiJ"raJ, tOYC tamllOill logo molhorn 
do Jogar·, c ultimnmcinto CflllStn qno voiu pnrn 
a col'lo com .u promessa do obter um despacho 
do jui?. do direito. · 

J'[t umn vez IJIW nr]ni fnllci, li umo cm·tn Cfll 
IJllC sc me dnvn n noticia dn supprcssiio de duo~ 
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SESSÃ.O El\L 2 DE AGOSTO. 

t:omnrcns, tdim d1J [J1j;r pnrn fórn cln rnn:;risLI'!ltur
1
n 

!lous juizos conser1•ildorcs o Jog-o n 11rençuo <.1! 
rluns out1•ns r:omarcns pn1·n a no monção uc am1 • 
gos que nessu cn1•tn me indicnv:un, scmdo MJLHJllo 
pt·onwtnl' eOillO t·ecompcnsn desse grande sót'· 
viço, um' dos nomendos. Ainda niio Joi, mas 
tJOnsto-mc que chogotl ;\ cut·to e brevemente sem 
{]uvidn o serli. 

Si 1l. nollro ministl'o· nchn que esse diJSe~yt•l
vimento do pnixücs é unw cousa muito logllrnw 
e crne o governo c.lt:l\'o com sua aniina\'üo nul?· 
riznr n contimw~üo ddle, cn 1ombrnre1 n S. E;-:., 
IJUC é, como ll11 i1onco disse, tiio versnclo na lus· 
tor•i:t, os tempos calamitoso~ a IJtle.n l"1·encn chn
mon o tel'rol·, 'l digo quo n cont1nunçuo tl": t?l 

' :tnimn.,üo pót.le dnr lo..,.nr n que cntt·o nos ~c 
r•epro1.ft1~nm scenns igun"'os o CJUU te1·omos de ver 
uindu uma ópocn de 'terror no Bruzi I. 

(lia um aparte.) 
Eu confio n:lqucllu qnc tontas vczc~ toní sido 

accusado sob u phnatnsticn entiundc chntnmi<l 
poder pcssonl. Ainda hn !lOUCO Inmentnl'a que, 
c.ildontlo tnlvcz ri grita niio continue cllp n exr;r
t:cr !11l poder como n lei lho confere. Acrcrltto 
<]l1C o clin lia de cheg-ar cm rruc '!_ elanJOt' ~lo.s 
brnzilcil·os commont nquei.Ie corr.~uo hclll. foi
mado, chegando o monl'cnto cm CJUIJ cllo dtgn-
Bustn! . · • 

S1·. Jll'esidcntc, refc1·ilulo-nre ü hecatombe ()a 
V\ill~·Yit:o8n, I'ncordo·mc llo CJllC ó no!Jrc prcsi
<lcnte do conselho, quando· re8pondeu-mc, tleu 
grande impol·tnnciu n ·um. documento fJUU !I te 
forneceram, LI'Dzido dn enmnra tios tlt!putndo; 
i)Or occn~iiio c.ln vedJ1cut·fio de paliares ele nrnn 
dus lcg-i~l:ttlli':Is pas~ndns; on•lo havia unw expo· 
sicüo, diri:;:oid:1 :t comtnissão ele p~dcrcs c '!s
sig-nacla pelo dcsemJJargadot• J?mn::tsco, DoJJHU· 
guus t.ln ::õilvn e nm Ollli'O cnn1l1rlnto, o !:il'. FJ·r~~~· 
·~i~co do l'uul:J I'esso:t, cxposi()iio cm qnc se tltztn 
••tw ::t il'lf'eliz victirn:.1, qno cscnptít·n ú ltccatntniJt\, 
ô nutjor · Ig·n~cio Josú CoiTt!n, cJ·n n1a gr:uH.lc 
criri1inoso. 

S. Ex. leu aqui este documcJlto, invocn!lclo o 
meu pr0JH'io tesre:nnnlto, o o .Jlltzo CJLlC formo 
dn probidade c rce1idi1o do descm!Jar:,r?dor Do
mingues, c ett immcclintnm1;nto_ncudr. no. rc
r.lm.no, dizendo fJUO 1)1':1 um c1d:1tluo JJJtl!lO d!g-no 
e inenpnz de fultnr ú verdade. Mas cxplHJ~lCI en
tüo a raziio por fJUO se :wlwvn c! /c osstg:nndo 
naqtwlla reprcscnln():íO, scn!_ qnc snn .nss1gnn· 

' ll1l'D illl[JOI'LõlSSO 1'111 COllViC(.'1lO ela \'CI':lCH!ndO do 

nnnl11·o tle !Bis . ...:. 'l'cntlo o qui chc,a-ntloa inf:t.usto 
e tlolorosu no tida dn !CI'I'ivel cnJ•nilici nn, que se 
deu cm sua cn~n, fnllocontlo sun Jli'ezndn scullorr. 
c seus euros Jllhos, ú do meu I'in·oro~o dever di
l'lg'll' cs·la o V.::>., ptii'tt Innnifost.~r·llte os scntí
rneutos 1lc fJUO Jlco possuído por um tiio trc
JtlOIHio !'neto, o p:11·n dar-Jito minlws conOolcncins; 
:.tccu.ite·cs, [lOis, "como filhus da ·nmisudt:J que J h c 

· cons:.tgTo o do muito que me mercr:e.. · 
• Aindn só niio·dcu uui facto scnwlhnuto, t:ío 

cst1'01:clo~o c de ·tn11tn flOI'I"ei'Siclntle !.! LcmiJro
llle rJuo nhi .i.ü teve _Ioga:· ntn ontro rncto qunú 
sernelh:mtc, I!JCCil_dwndo-so unt:t cns:.t pura scrom 
moJ·tos tres c1daduos, ou pelo fogo ou pelo .tl':t
Jnwo,_ o IWlo CJUDI tive de com pnrecer nessa vil ln 
JlUl'n tnstaur:a·o competente Jli'ocesso como chefe 
do policia dn 'pt'OI'incin; então um pot·vórso. 
<~Citl.lou com a cxi;;tencia de r.t·es inimig-os; agor:t, 
pot·ém, dl)[t-so:• cousa dillcrente, niio limitou-se o 
scoJernto:.: nwlnt• o iuimigo, entendeu que devia 
extet·minm umu fnmilia inLuit•n! 1 Facto borro-· 
roso I ! 

. • Aeeitc •) lllOLt rJJu ig-o os mc1.1s profundo;; 
sentimentos, nvulio. sua dor, vendo qnoimado,; 
o bnlcndos sua Hill i to JH'csnll:l se11 bom. o seus 
illllOCCJJtes JlJIIOS ! . 

• Aqui me cncouii'Dl'Ú scmpro disposto a dor
lhe }l!'u\·r,s tio tnui~ndc, pois sira:e:·:1mento soil
vo V. S.-P&:tleicio u tuuigo cct·to c o!Jr·ig~di~shno 
-Francisco [Jomin{IIWS ela Sitvc~o " · 

O fncto scmellwutc, ;\ que nllmlc ã eai·t:t flua 
nr:n!Jo tle lc:·, foi umn outra cornilit:inn priiliendn, 
b:t :~uuos. JW•I' um chefe liiJCI'nl, ptn· meio ele in
cendio e b:ila .• uo Joga1· dcnominnd.o Tnpcr:1cimn, 
nn serra ela lJJinpalJ11, termo du \'illa-Vit'osu. · 

Or·n, JlCI'g"Lmto, fJUnmlo um homem gT:tYc c lia 
Jlosicllo do dcse.r.uiHil'g':&dor Domiug-nc~ [r .. lll~ p.. 
outro por ü:>tn lormn, c!nllnunclo-o urtllgo, dll·t
""indo-lltc ]l0Ztilncs. ,, ollurecend<)-IJJC sens SCI'· 
vi~os, ptide aJgnCJJI crer que :lflllCl[e dCSC!lllHll'· 
gÚ/or o til•esse _en~ contn de um criminoso? 
C.eJ·tnmontc que lliiO • . 

IJUO nelln s•l conlinhrJ. . 
Depois, porém, mr,ndar:.un-rno do Ccnl'lt tnnn 

prova forJJccicln pelo mesmo descmltnl'g·:"Jor Do· 
mingues, que on sinto ncc:..ossi~lndo de lrn;:er Df! 
conhecilllerl!o do SC'nndo, m10 ~o [lOl'fJilC ftH aqut 
<Jontestado. l)fiiiiO· flOJ'IJUe depois :t im l!l'cns:l pro
euro!t nlnOIIH:tl'·llhJ, Clllll a iu\·octl~::'o duqucllc 
LCStt.11tllt1:ho elo de~t'Jll!JllPg'ur.lOI' DonHI_Igllt:!S.. ·• 

J~n, pol'l!m, nddiciono nmn ontt·a pro,·:1. qnn 
cstit acuna do toda suspei, .. ·i"lo. Nn lllC~nla occa· 
smo· dn hecatomiJe de 'l't~!Jntingn, um dos lil.•el'DI.lS 
mnís .. nuluvoi;; do tct·mo cln Villn- \"ioo~n. o Sr. 
capitão :Miguel Som•rJs c Sil\'11, cllcfo politico Clll 
sua loc:~lidútlc. e· mum1Jro d,,- :1etnal 11ssumbloja 
JWOVi!lcial (toda !)bera!), Ç~screvcu ao Sr. mujo r 
l"·n:telo Jose Correu a scgllluto cnrtn, que tnmiJem 
foi puJJlicada pula imprensa c, port:mto, posso 
iga!llmante lei-a scn1 nenhnma viulat•:iu dn ld 
(ltJ). • ' 

• ·S. Pedro, 10 . de· Outubro de i878. -mm. 
sr. mnjoJ• Ignacio .Jo~t.i Corrêa.-'l'res cliu~ 1.0\':\u:os 
a dttvitlnr dn hecutOJJliJo fJllC sofi'I'Cu sun tnmtlta! 
só [Jontellll)\·emos ccrtczn de tiio horroroso rocon· 

E' uuw cni·I.n di1·ig-itlu no. propri~ Ig11ueJO Joso 
Coi'l'!!11, cnrr.n CJll~ foi puhlic~d:l pcl:1 tHitJI'Cilso,por 
t;llj O lllOliYO Jl:IO tenho llCllh UIIJ:l I'C~Cl'V11 0111 
lel·:t. · 

1 
· 

11
· 

'J'enho 11f[lli o orig-in:d, 111:1~ :1 t:III'In. 'u1 Jlli,J 1-
cnd:t nos jonwcs do Cem·ü e !Jtl.t' i:;so 110~:so. 1•·1~~, 
S0Ill iUCOI'l'Cl' I!Jil COJl~lli'U puJn !:,dl:l do :lUtu_rJZ:lt'UO 
\'isto j:'1 ::d!:u:-sl.l ol.ln no tlomltl:o do vul.lltctl. 

A c11rtt1 e :1 Sl'SlliJJII! : 
, llllll. Se. mnjor Cc't'!'.':~.-lko:i:'r!, !J rJ,; Xo· 

I r III 

tcc i men to. . 
, Nos. corpos [lh,-~icos e tum!Jem nos morae~ 

hn fcl·itlus t5o·sou~ivcis fiLIO não se pOclL•m tocur·. 
Jú vu lllltJ csln mio tem por 11111 dnr pcznmes. 

• o Ü lllOLl fim Ú lOJ'IW!' [l11lCIIlO O dC~g'OStO lJI'O· 
rmtdo rJLW etl c meps amigos temos-• em IIIOI'nt' 
c:n uuul li!J'r~l, d1gn~t cliJ seh~ng·cus_", oncl~ ~o 
cornmt:thHII t::ws ntt•oc:Lludus, !Jt•m cotuo as srm~ 
p•ttJJin~ (jlle lllC!I'eC:O a YÍCtilllJI. 

~ 11 Sonde ,r. S.-Atnig·o o cr·indo ob1·ig-nllo-
Miaul'lSoa1·cs c Si/ca. o · 

Vô-~". pot·Jnnto, ([ll•J c:: te ciuad:i') n.fio r:óde s~!· 

EDVJ\LDO IL-rMJ\ 
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o criminoso que o nolJt'e pro>irlenlo rlo ('On~clho 1' zol ·O, peoo POl'missiio no nob1•e ministro para,· it 
quiz OgJu•m·, fiLHillt:lo pulo contrlll'iÇl. _como rio, vistn dns .contradic.,iJes mnnif'cstas cm actos de 
mon,troi com o,; nluwnncks dn provmmu, ct·n um S. Ex., e que S. Ex. p1·ocnrou em baltlu dosf'nzcr 
homon1 fi .o tinlw occupa .. lo diversos cnn;·os pn· pormlte o scnDdo, como sejn · 11 tios dcc•·ctos de 
hlico~, tanto 110 olei~•üu 11opulnr, com9. do nn- :H .rfo Ag·oslo o lü do Novembro,' em relação DO· 
menr~iio elo govcnw, cJm·nnto perto de ::?<.> annos, modo do julgnr os recursos · :\ vista do modo 
p•·csidindo a província 11es~e longo poriorlo ci· incomplc.to, com que S. Ex.' pr·ocurou ju.stiOcllr 
dndi"tos do elevnda posiçiio, que ou lhe conferi- o p.roccd1.m~nto rp1c ICI'C na ·feorganizaçiio da 
rmr: cn•·gos, on o mantiveram no,; que jü cxo•·· .. ,gtwrdn JlDCJOnnl, /nnç:mdo os nntigos omcia'os á 
cia, Lnn:=:. como o finndo ~cnndor Poos Bar1·eto~ os n1:'1Pgen1, con·tz~n os intentos do'Jogisludo1·; :.i vista 
conselheiros Pi1·cs da 1\Iottil, Diogo Velho, E~tc· de Jln;:r:mtc vio·lnrno da coustiLuic~o; com que 
fita o.Ar:uiar, scnndor Nunes Gon~•alves, com· S .. Ex. tem demittirJo magistrados vit:dicios, 
mandador Cunlw Fig-nciredo-.Tnnio1·, dcs".mllnt·· po1s cm tanto importa serem-lhes supp1·irniçlns 
g:u.lo1· Fruitns Henritlncs c ont1·os, etlv:ilheiJ'OS as comarcas, SCIII que lhos scjnm designadas 
distincto~. iJUC nem st>ns proprios ndvcr~arios po- outr·as,. II!J passo que o nobre ministro nomeia 
liticos podem consitlcr:Lr que fossem capazes ele n_o!os JUIZÇS qc çlit·eito, conlrn expressa di~po· 
mante1· cm c:.rgos pnlllicos.a um. perverso. . su:~o d:1 le1; n VISta, finalmente do tantns ontJ•as 

Nesse poriod" t:unbcm fo1 prcs1dente do Ceara contradicçues, pb('O pe•·missiio' repito para· 
o nosso distincto colleg·u o Sr. Lciío Velloso, que a·pplicar. u!n conceito do Mmc.' do Stacl' u essas· 
nno sei si teve conhecin1ento tlc crimes daqucllé cont1·nd1cr;ues de S. Ex .. 
cidadão, 111~s ao menos, quando 111'/Ui discuti .E~sa oscriptora notavcl, flUO ern publicista-tão 
esln quest:io,. não doclaron que delles til•essc d!Sl1ncra, ·cJuanto romancisln admiravel, pre~en· 
noticio. , c!nndo alguns dos 11gentes dos netos sanguina· 

Accresce ninda que o nosso finado collega, de· riCJs, que constituiram o -período conhecido na 
SI<Udusa rncmoria, o Sr. Pompeu, tinha por ha· historta com o nome de lt:;·ror tentarem impu· 
l.Jito todos os aonns tr:1zer-nos umn reln!;iiO dos ~en.tes jnstiO.c::t~ues pnrn tacs actos, exclamou 
criminosos do sua próvincia, c nuncn sCTPfcriu 111d1gn:Hin que • e~sas apologias são a mais incri· 
a este cirladiio, d'onde se concluo que esta ltisto1·ia vel e~cola do sophismn, n que se possn nssistil'. • 
de crimes aecumulndos sobre ello niio pussa de· . Ag01·a, ~om que de modo algum pretenda 
uma invcn(.'fio, como recurso para fnYoJ•ecer nos oLJ'enrl'tlr ao nobre ministro, direi que .S. Ex., 
ass-assino~ de sua f::tmil in. apezat• das suns b"ns i n tenoul's, por seus actos. no 

O Sn. LEÃO VELr.oso:- Creio que o conheci ::roverno u,m_~o most1·ndo, aon)cnos no meu juizo, 
pe~soalmento na Villa-Vi~'osa. falto da dev1dn energia para occorrer aos acon-

. tecunentos com aqueJJa "Jlromptidiio e efficacia 
O Sn. J.\Gu.·\Oifl" •• - .·'f", 0 n>to C.OlllO ltOlllOill d . ~ ,, "~ · que ovem cnract"J'izar o governo. 

perverso c criminoso. Sem fazer injusti~·a a S. gx.,.posso comparal·O· 
O Sn. LEÃo VELLOso:-Niio. com um g'l'llrlf~e homem, com aquollc que teve o 
O Sn. JM<UAnrnE:-Eis nhi, é o testemunho de 

um cidnd;io altamente collocado, que foi presi· 
del'ltc do Cear:i, que cstoJve na localidade em que· 
re~icle Correa, ando o eonllcccn pessoalmente 
como homem pncillco, testemunho qtlC niio é 
suspeito nos nobres ministros. 

S1'. prc~idente, dn o11tra vez que aqui fnllci, 
li o tJ·ecllo de um di~cur·sn de Thiers, proferido 
nn asscm!Jlénnncionnl cm Borclcnnx nns vcspet·as 
do tl'lltndo do paz entro n Franca e n Pnúsi·n, 
e o l1z no intui to do IJIOst•·ar que ·!tS :i utoridatles 

· superio1·es fJLlO toleram ou animam crimes desta 
ordem têm -todn appnrencia de conndencia e 
curnplieirladc com seus nu tores; e jü qnc cm ro
laçiio no Cenr:\ e especialmente :i horro!·osn c~rni
.ncinn do '.I:abntingn, ns aJltOI'idatlcs ~uperiOI'OS 
continua~-rt nessn cspccie do confldcncin c cmn· 
plicidade com llfiUOIIc,; que mDis animnr:mt os 
:n1te1·os dnquellc nefnnclo crime, peço permissiio 
rw•·n de novo lêr este tl'ecllo, qnc· contint\a a ter 
torl:1 ::tpplicnçuo no easo. 

• A ropubl ic:t, disso ollc, cstú om vossas miios; 
e lia St~i·:í o promio tlc vosso snbcrlorin, sine qua 
non. Todas as vezes CJUO vos·cxcedcrdos, todns ns 
vezes q no lovm1t:11•des questões inopportunas, · 
todns as vczus que, a vosso peza1', cm o sei, vós 
pnrocerdes, sem o querer certamente, os confl· 
dente~ ou os cumpliccs dos homens da dcsortlcm, 
fieai cc1·tos de que, aceitando essas appm·encins 
de complicidadc, inJligis :\republica o mais vio
lento golpe, que clla JJossn soll'r·or (movimento.)• 

Sr. priJsidcnte, cu ovo tnrminnr Jl!ll'!l niio fn· 
Ligar .a atLençile do sonndo ; mas antes de fn-

s~u nome, o gant:;J•,~/ .Lnfayette, com cujas qua· 
l1dmJes o nobre m 1111stro tem muitos semellwnçns, _ 
lllC'llOs nncrnclln que foi uni dos distinctivos da 
vida dcsso homorn celebre. 

Rcllro-me :i popularidade quo sempre. ncom
punlllm o ::rcneral Lnf:.yette, desde que começou 
a ser notaveJ nos dous mundos, isto é, desde 
qnc fez a cnrnpanl1n da Amcrica c combnt<>n pela 
ltbe1·dade de um povo, até cino voltando :í Francn 
s,na ]lopulaJ•idaclc subin no ultimo ponto, e j:í no 
hm de sun vida o habilitou n-collocnr no throno 
um rei. 

Eu poi3 entendo qtw, si o nobra' ministro 'se· 
parece no nome e cm :l!gumas qualidades com o 
fumos_o gcneJ'nl, niio tem infelizmente :1 sua po· 
pulal•l<ltldc. E tanto que o nobre . ministro que 
J:Í. t1mdo :1spir:1do:i honra dt• so1; deputado, nunca 
põd.c CC!_nso~r.nil-a; sómcnte viu satisfeita n sua 
asplrll!)IIO dcpoi~ que 'foi ministro, nssim como 
no~sa posit;ão lhe será fm.:il o itigrosso no se
nnc1o l.n·nzileim, e,;sa Ithaca a f)llC, novo Ulysses, 
tcr:1 do chegai~. · · · 

A ·1l· Ex. pois sej!l·rnc licito applicnr o conceito 
que l! em um escrqllor notnvel, o SJ·.-Thtu·ouu· 
Onng-111 em sua obra·- O pa1•tirlo Ji!Jel·al sob r• 
restauraçiio-pnlllicmln cm i87G. Disse ello: 

• f\peznr do seus defeitos, Lufuyette tinha 
qual1d:!des de cornçiio que ~e niio cnconr.rnriam 
no cgo1stn c corrompido Constnnt : sinceJ'idade 
generosa c até um ponco in"'enun nns convic· 
()Õos c attitudcs, dovotnçilo· fncil, posto que 
sempre faustosa, :'t snu causa, dign1dnde ex
terror de vicln, integridade nas questões ele cli· · 
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nheiro, henevolcnciu :~mavel 
~ulnrrnente. para os seus. • 

pura todos, pnr'ti:. isto dcpendü( dil instnlln~iio da comnrcn, clle ex~ 
cod.ou o pr·nzo; niio tendo havido pr~orognçiío, a 
llwsour·tu·in entendeu q~lC. niio lhe. llc1_'i!r p:rg'nr o 
ordenudo; c o nobr·e mrnrstr·o dn JUS!r~n; sendo · ·; · sõnhi}r' iro voil·c·r· ile'1789 ~·l7iii;··ri1o'sírõit:5é. 

abaiXQ de sua missão, incapaz do. uma resoluçiio 
llrme, de uma acorro seg-uida, • o homem dns 
indocisoos, • c:omo o chamava·. onlfio lH_irabenu .. 

:. ; . E·n;. stim;u~·. riesiô .ntarhrie·z: 'rjti.é 'rã-~ i à 'tnit'tó~ 
•!sforr;os pnrn set• rlornocrata, ·as rtualidades · in
l:ellcctu:~es, ou rnorar,s, dignas de nota, u pulidcz 
impertinente do espiritn, r:omo o recnto do ca
rar;ter, eram restos de ndstor;racia, de rruc ellc 
nlio tinl!a podido desfazer-se. • 

.Tenho concluido. ( .1.1fuilo bcln; muito úcm.) 
A di~cussão ficou adinda pela hora. Retirou

se o Sr. minis·tro com as mesmas. formnlidadcs 
com que fóra recebido. · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO .DIA. 

. A ESCOLA l'OT. TTEC!INICA. 

Entrou cm discussi:io o requerimento do 
Sr. ·Jrmqueira, pedindo cópia do officio do COl'l· 
~elheiro director into1·ino da escola polytechnica 
e da ni:tn dn congreg-aç1ío. 

Não havendo quem pedisse a palavr:~, nem. 
numero para votar-se, flcott encerrad:t :r discus-
s1io. · . 

Seguiu-se a discussiio do requerimento do SI'. 
Teixeira Junior, pedindo cópin do aviso expedido 
:1 direc:m·ia dn mesma escola; inquit•indo dos · 
por·nref!ores que se deram na .congrega()fio dos 
respectivos lentes. · 

.Ficou pelo mesmo motivo encerrada. 

l'AG.U!ENTO A mr JUii DE DffiEITO. 

Entrou cm discussão ·o ·rcqtteJ•imento do St·. 
. Cort·ein, pedindo inl'orrnuçücs a respeito da quan
tia dispcndida com O-pagamento do ordenado do 
juiz de direito de ';l'aqtmrntingu, na provincia de 
Perna m.Luco. · · 

oonsultndo; resoi\'Ctt cm· contrario. . . . · 
Creio que S. Ex. resolveu bem , a vtsta do 

decreto do :1~ ·· ::k Fevereiro de :1877, FJUe diz o 
segurnto (lê;·: 
· • Os presidentes de provincins Jogo r1ue tiverein 
sciencin, pela publicação uo Diario D!ficial, dos 
decretos que classificarem comat·cas novas, c 
fil.:trrern os vencimentos dos respectivos prornoto
res .publicos, nfto só IJreceder<io ti nomea.,;1ío 
destes funccionnl'ios, o ·ti clesignn(!fio dos substi
tutos dos juizes de direito, sini:io Lambem 
nssiguariio o uia em que seja instnllada a co-
marca. • ·· 

Portanto, n instnllac:ío da com:trea dependia dt• 
ordem do prr.siden te àn provincia ; e niio a tendo 
e~te expedido dentr·o do prazo concedido · partr 
entr-ar em exet·cicio o juiz de direito, excedetl 
clle o prazo irHlependente de sua vontade .. 

O Sn. ConnErA:- v. Ex. quer defender o mi
nisterio :l cttsla do presidente, ma~ neste caso 
niio póde. . 
. O Sn. LEÃo V ELr.oso: "- Não accnso o presi

dente da provinciu. 

O Sn. ConnEIA :-Porque nomeou o ministro 
o juiz de direito antes de tempo? 

o Sn. LEio VEr.toso :-Como nomenu antes 
de tempo? Pelo proprio regulamento não é pre
ciso que a comarca estejn instnllada para-ser. 
nó meado o juiz de di rei to; é este que n vai 
instnllar · nias . nlio o pó de fuzet· si mio em dia 
designado pelo presidente da provincia. · 

O Sn. ConnErA:- D'ondo conclue V. Ex. que 
o Juiz de direito é indispensavel para. ir instal-
luçiio da c9marea ? .. 

·O Sn. LEÃO VELLÓso: -Das seguintes pala
vras· (lê) : •· No di11 marcado. os juizes de dit·eito 
e os prcunotores publicos nomeados .... 

'tl Sn. Conn~IA. :-Leia para diante.· 

o S':~•. Leão VeUo""o :-81·. presidente 
me parece que o proprio illnstrado autor do re: 
quel'imento..j:l niio faz cnbedal dclle, <:lcsde que, 
tendo discutido C> prcamento da justiça, deixoa 

0 Sn. ·LEÃO VELLOSO:- ... co;. na snn fnlta OU 
impedimento, os substit_utos legaes, entrar·ão em 

. exercício com os fot·rn&lldades do cstylo·. • 

. de parte !!Sia ma terra... · 
o Sn. CormlllA :- Porque eslava este l'CCfUCl'i-

mento pendente de disctissiio. · · 
O Sn. LEÃO VEr.toso :-· ... sem duvida .re

eon!Jcccndo que não teve r:rziio cm sua ccnsttr:' ... 
. O Sn. Commr.\ :'- Não. npoi11do. 
O Sn. LEÃO YllLLOSO :-... no nobre ministro 

dn justi~:a; por tot· manu:úlo pngnr no juiz de di
reito removido pnra a comarca ue 'l'Mtturrutingn, 
:-:ou ordenado antes de installnutr n comarca: 

O facto pnssou-se do modo por que pa~sm·ei ·a 
expô r, c hasta 11 simples oxposiçiio deli e, parn se 
ver qt1o niio procede a .censura do iJiustrado 
~lUIOI' dO requel'lll1ento. 

Foi· removido da comarca da Imperatriz, no 
CenJ·:í, pat•n a ue 'l'nqnnrntinga, em Pernambuco, 
o juiz do direito 1\Iaciol [>inboit·o, e lhe foi desi
gúado pl'I17.0 paro outra r cm oxercicio :mas como 

I ? III 

O Sn. ConnErA : -·A11 ! 
OSn. LEÃÓ VEttoso : -Si procedesse a cerisurtr • 

sel'in c·ontru o presidente tla provincin, que de
morott·a cxpcdu;ão de ordem pnrn instnllaaão dn 
comarca. 

O Sn •. Connr,:r.\:- Contt·a o ministi·o, que foi 
precipitado na nomeuçiío, . 

0 Sn. LEio . VELLO~O :-Não foi prMipitado'; 
a comar•cn achava-se cread11, olle estnva om set1. 
dit·eito, nomeando o juiz e o fez; a insta Ilação é 
posterior·. 

OSn. Conn!lrA :-Pot'rJUC razão não se instal
lon a comarca 'i' 

0 Sn. LEÃO VELLOSO :-Tenha a bondauc dt• 
ouvir-me c vorrí qne niio procede a sna censura 
contra o 'ministro, c qne e'!- nuo qnero dc~enq.or· 
o ministro t\ custu do presrdento da provmcw. 

o'sn. CORDEIA :"'-E' o 'que OSIÍI fazendo. . 

EDV l\LDO !Ít-:díl\ 
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o Sn Lr.:i.o Vm.Lo.so :-Deh-so Lllll r.!la!)iio a 
'l'aqum:atin~rn o seguinte !'neto: foi villa noYu, 
tcr·mo noV•) c comarca II0\":1 ao mesmo tempo. 
·UM Sn. SllS.\oon :- Creou-sc cm uma frognc· 

zia um termo c uma comnrca. . · 
. O Sn. LEio VE:r.r,o~o: -~las ifllCill ct•cou? I~to 
:1con teceu no tempo tios conservadores. 

O Sn. PAn.\N.\GU.i. :-V:i a quem toca. 
O Sn. L1~1o VEr,Loso :-Qnero sómentc rcgis· 

trar o facto. 
O Sn. lh:;T.\s :-Essa dcclm·n<:;iio era ossen_cial. 
U~r Sll. SES.\DOR;- Ell sabia perfeitamente 

que não roi ng·ora. · 
O Sn. D.\NTAS :-Então qniz de proposito cen

surar a nssomblén conservado1·n. 
Ult Sn. smiuoon :-O g·ovcruo conscl·vador niío 

quiz prOl' C!' a comnr·ca. 
o Sn. f.g:\o YELr.oso :-Nfio JlO!li:l proccilcr· 

dosse modo, porq110 o governo nlio é .i uiz da 
ac:i,·ão do comul'ens, ntt1·ibuição d:1s nssembl~ns 
provincines. · 

O Sn. Comul!A :-~las ;,i niío havi:l termo? 
O Sn. LEÃO VELr.oso :-A asscmiJlén provin·· 

eial estava em sCLl direito cle\•ando ti eatcgoria 
•levida tJ cronndo a comarca. 

O Sn. B.\nnos BAilllllTO :-Estnvnm cm setl di-
J'eito. · 

o·sn .. 0.\=''1'.\s:-Abnsou de 11111:1 nllriiJUit~iio su:1. 
O Sn. LI>Ão VJ•LT.oso :-EntL"ctanto, tenho 011-· 

vido uqui a dotltrinn de que o poder Jogislit· 
tivo tem o diJ·eito de niío consignai' verba p:wo 
us comnrcas crcndns pe!us asserniJiéus provin
<;iaes. Siío el!ns j uizcs clu neccssiiladc da crcnnrro 
llc comur·c;Js; si nlnrs:tm; o caso é nntro, mus o 
JlOdcr competente 11:1ra corri:<·it· c~ses abusos 
não é nc111 o cxccntii'O nem. o legislativo gcr:tl. 

o Sn. D.\x·r.\s: ...._Este é obrigado n vot:.r os 
fundos. . 

O Sn. ConnEIA:- ~fio a)lOiado. • 
o Sn. LJ,Ãn VEr.r.nsn:- Siío dc~sr.s fncn,ldndcs 

Jen·islntiva~, a rc~peito das quncs ntío ha cor-, 
rectiVO lcg-nl. Qn:>l O CCllTCCI i'.'O.UOS nbuséJs CfllO O 
JlOI1e!' l_c:.dshlti\"0 COl1ll!?CtlC? As a''SC!I'IIJ)óas 
})l'OVIJl(I:WCS llt!SSC Ctl!SO S~IO SObeJ.~nnng. 

o Sn. nrumno u.\ Luz: -1\fns Ul>S · tam!Jcm 
somos sobCI'U nos. • . • 
'o Sn. LEÃo \'m.1.oso :-~este Ctlso niTo o somos, 

J•orq uc o· Jllltlcr lcgislatil·o gc!'nl niío Jlódc con
·~tituii'·SO .i niz da.; nttt·ibui:;ues <las asscmblúns 
Jll'OY i ll c i aes. 

O Sn. llriliWlO Do\ Luz:- Xcm ns :JSsem!Jiúas 
provinci:II};S pot!um constituil·-sc juizos du des-
pe>n pn!Jl1cu do tllosonro. . 

O Sn. L:;.:\o Vm.1,oso: .:... Enl.tío reformemos o 
nclo ~ltldicional. Sil•) porlet•cs r1nc oiJt':tlll caün 
um cm soa logitinra csplwru : n nsso111!Jiúa .pru
vinci:d reconhcc•!nllo n ncces~iundc 1la crc:1(ião 
de. cumure:ts, o o po,lcr legislativo g'ol'81. YO· 
tunllo rnnllo' parn ellns ~OI'Oill prol'itlns. C1·endn 

.:1 comal'ca ]lOI' lllll:l lei, estu dc\'e sur L'•!Speitmln. 

0 S!l. Htllllll10 n.~ LI:Z : - Qn!llll1o lil'·e1· llii:ÍO~ 
pnro t.•:;~~·~ li 111. 

-

O Sn. D,\:S~'.\S : - E' obrigndo u votai'. 
0 Sn. VISCONDE Dll AliAETB ; -·Apoiado •. · 
0 Sn .. LEÃO VELLOSO :-Niio sonhor, Ítiío O COlll· 

Jlrelwndo nssim. Si os nssombléas provinciaes 
nlmsam, entüo. proponha-se a reforma do neto 
adt!iciounl, mas ni'to so lhes tiro pot· este modo 
uma de suas nttribuições, porq11c JlCst•J caso as 
osseml.rlt.lns provineincs procedem como poder 
sober3110~ ... _ 

O Sn. 0.\NÚs :-Apoiado. 
O Sn. LEÃO VELLoso :-Senhores,. uma dus 

mais bellas conquistas da li!Jerdude do nosso 
pniz t.í o neto mlaicionul, c penso como o 'nobre 
Darão de Cotcgipo qttando disse queM neto mi· 
dicionul talvez se devesse cm. gTtmde parte a 
intogridnde .do Impcrio (apoiados).· . 

O Sn. Conut>J.\ :- Niío somos contr:. o :.cto.
addicionul, 

à Sú. LEÃO VJ,r.r.oso :- E desde ri ué pensc1 
nssim, e comigo todos os mcu.s co-rcligionut·ios. 
quo ·somos [ll'incipalmontc l!omcns de prin~ 
cipios, dCI'OUIOS zcl:lt' a5 nttriiJnir:iJcs conl'oridas 

1

1 pcl9 ucto nd~!iqionnl ;'1s · assem!Jiéãs Proviuc.iucs. 
.Mu1tos !Jenc!Jc!Os tt)m c!las ]li'Cstndo :1s sans res
pcctii":IS peovincias, e si tUm :tiJ LtS:Hio 116 cxcr-

1 cicio de ;;uus atlribuicõcs, tambem abusos tem 
commcttido o póder legislativo g.crnl. Esta 6 
qno t.l" verdade. Mas, no ludo do nl;l'll)•S abusos 
que tenham prnlicullo, hão feito muitos i:JCIWli<.:ifJs 
ús prov.incius, !). lfHil dcllus si n~o (o~so:n as 
nsscmblens provmctaos com as aLtl'lbU1r:u.::s que· 
l•~m, ü vista dn noss:1 eéntralisa~:iio. • · · 
· O Sn. ConnEIA :-Essu nüo é a qucsliío. 

O Sn .. L1Úo Vgr,Loso :-Dcscttlpc-me o scnad,, 
c.stn rligrcssiio. V:unos no fncto, crua é a mute1·ia 
do rcqncrimcmto ·do nobre senado e pela t•roYin-
cio do l'ur:.nü. · 

Como eu lwvia llito, .não 11i·ocedc a censura 
feita :w minisli'O c nem foi cnlpndo o presiderlt•) 
da JH"m'incin,· porque o duvidn nasceu do sc
gninto: Naquclla Jo~:•lidnde hom•e duns e!.e.icues 
JlOI'U n cnm:trn mnnlctpnl,·c nmiJn~ fornlll Julga, 
i.l:ts Yti!idns JliJIO potlOI' ,iudicial'io. HOUI'tl, pO!"· 
tanto, r.Juus dcci~iie:; contmrins ... A rr~Jaçiio do 
üistrieto ret:onllecou Y:HiLia uma clci~:iio c o juiz 
de direito rccouheccn \'Íilida n outrn clci•·ão. 
A' Yistn disto o· presidontc, hesitnndo so!Ji•e o· 
a.lvitre c~ue convinlln se·g-uil', desde •J uo h:tvin 
duas !lcclsües do poder Jndici:JI'io, mnltns tentl•) 
por si ~ comjletencio, conSil·ltott. o gr!:tul'no " 
conseg·umtcmente domorou-so .a solnt;ao desta 
qucsLiio, entendendo o prcsitlcHlc que :mt•Js llê· 
obter n decisiio tio goVci'IIO nüo podiu OI'<l.:mu· r• 
inslullaoiío dn comurcn. 

O ~·n. Conn1~1A :-Apcza1· tio octo à'o ::;·ovct•no 
que nomeou um .i uiz de direi to pnra c lia'! 

O Sn. J,EÃO VEI.LQSO :-DJstle que a cnrnur<.:n l'l•i 
classificada. nomeou-se o juiz du direito. . 

·Depois o qno nconteccn? llom·c n lllHJi,;un •la 
thesoururia gel'l!l rceusnntlo o png:mwuto, dccisiio 
que foi ao min1slro, resoh"<JIHio este dc~de f]tW o· 
juiz do àil•cito uiío tinlw cxt:"di,lo o prn::o·pot· 
'culpa suo, uuo potlia IIOg'!ll'·sc·lho o c!irei1o nos 
voncimc11to<. o o cnlcndou bem. ii" wm!'o!'llli· 
do.do com a lo i e com n j nsti~'n. · 

O Sn. I'AJU:<.v:t:.l : - ~\!loi.~tlo. 

"lf·l.· 
![: 
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O Sn. T .. m:to Vm.r:oso: -B o mett llOIJl"O ·col· 
1ogn com o soa espírito ele ;usLiçn,Jin de •·eco· 
llliCC(\1' -fJUC niiO procede a SUa eenSlll'/1 contra O 
uoJ)rc minisu·o (ctpoiculos). · 

Mncbado, Bnt•ITo de Mnmnllgunpe, Goi:Jov, cChi~ 
. c borro, J.eão Volloso, Bttrão do C otegipe: .Anliio~ 
· Correia, Lniz Carlos, UiboiJ'O dn Luz. Visconde 
dÇ 1\bnctr.í, Visc_q~ue .do Nicthoroy,. ·JnnrJileira, 
VIsconde do 1\IurltJIJn,. Alfonso. Celso, Mendes do 
Almeida, Jngunribe, Hn•·ão do ~Iaroim, l\Im·qnez 
do Her·vnl, Pnrnun~lliÍ, Bariio da Ln:::·unn,. Diogo 
Vel)1o, ui niz, Pncsdc i\Icntlonça, Lei !tio-da Cunlul; 

A elisctissão ficou adindn poln IJortl. 
, O Sn. Pnn:sroP.l\"rE den pnru o,rclcm elo dia Q, :, 

f .n )JCII'tc,(a,itf eis 2 f/2 lwms). 
Votnção· elos l'CfJllerimenlos, cuja discussão 

IJcou encOJ'l'ndn. ,. 
'Conlinua,-,ão, cln 2.• discnssão elo nrl. 3. 0 'do 

projecto do )e i do' orçamento pn•·n o exercício de 
18i~-f880. relativo' ás despesas do ministerio 
dn j USti~JõL . ·' . 

2. • pw·te (âs 2 f/2 !tONIS, 011 antes). 

N1mes Gononlves o Si11imlnL · · 
Deixaram tio compnrecer, com e~usn partici· . 

padn, os ·Srs. Conde do Boepencly, Duque de 
Cuxios, Octavinno, Pnnla Pessoa, Silveira J ... obo. 
1'cixoiro Junior, Almeida o AJlJUfJUerque, Sontivn, 
Visconde. de Dom H e tiro e Visconde do mo 
Dr~nco. 

Deixaram de compm·ecot;, sem cous:i pni;tici • 
podn, os SJ•;o;, D:m10 elo Soüza Queiroz. e Vis· 

· 2. • e ultima discussão elo parecer flo commissão. 
de constituiçiio, sobre o rerJUCrimcnto de Jicenoa 
llo Sr. senador Firmino Hod•·igues Silva. . 

conde de Snassuun; . . 
O Sn. :1.• sr::ênn:1·,~nro deu conta do sqguinte 

Contfnunção dn discnssiio :idincla elo projecto 
do senado, letra H, do corrente anno, reJntivo i1 
concessão do.mcio soldo ::is fllllns dos· officiacs do 
oxcrcilo e ela armada. 

2. • discussão da pi•oposir:iio da cama r~ dos 
Srs. clepntados considot•nndo" a D. Hito l'!Ingessi 
Pint0 nptilpara rcceJ)er o meio soldo de seu finado 
marido.. · 

9. n o ultima discnssiio do parecer dn mesa 
sobre os reqtlerimo:ntos do ·amnnucnse dn sc
cretnria- desta camnrn Antonio. An.gusto de Cns-. 
ti lho. 

3. • discussiio das proposit;ões da enmara dos 
Srs. deputados elo corrente anno : 

N. HIS .• autot•izando o governo a conceder um 
nnno de licenca a:. Dt•. João Cuclnno Lisboa. 

N. :1.87, npprovanclo a pcnsiTo concedido ao ci-
undiío frnnccz Charles Decorio. · · 

Ns. :161i, 167 c fSO;oonccdendo dispensa nos 
estudantes llfartinho Col'l'oia do· .Somm, Jovino. 
Odilon Cnstcllo B1·nnco e Josó Antorrio de Aze
vedo Vianna. 

N. iM, nut~izimdo o goYet'liO n m~llldnr 
ndmittir a exaú1e elas. nwterias do curso de. 
obstetrícia da .fnctlldnclc do medicina do IUo de 

·.TmlCit•o a Di na de Oliveira l\fello .. 
· .Lo"'nntou ·se a sessão ús 3 :17~ horas ela tnr.de. 

;;~9.n Sc>!si'io em~ deA.go ... to de.ll.8,.D •. 

PnESIDii:NCIA DO SU. VISCONDE DE JAGUAI\Y. 

SU:\UIAnro.·....: ExPt:oú::-.Tc • ...:.Pu.rocot• d1~ commiss1io do pon. 
seios c ordonadoti do senado so)Jro a Jloon~a. no contador 
dn. ~gtl'ndn do 1\n•ro D. r•olla·o· II, Antonio ~Josú Tronch.
"Roctif1cnc'1o do Sr. Corroia,- Romo:tsa no govoJ•no do 
pna•ocoa• sobro n oloic110 do S. l'nulo. Dlscua•so, do Sr. -1. 0 

ljocrotnrlo.-Pnuu!m.\ I>.ut'I'C tM OIWP.ll no ou.-A oscoln 
polvtt:lchnlcu. Ailfli'Ovncito do l'oquodmonto ·do Sa•. Jnn
quÕirn. o do do Sr, '!'oixolrn Junior.-Oa•oumonto dn lusUcu.. 
-Discursos tios Sr11. minl:Jti'O lia jnsLicn. e 1\ii.Jolt•o i. a Luz. 
- S1~ou:-;nA I>.\n'l'R DA onuKMIJo DIA.- J..lconou ao Sa·. sonrttlor 
FiJ•mino H.olh'IS'UIJ:J Sih·u. Enco_l'rnmonto "da discusslio. 
-Projecto- do senado Iou•n U •. Discursos dos Srs, :1. 0 so 
orotnt·lo c Antl1o. . 

A's U horas dn mnnhii. foz-soa chumacln' c ncho
. l'rtlll·SO presentes :29 Sr~. ~onudoros, ·a subel': 

Visconde do Jngnnry, Din~. ll,c Carvnlho, Cruz 

J~XPEDlENXE. 

. Officio do il1inisterio do Império, do ·2 do· co1:-: 
rente .. mez, rumettcndd' os nutogrnphos snné
cionndos dns resolrttj.ies da ossembléa gernl c~uc 
approvom ns pensões · corwedidas o O. l\I~ria Co
rion dn Silvn e O. Honorinn dn Silva; no· cnbo•do 
esc1uoclrn reformado do .2. 0 bntillhiio de infantaria 
Dvmiiio Fclix ela· Costa, e no ex-foguista 'do mo
·nitot• Solimões Amaro Esteves.-Ao archivoos 
nútographos, communicando-sc :'t outra cmnarn. 

E cm seg-uida participon qno na nltimu 
scssiio o St·. Visr:ondo ·de Dom Retiro conm1nni' 
córa CJUC niío podia. COlllJJarecer, por acllnr-se 
incommodado.- Ficon o senado .inteirado.: 

Compareceu mais o SJ•. Dan tos. 
O S11. J'llESIDENTE abrit1 a sessão. 
Leu-se a act~ da sessiiÓ.anteccdeute,. o, nãôha· 

vendo qtt'em sobro ella fizesse obscr.vac;;ões, den-
so .por approvado. · · 

ComJ)nroceram. depois os Srs. CtmlÚl e Figuéi~ 
rcclo, Uchôa Cavalc:mnti, João Alfredo, Fausto 'de 
Aguiar;· Silvoir11 cln 1\'Iotta,.l~ernandes da Ctmhn, 
Vieira da ·Silva, Barão de Pirnpnma . o Barros , 
Barreto. · 

O Sn. 2. 0 s~cnn:Tanro leu o seguinte 
Parece1·. 

· • A commissão de pensi:i'es o ordenndos exn
minon n p•·oposiçilo vinda du camm·a dos Srs. de· 
pulados n. 927, de 28 de.: Julho ultimo,· nutori· 
znndo o. governo u eoncc.'der·. ao contador. da 
estrada de ferro D. Pedt•o II, Antonio ·José 
Trench, um nnno de. licença, com o .respe·ctivo 
ordenado, p~ra tratar de sua snudo·; o reconho· 
cenclo justo o motivú · de molestin, enbnlmenle 
comprovudo por nttcstado medico,- o. tendo em· 
considon•çiío o qne n!Jeg:a o preton<lente: nn eX'· · · 
posição junto, é de parecer que seja npprovada 
a reJ'e•·idu proposi~iio, sondo Jlnra esse. Jlm sub· 
mcttidll (Í d ISCllSSiiO, · 

c Snla dns commissões do senndo em i de 
Agosto do i87!l.-A. Leitão da Cunlta.-Antonio, 
Jll. Nunes Gonpalves.-L. Antonio Vieira. da Silva.• 

Ficou sobro n mesa pnra ser tomado em con· 
sidornçiio com n proiJOstção a que se refere, mdo 
cntrNanlo n imprimir. · 

EDVJ\LDO IÍ.-rMJ\ 

OPl':JV\DOR 

'. 



t.~oO ANNAES DO SENADO. 

os~-- Correia (prla Ol'tleilt):-Na publica-. 
<;iío do discurso que profet·i qu:mdo se rliscutia o 
parecer dn comrni,;s5o acl.'rca das oleiçües de S. 
Paulo, hn um onga110, que tonho necessidade de 
rectificar da tribuna, contra o mett costumo. 

Continuou 11 2.~ discussiío do ar L. 3." .do projecto 
de lei .do ot·çnmento pura o exercicio· dl! f879-
:1880, relativo :Is deSjJesas do ministerio do 
justi!,'a. 

O S•·· lLa!'layeU;e (rninlstl'ú da justiça) 
declara f!LlO o dtscut·so profer1do ·pelo !Jonrudo. 
scnndot· du.Hio Grande do Norte; produzin em Hcl'el'intlo·mc• it opini:io que sustento qunnto i.i 

vnlidnde da< eleições rspccinos qtte se fazem fórn 
do pt•nzo legnl, em v_it·turle de ordem dos presi
dentes de provinci:1, po.tdet·ci que ossn opiniiio me. 
tem sido praticamente muito dolorosn,c munifestci 
a magoa <I ue senti pelo voto que. dni aecrc:i 
rlns u.ltinws eleições parn senndores, á que se pro
cedeu na Jll'OI'incia da B:thin. Depois ncrcs
centei :-niio tenho n,g-orn m_enot· magoa.- .A pu
blic:t{•i"oo foi :-não tenho agorn n menor magoa :
o.i.o contrario. 

RE.\IES3A A~ GO,VEn:-;o DO I'AllECER sonnE A ELEIÇÃO 
DE S. I'AfJLO. 

O Sr. Dias <le C::u•-.o.•a!ho (pela 
o1·dem):-Sr. prcsirlente,éorno 1.• sccrot:orio,tenho · 
ele eumpt·it· " doliJJernçiio do. ~enndo l'encida nn 
nltima sessiio, enviando no governo o parecer da 
commissão ·.de .•onstitui(;ãO e diplomacia a res
peito das eleio;ões · dn -pt·ovincia de S. Pnulo, e 
como Iw nelle uma qtwsti10 novli, jnlguci dever 
communicnr ao senado qual a miuhn intenção 11 
este rosoeilo. · 

Pretendo enviar ao governo, pelo ministerio 
do Imperio, urna cópia a uthenticn do parecer, nn 
fórrn:o costumarln, conjunctnmen te com a da 
lista .nput':lda pela t•espectivn commissiio, authen
tic~dn peJ:J secretari'l, si o senado_ outra cousa 
não determinar. 
. Como niio desejo tomar sob;-e mim a miníma 
respon:<abilidode iJeste acto, sem conhecimento 
elo senado, entendi por isso de\"Cl' cxpôr qual 
tem de ser o men procedimento nesta matorin, 
isto é, remottet· a c6pia do parecer (Jat·n que se 
cumpt·nm as deliberacões-do senado, e uma cópia 
authen ticnda pela seeretarin d3 lista apurada 
pela commissiio. ._ . 

PRIHEinA PARTE DA OlÜ>EM DO DIA. 

Yotou-sc c foi llfllll'ovudo o requerimento do 
Sr .. Junqtwit·n pedindo .cópia do ameio do con
selheiro dit·ectot• int~rino dtl escoln polytechnicn 

. e da neta da .::ougJ~egução. 
Foi igualmente submettida t\ votn(;lio e appro

vado o requerimento do Sr. Teixeira Junior, 
pedindo ctlpin do nviso exrediclo· ti directoria dn 
mesmn e~cnln. inquiJ•itHlo elos pormenores qne se 
deram na congregnçiío dos lontes. . 

OllÇAliEl\':0 D.\ JrJS'I'IÇA. 

seu animo Clolorosa i111prcssuo. . 
Os hODI'tH.los sen!Ldot·es, qne anteriormente ' 

f:ollurarn, haviam dudo no debntc um tom .alto o 
digno. Coutbateram os netos do mini',.tro da jus
.tiÇ!I, com Vtg-ot•, mas trutundo.sempre n pessoa 
do ministro eorn ·a urbanidndo c1ue, na phrase dt~ 
u.m escrijllOr, é a delicadeza· dos gnmdqs cspi-
1'1 tos · . · 

Ne'm fôrn licito esperar outt·n cotl~n. Os taleÚ
tos superiores vivom tln v!da das idéa~, ele\,am 
os us~umptos de CJlle se occupam, enc;oranrlo as 
qúestücs pelo sCLl Indo gt'llLlilo e nuncn cnxe;·
g:mdo o pequeno, q uo de orclinaJ•io constiLuo o 
entretenimento dos· cspit·itos curtos e apouc:odos. 

O nobre St.·nndor pelo 11io Grnndu do Norte 
procurotl dar roo debate umn nova (lhase, toman
do pot· tltema cl:o primcirro p:orte de seu discurso 
a pessoa du ministro d:o Jllsti"a. D :mtc deste 
figurou S. Ex. hypotllescs c:fo elignidado ou· 
inelignidn.:le nessonl, chegnndo· ._ll"JCSioto a dizur 
que o mini~Lro da justiçn era lwbil nn magicn
tura, c que, por intenneclio delln, illndia os 
seus devet•es. . 

A posição elo orador no senado, c as res tl'ic
ções qne os deveres·delln lhe impõem., inllibem
o do ncompanhar o noi.Jrc scn11dor no tcueno 
para onde ::;. Ex. anu~tou o d•!bat ... 

Si pndesso usar ola mesma liberdade, que tem. 
o nobre senador, e dn qual pcllo permj,;,:ão para 
dizet··Jh'o, não fez uso muito convenieute, 
opporia tnmbern hypotheses a hypotl1eses e lem
brat·in a S. Ex. que ha magicas nwis hnbois do 
qnc o ministro- da j usti{•n, magicas 'I ue sn bem 
produzir prodígios, q uc seguramcn te conl'undi
riam o propt·io Alndino, sem embargo de sua 
mirincn Janopuda. 

Limiuor-se-lw. porem, a repetir ao nobre sena
dm· o hemistichio do poeta: Puari~ saem· est locus, 
exlra ..•. · 

Na scgtlnda parte do sen cliscur"so denunciou. 
o nobre senador crimes gt·aves perpetrados nas 
províncias du.Pnra·hybll e Rio Grande do Norte, 
dcnnnciando nindu irJ•eguluridndes c pbu,;os, que 
disse httvorcm sido commetticlos por autoridades 
policiacs. . 

Dcclurn o or::~dor que tem conhecimento dos 
fnctos articulni.los JlClo nobre senador, n rosp~ito 
dos quncs ji1 o governo empregou,. continúa a 
cmpt·egat• o Iw de ompregat· as prf?videndas 1\ 
sen ulcunce, para que os uutores SOJnlll se\"ot·a· 
mente punidos e se nlío reproduzam tnes f:1ctos. 

Achanuo ·SC na saltr immcdiatn o Sr. ministro 
da ju~ti~n, forom sorteados pnr!l a depuLnt'1oo 
que o dovin receiJet· os St·s. Visconde de llltlritiiJn, 
Hibeiro dn Luz c Btil'J'OS Bnl'J'eto, c sendo o 
mesmo senhot• introduzido no snl1io com as fot·· 
malidnlles do estylo, tornou a~sento nn ·mesa á 
ãireitu do Sr. Presirlontc. 

Fez nindu o nobre serwdor um elenco das 
:;:rn1·es questões trazidas ao dolmto p'elos membt•os 
do senado· que o precedcrom. Niio discutiu 

.s. Ex., porém, ossns questões, ou, em vez do 
discutil-ns, contentou-se t!nl dar sun opinião, 
sem u•nzot• novu I uz ao nssumpto. Seria, pois, 
consnmir tempo preciso ao senado o fatigm• sua 
attl'n~:io con1 t•epoti~'ões, si o Orlldot• insh,Lisse. 

E' 1:erto r/qe no llnnl elo seu discllrso o nobre 
senador nl udiu n uma questioo, rJUO uinda não 

____ .,..,.._ 
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veiu 3 debato; 3 de,s3ber si o potler logislntivo 
.p6de revogar decretos do poder executivo: . tornl. ·Este direito, na . encyciOlledia moderna, 

portoncu no CJUC os publicistas chamam direito 
publico orgnnico; .c, portnuto, .é .a~S!Jlllpto por 
essa natureza extranho no poder JUdtcwl. 

. oo mos mo modo, o nobre senndot~ não discutiu 
cstn rJuestiío .. ~lh! ~ntro.!antoé gra,•e, porqu!J ip.
teressn nos prmct)JJOs Jnndnmontaos· do du·elto 
publico universql o do direito constitucional. 

O nobre .senador, porventura, sem suspeito r :15 
ilifficuldades que n soluoiio desta questão oifcroce, 
quiz resolvcl-n com tuna distincoiío super!lcinl o 

As quostUes eleitornesn::tturnlmento niio entram 
nu cotnfleteucin do poder judicial, que tom por 
objcct.o jul"'j'nr as controvcrsias de interesse pri
vnllo o npp icm· o direito tis hypotheses occur-
ren.tes. · · 

imprestnvel. · . . . 
Consta no õrador que o nolJt·e ·senador por 

Go~•nz, seu antigo e sabio me.strc,. pretendo oc
cupar-se deste nssumpto. St. nsstm. acontecer, 
ll:lturnlmonte o J'nní com a elevn()1io rle vistttS e 
com a snpc!"ioridadc do seu rcconhecillo tnlento. 
l'erti entiio o orador n honra de tomnr pnt·tc no 
debnte. . · · 

Conserjltentemcnte, a competenein que o poder , 
j11dicinl possa ter em .relnçiío {t mnteria eleitoral 
de\"O ser expressa nn lei. Não .o estando; n n uto- · 
ridtlde competente ú ·o poder executivo, porque 

"é este rJuem d:í cxccuf'.iio :."tlei·oleitornl no que se 
rorere :10 movimento é cxcrcicio desse diretto. 

Nom na nova lei eleitoral, nem no t•egulnmento 
respocti\•o descobre o oradot· dispõsicão alguma, 
quo confira no poder judicial a raculdmle de co-. 
nhecer dos ncfird1ios pt·oreridos pelas relações, 
é pnrn veriticar si foram rm n1io proferidos dentt•o 

Pnss11 n respon dot· uo disc nrso do nobre senil
dor pelo Cem'á.· Occupot1-so elle Jnrgamente do 
deplornvel acontol'im.ento de ü de qnt~bro dp 
muio .passado, ocrJorrtdo na sun pt·ovmctn . .Fot, 
porém, intnilo principal. do S. Ex. tecer a npo
Jon·ia do major Ig·nncio .Tosé Corr811, figur11 pro
cn'linonte nnquelle acontecimento. 

dos ao dias. . ' . 
De verti sei· o [ll"oprio tribunal? Não, porque ello · 

uiio pcíde conhecer dos seus proprios :te tos ... 
I>.ondent o orador que o honrado senador dei

xou-se domiunr pelo optimismo.de seu espírito. 
Pura S. Ex., Ignacio .Tosú Corrên é um het·óe; 
procurou atú compnrnl-n nos vnrues mais-illus-
u·es da antiguidade! . -

Dirú no cmtanto a S. Ex. rrne a esse respeito se 
ncha illudido. Ignncio José Corr<la tem sido 
sempre um perturbador d:~ ordem. 

Declurou o nobre senador, ha tempos, em um 
discurso·, cjuo consiqerava como l~ornrms dignos 
de toda a fé. o vi"'nrlO Cln fro;:;uezm da Vi,.osa, o 
r.cncnto·eoronel ·Vicente ele l\Iagnlhiics Espit·ito 
Santo c o jt1iz de diroit;D da comarca. 

Pois JJen1 : vai o. ornúot· ler no senado um om
r:io do presidente dn pro1•incia, cm resposta tis 
tll""'nit;ücs contl'll esto formnlndns pelo nwjo1· 
Corrüa; c ver!i o nobre sen11dOI' CJtlC aqnclle pl'e
siclente fuudnmcntn grande lltimcro elo aJHrma
tivns mas coni depoimentos desses cidnclüos. · 

· O ÓJHcio é um pouco longo; mas o ponto é 
"I"IIVC c pol"isso pede liceu~n no sen:ido pat·n lêt•. 
"' 'l'cr{ninudn n leitt11·n, o Ol':tclor obsot·vn que 
tlesse documento rasul tn que o major Corr~n ó 

· um:pertut·lmdot• da Ot·clem publica, nve~ndo 11 
· pt·ati!:m· delictos, assim como que ú ell'cct_ivnmente 
<:t•iminoso o t::mto rJ ue se achn pr~llUJ:tCIIIdo 1jeJo 
juiz municipal, tendo n pronuncw stdo sustcn
'tndll pelo juiz do direito, qtlo nfio p<ido ser sus-
peito no nobre seuador. . . 

Como se deprohcndo d11 ulttmn parte do officto 
, <lo presidente da pt•ovincia, o negocio outrem n::t 
~Llll phttso .i uriil icn. . . 

Assegurn ao nobt•c scnodor rJUe o go~·orno hn 
,Je neou1p11nhm· ·o processo e tomnt· ns provi
tlcncinH que cou!J~rom <)lU sua. D !~nela, puru rgw 
os réos sc.rnm scvot·nmento pmudos. 

Oc<mpou-se tnm bem o nobre sen11dor da questfio 
rclatil'n no conJiicto quo se dúrn. cntt·e o presi
dout<J du pt·ovincin do Cenr::t o n rcluçiio, .ali\; 
entendendo S. Ex .. qno o prosHlonto <.ln !H"ovmc•n 
niio poilin.m:1túlur pt:oc~der n !10\'11 el?icão, do.selo 
flltO sn!Jststw o acorcl110 dn mstancm suportot·, 
em1Jor11 pt•ofcn·iLlo (óra do. prnzo dos :.10 dias; 
tendo o :telo do pres•tlcnto mtpurtndo 11 llllnulla
"iio dcsso acúrtliio. 
• Pnt•cce ao orador t]ue o no1J1•e sonnclor niio tem 
i·:tzvo. Trnta-sc tl•~ mnn qtwst~o llo direito elei-

v. IV 

I? III.~VA I I 

O nobre senador lembrou que o tribunal podia. 
conhecer pot• embargos; lllltS o orndor.observa 
que n1io pódc lmvor ta!· recurso, e qnnndo.hou
vesse, podia o trilmnal desprezar os embargos. 

Diz n lei CJtlc si o recut·so não fôr julgado, 
dentro dos 30 dias, se llaver:í por firme a clocisiio 
do juiz. de direito. 

Si só mente o poder .i ttdicial póde conhecer 
desse defeito, pet"guuta o orador no nobre senador 
qual. é n :tutoridade judiciaria competente para 
tomar conhecimento do facto? . . 

A: este respeito a lei na<ln diz. Serit o supre
mo tt·ibuual? Nilo, porque o cuso não 6 de 
revista. · . · 

A atltot·idmle administrntiya é' n competente 
)10!"11 dttL" oxecuciio nesta parte: 

A um aparte" tio St•; Jnguaribo ilizendo que 
recorressem no juiz do direito pnra·dm· excc':!
"ilo n essa scntenoa, rc&ponclo o orador que nao 
ii o jniz ele direito qu~m !lxõcuta n sentçu.':n, mas 
o presidente da· provtncl::t, o qual. snJett:t seu 
neto no ministerio do Imporio, po•·quo os lH"C· 
sidcntes'"lws pt•ovincias ttim compet!l~cinc para 
cxocu.tar os acórdãos do 1lodet• J nd1cwl sobre 
ma teria eleitoral. 

Arrtti tt·utnva -se nüo ela nullidndo · de . ~m 
acúrduo, mas d11 oxecncão da. sq,ntençn snlJS.!,S· 
tente. Hnvi11,. é certo, o ncord110 d::t rela(iao, 
t•efomwudo u dccisfio do. juiz de direito, m::ts 
fura tlndo depois do prazo, o ern por conseque_u
cin instlll~istentc, nfio podendo, JlOrconsequeuctn, 
o presidente executai-o t:ot· ser contra a letra 
della. A~sim executou n decisão judiciaria, que a 
loi decl:tra que se deve ter pot· Jlt•me c vnliçsn, 
rtunndo o ricórdi!o é profct•ido fórn do I)rnzo, tsto 
é, n sentença do juiz do direito ela C::tJlltal. . -
· A t•esoltlCiio do pt·esidente não importa, porém, 

como disse o nobre senndor pelo Conru, :uu~nllm• 
o nccírdiio .. O presidente m<o entron ~ln .mda
gaçfio da uulliduqe; niio procurou v01: SL ~mhn!n 
sido Yiolad11s as formas do processo, nuo di~Cuttu' 
mesmo si o ac<irdiio era ou não justo. Execntot· 
du lei, limitou-so n cxaminm· si o acúrdiio cot~ll- · 
nlw umn condicfio nccossarin p::trn a sua execuçuo, 
lllt:IS con.:Jiç:;;:o OXtt•inscea, O llii'O intrínseca; O O 
C'Xccu to1· tem o (Jir<Jito do couhec<JJ: si a sont~nç~ 
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fJLle 0_:1 antigos officiaos con~Lituem o britulhiir• 
cbs t•as, e os novos, o butallwo dos ratos 1 · · 

que se npreseutn pnm e:.:ocuc:iío tom as formnli· 
dndes externas legnos, ns coni:liçües oxtriusecns. 

Si, por exemplo. a unr juiz do c.:ivel ~c npre
sentnl· umn seutcnçn de tinrtilltn, prol'eridn por 
um tribunal oslrnngt!iro com e:ur quatw·, o oULrn 
sobro· n mesma llernnçn proferida JJOr um juiz 
JJrnzilei1·o, quem é o competente pnra conhecei~. 
o reconhecer qunl dns senten~ns se eleve cxe- · 
cutnr? E' sem cluvilla o juiz dn exccnçiio. 

O presidente dn pro1•incin ncltn-se c:n il!fmticn 
pos!~;~io .. Como cxeco to r da scn Len.;n do poder 
JUdccwrJO, aprcsentnnrlo-se-lhc duas senton!,"nS, 
uma do :1.•, outra de 2,• instancia, c, ·niio po
~endo .dat· a esta execuçüo, cxecul:t u ele 1." 

A gnnrda nncionnl do Imperio, que soube· no,: ·. 
campos do PurngLwy sustentar u hont•n dn patrin; 
c pn•·n n qual o invicto gcnernl Ozo1·io nüo tem 
siurio paJ;~vrns de-onthusiusmo c admiração, cruc 
agTndcçri ao nobr•J scnuclor o ridiCLliO ·cm que-a 
envoll•ou: '"· · 

l."ez ninda o nobr·e senadot• duns cila.:ües de 
esc:r·iptores eminentus, mas o ora(lot· esiú con· 

·venc•do que::>. Ex. lcn por odi~:ões incol-rcctus, 
-tJ que soll'cernm i.n LCI'J!Oiiuções. Assim corrige o 
sentido das paJuvras q Lle ::i. Ex. nttt·ilmi u á c i
taçào que fez do Duver:.doi- ele Hnurnnne, c con· 
tosta quo ·Seja de Mme. elo Staiil :t pnluv:rit itnfll'll· 
d~ute com f!UO S. Ex. disso que a•lttelln il!ustre 
dama quulificúra o procedimento dos home-ns de 

11JStUllCHI. • . . 
Niio- teve, port::mto, rnziio o nobre senador pelo 

Cenr:í, quando disse qno o presidente dn pt·o
vincia nnn nllou o :11:órdüo da' relnr;üo, c no 
mesmo tempo usurpou nma atLribni{:iio do poder 
judicindo. Quem annulloLl a eleiçuo foi o jn[z lle 
dircilo d:t capital, prevalecendo ossa dccisi1o pelus 
circnmstnnci:1S que jt'l se :~precinram. O presi-. 
dente não entrou ua icdagação de vnlidndc ou 
nullidade do :~có:·diio, liuliton-se a deixar do 
cumpr!l-o por Jhe fuJt:1r UIIHl condi(:i:ío oxtl·in
seca pura a sua cxocLl(ii:íO. Tumhem ni:to foi juiz 
de le;,:-ulidudcs, como disso o Sr. Cruz i\fnclwdo, 
estudou simplesmente a questão ·no pon<o do 
vista da sua compotenciu, que era o de execnçi:ío 
dentro clu lei. Proferiu senllw"a annullanclo. e, 
com<;> se diz cm direito, esgotou sua comrJe
tew:w. 

E' certo ter n camur:i municipnl funccionndo 
por :mno c meio, mns isso nfio resolviu a CJLlCS
tiio. A clei(;Do era nulln, c portunto, os vereado
res diante dn Jei não eram vorenclures. Acaso os 
cnrgos pnblicos se adquirem por prescrip!;tiO? 
Um Lnbelliiio illognlmento nomeado, <rno exerce 
20 e ao unnos o seu officio, mio é demittido r.o 
din em que se conhece a i!Jcg:llidade? Os actos 
Jll"aticados pelo t~uelliiio suo válidos; mas eilc 
uão continun u ext:wcer o seu officio. · 

O oradoz: pnssn cm segnidu n occuptir-se qu 
pnrte do dtscu1·so elo nobre senador peJo Çcnr:1, 
o que ch:tmu1•:.'t u pnrtc liLLcrarin, c é a isso o!Jt·i
gado, por·que S. gx. li A'OLt essa pm·te cóm :1 parte 
politicn o coti1 n parte -udministrlltivn. · 

Que1·endo S. Ex. justi11cnr :1 justez~l d11 deno
minüt·ão ~p1e o nuht:o senudor pela Baltia l~:rvi11 
dado no dtscurso do orndor, clwm:mdo·lho Odys
séu, e t1·azencJo suas reminiscencins de pt·of'essor 
cme1·i to.do rhetorica c poetica, disseta rw simile 
<JUO f[>z, que elle or:c c Ul!!·•scs daqnellu Orlysséa. 
Ora, Homero chumnrn a Ulysses o mnis prudonlc 
dos houwns, ( ,,fJponestatos antropiht) por·tnnto, 
com c•,a qnnlilienrão niio tem .o oradot• siniio 
motivo p:m1 satisfnzer sou mnor proprio. 

Desej,o~·ia o orador snucr, cm que tmiz vnga 
neste momento; si est.:'1 no pniz dos Pl!enr:eos, ou 
na rog·i:io do~ CvciOJlCs, ou si j:'1 ost:í na regiiio do 
Circo. Por certos signnes, pfll' cet·tos rug·idos, pn
rece·IIJe que jü ostti no JWiz do Circe. S. Ex., 
q L~C pm·ccc Ler tomado o papel de Mcn çor~ o dit·ü. 

.rurubcm o noJJre senmJor pelo Ceara d1sse que 
.o 2." ou a.• discut·so; que o orn..ior pt•ofct·iu no 
scnudo, bem por!ia t•cceber n drmomin:1çfio de Ba
l1•aclwmya_chi, porém S. Ex., corno :rlg'LlDS ct·i
twos, :tLLrrbue n Homero, c cm <1ne se trutu clu 
r.ucrra entre ns rfis o os rutos. Ti1·ando S. Ex. 
~·nhi um shnilc puma nossa gunrdn ntwionnl,disso 

um partido da Frnn~a.. - . 
.Aquella pnlnvru foi neccssnrinmentc intc)·. 

poll;~da no espírito ele .Mm e. de SLlliiJ, mulher .de 
genio, com todas ns clelicndezus do seu sexo, não 
eserevct·ia g-rossori:c de t:1J nnturezn. Essa cx.
prcssiío foi-lhe sem cllwidn :tltl"ibuida por nJgU.m 
tDirnigo ou pur alg·um oscriptor do tempo do pri-
rneit·o ünperio. · 

L~ui o nobl'o senador lambem infeliz nu esco
lha clu pu·ss:rgem que cilort, a respeito ·do ge
neral Lt~f:ryettc. E' um Lre~;~.:l. sem elegancin, 
de esc1·ipto1· IlOVO, aprendiz de rhetorica quo, 
não conhecin u historia dn Ft•nncn, o ainda menos 
o homem illustrc n qLB se refc1·in. Si S. Ex. 
queria. entrc!ct• o scnndo com r.quelln grande fi
gura; dc1•ia procm·:1r palavrns inspir~dus nas pu
g·inas do m:rior· histot·iatlor do seculo, dn rnzüo 
m:~is Jucidu dn rnc.:n Iatinn nos ullimos tempos, nas 
prginns de 1'Jti~rs. Aili S. Ex. verin com que 
nccento de admit·uçiro nc+ueiJo historiador fuiJn 
desse "l"tonde caracter, desse "'r:mclo heróe desse 
l•o•nct'll qno, si Linha defeitos, eram-os do suns 
grnnclcs q nulidades. ' . 

E' um cngnno dizer-se que Jwvia nnquello 
nlrnn urnn certa frou:.:idão. Elle Qr::t um homem 
de grande fot·!:~l do vontnde, do g-rande energia; 
mas, Linha utml profr:mdn commiseraçüo dns des· 
gt·nçns hnmuuas, o cl'ahi é que os seus inimigos 
lho ttttribuirum ar1uclln fr·aquczn. 0,; seus feitos· 
Jn·ilh:mtcs nos cnmpos da Amoric:l o nas propri:rs· 
n1as de Pariz, clcmonst.rnh1 que ollo sabia cumprir 
o seu dever. 

O Sa•. Riltaeirt•o da Luz:- Sr. presi
dente, ni10 pretendo, como os illustres collegas 
r1uo !ll(> precederam nu tribunn, discutit· as hléns 
111anil'ustndtts outr'orn pelo honrado ministro dtt 
j ustic,;a na imprensa, sob a rcspons:rbilitlmlo de se li 
'uo1uo, ne111 tll'eriguur si n sua posiçiio do hoje 
nos conselhos d:1 coroa 6 compativul com us 
opiniões de boutom .· Ni:ío pretendo lambem dis· 
cLllir as pi'Oposi~ücs 'o conceitos q no com tnntn 
i njusLi(.:n "\ nycsnl'o iuconvet!_tcncia,. d~sc.:ulpe-mc 
o nubre nun tstt·o n expressa o, cnn tllu no outt·:r 
cilmnro n respeito ela mniorin do senndo. 

O silencio que gum·dou o nobre ministro lias 
respostns dttdns no honruclo sonadot· poJo Hio de 
Jrmoiro, assim como no honrado se1wdot·· pelo 
Uio Gr:mde do Norte convcuco-mo tle quo lhe é 
desngrndavcl u recordnçi:to deste nssumpto, o cu 
niio quero molostul·o. 

Além disto, Sr. presidente, ,; voz pnblicn, con· 
11rmada peh1 irnpronsa diarin desta c(•rto, que o 
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centro libernJ, reunindo-se cm Ouro·Preto,con-~ serviço activo; 2.• diminuir· .os corpos,.epor 
tem piou na chapa, parn a proxima eleição de consequencin. o numero de officiaes e dos. com
senador o nome do honrado ministre. Portllnto, mandossupertores; a.• finalmPnte; !imitar·o ser· 
dentro de pouco tempo S. Ex. entrartí nesta viço da gunrdn nacional aos casos de guerra·ex
casu o .virá occupnr a cadeira que deixou ynga terna, rebelliilo, sediçiio c insurreirilo; .. '·:· 
o nosso illust:-c collega de snudosn mPmorw, o .. A. lei antiga, como é sabido, obrigava a gnarda 
desemLwr{;"acloJ•.Firmino Rodrig-ues Silva: c.ó de naciOnal a defender a constituiçiio, nliberdn'de· 

.. crer que, assim como para muilos.a posiçiio do n integ-ridn'de e a independenci:, do tet·ritoJ"io dÓ 
nobre ministro nos conselho~ da corõa nttr.stn o Jmperio;- n manter 11. o~drm priblica, .a manter. c 
.abandono das suas idé~s e opiniõcs.de.outros rcstnbolecer.n tt'DnqutiJJdade, quando nlternda; e 
tempos, · seu· procP.dimento nc~ta c~sn :. s_erá a ·to sub~tituir o exerc1to. de linlw. na gum·niçiio das 
melhor contestação 11 seus conce1tos·tao m1ustos fronte,Iras, d:is fortnlozas e das pr:1çns de t:ruerra·. 
e incónvenientes a.respeito da maio1·in.do se- Pela lei de 187::1, reduziu-se. o maximoda idade 
nado. :.. . · . -,.. . requerida para o serviço activo.de 50 :mnos n 6,0; · 

Alg-uris dos meus nobres r.ollegns discutiram ·promulgada esta lei. foi igunlmente publicndo o 
os do'ct-etos do 31 de Agosto o de 16 de.Novembro, regulnrncn to que lhe deveria . r!:~ r. exeeuçiio, e
expedidos pelo honrado ministro, e dirigiram mando_u-se proccdo;r à nova .qualificação da ::rua r
mesmo censuras a S. Ex. E11 niio pr(;'lendo re- dn nactonnl cm todo o 1m perto, de conformidade· 
novar essas censnr~s. mas .unicamente fazer a com ns novas prcscripções .legnos. · ·• . 
S. Ex; um pedido: é qne revogue o art. :1.• do ·:VI! mos ngora ver o mo~o por que o )JOnrarlo 
decreto de 31 de Agosto de 1878, assim como re- mm1stro tem dado execuçao á referida let de 1873 
vogou o art. 2." . o no respectivo.regulamento. · ·· 

:::i. pelo.-:u·t.' 1. • os jnizes ndjuntos sorteados Não posso, Sr. presidente, analy~ar o ·procedi' 
tilm o-dirc,ito, quando conhecem de um recu,•so · monto do honrado minisii'O em relação á gunrda 
de pronuncia, de decretnr diligencias paru se es- nacional de outras pro\•incins· do Imperio; vou 
clnrccerl:'m e melhor- julgarem o fetto (o que tr!ltnr do mo~o por qu_e S .. ·Ex. tem executado a 
obriga .a adiar a decisão), o si pelo decreto de 16 le1 em relnç:!o .a provmctll de Minas, da-qual eu .. 
de· Novembro, desde que o jtllg·amtJnto níío se e o nobre mm1.;tro somos filhos, e por conse
pócle fDzer no di:1 .determinado, por qualclnel' qucncin .devemos conhecer mais do que qual- · 
motivo, os j11izes sortendos d.eix:mn ele ser ju gn· queroutrn. -
dores, torna-se completnmenteinutil c escusada Do disposto na lei -a .respeito do maximo da 
a disposi()ãO do nrt .. 1." do referido decreto de ::11 idade requerida p11ra o serviço activo, se vê que 
dé Agosto, em presença da disposiçiio do de 16 . o ncvo alistamento da guarda nacional devia dar 
rle Novembro. · . · em.resnltndo um numllrO de guardas inferior 

De duns uma : ou os juizes adjuntos hiío de pelo menos a um terço da antiga qualificação; .. 
_julgar o feito, sem estarem esclarecidos, ou desde O Sn. Cnuz l'IIACHADO :.....;Apoiado, na razão de 
que qnizerem esclarecimentos e determinarem 40 pura 50. ·· · · 
diligrmcias, dcixnm de ser julll'ndorcs, porque o Sn. RIDEmo DA Luz: - •.. porqu' e at,j então 
tem-se de proceder a novo sorteio. .. 

Mns, Sr. presidente, trato incidentemrmte des- eslavam' sujeitos vo nlistumento . pnr:1 o serviço· 
tas questões. :Men fim é cll!lmar a .utlent;ão do activo todos os cidadãos de 18 a 50 annos e os de 
nobre ministro,· assim como a do senado,. para· 50 até 60 para o serviço da reserva. Conseguin
questõ,,s de out'ra ordem que ontendem compre- temente,devm diminuir o vlistnmonto dos guar
scriJ.l<;Ões legaes, que, a meu v8r, .sinto bastante das para. 0 set-viço activo. na razão de um terço, .e 
dizei-o, o .. nobre ministro niio tem procurado n~ rl!ziio. da metade crescer o dos guardas p11ra o· 
Xe '" 1 e 1 nl c1 de que era serv<ço da reserva. e cu ..... r com o escrupu 0 11 e 11 · . Mns, O"' que· vemos na província de Minas 

de esperar do seu talento e illustraÇiio. . Geraes? . . . · · · . . . 
Sr. presidente, é facto sabido que havia grnn- o nob. re ministro publicou hn poúcos .dias ·um· 

des queixas e. clamores contra a lei de 19.de Se- d · d 
:te•nbro de !Sr..O; sobre n guarda nacional, espe~ ecreto crean o não menns de 50 commandos 
cialrnente pot• pnrte do pnrtido liberal, .porque superíores naquclln província, qu:mdo no domi
essn Ir• i exercia graride pressiió sobre a liberdade nio da lei de 1850, isto é, até-fins de Junho ulti~ 
individual e. era em épocas eleiloraes. um con- mo, elln nlio contava siniio 37. Elevou fnmbem. 
str::mgimento nffiictivo p:1ra 0 ci<ladilo. consideravelmente o numero de corpos de infnn-·. 

-Em ·1872 •. sendo ministro da justiça o honrlldo tnriD e.cava!Jnrin nos diversos municípios. -
conselheiro Duarte de Azevedo,. em um bem ela. O Sn. · Cuuz MACHADo;'..:.. Onde a estatística d-á 
borado artigo que vem no seu relntorio, annun- menor numero de habitantes. · 
ciou umn propostu que tinha de apresentar ás O Sn. CoumuA : -Não é possível explicar o • 
cnmnras, reformando a referidn lct do 1850 e fa7to pelo augmento do populn~ão. 
indicando como pensamento cupit:tl : L• rcduzit· O Sn. RmmJRo DA Luz : -Sem duvida, não ba 
o numero de commnndos snpet•iores; 2.• redu_?.ir augmento de _pópulnoão que o explique. Por-· 
os corpos, diminnindo o mnximo da idade reque. wnto, v:e-se q:ue ~· Ex. nn exccuçiio ela lei está·
ridn para o se1-viço activo, do 50 pnrn 40 annos. contrarJD.ndo Jntetramente o seu pensamento, que. 

Em 1873, foi npresentadn a proposta,. e tnnto é o da reducçlio do numero ·dos commnnrlos su
na camnra temperaria como no senndo · foi ella pe1•iores e o dos commandantcs e officiaos dos 
muito bem acolhida, passnndo dentro· de pouco rL!spectivos corpos. · 
tempo a constituir a lei de 10 de Setembro de Não digo que o nobre ministro seja só e exclu· 
187::1. · sivamente o responsnvel por abusos que se 

Esta lei, Sr. pt·esidente, teve por fim: L" di- deram nn ,qu!llificnçüo da gunrdn nacional de 
minuir o alistamento dos guardns nncionaes de nossn p 1·ovmcw .•• 

I ? I I EDVJ\J:.DO ~i:-<íÃ--:---·---,. , 
' ;!jll. 

OPEJV\DOR . l" ,-.,_ 
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O Sn. Cnuz l\L~ctrAoo:-Isto é exncto. 
O Sn. Rwr,:moo.\Luz :-.. mnssi.S. Ex:. inlc

·ressn-so ncth•nmcnto por aquelln provincin, de 
onde nl1\m ele filho 6 rept~osentnnte, devo crêr 
qnc tct·:í observnclo cm muitos elos municípios 
dn mesmn pt•ovhtein que n qtwlificn~iío IJllC 
serviu ele bnse pnrn n ct•enr.iio elos con1mnnilos 
superiores c elos corpos é ninnifestnmentc cxn
gerncln. ~rrng-o pnrn exemplo o commnndo supe
rior crendo pelo nobrll ministro nn comnrca elo 

nlistaclos e o elos COI'flOS, passando o município: tr 
ter clous· batalhões do servir'o activo de 900 prncns 
o uma secçiio do roservn I •. ·· ' · · :: 

Esto fucto, Sr. presidente, dá-se em muitos. ou
tros municípios que conhece, de modo, quc.o 
pensamento ela nova lei soliro a gunrda nncio- -
na! niio tem sido obsorvndo. Os comm:mdos su
periores fornm clovndos de 37, que e1·am,_ a IJO. · 
Dn mesma fórma, cm vez do cliniinuir o nurner1> 
de guardas nnciom1os na razlío de um terr,o, 
:mgmentou-so consideravelmente ; cm vez "de 
diminuir. o numero elas compnnhias ele infanta
rin, que em regra devem ter :l50 prn9as pelu 
110\'a lei, quando pela anterior eram de :tOO, 
nugmontou-se tmnbem, c finalmente elevou-se 

S. Francisco. . . 
Essa comarca compi'1c-sc do um s{• torn'io, ou 

nnles do um só _município, porque n1io iul~o 
S. Romüo no caso de ter furo o vara- municipal; 
e n sun populnç1io, segundo a estntisticn que se 
fe>z_ cm nossa província, ó apenns do 7.8/l,7 almas 
Ora, é possível em um município coni tal popu: 
lnçiio crea1·-se um commando sttperior com dous 
corpos, um do serviço nativo e outro eln rescrvn, 
tendo cacla·um 900 praças 'i' Note o nobre mi
nistro qne o comm:mdo superior, que comprc
lHmclia, pela lei ele :lSGO, o município ele S. Rcr.não 
hoje comnrca do S. Francisco, tinha sua séclc en1 
1\Iontçs-Clnros e.abrangin o tet•ritorio que hoje 
constituo trcs comarcas: a do Jnquctnhy, · n iie 
Ita!Jirnçn!Jil c a ele S. Ft•aucisco. Atte.ncla ainda 
que é tiio decadente u Yilla de S. Romão, e Liio 
despoyoacln.n1io só a vill~ cçmo _toq_o o município, 
que e o untco ela provmcta, SI nuo me cng::mo, 
cm que niio h a collegio eleitoral. 

o Sn. C nu% l\TACIIADO:- Apoiado, os eleitores 
votmn nn JtllllUtl'Ía. 

O Sn. RrnEino oA Luz:-Toclo o municipio clti 
i!) elei_tores, c estes vlío votar no collogio ela 
Jnnunrtn. 

O Sn.AFFONSO CELSO (miniSt1•o dct (azcnda):
Philndelphia tambem não tom collegio. 

O Sn. Rrar.:mo DA Luz:- Philndelphin nem é 
villn aindn. . 

O ~n .. AFFONSO CELSO (minist?'O da (azemla):
Ató e ctdaclc. . 

O Sn. Rrnr.rno DA Luz· : -Para se vê r que o 
nmnicipio ele S. Ho111uo niio póde absolutnmento 
ter dons corpos do infantnrin, basta nttenclcr-so 
ú snn insignillcante populnçiio ele pouco mais de 
sete mil nlmns. 

O Sn. Cur;z MACHA no:- E note que esses nm
nicipios, rrue segundo a estatística têm pouca po
Jluln(.'ão, tum mniot• numero de· corpos. 
· O Sn .' AFI'ONSO Cr.:r.so (minist?'O da fazenda) :
Sobe-se como a esta tisticn ú feita. 

O Su.Hmr.:mo n.\ Luz:-E sabe-se lambem como 
6 feito o alistamento ela g·uarcla nncional. Vou 
trazer parn exemplo Lambem o município cl'ondo 
o nobre ministro ó filbo, o de Qnelnz. 

Outr'ot•a, quando o município do Queluz com
prehonclia as fmgnezias do Snassuy e Bt•umnelo, 
q_ue hoje constituem o mtmicipio de Entre-Rios, 
tntha unienmente dous· batalhões o um com mau
elo superior, rrue comprchendia o termo ele Bom· 
Fim. 

o numero do corpos de infantaria, que devem 
ser ele 6 n 8 companhias de :l50 pr:wns, os de 
cavallaria e os da reserva. . • 

Desta sorte Lem hoja a província do l\Iinas WO 
corpos de servir.o activo c ela reserva, afóra · ai· 
~run1as sccdJos ... 

Não sei qual et•a o numero de corpos da nnli
ga gunrda nacional. 1'nlvez niio excedesse ele 
70 na infnntarin. 

O Sn. AFI'ONSO CEr.so (minist1·o da fazenda)=-
l\Ins 70 corpos para lllinns era muito ·pouco. 

O Sn. RmÉmo DA Luz :-Permitta o nobre .mi
n!stJ'O que ll1c pergunte, si a occnsiüo nctun l 6 n 
mais propria pnra a·rcorganiznçiio da guarda na
cional em todas as províncias elo Impcrio; quan
do é snbido que o governo pretende ainda .este· 
anuo obter das camaras n lei que nutorizn·a re
fOJ•ma ela constituil'iio, dissolver a comara do~ 
depnt_nd9s' e mandar proceder ú cleio1io p::.rn a 
constll:nmtc. 

0 Sn. C11UZ MACHADO :- E' a llltlÍS propriu: 
preparar o terreno com duzins de baronntos c de 
officiaes da guarda nacional.· 

O Sn. ÁFl'ONSO CELSO (ministro da {crzc1ula) d:í 
ttm aparte. 

O Sn. Cnuz l\IMHAno : -Eu. lerei ns pagitws 
·da Rc{OI'Ina, quando se arguir o meu apal'te. _ 

O Sn. Rrmnno DA Luz: - Recordo-me de que 
em i87G, quando ol'a ministro dn justil(p o nosso 
collcga senador pela previne ia do 'Rio Grande cl1> 
Norte, tratando cllo de executar a reforma da 
guarda nacional, um jornnl, pnrn o qunl collabo
rarmn os nobres ministros da .fazenda o da justiç:1, 
n Re(or•ma; deu logo o grito de nlnrma, decla
rando que a nccosiiio niio era propriD para tt·atnr·· 
se do execucão de semelhante reformn; porque 
se ia fazer uma eloioiio por systoma novo, o do 
terço~ · · 

Em oonsequencia destus roclnmaçüos;si estou 
bem informado, nüo se deu mais providencin 
olguma a respeito da g·unrdn nocionnl. 

Parece que a clciryiio elo umn constitninte tern 
muito mais importancin elo que qualquer otttru, 
e que o governo nuo procedo l.Jcm nesta occa
siiio reorganizando a g-um·cla nacional, creando 
tnntos commnndos supel'iorcs novos, assim como 
corpos, e provendo-os todos; porque isto scr:í 
para u proximn eleicüo uma rôdo de cujns malhas 
nada poder:i escnpnt•. 

En t_reLnnto, croou-se agora nlti um commnnclo 
supcrtot• qne só comprehenele a conwrcn de 
Queluz, que ó de um só termo, e este hojo bns· 
tante rCllluziclo, por se lho ter th·nclo :lfjuellns clua5 
pnrochin~, que et•nm clns mnis populosas. Ora, nlli 
I·!IU vez do dimiuuir,crcscou o nnmci'O de guordn~ 

Note-se que o· honrnllo ministro, rcot•gnni
znndo a gum·cla .nncionnl, om observ:mcia da· lei 
devia conservm· os commnndantos snpet•iorc~ 
acltwlmcnte existentes e bom assim os comman-
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dantes' dos .corpos-.. Mas S." Ex:, .em rclaçiio {, 
provinéín da Bahía, niio procedeu assim·. Nomeou 
novos .officíacs para os commnndos superiores e 
dos :lorpos CIUO foram creados, deixando ú·margem 

·OS officwes existentes, que tinham. íncontostnvel 
direito· a servir nos referidos commnndos, conw 
é expresso n:t lei de :10 do Setembro de :1873. 

· Ni'ió sei que destino S. Ex. pretende dar a 
esses oJ1lcíMs. . . 

Ó . SI!. AFFONSO Cru,so, (minist1·o ela fazenda.):-
.Tú se drsse, licnm aggrcgados. 

o Sn. Rmmno DA Luz :--Pcoo a V. Ex., Sr. pro-· 
si dento, que me· mande dar a collecçiio elas leis 
de :187q,, (E' satisfeito.) O que monda a lei? Será 
per\•entura o que fez o nobre ministro da jus· 
tiça? 

(01·usam-sa ancwtes ant!'a os Srs. Gl'rt-:: J1facltado 
a minist1•o da (a:ianda.) · . 

A lei da guardo nacional, fnllando n .respeito dos 
commandos superiores, se exprime do seguinte 
modo no~ 8. o do art. :1.0 • O governo, :i vista· da 
qtwlífical)iiO dn força activa dn guarda nacional,. 
crcrm'i ein cada província districtos de com
m.nndo superior, respeítnndo o mais. possí~·eJ a 
dív-ísiio actual, c niio poclerti nltcrnl-os sinão do 
modo geral, ouvidos os presidentes ...• • 

No art. :1.3 do regulamento de 2:l de !VIarP-o de 
:187!~, para cxecu<;ão ~essa lei se I~ o segt1ínt"o : 

• O governo, ouvrdos os presrdentes de pró· 
víncíns, fm•:í nova divísiio dos commnndos supe· 
ríores, nos quaes se compriihcnderit pelo menos 
o territorío do uma comarca, conforme a qunli-. 
ficar.iio n que se procollot• da forca nctivu da 
gua"rcla nncíonnl. » . • 

solvido, riot•niiocoÍlter o numero de. prnons .exí· 
gído neste capitulo.• . - · ·. 

Diz lambem o arL :tq, do mesmo regulª-' 
monto (lê) : • Os oJ1lcíacs do estado-maior dõs 
commandos SUJ)eriorcs q11~ forem supprill'iíclos 
ficarão aggt•ogndos nos novos' com mandos supe. 
r_íores, o nssím ellos, como os officíaes dos corpos 
c batalhões redL1zídos ou cxtínctos, tcriio prefe
rencía pnra as· fntnr.as nomencües dos Jogares 
vagos· no· commnndo superior. ou cot•po a que 
estiverem aggrogados. • · . 

Destas dísposícuos se conclue que no pensa· · 
monto do IClgíslai:lor se tinha como corta a sup
pressão do bntalhões, ·corpos, etc., em conse
r[ucncin' do alistamento novo . que tinha de ser· 

·feito sobre.bnsc.maís rostt·ícta do que a da antiga 
gunrcla nacional, assim como a suppressüo de com
m:mdos superiores ; c por isso se julgou preciso 
providenciar sobro o dostíno a dar·niio só aos of
licíaos ·dos lJiltalhuos e c:orpos CJUC fossem extín· 
ctos como nos dos estados~·maíoros dos comman-

. dos superiores. . 
Concluo-se igualmento qno a lei reconheceu 

o dí1•eilo íncontestavel de serem empregados 
esses officiaos, desde_ que determinou· que· fos
sem nggr·egndos a outros corpos c comman

. dos superiores, tendo preferoncia para as fu
trLrns nomeac,õos. ·Ora, sendo nssim, os officiaes 
dos commatidos superíl)rcs e corpos não ox
tínctos, com maioria de raziio, deveriam todos ·ser~ 
conservados, só se fazendo no\•ns nomet~ções para 
os postos vagos e devendo-se mesmo preferir· 
para estes os .dos commandos superiores e corpos 
sup prí mi dos. 
- Mas o honrado ministro procedeu de modo 
íntoíramento.contrnrio. . ·. . : 

De nHmoíra que pela lei o pelo regulamento o 
governo devia manter o mnís que fosse passivo! 
os dístr•íctos jú oxístorües; e, quando 11zossc ttl· 
tcrac•ües, devia antes reduzir do r1uc augmcntar 
o nümero dos commandos superiores. 1\tas o 
que fez o honrndo mínístt•o? · 

K:• província do Minas h:n·ondo ·cíncoenta e 
dnns comarcas p1·csentemente, S. Ex .. creou 
cíncoenta com mandos superiores, l'euníndo só-· 
mente n comarca de I>ouso·Aito ít ela Christína, 

A orgunização -da nova gnarda nugm'entou, em 
vez de díminuir,o numero de commandos· snpo
ríoros o dos COJ'()OS. S. Ex. por stta· parte· ati· 

· ~;rmenta llilllla mais o numer·o do officínes, fnzendo 
novns nomeac;üos para.postos qno niio ostiio vagos 
e crenndo uma nc>va classe de ngg·regados que 
niio estti na lei o no regulamento respectivo, 

. desde que nos disse que os antigos officíaes fiea· 

e a dos Dourados-;, elo Parnc:ntú. 

O Sn. Al'FONSO CgLso (minist1·o da (ctzenclct) :
N5o é muito pnrn. uma populaçiio que excede a 
2 .. 000,000dc habrt::mtos. " 

O Sn. Hrm:rno n.~ Luz:- E' muito, ú vista dn 
lei e do rcgt1l:nnonto, sondo que este d:i conio 
mínimo do dístrícto . do com mando superíot• o 
terrítorío de umn comarcu,. o o nobt•e ministro 
fez inteiramente o contrnrio; de cndn comarca, 
ainda ·que JlOnco populosa, foz um dístricto ele com
mando supot•íot• com oxcepçiio das duns a que 
ncabo do mo reforít•. 

,Assim,om voz do diminuir, como crn o ponsa. 
. menta dn lo i, o numero dos com mandos supe

riores,nugmon ton-o eonsídoravol mente. 
O art. 11 do- cítndo regulamento .'de :l87q, 

diz o sog.uinte (lê) : • A' medicln quo ficarem 
v:.gos os commandos dos bntnlhües, corpos, sec
"ões de bntalhiio, csqu1tdrüos c compnnltias nvul
sns,os presíGlOntes ele Jli'OVincíns mnnrlnt•ão ng-gre· 
gnr nos otttros bntnlhões o COI'J>Os do município 
os olllcínes c ·pt•nc;ns do !Jn tnlhiio. cot•po, sccçuo. 
osquallriio ou compn nll in ~1nc houvet• ele SN" i:lis~ 

I 

VO 111 11 "'"'l"e "'lidOS. . . 
Pergunto

0 
ou: cm virtnde de que lei ficrim 

nggreg·ados ossos officiaes? t>eJa lei de :l8ü0? Não. 
PoJa do':l873? Tambcm não. · · 

Pela lei de :18ti0 o qt1o podín .fnzer o .nobre: 
ministro era snsponder, desses officiaes, os que 
dessem moti\•o pnra isso; mns ns:sim niio proce-
deu S. Ex. · 

Eu vou citar um facto. O command:mte supe" 
rio r cln guarda nacional do· Serro, que o. nobre 
ministro dn fnzencla, que ngora me honra com :t 
sun uttonçiío, conhece muito bom, nlio ostt\ Sl1S· 
penso, entretanto se nomeot1 outro para·lü. 

O Sn• Cnuz MAcHADO :--Fní sepultado sem· us 
honrns do funeral, o que nmito agradeço. 

·o Sn. AFFo:-;oso Cr.tso (minlstro dct (azcntlct) :
V. Ex. mudou ele rcsídcncin, o por isso perdeu o 
lognr. 

O Sn. PAnANAOUÁ :-Ficando com as honras. 
O Sn. UmErno o,~ T .. uz :-Dcvín·se ter declll· 

rodo prlmeírnmente vago o lognr, procedendo as 
i n formn~:ões quo slio do estylo. 1\las como se h a 
de nggr·ogur um commnndnnle superior ? A que 
ficn ~~uo nggrcgado '? . 

EDV J\LDÓ .. ii.-rMJ\ 

OPEHJ\DOR .I 
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ANNAES . DO SENADO. 

0 Sn. MINISTRO DA JUSTIÇA ; -E'" Ulll:l COUSa· 
tão conhecida l l>ralicn-se todos os dine 
... o Sn; Rw&mo DA Luz:-Eu bQm sei dos factos 

•JUe se. tGm praticado. ' · 
O Sn. :lllNISTno DA JUSTICA:-0 commandnnte 

supol'ior de Cumpos se ac!Ín nggregudo no com· 
mundo superior da côrte. · · 
. o Sn. RnJEmo DA Luz: - Porqne mudou-se. 
Desejo> sn!Jer como se considera aggr·egndo um 
commnnilante superior qnc continún n residir no 
~eu districto. 

O Sn. :.-.nNrsTno DA Jus·rrçA:-Niio ncho incon· 
veniente nisso. 

O Sn. Hmn:rno DA Luz :-Pelo llrt. 00 dn lei 
de 1850 os olllciaes só perdem os postos por demis
~ão a pedido ou nos casos e pela mancrra deter

. minada na J~i. 
Vamos ver qnaes são esses casos. 
São os ~~guiutes (li!)': · . 
• Art: O:.i. Podem se1· privados dos postos : 

§ i.• quando n5o procurarem ns patentes ou 
não se nprcsentnrem fm·dados o promptos no 
r.cmpo marcado nos rcgnlamentos. 

• § 2.• iJLWndo se allsentarem do districto do 
,;eu corpo por· mais de seis rnezes. . 

• § 3.• qunndo mudarem de domicilio pura fór·a 
do districto (havendo a espera de seis mozes) si 
tiverem serv:do qllatro annos no menos corno 
officiaes, ou dez como guardas. • · 

O Sn. lli!"ISTno DA JUSTIÇA: -Esse artigo não 
J.iga o poder legislativo. -· 

O Sn. Rrn&mo DA Luz:- !\Tas liga o ministro 
da justiçn. Trato da execução que S. Ex. deu <i 
lei, exccu<.;ão, no meu conceito, perdõe-me que 
lhe dign, abusiva, porquo os actos praticados 
por S. Ex. não têm assento na lei. 

Já li ao senado o regnlamento de :187~... · 
0 Sn. MINISTllO DA JUst:rçA: -Veja O art. 'H. 
O Sn. Rmn:mo DA Luz·:- O art. i! refere-se nos 

officiaes dos r:ot·pos que ncnm supprimiclos. Estes 
0ll1ciaes seriio ag-gre:.rados aos corpos que forem 
conservados e tcriio prefct•encin, segundo o artigo 
jü lido por mim tambem, para as vagas que se 
derem. 

o Sn. Cnuz MACHADO ; -E' um artigo para 
depois de org·nnizadn a ~runrd:t nacional. 

o Sn. Rmerno DA Luz:- Este artigo marca o 
modo pr•atico de dnr cxecnçiio {, lei, cujo pensa
mento ern reduzir os commandos supuriot·es c 
•>S corpos; ent•io, explicnndo o modo por que se 
llavin de executar a refer•ida lei, declarOLl cx
pressal1J•)n te que os officiaes dos corpos que 
fossem supprimidos ou cxtinctos .•. 

O Sn. JuNQun:rnA :-Os officiaes que so!Jrassem. 
O Sn. Rrnf.:mo DA Luz:...:.. ... os officiacs qLlC so

IJL•us~em seriam nggregndos nos outros corpos con
servtldos c depois no·menrlos para as vagus que 
se dessem, com preferencin n antros qunosquer. 

A lei o o reg·ulamento rcspcitnrnm tanto os 
direitos dos officines que, SUI>primindo rertos 
postos nos esturlos-muiores dos corpos o dos com
mandos sntler·ioros, dêclm·ou que. os omciacs ll· 
•:urium ag.c:rcg·ados e teriam prefcrenciu pura o 
prcencllim.,ntiJ dus vagas. · 

JIÍ CXl~UZ ÇJUDOS OS i~IISOS 0111 que peJa Jci de 
l8ti0 o~ orT!cincs po!lrJm Jlct·rJor os seus postos. 

~'- ~ . 

· Si o honrado ministro·por .neto seu tivesse de
clarndo l)UO' os ·otnciaos incursos. nesses casos 
tinham perdido os posto;;, c por conseg-uinte no
measse outros, eu niio lhe podin dirigir censu·ra 
algllmn, porque estava. S. Ex .. cscududo na lei. 
Mas, inl'olizn~ente, nüo proccdeLl assim, c ba 
muitos officines do antiga guarda nnciónnl que, 

:occuptlnclo leg·"lrncnte o.; seus postos, niio podiam 
ser rlollocados ú mn rgem, como j:í l'orom nlguns 
e hão de ser muitos outt•os, por nrlcasiiio do 
prO\'imento dos postos nos cor[los conservados 
on creudos. . ~ 

"Pretendeu n nova lei, como jú o demonstL·ei, 
redLlZi r o n umcro do omciaes, mas no exccu~ão 
que se lhe dcu hoiivc grnnde nugmcnto, c ngorn 
tornn-se este muito m•1ior·, por niio q11erer o 
nobre ministro aprov~;~ilar ns antigo;;_ oiTlcincs, 
de sorte q Lle vnmos ter trcs clnsscs do oillt:iue~: 
n dos que nomeados pelo governo viio servir nos 
corpos o commnndos su per·ioros ; to dos officiaes 
antig-os que niio perderam os postos, mns que 
siio desempregado~, c n. dos corpos ele reserva; 
seriio trcs tl!ns de omcines: empregados, des~m
pregados c da reoerva. 

O Sn. JuNQUr>rnA :-Ficam· todos coroneis e 
barões; é nm exercito do coroncis. 

O Sn. Cnuz l'l!.l.cuADO:- Fez uma consn tiio 
nova rJomo si nova fosse a instituição. 

O Sn. Rrn&rno DA Luz:-E' verdndê. Ora, desde 
que o no!Jre ministre procede dc·stu maneira 
violaódo o pensamento dn lei, contrariando seus 
intuitos, o que tem de ncontec:er? E' que,' sue
cedendo a S. Ex. um outro .ministro, póde con-

. sidernr de nenhum etreito n.s 11omcacões ag-ora 
realizadas e deter·minar que os antigos officines 
do guarda n:rcional, que n1io tinham per•dido seus 
posr.os, vcnh:Hn ser\'ir nos corpos, ficando :rg-g-re, 
g·:1rJos os nome:1dos pelo nobre ministro. 

O Sn .. Cnl!lz 1\IACHADO :-Rcstnbelecendo o re-
gímen legal. -

O Sn. Hmn:mo D.\ Luz .:-Vou citar um fucto de 
que o-nobre ministro deve ter conltecimento, 
ocl'orrido nn cidade de Quelu?. : niio ba muitos 
:rp.110S nnquelle município ficou· a gllnrda na
cronnl com tt·os commandantos superiot·es. Cito 
este f11cto, porque o nobre ministro deve co-
nllecel·o. . . 

Sr. presidente, .desejo qne o nol1re ministt·o· 
explique as razeios por· que com cer·to nr;odn· 
mento está trntundo dn cre•wiio dos conunnnrlos 
superiores e du orgnniznção dos corpos cln 
g·uurdn nncion:ll em todo o Imperei. N:jo· acha 
::; . Ex. hoje muito inconvcnicnto, corno. achou 
em i87ü, que se vá reor•ganiznr a g·uardu uacio
nul, fJUandu tomos de procedo•· á clcicFLD pura 
umn constituüllc? · 

Diga-me S. Ex. : é possível que o pm·ticlo 
consol'\'nrlor na proviucin elo Minus dispLlto n 
eloiçfio, tendo contr·a ~i 50 commundantes su
periores e i:.iO tenentcs-cot:oneis, como s res
pectivos communduntes de compnnhia .e _ê>s de
mnis officiaes? 

Sr. presidente, nos conservador·cs se deve ter 
sido mudificnclu, do modo muito vantajoso· par:1 
a JibCJ•dnde individual e J•nrn as imlustrins do 
puiz, a Joi dn g-uurdn nocional; n clles se deve 
estar• reformadn 11 lei elo rccrutrilllont·o, de modo 
que, si cm cleicões antig·ns o ~over·no contavn 
parn n luta com clous. elementos muito potle· 

••--·=-w•- -----

I 

). 
' ·' ·"\.C. 

,....~ r . 
. 

" I 
~ 

! 
""'"" ~ 
·~ ~l~ 
·:>.' 
~;;.: 

·:;~ 
. ;~~; 

-.. it~~ t 
.·~ 

·,•,' 



l 
:~ 

SESSÃO ·EM 4- DE ·AGOSTO. 

rosos,-o dos ag-entes ·do rccrlltnmonto .c o cios 
offici;ws· dn -:;ttnl'da. nacionnl- nns duns ultimns 
e!ei;;ü•Js· estes .elcmon tos dcsnppnrocornrn com
Jlletnmento. Orn,. porque_ CJUer o nobre ministro 
fazer J•osusr:itnr um desses elementos nn \'espe1·n: 

~o S!i. RIDillllO DA Luz: -V0t1. Jor no senndó ~ 
parto do relntorio du commissão da outra camnrro 
n que me refiro: -

' Ilcl<::l'a notar qno no exercício de :1879 u 1eyso mmor dcsenvol\•imenro tomnrz\ este ser
VIÇO, pela cren<;iio de novnscornnrens nttribuiçiio 
estn _de. exclnsLvn coonpetencia das' nssemb!éns 
provmcwcs. Nno parece exn<>,1rndo contnr que 
urn angmento p1·ovnvol:de dez comúrcns so dnt·:i 
n? futuro exercido; com o que ter-se- h a de 
d!spendel'mais 50:00015; e, si attender-se n que 
as novns lotllçü<ls de emollmlt~ntos uurnnte o 
mesmo excr·cicio , poder-se-hão cÓmputnr cm 
cerca. de 7:550;$, · n1oo serú de mais, dotar a 
verba dest.e parngrapho com nm ne<:rescimo_do 

cln eleir.ilo de ttmn constituinte 'i' · 
Dsí,.' MINISTno DAws;rroA :-V. Ex. snbc que 

a guarda. nacional boje .nuo· Jlóue ser meio de 
com pressão. 

. O Sn, Hrrmrno ·o.~ Luz:- Pois esses 50 com
mnnclantes· ~uperiores o esses WO tenentes-coro-· 
neis nlio stn'ilo ern Minus 200 agentes n1uito 
nctivos e zelosos CJllO hão de promover por tedn 
n rjnrttl e todos os rnciofi q triumpho dn cau·sn do 
govt:'rno 't · 
. ci Sn. Cnuz 1\fAC!IAoo :;_E' nesse sêntido. 

O Sn. MINJsTno oA JUSTIQA:- Não ostuo nn de
. pendencin do governo, silo vitalícios. 
- O Sn. RJUEIUO DA Lirz :-Oh I Pois esse exer
cito de otnci:HlS não htt de pt·ocurnr na prime ira 
.eleição png·ar 110 governo os postos rJUO I !lo foram 
dndos? ·Não Jw de essn nristocm cia militur, que 
ora se CI'Ün om tão ·vustn escala, influir nctiva
!llenl!" na c!cir;iio dos municípios o parochins do 
mter10r? · · 
· Fique corto o nobre ministro de que na pri

meira elciç~o hn do·reapparecer esse poderoso 
elemento de compressiio da libm·dnde do. voto, 
e que onda. oillci:tl se transfol·mará em· trefego 
agente eleitoral na respectiva iJar·ochia. Mas, diz 
S. Ex., os officines são vitalicios o niio est1ío nn do-. 
pendencin do governo. E' um eng~mo. EIJcg estiio 
ness~ dependcncia, porque t':~r.em parte da foroa 
Publica, devem ao· governo suns patentes, ·o hão 
de prct~~nder promoções posteriormente para ns 
vngns que se derem. , · 
. Qnanto :i vitnliciednde, de que vnle ella? Víta

llcios eram c siio os olliciae,; dn antign guarda 
.nacional, mas são ngora postos ú margem, Ol1 
:olHes, domittidos. . - • 

O Sn. llAnAN.A.Gu.k·:-Niío, süo aggregndos. 

I 
.O Sn. Rmsrno DA Luz :.,.-Agg1·egndos ? por que 

er? . . 
O Sn. PAnANAauA dú um apàrte. 
O Sn. 'cnuz 1\fAcruDo :-Siio ngracindos cCJm 

jireterição de direito dos ontros, e os 'ngruciados 
eostumam ser ng1·ndccidos. -. 

. · O Sn. RrnErno DA Luz:'- Sr. presidente, o no
bre ministro declarol:l pósitivnmente qne não 
concordav;r com a emenda dn comnüssão do se
narlo· qne.reduzin a veriJn do §a." do orrnn'1ento 
do. ministerio dn .iustion. A pt·opostn do iNverno 
foi de 2.825:737!5i:l:l; a cnwnra dos deputndos 
I'Otou rtHlis :100 conto~, olovnndo n referida veriJn 
a 2.925:737!571-1, e n commi~siio de et•eamcnto 
do senado J'oi do pa I'Ccer q no só ~o concêdcsso u 
>omn1:1 do 2.062:131;$700, <Jllo é o. mesma votada 
nn lei do ortnmento r1ue reg-e os exercícios de 
:1877 a 1878 o de 1878 n ·1879: do maneirn que lla 
a reducçuo de 2ti:l:6uG;SOH. · 
. Lenda, Sr. presidente. o pnrecer dn commissiio 
do. orç:unento dn cnnin1·a dos deputados, do!Je 
I" O,! O que se dú n som mn do 100:000,S para n 
crea~iio do novns comnrcns. · 

0 Sn. hiiNlSTUO DA JUSTH:A:-~2:000;$ para DS 
conlnrc11s jll creudns o ~7:0Ó06 parn ns CJUO pi'OI'n· 
vdrnonte se crenl'Om no coi'I'er do exeJ•.cioic. 

-i00:000;$000. .- . . . - . 
Vü o honmdo ministro. que se dti o n-ccrescimo 

de i00:0001, pnrnns novns comnrcas. 
Orn,, pergLln_to no bonrndo · ministro ; ainda 

lwvera nocessulade. de se crear mnis. al,.um::t 
cumlii'Cir cm qnnlqtwr província do I_mpério.? _ 
· O Sn. ~l!NrsTno DA JUSTIÇA :-NecessirlnrJe ha •. 
n questão é não ~ln ver dinheiro pnra prov·el-as: 

. O. Sn . .Rwewo DA Luz.:- Tr·ngo no nobre mi
nlstr·o o oxemt~lo ela .nossa província. Attendn_ 
S. Ex. a (jl!O e nella on<le- menos se tem abn· 
sndo no tocante':\ crençiio de ·comnrc:~s · entt'e" 
tnnto,entendo que nestes cinco ou dez nnnos niio· 
se P!'e.cisn cre:or nlli uma só comaren, c até . 
couv1r1a qne se suppriruisse n de S. Frnncisco; 
qne, n mc_t1. ve1·, nilo ·póde consti tuit· termo e ter 
vm:a f!lL1nllllpnl, devendo arinexnr-se o seu teJ-ri-· 
t~no n comnJ•ca d$l Itnpirnssabn,que lhe fica con
tlgLw e f1l10 CO!JljlUC•SC de Íllll SÓ termo. 

Orn, o que diremos de outr;rs pr·ovincins 'i' _ • 
E' sabido que entre ns comarcas clnssillcndas

e providas ultimamente pelo honrado ministro 
bn uma que lll'll simples fregnezia, i]twndo foi 
cre:rda. . 

0 Sn. AFFONSO CELSO (mini.<tro de~- ((IZCÚdct):--
Qaulé'? · . 

O Sn. RwErno n.~ Luz :'-Não quero -cilar. Não é 
da nossa província. - · · 

O Sn. AI"FONSO CE~so (m.in,"sti'O da f'az·emla): -
~! . . 
. 0 Sn. MINISTRO DA jUSTlC:A :-Y. Ex. tome conta~ 

_as nssembléns provinciaês. · 
O Sn ... HIDElnOÍJA Luz :- Niio tomo cont.ns: :.í~ 

nsst>rnllltíns provincines; tome-ns S. Ex. Eu
tendo q 110 no governo ossim como no rode r le
gislativo i_ncmnbc lomnr nlgumns·pr9V1dencias u 
este t·e~peJLO; pOI'<IllO note o nobre ministro que 
elo Mnio de il:l77 até 1irincipio de Dezembro de· 
1878, conro·rme consta do seu rolut.orio,crenmm·Se; 
27 c()marcns que cst:io clnssillcud .. s e providas. 

Or:r, depois de Dezembro quuntns comnrcns. 
foram crcadns "/.Do parecer- da commissfio du 
cnma1·a dos deputndos vejo qne forum creudas 
mnis oito, mas sou informado de que hn ainda 
seis on oito Cl'eadus, o j1\ ttunbem. clnssillcildns e 
providas. Por r:onseqnenciu, em dons annos fornm 
crondas mnis de 40 comurcns. · 

Oru, é pos~ivcl que o the~ouro possa supportnr 
esta despesa qnc dt\ no 11m do cada exercício um 
uccJ•cscimo de. iOO contos? 

O Sn. CounEIA : - A vorbn- .Tnstiçns de :L•· 
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ANNAES DO SENADO. 

instnncin- tem ido CJú um nugmcnto csp::mtoso 
llc um cxorcicio pura-outro. · Podcr-se-hu mloptor providencia oquivolentc 

a respeito das comarcas, porque não ó passivei 
quo as cousas continuem no estado cm quo se 
nchnm •.. 

O Sn. RmEmo-D.\ Luz:-Nos dous cxcrcicios 
de 1877 a 1878 c de .!878 a 187.9 votott·sc, como 
_j:i disse, a sonima de 2.062: 131~700. Porn o cxer
cicjo corrente, que comccqu,no dia Lo do Julho 
u!Luno, quer· o nobre mm1stro que s~ vote n . 
do 2.925:7371,!7:1.1. 

Tomos uni accrcscimo de ·pouco mais de 
2~0:0001}00Q •. De maneira que neste andar, cm 
CIUCO CXCrCJCIOS, ICJ'ClllOS Ul1l tlUg'lllCUIO de des
pesa ~e 1.300:000;$, c em dez de 2.600:000,5000. 
Onde u·emos parar com scmc!Jwnte nttgmento de 
Jespeso? Or:o, comprehcndo o nobre ministro que 
é tempo de pur cobro no abuso dt\ crcnr,ão de 

Si :.ís asscmbléas provinciacs compete, cx-vt uo 
§L • do ort. 10 do ,\c to addJCional, legislar sobro 
a dii'Íslío civil, judiciaria c ecclcsínstica. dns 
rcspectivnSJH'OVincias, c, por conseg·uinte, crenr 
l'reguezias, villas c comarcas, croações estas que 
tra?.em ns de empregos cstipendiados pelo· tlic
som·o nocional; cabe sem dttYida tum bem it. 
nsscmblén gerul, que vota :1 despesa publico, 

lautos conwrco s. . • 
Tem-se elevado a comorcns· povondos insig-ni-

11cantc;;, qne são simples frcguezias. O nobre 
ministro deve saber que pnrn o mttuicipio ser 
termo e poder ter vara municipnl precisa qunli
Jicnr 50 jurados. Eleva-se uma simples ft·c
gucziu n comarca c Jogo ó clnssillcmln c provida; 
porque hn, no presente sittw((lio, um respeito 
;;npcrsticioso a tudo quanto d u tlribnir.ilo elos 
~SSCllliJicnS provincinc;;, UO [l.:tSSO I}Ue lllíO S() dú 11 
rlevido importancia ·ús attrilmi~ões da osscmiJ)<:a 
Jcgislnth·u gero!. • • 

O Sn. JoÃo ALFJ\Eoo:-Apoiaclo, nem :.i consti-
tuição. . 

O Sn. :I roEmo D.\ Luz :-fsto ó hwcrtcr tudo· 
.i querer qnc a nsscmbléa :;-crnl se subordiné 
:•os actos d3s :tsscmblén~ provinciaes. 

O Sn, Jo."~o .-\LFnEDO :-Apoi:~uo. 

0 Sn. _J1IOEillO DA f1uz_:-Noto 110 parecer CJL!e ~la 
f)Ouco h lla comm1ssao da camor.!l temporaJ'Ia 
:•s seg-uiu tcs p:tlovras CJ~nn~l~ refct·e·sc ii crcnç;iio 
tlc comn J'CIIS-• ... attJ•tbtupao esta da exclusiva 
t;Ompatcucht das aascmbl!!crs pi'DVinciaes. , , 

Ningtwm contesto its ossembléas provinciacs 
semelhante nttrilmição; mas tambom compete a 
e lias crenr villus; cntretunto; ;'• vista do rJt1C dis
põe o :trt. 32 do reg-ulamento de 31 de Jnnciro de 
i8112, cxpccliLlo par~. cxecu~'lio do lei Jc 3 de nc. 
zem!Jro de 18111, p11ÜO o g'OI'Orno reunir :ttó trcs. 
mmJicipios sob a jnrisdicciio de um só juiz mu
nicipnl. Assim foi modilicndn a ntlriliuir.lio da 
nssemlJiéo provinda!, ou mrsmo nullilieodb, sem 
']lle se levantasse cl::nuor algttll\ 110r esse motiv,J. 

O Sn. AFI'oxso C1•r.so (m.iuistro dct fa:::muld) :
Pois um:1 lei ordinarin püde nu! Jil1cnr uma attri
buiç.iio dll acto ncluicioiwl ? Não pótlu fn?.et·. 

O Sn. JluJEIIIO DA Luz: -l'iulliflcn·sc do sc
g-ninto modo·: l'Cspcitn-sc o crca()iio ela villn · 1\n 
um 1nnnicipio com o sun nclminislt'ndío mÚni-
cipnl. · • 

Hn, pot·tnnto, uma rcstricr.iio ú nttJ•ibuir.lio dns 
;,ssemiJléas tn•oyincincs no interesse do coüsa pu~ 
blicn, o nunca mo constou rJllO tenho sido so
'1 uct• censurada • 

Cil:JI'ei o exemplo da provinein llo S. Pnnlo, 
ontlo ha alg1ms mttJlit.:ipios que tem cmnorn 
Jnunicitllll, mns n~o constituem termo c ostiio 
~njeitos ti jm·i:::dic!(i'iO dos jnizes dos termos Yi· 
zinllos, ~omo si fossem sim'pJo:; fl·cg-nczins. 

Eis·uhi o mo,! o pot· CJUO se r:onciliOil a nttrilmi
eão dn Msom!Jlén pJ•ovmcinl com ns inteJ•cs~cs do 
thcsout·o c <.ln ndministi':J()i•o g••ral. 

ycrificor n utiliclnde c uccessidnde de novas eles
pesas rosultontcs .do tncs netos- das nssombléas 
provincioes. Precisa rnos, pois, .tomo r alguma 
prov'iclencin, que sem prejudicar os direitos c at
tribnir;ões uns osscmbl•ios pro\'inciae;;, rosnlve 
as que pela constitttir,iio competem no po'dcr lc-
g-islntivo geral. • 

Ora, Sr. prcsiclcntc, tlm outt•as épocas, em 
entras cit·cnmstnncias, nenhuma censura ct1 
faria, si porventura se designnsse no orçamento 
-umtl ccrtn somma paru pagamento dos venci
mentos dos j nizes de dh·oito c promotores das 
novas comarcas. l\fos, cm o!pocn como esta, em 

"Condi•;ões oll\ictivus, como as ·do thesom·o, 
rruondo temos de discutir dentro de poucos dias 
um orçamento de ~occita vindo do outra cnmora, 
cm que só faltou anpur·sc sobro o or e o luz •.• 

O Sn. AFl'ONSo C1>T-so (ministl'o dct (a:::enda);
Simplcs exog·cruçlio de V. Ex . 

O Sn. RmEmo D.\. Lu?.:- ... como clccrctur·se 
mais :100:0006 pal'o conwrcns qnc se hão de 
crcar. quuudo nilo lln, :1 meu \'Cr, ·necessidade da 
crcacão de mais uma sú comarcu cm todo o In1-
perio? . . 

Scmolh::mte decrctor,lio de :100:0001~ pnra ·noYas 
comorc::ts é incentivo· ou onimociio · pnl'a que se 
CJ•ccm comarcas intcit·amentc intitcis. 

Vou dar um exemplo, c··pcço o testemunho do 
nosso nobre co!Jega pelo provincio do Ui o Gruudc 
do Norte. 

S. Ex., h o .qunsi ,-intc annos, ·serviu l.'lll uma 
comarca du provincin ela Pm·u!Jyüa o cargo 
cl1) promotor publico, com o distincto juiz ilc 
direito Dr. Assiz noclw,j;i Jilllccillo. ·l'ois o5S:J ao
marco est:.í cJivicliclo cm noYo! 

O Sn. Droco VELIIO fuz signnl affirmntil·o. · 
O Sn. RllllWlO DA Luz : - Niio IJnYemos do 

)Wocnror cohibit• abusos como esta? 
A proYincin ele Goyaz tem hoje dczcsois conHJr

cos.· Hn n:-sso provincio, villas ou povoados, 
constituindo sé•Jes· de comarca~, que riüo t~m 
siniío moia cluzin de cnon~ de tolho. 

O Sn. AFFOXso CF.LSO (ministto da. f'a:::enda) :
Essns COIIlat·cns siio llluito nntigns. · 

O Sn. Btm•Jno D.\ Luz :-Niio, senhor; to)lll·se 
Cl'emlo n lg-tllnn~ ultiuwmcn te. _ 

Sr. presidente, sou mcmllro do cornrnissilo do 
OriJulnei:to; ossignci o pnreccr rJne reduz u tles
pos:• do vcl'lm do ~ ü, o !lei de votar pela emenda 
ollorccidu JlCln commissiio, niio o!Jstnnte n'lo 
lho pt•csta1· o seu nsscntimcnto o nobre ministro. 
· No sot\ J'OlntoJ·io,· t:·11tunc!o da mngis!rotura, o 
honrado minisu·o cscrc~·cu ns·St!g'tlintcs pnlavJ·ns 
(JIJO YOU !1\1• (I ti); ·"\"' · · 

' A ind••pi!lld~nr.·ia do I.'Ocll'l' .itt(lkinl entBi~tl) 
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tambcm e_ossoncialmonto na indopendcnéia pes-
soal dos juizes. · 

• A constitniçiío l'oronhcceu esta verdade de" 
crotando a pci·potnldcule dos jui~cs de d_ircito, e 
consngrnnclo cxprc;;sumentc o corollarto desse 
principio : ·_;_ que só pot· sentonoa poderão elles 
perdei' os sons lo::rnt·es. 

• l\fas as lois regnlamenlares, que desenvolve
rum o .pensamento conslitncional, annullarmn 
em "'!'ando pnrte o valor pratico da perpetuidade. 

• Dissera a constituição que a IJCrpotnid:ido 
não devi~ ser entendidn do modo que os juizes 
não podessom ser removidos de· uns para outros 
Jogm:cs- pe!o tempo o mnneira, · que .a lei de
term mnsso . 

• E o que determinaram as leis regulamentares? 
• Dc1·am semiJrc no g-overno largo nrbitrio no 

exerci cio da faculdade de remover o promover os 
nlngjstt·odos.l> · 

Sr.. presid••Úte, qna11do li est~ts p~Javrns r•cro-
- dit<:li que S. Ex. Cl.':l um ilovotndo executor do 

jlOnS:ltllCJllO da CDl1StitLlir,1io, O qqe U lll;Jg"ÍSLI'U· 
turn devir• con tnr com todo o nuxilto de sua par
lo para g:tr:mtir-llte sua indcpendoncia o per
potuidndo. S. Ex •. rc~O_!lhcce o princip(o estabe
lecido pela constttnJç:~o como o plnts snlulr!r, 
como indispcnsnvel pura clpr aoJJUJZ hon mng-Js
tratur:l. E:ntreta·nto, menctonan o os netos que 
tõm pJ•ej ndiptdo a indepe!ldcnc[a e. perpotuid~
de dos m:q;pstraclos, refcrm-se:~ lilt que auton-
za romot·õos do .uma ontrrmcia para outru, e t\ 
qnc l!'::t"rn dn promo(.'iio do juiz de direito ao 
1ogor de llesemhnrgador. . 

Oro, estabelecidos semelhantes princípios, não 
JJOdia cu esperar que S. E . ..:. fosse inventor um 
novo modo de privür um juiz de direito do exer
cício do. seu ompt·ego, isto é, que déssc a um 
jttiz de direito, en1pregndo perpetuo, o cujn por
pemidado o noJ;-ro minist1·o rceonhcc.in. no sou 
rela to rio como uma necessidade, demissão do 
seu cnrgo. 

Eu vou tratar da demissão dada pelo no_bre 
ministro ao juiz de direito da comarca do Pnrü. 
Quero trata!' minuciosmnente deste negocio o 
mostr::n· como foi 'incohercnto o nobro.n)iuistro, 
no seu procedimento, c como tambem ubusou da 

· leisr. prnsidcnte; çxisli:Í na provinciri d~"li:Iirias 
a comarca· do Pnrn, contando dous. termos : -o 
do Pm·{t c o.do Bom Pim. -
. Ptmcciónando n ossomblóa provincial o anno 
passado, um membro da mesma que .hoje tmn
bem é deputado geral, o Dr. Caudido de Oliveira, 
oJrerecoil um projecto arcando a comarca do Scto 
Lagôns, com um só município. . 

Passou este projecto em :1.• discussão, o quando 
se o discutia cm :-a.•, um outro membro daque/la 
nssemblóa fJUO é tnmbem hoje deputado geral, o 
Dr. Virgílio do 1\fello Pranco, mineiro ostimnvcl 
por sons dotes intellectunes c mornos, pediu a 
palavra o mostrou os inconvenientes da crcnção 
de semelhante comarca, cujo município ern pe
queno e insigni.ficnnto para ilor si só ser elevado 
itqttella categot•tn. . . ..• 

O autor do projecto, o Dr. Cnndido do Oliveira, 
voltando 1\ triuunn declarou· que aclwva muilo 
procedentes as razões oiTei·ecidns pelo Dr. !\fel! o 
Pranco, e que in.:np'i'esen.trir umn emcncln, que 
sntisfazin perfeitamente • as' exigoncias do dito seu 
collcga. · 

. Vo IV 

.. 

-11enlmcnto nprc~entou n seguinte cnÍ·cncla·: 
• O termo do Parí< Oca pertencendo ú comnrcn de 
SoLo- Lng•)ns c mnis outra: a .comarca. <lo; I'nrá 
Oca denominada cornarcn do Entre-H•os,. com
pondo-se dos municípios do DomOm o Bramado, 
que ·tcd o nome do municipio de Entro~flios. • 
. Orn, d'ahi se vê que_ tirou-se da co_mn.rca do 

Pm'>Í o mnnicipio deste nome pura constttu•r uma 
nova comarca. com o município do Sete Lng-õas, 
c rJnO a. comnrcn antiga do Pará pn~sou.n deno
minar-se- Entro-Rios, annexando-se-lhe o novo 
te•·mo ~lo Drnmnuo, que passou tumbetn a cha
mar-se Entm-Hios. . . . .. 

Apresontndà. e~tn ome~da, ~m~ membr.o da ~s
sem/Jién provtncwl, ~utlo dtsLtpct~ pot sun_m
tcl/inoencin o Sr. Jose Pedro Xnv•ot· dn Vc1gn, 
J'oz vêr fjlié ora muito inconvenie,nlo a muilnnr.n 
do nome da comnrcu, o que rccewva que seme
lhante rnnilnnr'a d"'sse pretexto para Oc::u· avulso 
o j ujz do direi'lo que Jú servia ... 

0 Sn, DIOGO VELHO : -Alg-uma mngicatum. 

I o Sn. Bummo DA Luz:- O autQr do )'rojeeto, 
o Dr. Candido de Oliveira, respondo1,1d~, declnrou 
·rJuo era isto impossível; porque qxtstw urna ro-
solnr.ão do cónsuJ!a, :1 do ~::l do ~ezemJJro de 
18io: qu"' excluiu semelhante recolO. . . 

Como que adivinhava o membro dn a~semblen 
provincial •iuc se oppõz itquclla mudança, do 
nome! Tenho aqui essa resolurão do consnl ln, 
e ·vou ler n Jllll'te. della que se refere ao caso de 
r1uo tmto (li!): • r1nc a simples mn<lnnçn do 
nome da (lOllHH'C:l, conservada porém· n mosmn 
circu.mscrip<;;ão ... 

0 Sn. ll!NTSTUO DA JUST!IJA :-Nüo soconsorV"ou 
a mesma circumscriJl050. · 

O S11. nrm~mo D.\ Luz :-Espere um pouco o 
no!Jre ministro e verá qne este trecho da cou
suJtn'rel'ere-so nerfoitnmente no caso dn comarca 
doPnrt\. ~ · · · 

O Sn. ·nmlllno DA Luz (continuctndo a. lêt) :-
e on-trosim :1 mudanr.a ou conscrvnr:ao do 

nÕÍne :<Iterada a circumscripção tel·ritoriã l com 
:1unomcntos on suustituiçõcs, que não aJrectn!U 
.as 7:ouuic'ões mor:~cs ou materiacs que deternu~ 
nar::un a "ünportancia e classificnoão da .. comarca 

. não nltornm n identidade da mesma, comnrc~, 
o titulo o a jurisdicr.5o do juiz ·de direito. 

• QLw do principiÕ da inamovibiliç!ndo do ma 7. 
n·istrado resulta o direito de ser designado pnrn 
~ eomnrcn existente o.u ~ovnmente crea~lq, I?ara· 
n qual passou o t~m:ItOrJo em _que conststJa :_a 
sem comnrcn supprmuda. • · · · 

Ora ó. exactamente a llypotllese ·; mudou-se o 
nome' e foz-se uma a!Lern~iio na circumscripçiio 
da comarca. . . 

A resolução do consulta é nssig-nada p~r v. Ex., 
Sr. prcsideute,que no anno do 1870. sol'\" ta ç curgo 
do ministro da justiça. V. Ex. deu m:us uma 
prov·1 do inteireza do seu caracter, e da seve
ridncle com que cumpria e fazia obs_ervnr.ns l!)iS 
o os bons principies, propondo >I socçt~o. do JUSttça 
do conselho de Eswdo, o _n10do .. p~attco PONUe 
pretendia execntnr uma let provmcJul gue tmlla 
rcnlizado aJter11çues profundas cm quas1 todas as • 
comarcas da província de Minas. 
, Sulm)cttida a prOilOSla do honrado ministro 11. 
seel'iío do conselho de Estado, quo so compunha 
d.os"i!Just1·ados conselheiros Nauuco, o Viscondes 
do Araxt\ e d<l Nictlleroy, estes nceit7·am todos 
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os nlvitrcs jndicndos pelo honrado ministt"o, .c· 
lavrou-~e n resoluçi.io d~ con~u!tn n que me rc.re~·t. 

Estt\ clln em sou intetro vtgor, o nolJro mtms
tro dn justiçu n5o podin deixar de observai-a, o 
para o fnzer, deveria primeiramente revogai-a, 
porq llO as resol ur,ões do consulta estabelecem 
regros e rrincipios" pnra seron1 observndos o exe
cutados. Do contrnrio não val.ia a pena tomai-as 
e publical-ns, 

O Sn. Rm11:mo DA Luz:- Snhiu um ··tet•mo da 
Gomarcn e annexou-so·· lhe outro · mns o termo, 
onde estava a séde, não foi desànnexndo pnra 
outra comurca. 

Note-se que após o publicor.iío da' lei do nssom
blóa provincial de 1\Iinns, mudnndo o nome da co· 
marca do Pará, o alterando a sua circumsc!'ipç5o, 
o juiz de direito respectivo em requerimento de· 
ela rem que optova peJa comnrca do Entre-Rios; o 
como ó que o nobre ministro, recebendo este 
rçc]l~erimento, em vez de dcclornr que o juiz de 
drreJto continuosse nnqueJlo comarco, removeu-o 
da comarcn da Itnpira~:uba para a de Entre-Rios, 
e nomeou um novo pn'rn n de Sete Lngüos, demit
tindo nssim do corgo dejniz de direito o·Dr .• Joa
quim Ignacio Nogucirn Ponido 'l 

Qnondo S. Ex. escreveu o trecho do seu rela
torio, por mim já lido no senado, podia algucm 
suppôr que o no!Jre ministro hovin do proceder 
pelo modo por IJUe o fez, contt·m·iondo o pri,nci
pio dn pcrpetuidndc dos ma;;-istrodos, o despre
zando o judicioso precedente estobelecido na 
resolu()iío elo consuiLa a que mo refel'i 'l 

A observoncin dessa resolur,iío de consulta 
em 1870 nenntelou os direitos iios juizes de di
reit~ e nuo oxcitou uma só queixa ou recla

.maçuo. 
O Sn. JoÃo Ar.FnEoo :-Deu-se até o direito de 

OJ.lCiío aos j nizcs cujas comarcas fossem divi-
drdt•s. . 

O Sn. Rmmno DA Luz :-Vou ler estn parte dt~ 
resolução de consulta (la): 

• Que do principio da perpotuidnde do mogis
trado tambern resulta o OJJ()5o ou á sua comarca, 
ninda n;e:;mo olloroda a clnssificoção deJia por 
aug-mento, denominn~iío ou substituição de ter
ritorio, si eJ:e tem habilitn~üo poro a entrancio 
respectiva. ou ii novo comarca, quando formado 
de tllrritorio desmembrado da sua. 

Ü Sn. MINISTUO DA JUSTIÇA: -Direito de opção 
quer dizer que eJJo deixa do ser juiz de direito, 
sinuo ncro é ca~o de opçfío. 

O Sn. RIDE:mo nA Luz:-Pois eu entendo o 
contmria inteirnmcnte, 

Observo, porém, quo a coso, do que troto, não 
é de suppressi.io: mas npenas de mudanr.a dtl 
nome e de oltoro•~ão de circumscripção. • 

Por mnis diligéncias quo fizesse ni.io puclo ob
ter n lei provinciol quo mudou a denominnr,iio 
do comorcn do Pará ; acrcdilo, porém, que olln é 
conccbidn nos ·mesmos termos da emendn nJl· · 
provadn. na t•ssembléu provincial, que jn li c de 
novo le1a: 

• A comArca da Pará fica denominada comarca 
de Entre-Il.ios. • 

Orn, isto ó suppressiío? Niio; é npenas mu
dança do nome. Dirit porém o nobre ministro 
que, havendo mudança de nome, desnpp:u·eccu a 
comarcn. 

0 Sn. MINISTRO DA JUSTir.A:- V·. Ex. deve lem• 
brar-so que snhiu um termo da comarca e entrou 
um novo. 

O Sn~ JoÃO ALF'TIIPJ?O :-E que importa isto para 
a quest11o, quando·Ju se entendeu do modo con
trario ao procedimento do nobre ministro? . 

O Sn. HI!IEIRO DA Luz:-Penso que :í lei pro
vincial não está concebida em termos difrerentes 

. dn emenda, e si está, foi obuso do com missão de 
redacçiio ela nssemblóa provincial, porqne o que 
se venceu no v~toç5o foi simplesmente, que a 
como rco do Para passosse a dono minar-se de 
Entre-Rios. 

Note o senado que não foi estn a unica com orca 
da província do Minas, cujn denominnc5o. foi 
mudoda em :1.878 pela osscmhléo pt·ovincwl ; 
mudou elln tombem o nome do comarca do Rio 
Paraná, que possou n chamor-se de Uborobn. 

Vou ler a lei (W): 

• Lei n. 2ü00 de :12 de Novembro ele :1878, 
art. :1. • § :18. A comarca do Il.io Paran:í, creada 
pela lei n. 22H (!c 2 de Junho de :1876, deno
minar-se-ha d'ora em din11te comarca do Ube
raba. • 

O juiz de direito dn comarco do Pnrnn:í, hoje 
lJberaba, ora .o Dr, Zeferino Pinto, CJUC al!i con
ttllllOll a servtr sem ter nova non,eoçíio e sem 

·se julgm: supprimida o sua c'omarca; qnal a ra
z5o por que o nobre ministro pJ·ocecl.en do modo 
inteiromeuto dill'orente quanto ú comarca do Pará 
hoje Entre-Il.ios? 

Umll e outra ·mudarnm de nome sómente, e 
niio foram supprímiclus, muito emboro na do 
Porá se tirnss~ -qm termo e se annoxnsse ou'tro; a 
comarco subsrstJU, c como tal reconheceu a as
sembléo proyincial, mudando-lhe u denomina-'~:,, 
ção nos termos em qll;O o J'cz e que jú referi uo:: 
senado. Este procednnento contradictorio · do 
nobre n~inistro é altumoate ccnsuruvel. 

1\fas dtz o nobre ministro que foi supprímida 
o comarca. Nilo foi tal; apenas se lho mndou o 
nome. · 

Ora, pergunto: o j niz de dii·eito Dr. Joaquim 
Jgnacio Nogueiro Penido ostnva collodo ao nonre. 
da • comorca do Purá •, ou ao territorio de 
sua ju~isdict;fío 'l Sem du vidn que estava collado 
uo terr1torio ; mos o nobre mmistro pnreco en
tender que aquclle juiz só estava collado ao
nome do comor7a, e quc, por conseguinte, des.de 
que desnpporccta este pela mudanrm que soiTren, 
deixnva do existir a referida cornaréo, o olle devia 
ficor ovulso, como foi declarado por S. Ex. ' 

Este facto foz-me lembrar outro, qtle mo re
forirom, de um vice-prosidentc de provincin que 
tendo aversão a um commandonte superior, 
procurava por todos os meios privai-o do posto 
para o dar a um amigo e co-rclig-ionario. 

Chagou-lhe a noticia um beJJo dio, do que o 
commonclantc superior obtivera o titula do bariio; 
immediotamento chnmou o seu secretorio o lhe 
detcrminon que expedisse a competente portaria 
declnrando o novo barão privodo do seu posto~ 
porque tinha mudado de nome, Assim procedeu 
o nobre ministro dn justiça, considórondo o juiz 
de direito collndo ao nome ·an comnrcn, quando 
estava no territorio respectivo. 

1\Ins o nobre ministra procedeu sempre assim, 
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collcrentc comsigo mosmÓ? Não; vou mostrnl·o terminar a primeira parto da ordem do·din devo 
corl pletar o tempo, que falta,.pnra poupar ao 
co

11 
ega, quo tom de me succeclcr na tribuna, 

fa ar em hora trro improprin. · 

;por neto sou. . 
Consttltou o juiz do direito dn novn comnrcn de 

Sete Lngôas no presidente de Minns si os livros 
que dovinm servir pnrn o registro de hypothccas 
nn novn comnrcn podi~m ser os dn comnrcn do 
Pnrí•. Esl::~ . consulta foi trnnsmittidn no nobre 
ministro. Como a respondeu S. Ex.? Pelo so· ... 
g-uinte modo (tê) : 

Quem observar com nttençiio, o que oc:corre 
cntr~ nós, de haverem cargos publicas crendos 
pelas assembl6as provincines e estipendindos peJo 
thcsou,·o pul.Jlico nacional, pei·sunclir-se-bn de 
IJLte Jwu.VÇI descuido da parto dos autores do 
actp adclLCI!:Jn~l, .que creou as referidas ussem
IJlea~ pL"ovmcwcs, em conseqnencia da desbar· 
mon1a, que os f!!_ctos de hoje revelam. _ 

• lllm. e Exm. Sr.-C9m o officio n.·2!l0 de 
i6. de Jm1ho proximo pnssndo trnnsmittiu V. Ex. 
o que lho foi dirigido pelo juiz de dircit_o da co
mnrcn de Sete Lngôns, consultando SL para o 
re"istro ile !lypotlJocas podem ser. ::~provei ta dos 
os 0 livros que serviram na extincta comarcn do 
Porá. . . 

Entretunto, n:•o houve tal descuido o a dcs
lrnrrnonia que se nota provém ele outr:Í ori"em 
Pelo § 7.• do art. :10 do acto addicional consi: 
deraram-so empL"cgos provinciaes todos os exis
tente~ nas. províncias, á exccpçiTo elos que diziam 
~esp01to . a :ll'L:ec.adal)li,P · o dispenclio das rendos 
~e1aes, a admm1straçuo da g-uen·a e marinha, e 
dos c:argos de presidente da provincin bispo 
membro das relações e tL"iiJUnncs ·superiores' 
e~. • 

• Em resposta declaro: que, tendo s1do a vllla 
do Bonllim a séde da comarc::~ exlincta, e conti
nuando a sol-o provi~oriámente !la comarca ~o 
Entre-Rios como consta do officio dessa presl
deneia de ':16. elo mez findo sob· n. 2!!8, devem 
servir nesta ultima comarca os livros que foram 

. Assim, os Vi"arios, os émpreg-ados das dioce· 
SÇIS e. os juizes do primeira instancin for:1m ;;on" 
S1demdos .. empregndos província os~ e· pngos de· 
seus vcncuneulos pela renda provincial. 

alJertos para a do Pará. · 
• Que para a ele Sete Lngõns já se fornercra:n 

livros, ern virtude do o1llcio 11. 2G~ de 21.dc l\Into 
ultimo, em qtto V. Ex. commun•cou a mstnlla·. 
llãO do ren·istro n·eral de hypothccas.- Deus 
guarde _a V~ J}:.x.-La(ayettt: Rodri{Jues Pereira. • 

. Jnstalladas as assombl6ns provincines em 183S 
multas del!ns lcgi~Jarnm sobre o. modo de serenÍ 
nomeados os juizes ele direito, solJre os pnrochos 
e os empregos· ecclesi:•sticos. Recor-do- me do 
~~~e em m i.nll.a p~ovincia se crcou a cl:•sse de 
J u1zcs de àcretto mterinos ou snpplenles ; que 
houye nomeaçiio de juizes de direito feita pelo 
presi.dOf!te e.a.tcl de Yignrios c conegos. em. outra 
flrOVlDCU! VlZtnhn. 

O Sn. Mrr>rsTno n,~ JUSTIÇA.:- Nüo ha contra
dicção· nenhuma. 

O Sn. J.Ún:;:mo D."- Luz :-Não ha contradicçiTo? 
O nobre ministro acha que a comarca de Entro
Rios representa a do Pará, da qnal era sMe a ci· 
dado do Bom fim, c !]nO por continuar esta mesma 
cidade a ser séde da do Entre·J.Uos deviam nel ln 
servir os livros abertos pnra a do Par:í, e diz que 
não ha · conlrncl icção no seu procedimento 1 

· 1:'~ Puderam cnt1io continuar n servir os livros e 
'!;;._;;não pôde continuar a servir o juiz de direi.to? A 

comarcn de Entro-mos é n mesma elo Para para 
servirem os livros e não é para servir o juiz de 
direito perpetuo, que pela nomeação e exercicio 
eslava a ell:1 ligado? · 

Sr: presidente, pela constituição politica do 
Imporia o juiz de direito é perpetuo; e co~
qttnuto leis ordinnrias· tenham autorizado n OPI· 
niiio do que, em algu~s casos, ainda qu~ .n1io 
perca o sett emprego, mterrompc o .. ex.ercicLO e 
fica .avulso, come no caso do ser removtdo para 
uma comarca para onde não queira ir; quando 
espontnnenmonto queira desempregar-se, quando 
tenha deixado o cargo de chefe de policia sem se 
lho designar comarca, a, finalmente, sendo suppt·i
mld:t a comarca em que serve; todavia, o caso 
do juiz ele direito de Entre-Rios é novo, c mani
festamente i!Jognl. 

Este juiz tem incontestavelmente o direito do 
contar antiguidade . desde o di:. em que foi pri
vado do seu Jogar, assim como n perceber todos 
os seus vencimentos. lj:m lguaos cir~:umstnncias 
se ncha o juiz do direito da comarca de Santo An
tonio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Só 
assim se póde prestar verdadeira homenagem no 
sagrndo principio da perpetuidade, que nno póde 
ser prejudicado por um neto do governo, ma
nifestamente inconstitucional. 

Sr. presidente, ·pretendia concluir aqui as ob· 
servnções com que tenho ·occUllndo a attenciio do 
senndo ; obsgrvnndo, porém, que está quasi .a 

I 

Pos~eriormente, porént, ontcnd"u-so q'ue se 
devenn · estnbelecer corta tmiformidade n:us 
noq1eaçues elos juizes de primeira instnncia, 
:tssun como nos vencimentos que diversificavam 
conforme a comnrcn c a provmcin. ' 

Por estes motivos, e ninda mais pela .escassez 
de recursos das províncias, umn lei ela nssembléa 
geral determinou que toclos os juizes !'assem pagos 
pelo thesouro publico, considerando-se geral a 
despesa que com elles se devia fa.:er. 

Pouco tempo depois, e :iindâ por causa da es· 
cas,soz <lo recursos clns províncias, passou tnmbem 
a ser geral a despesa com os pnrochos e todos os 
cmpret::ados dns dioceses. Releva notar r1ue_part1 
estns deliberações concorreu tnmbem a_inter
pretação dada ao neto addicional. 

Entret~nto continuou sem limitação alguma A 
attribuiçiio elas assemiJlúns provlnciaes de cro:t
rem parochins, villns e comarcas, e e sabido que 
tnes crcaçues comprehenclem a do pnrochos e 
juizes de primeira instancin, eonsiderndos em
pregados gernes e pagos pelo thesotlro. 

Dentro CJ.e pouco temJlO fizeram-se sontir os 
inconvenientes de serem pagos peJos cofres ge
r~es.emllregndos creados peJas assembJéas pro-
vmctaes. · 

A loi de 3 de Dezembro de i8H e os regula· 
montas de 3:1 de Janeiro de i86.2 o de 26. de 
Março de :1843 estabeleceram a lgumns restricções · 
quanto ás villns, como já disse. . 

As ~ssemiJléns provinciaos ns têm crendo, mas . 
ao governo geral cabo dar-lhes o foro e prover 
n jurisdicção municipal. Entretanto têm essas 
villas a sua co.mo.rn e n sua administração mu-
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nicipnl intcir:t:lJCnto inclrpcnclentes dns Yillns 
vizinlws on das rle rJIW l'oJ·nm desmemiH·ndns. 
As:"inl coneiliO"tl·SC:t ntll'i1JUit~fio llns nsscnJhlL~:IS 
pro,·inc.incs con1 os intcrc::;se~ gcr;1cs. J\ crenr.ITo 
cln vil ln nfío nugmenln n dc~pesa inllJliea sem 
int, •J·ve n ~:IT{ 1 110~ t:od e l't!~ gcl'nc~,. 

P:•c·r·ec-Jnt .. , Sr. pr~~~iclento, rJllC de ig-tHll 1110clo 
se püdn prnc(~dl~r 0111 rdnçiio ú crc:u::tlo .tlc !rogue· 
.zias e de comnreas. 

peito. V e-sc do quõ' acabo de cxpi.iJ', que tom-se 
procur:vlo limitnr os ell'eilos d11 altJ'iuuit'í'ío das 
nssomllléns provincinos sobro ns vill:ts o pm·o
chins o convem nc:tunlmento cslaholceer alguma 
provirlonein (JUnnto n comm·en~. 

Até ccr!a ÚJJOCa nenhum rcpnro 11rocluzi::nn os 
netos uns as:;emJ,J<lns provinci:u•s rcl:ltivnmcntc 
:.í crcn(!:íO elo cr.nn:ll'c:as, porque usnv:im doslc di-. 
roilo com Cl'l'la paJ'cimonia; mns de nlguns 

0 Sn. DIOGO YEI,J!O :-Apoiado. 

o Su. TIIBI::J\0 _D.\ Ixz:- nccordO•Il]C do C[lW, 
qnn1~ tfJ [t ll't'f.rUC'ZI:ls o g·nyc·rno por rn:11:-: Uo 11 ma 
Y~:z d··Lt'l'Jl!ii~ou ::o,;,; p!'l!SiL1uJ.:._LL~S de 1n·ovinci:t que 
n:w t·o:l~ent.Js~CJH nn erc:t~~ao, seJu que o.s rt~s
J)C(·lh os t1 ioee~:tJJO.s fnss::.•m ou Yidos f~ tlcs.~cJn o seu 
:.l.SSt'lllill1Ul1!0, 0 H C~teS !"CCOll1Jllel1d0tl ú 0 '0V'ül'l10 
CJUC p:~oeur:t~::~~·nl u!J . ..;lnr t:-tn1ben1 lr~os cre[tt~Ucs jt't 
}Jo.r: n::o e.u;.:.Ytl' n~tgrn.cntnr. :t dr:spc~a JHlblic:-~, 
c ,:<t l'e!:1 t1tflwa.ld:Hlc do jJ!'OYH1lonto do p:,roc-ltiL1S 
cut ct·)n~efjiH'.nt~,r: Ua f;11ln do ~:IccrLlol0:.:, c dn ro .. 
l1Ug'tl:· llCÍ:i clli . .;; jiUtU'OS CX.isielll.ü!~ !le SCi'\'il'CH1 CUl 
pm·o~>dos w·qucnos e cJe limitnda rcncin. 

E1f~ :-dgunlaS-)I!'OYiueins cun~cgniu~se oJ;sLnr a 
cre:'t~~~~J 1!c Y<lt'it"IS f! eguczbs ].lO!' O:-itt:s lllL·ios: 
111:1~ c.':n lit!Ll'<IS n:io se tc1n 11odido oiJ"tcr o tnPsrnó 
rcs n~ t:1 tln; . orn, l)O!'CJ no as :-:ssenll;l é as proyin· 
cinc:.: {·ntt·udt·raut poder crenr :ts fregnczias in
<.lCfJcnd.cnt;_·Jnontc do informõlç_:i"LO do -ot·dinario; 
01':1, ilo:·q iW. Ci't'Htl;l:.: estas~ os JH'ú~idontes pl'l~s
cin li:111! <l:11pw!la inl'Oi'll1"c~o para sanccionar o 
rc:-;pec!ivo rn·~·Jt~elü dn !c•i. 

nnnos n cstn pnrto, outro tom sido o procedi
mento clcllns com dct.rimento dos interesses da· 
ndininistrnvüo da justirn c do thc'clonro. 

Até o nnno ele u:;;o, Jog-o (!llC era erend:1 umn 
eornarcn c llUIJlic~Hln a lei respectiva, o p!'t)sidentc 
dn provincia nomcn,-a o rcslJCt:lil'o promotor o o 
juiz lllllnicipnl do Ltlrmo assumia a jurisdicCJ:io do· 
juiz do direito. • 

LcmbrJ·me do ([lJ.C esta era a pr~!icn seg-uida 
ntcí nr]ncllc anuo. Sen'ilHlo cnLilo o cnrg-o de mi
nistro.da jnst!(.'n, o scn~tlor Enze!Jio dr) Qnciroz 
exped in um :r;iso m;~nd;~ndo ccssa1· srmnllwnt~ 
pr;~!ica, c rccommend"nelo ·nos rrcsidcntcs que 
nonlnuna comnrcn fosso insl:tllmln si111io depois 
que o governo li\'Cssc uomcado o rc~pcctivo juiz 
de direito c este entrasse cm cxen:icio. 

Tt'HJ0:-> 1w n~~~~ss:1 Je;.ds!Li(:rio c1citol~nJ a1g-umns 
dispusi(,,õcs que indircctnn1cnto coJwoncram pnra 
nãu se·, e\·it:.u· :.1 cre~)('fLO de I!lUÍL~lS, pnrochias, 
COJJ!ü :t~·; a! U•rt:{.'ÕCS LC!TitOl'ÜteS llO~L:IS. HC1il'0·11lC 
tis I Bis tlc H) de Setcu1!Jro de 18~5 c llc :18-Uc 
.Agosto de H:;,jt) c nos rcsjJC~.:liYO:-> rcgubn1cn tos 
CJUtt:~du d~·tctrninnrmn qn0 os lirnitcs dos di:;: 
tl'ictos c!L'i~<JI':Ie:< núo poclium SCI' nltcrudos smão 
por lni g,w;d, ~~ que 0:3 Yotantos tlc pnroc!dns 
cl'L':Hills colll tciTitorios tlc outr~s du diversos 
distrkt.c~s c o nU nn~1ssc.n1 n votnr 1HIS spns :ll!Ligns 
frcgnc·z111S c hc<m :~ss1m os votnnlcs ue tcrntorio 
passn,lo de p;;rocl;ill ele um distr·icto ilara outra 
do dislri~to tlill'ereute. 

E;tus fli'O\'idcncias produziram g-rnnclo olfl'ito 
J)Orquu ú snbido {jL'lc nn crcuçiio de nov:::s fl·jj~ 

.S'_Lwzins n-~in'!_ com9 nz: nlternt;ão tln respectiva 
C11'Cli111SCI'IjJC•ttO IIIUltO JnflUC O lll!tll'CSSO CJcitornl. 

O noiJrC Jilinistro devo saber CJU<! cm nossa 
pro,;incia têm havido almsos sobre crcnr,ão do 
pnrocllias c n allcrnrD·o de divisas dcstns, dos 
mtmicipi,:s o àus comn:·cns. Por meio do leis alli 
conhccid:~s so]) n dcnomino~ão ele • Estolislicn • 
~rílnsl'or·n!n-sc ulg1~.rn~s ':o;.:cs a .oPi.n.mo polilic~ 
de UlllU Cll'ClUilSCI'Jjlt'UO CIYII Oll,JUd!CWria, 

Estes nbnsos so davnm nntcs das leis ci!auns 
cm mnior esc:tla, qnnnto tis p11rochins o suns 
divis:<s, o ullinwmonto tivemos tam])cm a lei de 
20 do Outu!Jro do :1871i, quo no § :1. o elo art. 2. o 
determinou serem innltcrnvcis as circumscri
]lr;ucs pnroehine~ conternp!nclns no ultimo roeen
scnmcn to, n1io olJstnnto qualqncr nl ternr-ão foitn 
com n c1·ea(:1io de novas frognezius ot'i com n 
subdivisão das oxisten tos. · 

E&ta proYidencia ú igunlmonto um correctivo 
que niio o!Jslarü :1 crcnt,;ão tlc novas parochins o 
n altcraçfío dns divisas, mas que hn de reduzir o 
munrJro de lei~ provinciacs a somolhanto _ros· 

Logo depois foi pnblicnda a lei d:ts entrnncias 
c· tornou-se indi.,ponsnvcl a regr:1 c:<labclccidn, 
visto como ncnlnnnn comnrcn púclc ser inslnllnda 
scn1 '}UtJ SC'ja cl:Jssincndn pelo g·o;,rer;to irnpcriol, 
0 ~en1 <Jno se -nprc:-:cntc o .i niz de dit·cir? no
me:lllo, ou o seu snb,;lituto kg:~ I, pura esse fim no 
din dcsignnllo pelo presidente ela provincin. 

V LI-se, pois, qnc n inslnl!af'1io dns c·omnreas por 
neto lc:.dslnlivo depende do 'r_rovcrno por c::msa 
cln c!nssincoriío o cnm]n'e nu lar que Jllll':t esta nfío 
Iw. prnzo n1nrc:1do nn lei. 

A commissiío de ot•r,nmento do senado ofTcrc
ccu sobre cslc assumiJLo um:t emenda que passo 
a ler (!ti) : 

• Pnr;lfp·npho. A proposta do poder executivo 
orç:mdo a receita e lixando a despesa annual na 

,pnr.tc concernonto no n1inislcrio da .i ustiçu con
tera uma verba sob a rn!Jricn-Novos tCl'mos o 
comnrcils-com o credito exigido pelo Jll'Ssonl 
respectivo, o tnbcllns oxplicntiv:ts, n:ts I] Unes serfío 
clcclurndng ns conwrcns novnmcnto creaclns ou 
re,;tnbelccidns polas_asscmbléas JH'OI'incinos dl1· 
rnnto o cxorcicio ontorior, c cspcciflcudos os ter
mos (JUC o governo juln-nr convcniont'' provêr 
de juizes mnnicipnes ou substitutos, aindn não 
comprchendidos no i:H'"nmcnto em vigor. 

Antes de votar-se Õ crorHto ncccssnrio pnríl a 
despesa com o pcsso;1l dos referidos tc!'mos o 
comarcas, niio scriío cstos clnssinondtts c provi
dns d<J juizes de direito c p!·umoloros publicos, 
nem par11 aqucllos scriío nome:ulos OLl!'cmovidos 
juizes mnnicipnos ou st1llstitutos. 

As disp0siçõcs deste parngrnpho o do art. :1.7 
ela lei n. 176!h de 28 de .Junho de 1870 são por
nwnontes o vigornm desde jti. • 

Penso que esta emenda deve ser adoptad:t, 
porcluo nüo só consagra doutrinas o princípios 
vere mlciros do nccôrdo com n Iegislnt'fto Jlnan
ccira do pniz, como obsta no nlmso dn croaolio do 
comnrens polns assomlJlúils pl·ovinciHos o do va
rns municipaes pelo g·ovorno nos_muuicipiws. 

Ató o presente crcadn uma comarcn oril lOI)'O 
clnssificnda c provida nbonand0-se no .i niz uo 
direito o no promotor os respectivos vencimentos 
pela YorlJa -Jnstiçns do primeira instancia. 
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Scmclhnnto prnticn, )lorúm, é contraria :'Is leis c 
nos J,ons princiJliog porque nüo so 1.!rJVu n!Jonnr 
tnos vencimentos i• lunccionnrios quo ()Xerccm 
cnrgo::;, pnrn o~ CJUnes nfio consignou n lei nu 
voriJn propría do orçnmonto n somnHl prceisa. 

Temos a e,;tc ro>pcito o§ 11 do n1·t. ~. 0 da 
lei d!J O !lo S<,lcml.ll'O de !8~0, ~1.<sim r:orno o 
nrt. 18 cln do 2:J Uu Agosto do :i87;J, ns qu~tcs 
determinam cxprcssnmcnto-que o ministro dn 
fazcl"ldn niío devcr1í mnnl.lar pagar dcspcs~s de 
seryi,oo,;, Jl['l''' o.; quncs. mio tcnlln o poder lo· 
gislnti1•o de,~r():ai!o os fundos r!orJ•cspoJHlcntcs, 

Orn, crcnr·1a ·JJmn comnrcn, pnrn dr•spesa da CJUn! 
nrío se consiguOLl ua vcr!HI rcspectivn do on:a
nH~nto a f!Ll:tn rir. 11rccisa, púdc o g"<)Yct·no, ü vistn 
dos prin~:1pio:; eousignndos nns leis rruc ncnbo de 
cil11r, mmHl:ll' pa,C';nr os ycncimcnto;; do juiz de 
direito o do p1·omotor? De certo CJ uc niio. 

Si o fize1·, vai ,Jc encontro :'iqueJJc prindpio c 
ncccssnrinJ11''lltC se !Jn de rn:mifestnr deficit IW 
vct·ba, àesrle qnc se tcnlw con~ignnuo uxnetn
mcntc, corno deve ser, a somma nbsolrtt~unGnlc 
precisa pni':l os crnprur~os j:í cxistcn~cs. 

Niio con k'stn, Sr. ÍJrcsidcutu, :is asscmbléas 
provinch1cs o rliroito de crc;n• con1nrc:1~, llHL~, si 
os juize~ do c.lit:I!Ílo c promoto:·es s_:io etnp1·egwJos 
gcrncg c pr1g'03_ a C!!~!il tln rond:l ao Est~lllO: t:tmfJL:lYl 
:.t nús cnbc o direito de yorn1· os fundos j)i'Ol:i~ils 
11nra scmclliantc despesa, c o exercemos de modo. 
nmplo, Yerif"ie;nulo, ~i é on urro Convonicnt:J a eles
posa ou si pódc ou nüo ser ndiDlln.Aos que enten
dem, CJile crcatla umn comarca denl JWe~ssnl'ia
mcntc volar os fnndos procisos Jlnrn a tlospe,:n n 
nsscm!Jh'a ger:tl, cli1·d que niTo yejo nn constilui
ç~C! do !~np,crio clispo,!t;·ão alguma que I i111ile o !C· 
gtltmo u LL'cJto <J netemos do votar n tJCSDcsn pub lJCn 
!iscalisandn-a com toda n scvcri<lntle, ou CJlle 
nos subonlinc t1 0s netos clns nsscmblúns provin
cincs no toenntc n este nssu111pto. Ao direito da· 
qucllns ns~cnibl.J:~s opponho o nosso direito que 
n:io é somenos 110s dollns. 

Niio resta duvida que nns circnm~t:1ncias 
nctuaes convem tomnr n providencia indicncln 
pela comtnissão do senado ou outra oqLliv:ll~nlc, 
poro]UC Ri clc:;dc 1877 o podo!" lcgislalil•o procnra 
reduzir n despcsn, o o governo se csfor,:n por 
auxiliai-o nesse empenho, com o fim de orrnilibrnr 
o orcnmento, não podemos ncompnnlltlr ns ns
scmbltlas pwvi nr,in"s no prnriclo de crcm·, cm 
dous nnnos, mnis ele 40 comarcas, como o têm 
feito de :1877 pnrn cá! -

Sr. presidente, entendo que o nobre Illinistro 
Jlrostnria um lJom sCIYico, não só ü ndministl'n
~l:ÍO ela .i usti~n como aos interesses do t!Jesouro, 
si ncei tnssc a emenda dn c o mm issflo ou Jcm
brassc ontl'n com o mesmo intuito. 

Attendn S. Ex. :1 qnc cssns f1•eqnentcs cronc,õos 
de comm:cns, pJ•cjudic:un lambem muito ü ndmi· 
nistrnr.ão da jnsti<;a: poJ•quc de>'O saber qucdil'· 
flci!ménto se cncontrarú bacharoi;; illustrnilos, 
do reconhccid:\ mor:llidudo o nn ul tm·a tlo cnrgo 
de juiz dú dit•oito, quo queiram ir sorYir esse 
omprop;o cm lognres tão dcspovondos como ó 

entiarn rolirnr-so. 'AjLtrisclictoiio vai ter no sulJsti· 
tulo, homem leigo, e cm s"uns mJos coutint\a 
scmpro, JlO!'<JilO o suc.cossor do primci~o juiz 
nomm1t!O procedo de Igual modo o nss1m por 
diante . 

.T:í se vê CJI}O n a,di:lillistraçiio da jnstiç::t 
solfre, pOr<"JUC nao lw JUtzes formados que quei· 
ra1n t;crvir crn tu~.s cornDrcns, o é cxcusado 
ncrcscunta!' que _a ,justiça uclministl'acla . por. 
lJOrncns le1gos nao () n que devemos desc•Jnr o 
procul'nl' tornnr permanente, pl'incipalmoatc nos 
scrLiJcs Uns lH'OVinchls. 

Como jtí tiz YPr, nlgun1:1s n~sen1!J1óas proYiJl· 
c;iacs tem nl1) c!on1do a COll111l'cas ora \'iJlus sem 
ful'O jndicinrio, ora siwp!es J'rcgntõ;dns, c tum sido 
estas cJ;,ssificndns c Jli'OYidns scrn poder;_,!ll, 

Si os juizes de direito nomcauos lizos5cm á 
rrualilientoiio dos jurados nos termos J'estrietos àn 
lei, nlío apurariam iiO)uraclos. Púd,·sc, porúrn, 
e~per:1r nJg-nmn sev(•rJtl:ldo 0111 L:d rJu~difk:wão? 
Niin, tlc certo; llui'CJUO daria cm re::nllndo nlio se 
crcat· u varn n1nnicip:~J, se1· ilnpo;-:;stvd a rounmo 
tlJ jnr.y c dil'.'Cl' sor suppt·imida a co~tJ:ll'o:ll. 

Orn, i:;to t-:c 10111 dildO om alg<lllll~ls de~sas co .. 
mnrcns CJLW se t<:m crcuclo cm dive1·sns proviu-
cbs.. .. · 

0 Srt .. Tu.\ o ALFHimü :- Apoiaolo. 
0 Sn. PAUAXAGU.1, ;-Como JnlJoc!i:;o. 
O S1:. joio ALFr.Boo:- Ou os IIumiltles, uo 

Piaul1y. 
O Sn. l'.lnAxAau,~ :-<l'\o Piauhv ficn!'aru rcdu

zidus :.í mctndc ,'lá nlío IJouvc·nl.'.imcnto. 
O Sn. RlllF.Jno n,\ Luz :-Visto qnc o meu nobre 

colle:.p, se1wdor pelo Pi:m!Jy, rnlla cJ,, sua pro
viuci;~, direi Qll<.l me constn, por infornwçõcs, 
IJUO a IJi l!n tnnt:1s comarcas rrunnlos mun icipios; 
o nindn 111~is, qnc rara é a frogucziu que nfío soja 
Villn e COIIlni'Cll. 

O Sn. PA~lA:\AGu,~:- Creio que cstii cnga-
uado. · . 

o Sn. nrnrliU·l nA Luz:- O Pinuhy tem :1.7 co
m~\rcas, confOl'lllC se \'U domnppa que :'componha 
o ro:!utorio do nohrc ministro t 

Ora o senado suiJe rruo não é po;;sivcl. ~ .. 
. 0 Su. PAUAN.ICU.\:- Nlío foi por illtlllCllCia 

minhn nem de meus amigos. . 
O Sn.. llmEmo DA Luz:- Eu relato o facto, 

acrescentando quo ns assomi.Jléns provinciacs 
elos dous pnrtidus tôm commettitlo nlmsos na 
crcnr·ão dns comnrcns c que é preciso que todos 
cutrúruos om nccurclo J.ilarn cohilJil.-os. 

0 SJi, PAUANAGU.Í.:- Estou promplo. 
o Sn. niimmo DA Luz:- Tncs nbusos suo 

muilo prej ud,icinos :1 ndministt·noiío publica, á da 
justiça. c aos mtorcssos do thoscuro. · 

O Sn. Po~nANAau,i.:- ~Ias por ora a accusacão 
vni cm cheio aos sens amigos. • 

O Srt. nrm:mo DA Luz :-E nos seus; ha culpas 
C:.Í Chi. 

o Sn. Po~nANAGUÁ :-Por ora vai cm cheio 
aos seus amigos. 

o Covim, Palma o Pnsse om Goynz, o mtlilos 
outros, onde o jniz de direito nilo encontra· 
commodicla!lcs nlgLlillns o nem sirllwr umn casa 
coberta do telha c assoalhada pnra so v bri gnr. O 
que resulta tlo provimento ilo ·comnrl)as dessa 
ordem é, que o juiz de direito nomeado outrn cm 
exerci cio parn iustul!nl·n c logo solicita umn liceu· 

o Sn. Joio ALFilEDO :-Aos de v. Ex., cruc 
s:io os iniciuclorcs do todns cstns praticas de sup
prossilo elo comaJ•cns pnr!L clcmittir juizes de cli· 
roito; tudo isto yom ele lu. 
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Si o nobre' senador se tivesse dig-nado ouvir n 
mesn, elln dnr-lhe-bin ns inCormaçües ~1ue acabo 
de prestnr,- e rm tfio o nobre senador nu o formu
larin u sua vehemente e inimet•ecida censuro. 

Por conseguinte, se torna desnccessario o re
querimento, provado como está que niio houve 
engano nu remessa da resolução, a. qual foi 
snuccionndn nos mesmos termos .. cm que passou 
cm a.nbas as cuma.rus. 

o· Sn. J>JlESIDENTE' deu para ordem do dia i) : 

i. • pctrto (ctté ás 2 :l/2 l1.orcts). 

Yotnçiio do parecer cuja discussiío ficou en-
cerrado. · 

O Sr. Anltii.o :-Pretendo fnllnr contra o 
reque1:imento, poi·quq ~nt!J!ldo _que nií'? h~ . 
necess!clttde de se ped1r wlormnouo .. ExpltcnreJ 
em poucns palavJ·ns as rnzües IlOr que nppnreceu 
esta d nvidu. 

Continuação da 2.• discussiío do. nrt. 3. 0 do 
projecto de lei do ort;amcnto pura o exerci cio de 
~87\l-:1880, relativo :is. despesas do ministerio da 
J ustiçn. 

2.• pm·tc (ás 2 :1/2 horas ott antes). 

Continuallfio dn -discussiío ndinda do projecto 
do senadlil, 1etrn H, do correT1te nnno, relntivo á 
conco~são do meio soldo ús Jll h as dos officiaes do 
exercito e da armado. 

Foi iniciudo na cnmnra dos Srs. dcputnuos, 
em :1875, um prl•jeclo sob n. 26 declnrnndo: 

• No decreto de 22 de Junho de :1866) palavra 
-pctis-co.rnprebende pai e mi:íi, e aprovei ta 
desde já ás filhas dos officines fallecidos untes 
desse decreto. • · 

Discutindo-se esse prejecto, foi elle combntido 
pelo deputado' Cnrlos da Luz, o qual entendeu 
que n disposição nfio podia pnssnr dn maneira 
por que se achuva redigidtt", visto que ninguem 
podia pôr em duvida que n palnvrn-pais_.:.com
prehende pai e miii; e então declarou que in 
propor umn emendu substiLutivà nós seguintes 
termos: 

• O favor concedido pelo d~creto do. 22 de 
Junho de :1806 fica extensivo tis 11lhns dos offi-. 
ciaes do e:ce·,·cito e ela ctrmaclct fallccidos untes dn 
promulga(;iio deste decreto, guardada a esculu de 
successiio, qno regula a legisln(;fio vigente. • 
····1\'Ias essa·eúlelula substitutivn não foi nssim 
Dllresentadti, rnns com osta outro redacção : 

• o fnvor concedido zJela lei de 22 de Junho 
de :1866 11cn cxtonsi\'0 as Jllhns dos o{fit:iacs do 
e:ce1·cito rullccidos antes da promulgnt'iio:du mesmct 
lei, gunr·dnda a cscnln da suct:essiio, que regula a 
legislnçiio vigente. » · · 

Já se vti que nn emenda ocrerccidn po1· esse Sr. 
deput::tdo c sujeita á discussiio nfío se ncllnvnm 
comprelwndidns as filhns dos officiues da nr
mnda; e essa umendu foi adoptada.. · 

-Vindo assim J•cdigiclo o projecto para o .sena
do, ac1ui entendeu alguem que sé devia acres" 
cantar ns pn lnvrns - o{ficiaes da a1·nzada; mas, 
como seria indispcnsavcl que, ndoptndn umn 
emenda neste sentido, o pro,1ecto voltasse ó ou
tra cnmnrn, nfio foi ella apresentada, e o quo se 
resolveu foi que a disposiçiio ficasse extensiva 

• sómente :is filhas dos officiaes do exercito. 
Portanto, vô-sc que não houve alternçiío, 

nem nu outra ·cnmnra nem no senado, relativa
mente ó disposiçiio que ora estú cm vigor. 

Si · ha necessidade do se fazer algumn cousa a 
este respeito, é tornar extensiva essa disposição 
nos oillcines da nrrnndn,- e, quando entrnr este 
projecto cm 2." discussão, · apresent:•rei uma· 
emenda nesse sentido. 

Findo o debute, o não hnvcndo numero para 
votnr-se, flcou prejudicado o requerimento. · 

Proscguiu n discussüo do projecto, n qual ficou 
adindn l)eln hora. 

P r ru 1 I 

2.• di;;cussão da. proposillfio dn cainnrn dos 
Srs. deputados, considerando a D. Rita 1\Ingessi 
Pinto nptn para rucetler o meio soldo de seu fi
nado marido. 

2.• o ultima discussão do pnreccr da mesn 
S,9bro os requerimentos do nmnnuense dn se
cretaria desta cnmara Antonio Augusto de Cas-
tilho. . · 

3 .• discussão dns proposiçües da cnmnr:l dos 
Srs. deputados do corrente nnno: 

N. :198, autorizando 1!1 g-overno a conceuer um 
lll}no, de licença no desembnrgador Jofio Cnelano 
Lisbun. · 

N. i87, npprovando a 'pensfio concedida no 
cidndiio francez Charles Decol'io. . 

Ns .' :165, 167 e :180, concedendo dispensa .nos 
estudantes 1\Iartin!IO Corrô~ de Souza, Jovmo 
Odilon Castello Bránco é Josú Antonio do Aze-. 
vedo Yinnnn ... 

N. :1M, autorizando o governo n mandar, 
ndmittii' a exnmo das matarias do curso de 
obstetrícia da faculdade de medicina do Hio de 
Janeiro a Dinn de Oliveira l\fello. 

Levantpu-se asesst.o ás 3 horas da tarde. 

60.• Scssii.o e1n::; de .&.gosto de .1.87'~. 

l'JlESIDENCIA DO Sll. VISCONDE DE JAGUAllY. 

SUl\1:\lARIO.-ExPZ~DtRNTR.-PnrocoTas dns commissõÕs· do 
constiLuicão o Jogililnt;ão do son::ulo sobro o pa•ojocto 

lota•n. U o o proj acto substitutivo do :1867, o do oron.
monto sollro a rocaitn o dOSJlOSa. do miniljtorlo da fnzonda 
purn o oxorclcio do :1870-:1.880.-FnllocimonLo do Sr. so• 
nadar Fruncisco do l)aulu. Possoa.. Discurso do Sr. Ja• 
guaribo. 

A's H horas da manhã fez-se a cllnmada e 
acharam-se preséntes 25 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jngunry, Dins de Cnt·vai!Jo, Cruz Ma
cllado,Bnrão · de-1\Inmnngunpe, Chichot'!'O, Jun
queiro, A•1tão, Jug-unribe, Visconde de Nictheroy, 
<.:orrein, Leiio Valioso, Barão de l1Inroip.11 Bariío da 
Lngunn , Cnndido Mondes, Dnntns, D1mz, Fnus!o 
de Aguiar, Leitão dn Cuulw, AITonso Celso, RI· 
beiro dn Luz, .Pues de Mendonça, Pur:mngu~, 
Luiz Cm·los, Visconde de l\Iuritiba e Cunha e Ft· 
gueiredo. - , 

· Êóvl\üSo · &.-fM.r.. 
OP!õ:RADOR 
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Deixnr::nn ilc comparecer, com causa participa
da, os Srs. Conde do Bnepcndy, DtlfJUO.lie Caxws 
Octnvinno, Silveira Lobo, Burros Barreto· .u~ 
·moida o AIIHlCJLwrquc, ·!oiTo Alfredo, Godoy,'Fot·
nandl's <lu Cunha, SnrntYI.t, :Hnr!]uoz do Herv:tl 
Visconde du Almeté, Visconde de Bom ReLi•·o é 
Visconuc do Rio llrnnco. • 

s:ll.Ji!idndo. No cmtnnto fnllocou o respon~nvol o 
então intentou o 1p1cixoso .n .noção crime do firma 
fnl~n <:ontr·n o éoncgoJofio Dias tlo Qmtdros Arnnhu 
c o nobre senador acima moncionmlo,qno ltnvimn 
rcconhociclo '' linnn do suprndito fullccido, ro
snltnndo 'd'nhi sot• pronunctmlo o mcncionncto·co~ 
neg·o o t•emctter·so o processo a cstu nngusta 

O Sn. 1. 0 sEcnE·unro dou canta do seguinte . 

EXPEDIENTE. 

Officio r.lo minislerio tln fnzeniln, de 2 do cor, 
rente mez, reu~ettcnrlo o uu.togrnplw sanccio
Il_ndo dn rosolutuo da ns~ou1blt~n gerul, CJilo auLo
rtZr!· og·oy•;rno n concod~t· n D. Francisca 1\Iartins 
Fnrtndo dtspon.su nu ler pnrn poder habi!itat·-so 
c receber o mcw soldo de seu finado marido o 
cnpitiio Franklin 1\fondM Viannn.-Ao m·ehivo o 
:!Utogl'npllo, comruunicundo-so tí ontra cnmura. 

).leqtlei·imun to _elos pru ti cantes •ln sccr·dn !'ia· do 
Estado dos ncgoc:os da ng·ricnllnrn. com mordo c 
obras pn!Jiicns, pc_dindo que· r1unndo tenham do 
se!' dcdnt·[ttlos cxtmctos os Jogares que oR sup· 
pltCIIIll<?S oxorc9m se lhes conceiln continuarem 
u set·vd-os, ate que podendo sor promoviuos 
Dqucm vn:::-os os mesmos Jognrcs.-A' commissão 

.do Jegislnção. · 
O Sn. 2. o sr::cnE-rAnro leu o seguinte 

PmY:ccr. 

• "~s commissues do constituio1io o de len-islar,ão· 
tendo cxnmin~doo projecto do"5enado S'o oimÓ 
do :l84G sobro a fórma tlo processo dos seus prlvi

. Iegindos o as cmcntl:Js substitutivas nprcsentailas 
"pqla~ ~ommi~>uos rotmi~ns é! e legislação c de con

stJLllli.)"O do :mno de :l8ü7, untes de formularem 
seu parecer julg:om conveniente recordar ostra
bnlbos que pi·ccedermn o projecto o emendas sub
stitutiv:•s submottidos no seu oxan1o. 
. Em :l~1,3 o juiz municipnl o delegado de poli

cm da Vtllf.! d<;J Pouso .. Alegre, cpmurcn do Supu
cahy, pt·ovmcw tlo Mmas Get•ncs, fez rometter 
ex-91Ilcic no sc.nado. um processo sobre abuso 
de ltbcrdnde do unprensn, mtentado contra· o edi
tor do. pcriodieo Univm·sal, uo qual, achou-se 
cnvolvtdo o nome do senador Jose Bento Leito 
Ferreira do.Mcllo. As commissues do constitui
ção e de Jogislnçiio oncarregndns do oxaminol-o 
deram sobre epc_ o seguin.to parecer : 

• A~ CDliJmrssuos. reuntdns· do constitniçüo e 
do lc,!psloçao cx.1nlmarnm o processo remettido 
ox-olllcio do juiz municipal o dolorrndo do poli
cia da vil ln do Pouso Alegt·o, COlll

0
!lrcn elo Sn/)U

cuhy, da provincin do.JHinus Gerncs, no CJUU se 
trnl.n do fuctos n rcspetto dos crunes se acho cnvol
vi~o o nom.o do nobre senndor o Sr. Josú Bento 
Lotto Fcrretrn do l'r!ello, o vem ":t ser: 

c Um P.r~cosso sobro nbuso do Jibordude de im
prensa fot mtentado o por ellc pt•onuncindo o edi
tor ou imprqssor do periodico mencionado ó Uni
vorsal, publlcado nnquolln província· e côm:o clo
poi~ n prcsentasson!]uel[o impressor Ó nutogrnpho 
nsstgnado P'?r um A!?ostmho Vollozo da Silva, pus
sou n rccnbtr sobre. çsto a pronuncia do respon-

-·- ~~~~~~~- - -

cnmnt•n, por simples despacho do jtliz o sem pro
nunci:t.:Jignm:lcoutrn o nobre senador. 

c A' Vista do exposto ns commisslícs nua hesi
,tnm cm rejeitar semclhan to nccusnviio ; mas, 
ol>sot•vnndo qno este caso pôde dar ubertn n ignaes 
on tt·as sernolllnntcs irreg-nlnritlndes, niio pó dom 
cllns dispcnsnr·so do submctter no senado nl
~;umns considern(!ücs. l'rimcirnmcntc ·notam as. 
commissõos a fnltn do pronuncia <lo jniz, pro·
nnncln qno no sou entender é inclispon:snvel para 
desncoro0onr· n malignidade, obrigando o jniz, n 
responder por um juizo criminoso ou injurioso 
no ar:cnsndo. 

• Este voto expresso ou pronuncia- é tnnto 
rnnis iwlisr,cnsavel, qnnnto so conforJltn· com ó 
rJtW dispuc o nrL. 28 da eonslitni•:iio. · 

• Notam mais as commissucs u fúrmn da re
mess:t do processo de que so trutn, remessa aliás 
foi Ln, nTio só dircct~nlenlc pelo .. cscri\rfio, .. nu1s 
uindu· sem offieio ou· cominunicnção alguma elo 
juiz; A este respcitopondernm ns conunissues o 
·quanto púdc ser inconvcnionto a cort·cspondenciu· 
immcdintn do scnndo com os ftmccionn't·ios de 
CJ:Unlqner classe, quer seja ncti 1•a, r;uer pnssh•n
monte, nlém de qno pelo contex.to do nt·L. 28 d<l 
eonstituieiio j:i acima apon tndo, cumpre no juiz 
i!:n· conta ú cnnwra c nuo maedm· pnrnmimte 
remctter tnos processos : cone! nem, portanto, 
as com missões c são do pat•ecor : 

, c 1.• Que o processo cm quesW'o seja desatton-
dido. . 

• 2.o Qne ncnhnm processo relativo u quur
C[tler sonndor seja recebido pelo senado,· siniio 
pelo intoru1eaio do ministt·o dn justkn, com 
pronuncia c conta do juiz competente. · 

c 3. • Que nessa conformidade se officio ·ao dito 
ministro pura expedir ns circulares convenientes. 

• Pa~o do senado, 3 de Foveroit·o de 18ó,3 .
Frmtci$co de Panl!t .t1lmeidtt .tllbJUflWI'rJWJ.-Vas
conccllos.- Visconde da Olhula.-Lopcs Gamct.-
Viscnntle ela S. Leopoldo. • . 

O senado aceitou ns conclusues deste parecer. 
provnlecendo n opiniüo de que, cm fncc do· nrt. 28 
du constitui~ão, que determina o que se devo 
prntir,ar· CIL1111Ído o juiz pronundur nJgum senador 
otl dopntndo, não pó elo SLlbsislir a nttribuiçilo, que 
se quer suppõr no senado pnru um procedimento 
quo compete r'ts justil'ns orclinnrins com suspensão 
do sons eil'•Jitos, npoínuclo-sc os que sustcntnrnm 
na discussiio o parecer dns comm issues reunidns
no precedente CJue o senado hnvin cstnbelccir.lo, 
!Jnscndo no urt. ó,7 da constituiçüo, cm relnçiio 
no· processo do senador Pedro José da Costa 
Barros, mundando formar culpn no lVInrnnhüo, o,· 
vindo o processo, !lello se den vista :íquello so
nndor, uiío prosoguindo o senado em suus func
r,ues judiciarias por fnlto de uma lei que rogu-
Jnsso n fórmu do processo. . · · · 

Eis o purcccr dn commis~iio do constituiçüo : 
• A commis;;ão do constituigüo, oxmninnndo o 

requerimento do cnpilüo Josu Francisco Gon-
t,;ulves dn Silvn, natural da província elo Ma1·n-

' 
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nl>iío ê~nelln ostnbelocido com commorcio e, ln~ de responsnbiliflade de todos os seus privileg-ia•. 
vourá, em qüe se queixa que o·ox"pro<idento da. do<, ent1•otnnto que pela disposiçi•o do .. rt.2tl salva 
mnsmn provinein, o senndor. Ped1•o Jos1l d!l Costa. tlldo, pois póde conlwc~r. dn. pronuncia e :innul
Barros, o 1.nanflara pl'<md•·r a bor<lo do br1g·uo du lal·a ·em vi1·tudo d<Jsto artig-o du.constituição e 
g;Jerru Caciqw•,'onde o dotivCI'n incommunicuvel isto basto, .iii não resu!Ln.mnr. - · · 
o .sem culp11 f.•rmnd:~ t•or espaço du 1!7 dias, ord<J· Niío ~o t"ndo proso!!uido no pror•csso do st'Íla
nnndo outrosim n niJel'tura du suas cartas corn dOI' Costn Btii'I'OS por fa'ta de U111n lei rio pr·oces
infr:u:ciio m:~ui ro~tn da l:on~tituiçi•o do lmpor1o, so, tr::dou o senad .. d.o fuzol·n· o em 18~9' enviou 
all•m ·de outro~ rnr:tos do rnorn nrbilrnriedude o 11 cu mura dos ueputados o .seg-uinte Qrojecto de 
concussão. e pode qtle este se nu do tome Cl!l con· .lei : · 
sider·a~:iio su~ snppl c11 contrn f! dito ex-pres.Hl~nte, • A asscmbléa gin•3l legislativa do Imporio 
pnra sur pun1doconformc a IIJl : é n Cf\1nm1s~:•o d~ decretu : 
11areccr que o ~upplicnnlo devo pr .. pt•rur o pro- ~ At·t. L• Verificnndo-~e flll:tlqncr rlo~.casos 
cesso pelos n1eio~ IH~ue<, para pros•·,gtvr n nccu- • do ilrt. 47 § 1.~ dn con~tituiçiio dn lmpcrio, e 
sa":io neste sonndo,onde compete o se.u conllç· • sendo a nc•·usnção orig-innrinmente Jov:1dn pc
Cilllento, na fúrma do nrt.. 1•7 .. § :!.." da constl· • 1·11 nw 0 scnudo, lll311dnrá este aut'~wl-a com o~ 
tuiç:io. · · u • documrmlos '' mais p1·ovas jusLilicntivas ·do de-

• Pnço dA senncln, 28 rln. Julho de 1827.-t .. nr- • Jietn, oll'drecidas pelo ncr·ns:J<lor, ou rnnnd:ml 
!fW'Z d11 Srmto Anuwo.-Marqur•z rfo lnhamlmpc;- • a·inclu,. pnr••ccndo .. neccs<nrio. PI'O''"d"l~. P•,las · 
JU"rquez rir> S. Jorio ria. Patmn.~"1fm·q1wz de Cara· • j ustit•as com pena de su:<pcnsiio e. CIIIJll':•za
vettas.-JllárquPZ de J1tacr•ió .. • • ·mcni'o em cn,;o d11 desoliediJJIH:iu, a rpwr•squer 

E~te pnrecer l'oi :1pprovado pelo sonnilo com a • outr·ns •lilig-cncins prepnrntorias. c nssig-nando 
emenda i:lo Visconde de r.:ong-onllns do Camp.o, e • um t·:izondo tormo pnrn o :1ccusndo rP~ponder 
oJIJci"Ll·Se.no mir.Ji,;tro dn ju~Li(.lu: - • flOr cscripto, qüercndo,.c ouvindO' o r•·latorio .. 

«111m. c Exm. S1·.-Tendo o ;.<mado 11ppro· , ilc Ullla t•omllliss:io, deridirá si o processo deve 
vncl•1, snlvns n• emenda,;, os pnrecer"s dn oóp;n • oti niin eonti11uar. . . · 

•.' 

in<•Jusn, interpo~tos p<•ln commiss ·O rle corr ti- • o mesmo p1·ocedimcnto e andiencin rlo nccu-
ttliçiiO sob1·e o,; requol'imentos do cnpitilo .José· • sndo devcr:í tr~r IO!:r:tr n'o senndo. qunn.ilç nlifUm. ~ -.,..::.., . 
Francisco Gonçalves dn Silva, tlo'tenonto·coronol , scn:1dnr, ou amdn nlg-UIIl out1·o SCLl prrvrle;.:wdo ... ~"f!J" 
F1·:mr.isco do Vulle Porto· e.Munoel .rosú de Me- • tivor·sido J.ÍI'nllllll•·iado pcln~ j IISiicn~. c nn ca- ~~~' · · L>t.-.... 
deiro~. qut:l se qullixnrn dos procedimento,; ·do • mn•·a dos <IPpntndos ·qnnnrlo n ft'lr nl·.'um dos">.·>. 1.;;~ 
ex-prcsidcnt•' d•• _[li'OVincia do l\Inr•unlwo, o SIJ· • ,;cus memb•·us; ti dap.ois disso .Pnssani c:11l:1·.' 4·,,"":~~ 
n:ld•ll' Pt>dro .fOSIJ d:l c ... stn B:lrl·ns; npprovou c UOl:J dns dil.as c:~mnrns l(decidil' si o p'•océsso· f .·.· .. ·~ 
t"unlment.o qne SC'~ officinsse n V. Ex. pai'IJ c deve 011 niio coutinu:11·, confurme o nrt. 28 da ,::·.~.· .. ··:.·.!.~.,· 
1n:md:u·, á vi~tn ch•s ··re11rcs,mtnções que os sup- • cunslitui!;ãi"J. . · ' . · . · .' 
plic.,ntos Jlzei'CJm, tomn1• conhecir!lento de su~s c Art: 2.• A ntlflicncin do nccusado em ·todos os .. ,.,,1 qneixns, pruceilendo cm confOI'Illlt.l:orle tia~ lm.s ·• casos acima ditos, só ter:i Jo;.:nr· est:•ndo ellc · .... ,., 
oxistenl.os; e, no r:nsn cm que o rercrid•l senndo1• , dentro do lmpcrio em loJ<m• COI'to. Si estiver ·>'a 

· tlqno · pronuncindo, del<~rm :nai"CfUO o j tliZ, sus · • nti côrte, ser-I hc-h:io co~munic:•dos por otncio .·.·:·~.-.·.·.·_.··~~·.;··· .. ; .. ;,·,·. pendendo lot,lo o o:..lterior p•·ocerlirnento, qu ~op.1:1 •·do secrota1·io du respecLIVa .,amnrn, os nutos .-.,.--: 
no sunndo. conforme o art. :::8 rln consutul(.liiO. • ori•·•innes rub:O!cados c encerrados pelo officinl-
0 que tenho a honra de pnrticipn1· n V. Ex. pa:·n • maTo1~ dn ,;et•I'Oinrin I:J pnr ~implcs tr.oslado da :·,.·:·".".-
o fnzer const:Jl' n" Su" Mn:.r•J~t .. dc o ltnpr•ratlo1· .• • t'JUeixa, documentos e mnis proyns que a jus- . ·'''" 
-Deus g-uarde n V. Ex.-P:1ço do sen:•dn, 22. de • tillca 111 , si estiver fórn dn Cô1·tc. .~- ··" 
Outtlllro ·do :1.8:27. ~ Vi.~conr.lc dtJ Conul}n/ws do • Art. 3. o Q11nndo se decidir que ~ processo :J 
Catnp(;I.-.Sr. Conde de Vnlun~;n. • · · t m 1 q ·· • deve eonuuunr·, o que •mpor• a o csu o Lle ·'.S! 
. Na tliscussiio o senndo1• Vet•g-ueil·o·opinou qne • dccrotnr·a nccusa~:ilo,_ ter:ti.esta log-nr.no· sonndo ,··;; 
niíb se ncham cornpreh .. mlidos no nrt. 1!,.7 rJn con· • ,. 111 jtlizo plennrio po1· VIa elo ofl'erenmcnto do .... , 
stituit:iio os erimes de respon,al.lilidndo dos sc••n· • ·Íib•JJIO pu! o procurador f!.a corõa o ~ob~r_ania · S:~ 
dore:<; os· qu:11•s n constituiçi•o · deixnu de f(•ra, • nacional, conforme-o nrt. 48 da const1turcn••· e 
não s"ndo por i~so o s~nndo q llcm conhece d~lles, • se,.uir-sc-hn em tudo qu"'nto fui' :•pplicnvel a 
o que foi impug-nndo pelo V1~conde do Ol.1ndn, • m~1·clln e l'óruw proscriptn· peln ld dn respnn
um doos signotnrioq do pnrocer dn" Cl)mllliSSões • ~abilidnde dos minL~tros e con~elheiros do Es" 
reunidas que ·declnrou nito rceonhecut• sctne- • ta!lo u:1 parte relnliva :í rer11essa e intimn~·ãn do 
Jhnnt" distin•·çiin entro o~ cdmes individun•!s e·os • dnl'roto de ncCU$nÇãu o so!ls efl'eitos, no cap.3.•,. 
do I'Csponsnbili,.larl" Jllll'H qne n')s crimo~. de res- • secção :1.• do § !ir, J;Ot' d1anto u nQ Jlarte rela~ 
ponsnbiliclndo se dô o di1·ciLo do [lrommcia 1111s c tivn 110 m"smo pror.:esso ria accusn~:10 o seu
autorfdnfles,cniio'nos crimes inrlivid.uacs, qnn.n~o c tt.>urin·no diLo cnp. 3, 0 , stlcçiio :!.•.c no cap •.. 4." 
o principio rle.duzido do nrt. ::l8 da consuturçuo .• dn re;erida lei. 
.; ,1 uu n PI'Onunuia p~rten<:O an f•\l'ú partictllar e· • Art. 4 . u AinCin que 115 leis pouncs applica-
quc o senndo niio p•íi:le pron unl'inr. . - b 
. Notou-se t:1ml)em quo o pJ•ococlente citndo elo • veisno>dellctos quu se processnrem nuo ten am 
processo do sonador Pedro José du Custn Barros, , sempr·e marcado- os tros g-rãos d•Jslg:nnt.los na 
não podia se1' inl'ocado, pois tr·nttl\'ll·SO de um. • ditn lei da ~esponsnbilidado, todnvin a ·votnçiio 
d<.'licto de rcspon:~abilidmlll, dec'dinclo o sonnclo • procederá em torlo.o caso do mesmo modo; pro-
que pelo .nrt. r~7 niio podin conhucer .dus CJ'ilnes c pondo-~o em Pl'imeiro log-ar a mnior pl!nn ex-
do responsniJilidnda c ~ó dns individutws, motiv:o • pl•e.~a nn lei respe•·Livn, dt'pois do quo, segundo 
11or quo 0 scnadn mnndou formnr-lhe'culpa o oq- • o texto do lia pnrt•ot•rum .médiu e minimn o 
vil-o em vi 1•tude do nrt. :!t:l, niio dnndon con"ll· c qunndo as leis niio ndmiLLircm nquella gmdun· 
tuiçã~ no senutlo o 11odot· do conhecer dos crimes • çiio, ou impuzorom penos arbitrariS, tJropol'· 

V. !V 

PI j 
EDVJ\LDO IÍ.-rMJI. 

OPERJ\DOR 



I 
J 

I 
t' r 
I 
! 

58 ANN.<\ES DO SENADO. 

• se~ hiio n<Juel lns quo tivot•um occorl'ido nn dis· 
• cnssão, sognindo-sc os gT;ío~ liCiUHl~ditog. 

~T:l]Jh~s • um será remcttido 110 governo pm·; o 
lnzeJ• Jutmuu· no accus:ttlo e realizar os seus eJfei· 
tos, o outro SCJ':Í junto no processo. • Ar L. ü. •• .Fictun revo.!.;':ldus todus ns leis c 1nnis 

• disposi~·õos cm cont:·nrit•.-Pnou do scnndo cm 27 
• do Agosto do 1829.-Bispo, capctltTo;múr, pro· 
• si dou to. -Bt!lttu Barroso Percil'a., :L." secrulario. 
' -Jnstf. C a>• lo.< Jl/U!fl'ink dn Silva Fl!l'l'fio, 2. • se· 

.At·t. 9.• O decreto da nccusaçüo da cumara dos 
clopntndos sedr tnmbom cseripto om duplicado; 
dos autograpltos ser:í um l"emettido :ro n·ovot•uo 
pm·o os fins ncimn dcclnrados c o outro "enyi::~do 
ao senado com todo o Jll'Occsso ori"inal ficando • cretnno.• · . 

Remottido :í .commissiio 'ele justiça criminnl, 
~~sta oll'ercceu ns seg-uintes omcndns: 

Emendn ao projecto do lei vin elo do senado 
sobro a cxocn~'iio do nrt. '•7 §L" da eonsti· 
tuiciio do Imperio. 
O nrt. 1.• su!Jstitun-sc por estes: 
Art. i." Quando nlgurn mem!Jro dn Fnmilin 

lmperinl, ministJ'O de Estado, eonsolhoiro doEs· 
1:1do, .ou sonndor commottor dolicto inclividual, c 
a acousnçiio delle fOr oJ·iginnJ'imnente leYada pe· 
r:mto o scnndo. mandarú e~ to nutual -u eom os 
,.Jo·cumentos c niais p1·ovas otrurecidas .iJOlo acéu· 
sador; ou mnndny:í, sendo noccssario, proceder 
pelas .i usti~ns orclinarias c compctcn tes a quaes
qucr diligrmcins prep:u·ntorius. 

Art. 2. o Feitns as dilig-encins c colligi!las ns 
provas, se assignnr:i um prazo t•azo:rdo, parares
pondeJ• pot· cscripto, querendo, o ouvido o rcln.· 
t:orio do um:r comm[ssiio, su decidirá si o pro· 
r:c.•so d-eve ou nfio continuar c o nccusndo ser 011 
nüo suspenso no excrcicio de su:rs funcçües. 

Art. 3. o O mesmo procedimento c audicn'cia 
tlo nccusndo tcr:'t Jogar quando nlgum dos sobre
ditos tivet· sido prununciado pelas ju:;tiças orl.li· 
narias; sendo t:nnbem oxaminudo este prnccsso 
por umu commissüo tmrn so decidir si deverá ou 
nüo con tinnnr, c haver ou não a suspensão do 
11CCUSIIdO, . 

At•t. ~-· Quando ::~lgum llcputnclo commette.~· 
tlelicto, durante o poriodo !la legislatura, a cn· 
nHtrn dos de pulados procedcr:í dn mcsmn maneira 
,:xpostn nos nrtigos nntec·;dentcs, pura dcl:idir si 
" seu mcm!Jro rluvc ou uão ser suspenso no exer- · 
eicio de stws Cunc~ües, continuando ou nfio o 
processo, ou quando a nccusa~:iio f'ur originaria· 
mente .Jevadu per·:rutc elln. ou qomúlo o rlcpu.· 
lad'! ti\'Cl" sido proimncindo pelas justi,as onli· 
narws; · 

. Nó art. 2.u (jllC pns~n. n rj.o: 
·nSupprim:nn-se, no fim, ns pal:rYras-:r'JLlC a .i tlS· 

1ldC::liD. 
O art. 3." substitun-sc por estes: 

-Art. G.• Qunndo so •lecidit• que o Jll'occsso 
tle\:o continuat· em CJUalquer das cauwras, nos 
ensos ele. sua compotenci:•, se dllcrctar:\ a accu-

, :-:nçiio da n1:tnciJ'tl seguiu to : . • . . ... 
• A cnmnrn dos .~cnnclore.- dcct•eta a nccu~ar,uo 

oontra F ... , membro dn F;rmilin Imperial..~ .. 
ou ministro de :Estado ... ou conselheiro d1J Es·. 
tado ... 011 scundor ... pnt·n se procetlcr nn 
1'1irmn da constitui~ão c dn lo: i. • 

A cnnwt·a tios dcputwlos decreta a Mcusno;~o 
contra o deputado ... e a envia :í cnmnra dos se· 
nadares com todos os documHu tns mlatii'Os parn 
~o proceder na f,írma rl:o consti ttli•;lío o dn lei. • 

Art. 7 .• Si se decidi r doi"CJ' o ré o sct· suspenso 
uo cxercicio do suas funct;uus, se acrescentar;\ 
no fim do decreto- sendo Sltspcnso no cxct·cicio 
tlc suus fttnc~'ões. · . 

Art. 8.• O decreto tia accusor.üo da camnra dos 
!'Cnntlorcs scr:í escriplo cm tluÍ>licndo, nssign:rdo 
!'elo presidente c dons secreta rios e destes auto· 

., 

urnn cópia autl11~ntica nn sec•·etarin. ' 
.Art. iO. A intimnciio ser:\. feito dentro ele vinte 

e quatro hot·as, qunndo o nccusado estcju na cut•te 
ou dcntt·o.rlo pl':lzo mnisbrcve·possiyw, no casÓ 
de estnr furu delln. · 

;'·r~ .. H. Os oifcitos do doere to do accosnç1io 
prmcrpl:tmdo dia da intimtr(;:i:io o siio os seguintes, 
quando houver suspensiio : 

:1." Ficnr o nccusado suspenso do exercício de 
forl:'s fl~ ftmct:ões publicus ntó Jlnnl sentenç;n; e 
mlwbli• tndo p_nra ser proposto a outro emprego 
ou nello prov:do. . . 

:2.• Ficnr .sujeito ,-, exccur.ão criminnL 
3. o Ser .Jl!Cso nos casos 'em que pcln lei tem 

logar u JH~Jsao. -
4,.• Suspcn.dcr-sc-lltc mct.~do do ordenndo, ou 

solr!o que tti'Ol'; c perder todo o subsidio, si 
f~rscnad01·,. ou deputado, do tempo cm que cs
ttvcr suspenso do cxer~icio do suns funcçõcs. 

Quando no decreto se ni:io tiYer incluido it StlS· 
persão, .produzi•·:\ cllc unicamente o se"'undo 
elleJto o 

Art. · :12 .. ·Expedido o decreto e feiLa a intimnoüo, 
o sccretur10 do senado cnYÜII'á o processo com 
todos os. docnmentos no procurador dn córun c 
soh~r:mrn. rwcionul pnru fazer a nccusaçiio por 
rne10 de ltbe!Jo ; sendo o!JJ'i"'ado a fazer uso dos 
mni_s documentos c instrucções que lhe· forom for
ucc:dos peln parle, sont.lo attcndivcis. 

Art. i3. Nos casos em que a puhliciclndc c 
demoru. possam de algum modo nment·ar n scgu. 
mn~m do Estado ou da Pessoa do Imperador, as 
c~marns cleli_bet·nriio em sessão secreta n suspea
sao c custodw elo accusndo~ "'nardada n formnJi. 
dado do cnp. 27 da· constituir.i:io, existindo 

_ prO\'IlS sulllcicntcs, que tnmbom 1Íodcri:io h:1Yer 
on1 segredo ; lllas, Jogo que cc~snr o porjgo, 
for(ll:rriio o processo pub 1 ieo como fic:r pre-

. SCI'Jj)tO. ' . 
Art. :111. No processo de accusnção c de sentença 

se obs~r:nr:i o disposto na lei de responsnbilidade 
elos mintst!"os c cousclhciros de Estndo, cnp. 3.• 
sco\'Üo 2:', c cap. ~.·, nrts. 55, üG e 59, competindo 
no procurndor lln corôn ·e snbnt•anin nacional os 
mcsnH?S ~li:·citos o ohrign~ücs que se nttribuem :.· 
commfssao accu~ndnrn. 

Ao nrt. 4,.•: 

Snpprossão. 
• Paço tln cnuwrn, 7 de Jnnlw de 1830.- José 

Antonio tla. Silva llfaya.-.4.. P. Li!npo de Abreu. 
-Antonio Piuto Clticft.ori'O da Gama. • 

Foi só cm :1831i que a cm-i1nra dos deputndos 
dovolycu n? senndo o projecto do 1829 com ns 
cmcndns :til: approvndas o siio us seguintes : 
• Emendas approvnd:rs ao projecto vindo do se

nado estn!Jelocendo o processo que no mesmo 
so h a qo .scg,uü· para o julg:rmento dos crimes 
dos prtYJlo;;wtlos. · · 
Os.arts. i:•. 2." o 3.• scj::un substittlidos pcloJ 

scgumtes : 

' ., 
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Art. :1..• Si algum membro dn Familia Imperial 
commetter delicto individual, a queixa ou de
nuncia só poderá ser levada perante o sonndo, 
onde será rrocessadn pela -mnneiro seguinte : 

Art'. 2.• Lida em sessiio a CJUI'!ixn ou denuncia, 
estando formndn nos termos dos nrl.s. 78 e 79 do 
codigo do processo . criminal, c sendo acompn-
nhoda do auto de corpo de dolicto feito conforme 
n disposiçiio do nrt. f3~ do mesmo codigo; o se
nado mandará cxnminnl-a por umn · commissiio 
especial, ·q110 dará parecer si olln ó ou não nt-
tendivel. · · . . -

Art. 3.• Quando ao sonndo pm·eeer nttendivel 
a queixa ou denuncia, mnndorá colligir as provas 
e inqull'ir as test~m1o,nhas, O I!- pel_n !,llCSm(\ com; 
missão ou pelas JUStiças ordmarws,· c nss1gnara 
termo pa1·u que o. querelado ou denunciado, 

··estando no Jogar, responda por escripto, en
·vinnclo-so-lbe cópin de todo o pmcesso. 

Art. ~.o Findo o termo assignnrlo pni-n.n res
posta, ou ella tenha sido .nP_!'esentadn ou não, se· 
~irará :i sorte U(!Hl comm 1ssuo de tres membros, 
:a qual, t•xnminnndo o processo, dará parecer si o 
querelado ou den.uncindi:> deye ou niio sqr pro-. 
cess:rdo. ·votada n pronuncw, se exped1ra de-
-creto de nccusnçiio. · · . · 

Art ;;,• As queixas o denuncias· dos delictos 
indivÍdunes cornmcttidos pelos ministros de 

'EstncJ.o, só poclerfio ser levndns perante a camnra 
·dos deputados, e ahi teriio.o andamento marcado 

'nqs artigos antecedentes. 
Art. 6.o Os tribunaes e juizes n quem com

petit· n formação de culpa, si poln inquirição das 
testemunhas ou documentos acharem que algum 
membro cln Família Imperial·, ou ministro de Es
tado é nutor ou complico de nlgttm dcliet.o, cm 
que tern Jogar naceusa~ITo por pnrte dn justiça, 
remetteriio cópia de touo o processo ::i cnrnnra 
respectivn, on~e .serli o mesmo havido,: como do· 
nuncia, e segUJra os termos deterrn mndos por 
·esta lei. · 

Art. 7. • Quando algum senndor ou deputado 
fôr pronunei~do, o juiz, .suspend,!'lndo ·tod!' o ul
terior pt·ocednnento, dura conta a. respect1vn ca
mnra nn fórmn do nrt. 28 da constitui(.'ão, en- · 
viando-lbe todo o processo ou cópia delle, si 
houver nn.t'ros pron uncindos. . 

. Art. 8. o A camarn a quem f•~r remettido o 
processo em que estiver pr?nunc1~do a!g_um dos 
seus membros, o mandara. exnmmnr por urna 
commissão especial, n flua!, OLlvinclo por·escripto 

curilentos· relativos pura se proceder na' fórma 'da 
consti tui.,ão e ·dn le1. . · · · · 

· Art. f6. Si se decidir que o réo devo se1· 
preso ou suspenso do exercício de suns func

.çues, fnr-se-ha no decreto essa declnração. · 
Art. H. O decreto dn accusnçiio da camara 

dos senadores ser:\ eseripto cm duplicndo, nssi· 
gnndo pelo presidente ecloussecretarios ;o destes 
autographos ·um será rcmettide no governo, 
para o fazer intirnnr no accusado, e reuliznr os 

·seus elfeitos, o outro.ser:\ junto no processo. 
·· Art. :l2. O decreto da accLJsação da camnr:~ 
dos deputo dos seJ'IÍ tarnbcm escripto om dupli • 
cndo, e dos n.utograpbos· um será remettido no 
governo para os li ns ncima declarudos, e outro 
enviado ·,,o senndo·com todo o procosso origin::~l, 
ficando uma cópia authcntica na secretaria. . 

Art. :l3. A intimilçiio· sorit .feita 'dentro .de· 
vinte· e quatro horas, quando o accusndo esteja 
no·Jognr; OU denti'O do prnzo mnis breve passivei, 
no caso de estnr fóra deli e. 

Art. H. Os ell'eitos do decreto da accusnção 
r.:íi·neçnm do din du intimação, e são, além dos 
'declarndos nello, os seguintes : · · 

§ L• Ficar eomprellendido nn excepção 3.• .. do 
nrt. 7~ da constitui~•iio .. 

§ 2,° Ficar sujeito :1 accusnção criminaL 
§ 3.• No caso de se ter decretado n suspensão; 

ou prisiio, ficar inlwbilitado pnra ser.proposto 
a outro emprego, ou nellc provido, e suspendenc 
do-se-lhe metade do ordenndo ou soldo, que 
tiver, e perder todo o subsidio, si fôr senador 
ou deputntlo, do tempo em que estiver suspenso 
do exerci cio de suas J'uncçües. Qunndo no decreto 
se não· tiver iricluido n suspensiio, ou prisiio; pro
duzirá elle os oll'oitosmencionados nos ~§L•e2.• 

Art. iS. Expedido o . decreto e feita· n in
timu~'ão, o secretario do senado ·enviará · o 
processo com todos os documentos no procura
dor dn corôn e soberanin nacional, nfio sendo o 
nccusado ministro de Estudo, para J'azer a nccu; 
sação por meio de libello, sendo obrigado n fazer 
uso dos mnis documentos. e instrucçües que lhe 
forem fernecidos pela part~, sendo nttendiv.eis. 

Art .. i6 .. Si o accusndo deixnr. de ser 'depu
tado, autos de ser npreseut~do o libello no senado • 
niio poderá mnis ser ahi julgado, e o processo 
reverterá ás justiças ordinarins. · 

Art. :l7. Nos casos cm· que n publicid~de, e 
demora possam elo nlgmn modo·nmeaçnr a segu
runr.n do Estado,· ou.- da' Pessoa do Imperador, as 
cam:'lras deliberariio . cm sessão secreta· n· sus, 

o pronnnciudo, -si for presente no Jogar, dará 
parecer si o processo devo 011 não continunr, e o. 
membro. ser 011 não suspenso· do exorcicio de 
suas f'uncyües. Decidindo-se que o Jli'OCcss·o não 
deve contmuar, se pnrticipnrú cstn decisão, por 

· intermndio do go\·erno, no jnizo competente pa1•n 
mnndnr dar baixa na CLtlpa ; decidindo-se po1·ém 
que deve continuar, se expedirá decreto · de 

, pensão e custoclin do uccusndo, · gun l'dadn n ·for-·· 
malidade do art. 27 dn constitLtição, existindo 
provas sutncien tes, que tambcm poderii!' haver 
em segredo; mns Jo::;o que cessm· o per•go,,for· 
mm·Uo o l'~ocesso publico, como fica prcsm·ipto. 

Art. 18. No processo da nccusnç:io e dn son
tonca se observnró o disposto na lei dn l'espon
snhilidaàe dos ministros, e conselhoil·os de.Es· 
tndo, cnp. 3." sec~•iio· 2. • c Cll[l'.' ~. • · arts; 
ür.i, i.i6 e 59, competindo ao procurador dn 
cOI'Ôn o~ nwsmos direitos e o!Jrignçõ~s. que Stl 
attl'ibuem á commissão nccn~ador11, f'JU~ndo o 
accusndo não fór ndnistro elo Estndo, cnso, em que 
será n accusação feitu pela referida commissiio. 

accu~nclio. : .-
Art. !l. o A fórmn dos decretos do nccusnçiio 

· s crú a seguinte : 
A camnra. dos senadores clecrctn .a accusMão 

contra F .. ;. membro dn Família fmpOI'inl, ou se
nador poJa provincia de .... para se proceder nn 
fórrnn da constitui(•iio e cln lc1. ... 

A cnmnra dos deputndos decrete. a accusnção 
contrn F~ . . . ministro de Estudo dos ncgoc10s 
de .... ou deputado pela província de .... o a. 
envia á cnmnra d~s sanadores com todos os dQ.· 

I PI IUI I 

O art. ~-·do projecto supprimido. 
O .a1·t. ü. o pnssa n ser :1.9. 
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;Art.. ~9. Ficam rovo_gadns t.odasns lois o mnis 
d1sposrçuos.em contr·nrro. 

Pnco .. dn l':un:~rn dos dop}ltnd!1S em 30 do .Tunho 
do fB,;a.-;-P,:dlo. tlc _,.l•·wqn Lw1n, prcsidente.
Bcrna •·do lJP!ISII/'tO. S~•a•·cs de_ Suu::a, I. n secr·etn r· i o. 
-JI!>'Ouynw Jllm·tmwno Ftyuei>·a de .Mello 2. • 

cur;nstnnr•i:rs; isto é, os factos c· as mzõPs qunliO
cntrvns_dollns; e o rr:conh~r:e11r nssim rnnto rjuant&
n A,'l'nvrdnde cJps. crll)1es rmputados o nltn ..:ernr" 
cl11n r.Jos nccus11dos _I:rtor·cssnm. suiJro mnneiru a 
t9dos. Jsto posto, rwo .só porq uc o sonad'l; · n. 
canr.lo. nç tdc:mçe dn bom pe~nr tocln n mntoria;. 
sç A'}.! lO rmm .. dwtnmontc pc·lns suns propr·ins con
vreçow<, conro pnr·n. que os Sr·s. scnnrlor•os orrt 
::u:~us:rd~!S tenhmn l"gnr n con::orrer· pi<rn n mo: 
nrle~tnç:ro tln ·vcrdnde pr·ocurnd:r, · nssenram as. 
r:ommissões reunidas que, :rntcs de tudo, su lhes 
f~Mr_rluêL•m os r'<''~P<Jctivo~ processos c sej11m t•lles 

sccr·etnno. • ' 
. E~tns .. cmondns submottidas á discussão no 
~CJIUtlo, lc.H~nrn a_pprovndos o~ arts. ~L", ~.o; a. o e 
1~., sondo r~JOitudos o õ. 0 o. ~eg-uint(!S e 
Cl?n.sult~do !:!_ senmlo si dovi:un pnssm·:\ · ultimn 
dr~cus~no, nu o pns~nru m. • 

Em .L• de A~!'osto do i83õ o l\fnrqaoz cl<) Cnrn
vcllns fez n seguinte do.:lnrn·ão : . · 

. OLlVrdos por escr·Jpto; pors fJLlO de suns contes
tu Õ<'S poderá mnlhor re:.:ultnr n luz o formnr·. o 
sr:m:odo U11r .iu'zu tnn l'l mnís seguro, qunnro fo
r· .. m nproprwdns e conc:ludentcs ns rnzõus qu0 
ollcs qucmcm sulmrin!strar no seu cr·itcrio. . 

• • Decln!o qu~ nn so_ssiio d~ 1.• elo Agosto cor
l(;mro, n:~o S!l votL11 por toclns . ns ornenrlns 
vmdns cl:r cnmnr·n elo< dermtndos no p<'oj .. cto. do 
sonndo sollro o proc•·s~o d·•· julg-nrnonto (I •S cl"i
mo:< de qne conhece o. mesmo sennclo; rn11s tnm
bern_quu ellns pnssnssem <Í tcrccirn o ultimn cli~
cussno. 

• P:<r;o ·uo senado, 3 de Ag~sto do i83G.- Jl[a;·
IJUCZ dn Caravellas. • 

: Rrqueiro fJ!rc nn fõt·mn do nrt. 61 dn consti
;ur~ilo se pe·.:n n cnmm:n do.< deputnr!os se reunn 
a do ~<Jnnd'? pnrn se '·''?cntrrern as crnend .. s por 
e!la otrerc<·rdas, c rejortadns pelo scnnclo soloro 
o. processo dos crimus, r:ujo julgnmunto o' lirivn
tiVO do mesmo s"nndo. 

• Pn~o do s,•nndo,;Jde Agosto do :l83G.-1Jfar~ 
.qu•::: d" Cai'Ctve.llas • 

. .No. ~arecer dn< .com~nissões rounidns ·de eon·
strtur,,no c ele legcsla ao d•; 18~:.1 s11bre o processo 
dos ~coadores Voi"g-uoir·"· Feijó, Forreirn ele M•·llo 
o Al<mcnr, nenhrunn reruroncin ~e fez n este pro
jecto, l•l'O\'Ill'olnrent<! por ter· cnhido cm torcci.rn 
disc~<siio no. sen •do. O purocur clw; com missões 
reanr~lns ó o que scgL1C : · 

• As com missões reunidas de constitnir•ão c rle 
logisl:~r;fio, :'os qunes rornm presentljs os pi·oce~sos 
cm que se nchnm pronrtncinclos os Sr·s. Dio"'u 
Antçlllio Feijó, Nknlón Pereira elo Campos Ve'f.
g-ueii'O, Jo~t! Mn rtininno do Alenc::lf' e .José Hen to 
Leite Perreir·w do MH!Io : · os doas primdros pelo 
crii11u_ele ,reiJel!íi'io e o;; dons .segundos pcln de 
con:<Jl"'"çao, V<:m Slll:lmett::r no .sena:lo o I'eS!ll
tarlo do seu pri·ncir·o nc:cr'll'do. b:sr:rupalos <S as 
commissõ<JS sollre n ·mun •irn rJe pr•occder cm mn
teriu lào gl'avo, n:io se animarão .n t~ntici!.nr 
seu pnrccer sobre o procc;so relntivo nos d~us 
ultimo" senndorns, puln lig-:rcl~O ou · ruln<;ão CJllO 
poder•in :hn yer entre e.~les e os que se ngLllll'd:rvnm 
dn prnvrnctn cl>~ S. Pnulo fJI.Innro nns dons pri
mcir•os. Niio menos. porém, po<saiclns cln gr·nvi
dade dn snn sitnn<:iio em qunnto rcvesl.idns wlvcz 
do urll cnrncter jr1dir:im·io. julg·nrnm de seu pl'i
meir.·o rlovor· lirm·11' a mnr·cha o a dir:ecl'iio desto 
irnportunte ns~umpto. qum· pnrn o clc:.:em 11cnllo 
de scn d··Vor• ur:tu:1l, qner ·rl:ll·n o se:.~"uimouto pns
terior que possu rosnllar de qunlrJilCr· clolrl,ern
çiio elo ~···nndo. Nu falta pois de regras pr·uti.,ns 
qne regulem e~sc :rndumu1110. fol·çoso foi irs com::
mi!'sõos r·ccorri'IL' nos princípios g-c,·:ws da logis
lor;ão e consnltnr qunesquer pr·cccdoutos :mulogos 
quo ns poclcssem gniar. 

• As conunissõos entendem quo nm dos meios 
indisponsn,·cis pnru escl!lrocimentu e apreciação 
desse objecto é a pL11Jiic:.<;ão ele todns ns suas cir-

• l~stc n<:tn prolirninnr <lUC ns commis-ões ·se 
lom1Jm11r de p··oprk, é niio srí 11nnlog-o n eutrns 
di:.:posições dn nnssn· lel!'islnr:1io, mns tnmllem 
fun1bdo em nm precedent · dn cnsn qnc ns com
m rs~õ•.!S oxaminnr:un. Pondernm purém ns corn-
'mís;;õo~ rlesdo jti que ncnhumn outrn I'O••rn ha
\'endo estntu do ulterio•~rnentt··· é nc~cc~s~ní=ro que· 
o H•·nnclo lhes nssig-mole nlg11m11 rnedidn nllxilínr 
olim de CJIIe ollns po~snm pr"s"guir no desorn
penhJ de sun< func•:oes, que nunca nllns .qui-
) ornm urcuos nriJilrio dp que n"'stc nffii..:tivo en
car::ro. 

• Por· todo o .expcudido ·são ns eornmissões
rcnnidus do pnr·ecer : 

• ·1.• Que se d~ nos nccu~ndos vista dos seus. 
r·A~(Jectivr"' proce<sos pnra nllognrem dos seus. 
direitos o que: cntenucl'ern. 

• 2 ... Que, .com n~ ri!Spoçtas on razõe::; otrere
ciclns, s·~ imprim:rm os J<roccssos, que nincla não 
corr·om publicndos. 

• :.1.• (.lLI•! na oxecnção dessns medidos se ob
.~An•c ·'' delibont~;iio tomncln J!Oio senado cm Julho· 
ele '18~9. · 

• tb• Emnm, CJUfl no c.mhecinúmro de~tos c de 
qunosquur out•·os pr·oce-sos de crimes individuaes 
de que· conheue o sonnrlo, se siga :>lei rln res
.pon>;niJilidndu dos rniui-tros e conselheiros de 
l!:stado nnquillo que for npplicnveJ. 

• Pnr;;" do sennclo, 3 do Fevcrei ro de :1.8ii·3.
. Frrüu;isc" Úd PU't.ÚI/. Almeida Albuqu.crque.- V as· 
crmcf'llr~s.- Lopi!S Gama.- Viscoade de S. Leo
poldo.- Viscowle do Olinda. • -

Fornm nppr·ovnclns ns conclusões deste parecer, 
menos n nltimn, isto ti; qu:rr·tn,-mnnd,.ndo nppli
cur n lei do W de Outul.>t·o de 1827, tüo ~ónwnte 
nn pnr·tc rolatÍ\'11 110 proccs~o rle nccusacüo c ísto 
mesmo no qut~ fosso npplicnvcl, p•·ererindo-sc 
estn á loi do snpr·emo tt•rbannl de justiç11, por
flUO um vit·tucJ,., de dcai;iio do scnndo. qunnto 
aoscrimes indivirluans dos &cns privile:;rindos, 
estes 11~0 pod.om ser po"tos em j ulgnmen to som 
pr'ülllli1Ciu no rõro commurn, c n lei do 1827 
tJtlcorTn tudns ns g-ur:onLins pt<t'n n innacenciu do 
nccu~ado, :ro pnsso qne o uni.co .motivo pnro n 
prjjf'c!rcucia que duvnm .,utros senadores li l~i do 
Stl(H'ellro tribunal er·a o du conter estn lei tlispo-
~i~·õos ·rela ti v as li pron unem. · 

.Nn opinião do seraador-. Honorio Hermeto Cnr- · 
noiro Le:io, ontúo llrini~tro da justiçn, crr. dos
necoss:orin umn lei de processo, e allegnvn .,JJc 
que n consliLuiçiio mnnrlnt•n fnzer uma lc.i para 
os crimes ele rcsponsubilidndc dos ministros, 

~~~~_, -- ..,._ -
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mas nada dispuzora quonto. ·aos delictos indivi· 
duoes dos seus privilegiados, o si os privilegindOS· 
do senado nuo r.odom ser julgados ntú q.ue se 
faço lei: espocia , poderão commettor impune
mente qmmtos · delictos quizorem , pelo que 
entendia que .niio· se devo fazer applica(.'iiO dn 
. lei de responsnbilidade dos ministros, mus· das 
leis g-eraes, -do fóro commum, e, si· tiv.esso de 
proferir ent1·e a lei do· '!'e~P.onsabilidado dos. 
ministros e a do supremo tr!lmnal. de justiça, 
escolhel·in esta ultima. · · · 

!lm~ ~meildn para crue ~o applicas~e. nos crfmes · 
HJdiVIrluaes dos •Onnd11res. c dHputados a di<po" · 
s!cfio do ar't. :l70 do codigo do _proce~so, o tendo 
sulo npprovarla, esta emendo.fo• convertido na lei 
de V•.!Ie Junho de lt!l>a, re;eitondo-se por , ssa 
oceusmo n · emendn apr·esen'tnda pelo senador 
Paulu Souza . 

~a discussão :t!Jrcsentou·o Visconde de Olinda 

:186.6-U. 

. A assembléa geral legislativa decreta: 

Art: :1.0 Si qualque1· dos privilegiados do se· 
aado commetter nlgum crime, só poderá ser pro
eessndo perante o senado, a qnem será feita.a 
ql1eixa ou denuncia. 

PI UI I 

E111 i8~G fur. este senador reviver esta emenda 
que aprtJ~entou confo projecto. de lei, e 0111 :1.867 

_as comm1ssõos de legislnt;fio n constituição· olle
~ecoram-Jhe ns emendas do projecto ·JeLra· N dt)" 
a:m•> de :l8G7. · · 

:1867-N. 

'A~ COJ'!lnlÍSSÜC\S de.Jeg-i~Jnção e constitÍliçiio,·lÍS 
qune~ fo1 rolllettido, achlm.,o-se·om 2.• discussão 
o incluso projecto .do. senn1lo do anno de 1846;. · 
sobre n l'ónna do processo dos . .privil,~giarlol' "do 
senudo,. s•i_o de _pa,.ecer que <! me~mo projecto 
entre em. d1scussao com as segumtes emendas : 

Art. L• substitutivo. 

O senado é. privativnmentci cÕmpetonte para 
jillgm· os crimes de responsn!Jilidnde dosminist1·os 
e ce~n$elheiros de E~tado, ~assim· como para pro~ 
ccssnrejulgaroscrimes inclividuaes dos riteml•ros 
da Família Imperial, dos senadores, dos depu· 
tad"s durante o periorlo da l~g-islaturn; e.dos mi· 
nisii'OS de Estndo. Art. 47~§ i.• e·::!.• dn.consti· 
mi~~ .. · . . . . ... 

C:.msideram•Siil crimes ind ividuaesdo;; memb'ros 
da. Familin Imperi), · senadurlls e deputarlo~ não 
.sóoscl'imes communs.como ••s que cummetl.erem 
no exercício de qunlquer empre.!:O que· tiverem. 

ii(. L o Os. crimus de responsubiildade dos mi· 
nistros do J~~taflo ·e conselheiros . do Estado. só· 
seri;o julgados pelo se1wdo · depois da accusai;ão 
decretada pe!;~ camam dos dl1putados. . 

~ 2.• Os outros· crimes serão processados e 
juli::-ndos mediante: · · · 
· L • Queixa. -

2. • Denuncia. ~ 
3 •· !>urte otncial, no cus o ele flagrante delieto. · 
4. o Pa:·te oillcial, no caso do art. :l57 do codigo · 

dO prOCI'SSO, . · 
:; . • Processos formados p~las :mtoridades ju" 

.dicial'ins. 
1l a.• Nenhurrin. nutoridnde judiciaria· poderá 

formnr culpa dir·ectnmente contra qualquer,dos · 
pri_vilegiudos do· senado, mas ,só nos casos se-
gumtos: ·. . . . 

f. o Qu:mdo u juiz proceder e:r:-o{ficio sem co-
nheo·imento dA t]UPm seja o. ddinquento. ·. · 

2. • Qlwndo llonvor connexiio peln p!urnlidade 
do~ delinquentes, como autores ou chmplicos;'. · 

§ rl. • Nos cn~os, du que trntn o artigo anteco· 
dento, sAndo pronunciado o privilegiado. a nu~· 
toridado, suspPndenclo t11do. o Ulterior procedi· 
mento contra .olle, romettorá o processo ó. cumnra 
dos deputndos, si o delint1uent" fór deputado, e 
no senado si o delinquente fór qualquer dos outros 
priviiPgil•dos. 

No L o cuso do pnrngrnpho antecedente seriio 
remo•ttifilos os nutos originaos. 

No 2. o caso o trnslndo dos autos. 

EDV}\LDO <i.-níA 

OPRRADOR 
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Art. 2.° Feita ella, nomear-se-ha uma com
missão _de tres membros, a quem será clln re
mettida com todos os documentos, e depois do 
seu parecer se decidirá si á ou n;(o n mesma 
nttendivel. 

Art. 3.0 Julgada attendivel, nomear-se-hn outro 
eommissiio de tres membros, a quem será tudo 
remettido, a qual devcr:í col!igir quantos do
cumentos julgar necessarios • ·e tcudo inquirido. 
ou mandado inquirir testemunhos, e ouvido ou 
mandado ouvir o indiciado, e com sua resposto 
ou sem ella (si a niio der no tempo designado) 
dará seu parecer, e it vista delle dccidirú o se
nado, pronunciando ou não. 

Art. ~-" l'odos ns ''ozes que algum privile· 
giado do seno do for preso em flagrnnte, ou. pro
nunciodo por qualquer autoridode judicinria, in
dependente de que1xa ou denuncia, serão os nu tos 
respectivos remettidos ao senado, c nelle se pro
ceder:í como si fosse CJ ueixa ou deu uncia, si o 
indiciado não ror senador ou deputado ; si porém 
o indiciodo fõr senodor ou deputado, ~eruo os 
autos respectivos remetlidos ã sua respectivo 
camara para olla decidir si o processo deve con
tinuor, e soro membro suspenso ou não do exer
cicio dos suas funcções. Esta decisão se tomarít 
depois do parecer de umn com missão, que dever:'l 
ouvir o indiciado, estando presente. 

Art. a.o Decidindo a camorn respectivo que o 
processo deve continunr, c rcmettidos port:mto 
ao senndo os autos, touwr-se-ho tnmbem como 
si fosse queixo ou denuncia, procedendo-se como 
nos casos dellns. 

§ 5. 0 Sendo proso em flagrante dclicto por 
crime de homic1dio qualquer simadOI' ou depu
tmlo ; ou por qunlquei.' ·OUtro crime algum dos 
pl'iVilcg-iados do senado, o proso sendo deputado 
llcar:í :i disposiçuo . do presidente da cnmnra dos 
doputodos, c sendo senador ou outro privilegiado 

·do senado, á disposição d_o presidento do se
nado. 

§ G.o E' competente o presidente do cnmor:. 
dos dt!Jlt1tnilos : · . 

·1." Pnru desig·nnr o prisão. 
2. 0 Pnra decTclir si houve 1lagrnnto delicto. 
~ 7." E' competente o presidente do se nodo: 
1." Pnrndcsignnr a prisão. · · 
2." !>nra.decidir si houve flagrante clclirto. 
3. o Paro concedei' ou denegar o fianl'o nóspri· 

vile):'iados que nfio forem scnnclores. • 
~ 8. o Nus provincins as attribuiçües dos§~ 6.• 

o 7_. o serão exercidas pela autoridade judicioria 
ma1s grucluoda. . 

§ !J.o A camnra dos deputados ou o scmu.lo con
firmará ou rcformar:.í as decisões tomadas· provi· 
sori!lmente nos cosos dos§§ G .• e 7.0 

Art. 2. 0 substitutivo; 

Presente ao senodo a queixa ou denuncia, ou 
parto offir;ial, ou processo formado pelas autori
dades judiciarias, o senodo, ouvida uma com
missão especial de tres membros, clecidiJ':.Í si tem 
Jogar o processo ou si deve continuar o pro
cesso. 

Art. 3. o substitutivo. 
Decidindo o senado que tem logor o Jll'OCI3sso, 

ou que eleve continuar o processo, nomcarit umn 
commissão de trcs membros poro formar a 
culpa. · 

~ :1.. c Esta com missão· colligirit ou monclt~rú 
col!igir todns ns provas, incruiririt ou mandor:í 
inquirir as testcmunlws, interrogará ou uwndar:í 
interrogar o réo, c np1·escntará ao senado o resul
tado do seu trabnlho com relatorio e conclu· 
sões. 

§ 2. o Si o processo . tiver sido formodo :pelas 
autoridades judiciorias, a commissiio podel'll ro
tificnl -o. 

§ 3.• O senado, ti vista do processo formndo ou 
I'OtiJ1codo pela commissão, dorit a suo decisão 
pronunciando, ou não. 

Art. 6,. c substituth•o. 

Sendo a queixa, .denuncia, ou "porte official 
contra alg-Ul}l deputado, sorão eJJas remett~d~s 
pelo scnoclo a com oro dos dcpütndos pora decidu· 
si dc~·o formar-se culpt~ contra o dcputndo. 

Art. ;j, • substitutivo. 
Decidindo o comora dos dejlutados qnc devo 

J'OI'lllnr-so cnlpn no cnso do ortigo oritucedonte, 
ou continunr o vroccs~o no cuso ct" li l.J,." elo 
ort. :1. ", re1ncttidos os autos uo scnoilo, pt·ocll 
dur-se-hn nn fói·ma elo ort. 3.• 

::::::::.;;.:,:::."'-· . . '-·"•v<o·---·-· ~~~,,~·~!-•'•,>"'o'o'.''O•,-• · ···· ...... ,. ·· . ., •·· ..... ~-~~-_.... .. .,._. ....... _. --~~---~:'7.:'::.':1::".:;::t':'>;;:J~..:.:~•P•""":w_,cMw-.nJN"'·"''·---
~ ..... 

~~ .~-oc," ...,- -- ....... 
• " 



" 

>~ ~;~ .J:;} ,:~' ,-. 
...... ~,~, .. 

. ...;··· 

SESSÃO. EM. 5 DE AGOSTO: 63 

Art. (L" A mosma remessa so fnrú á cnmnra 
tios deputados, o n•Jlln se pru ticani .do mesmo 
mouo qnnuclo algum membro della r.ir pronun
ciado pelo senado JlOr queixn ou denuncia ; e 
decidindo elln que o ··pro.cesso continue, sorão· 
remetlidos no senado os nu to,;, e proseg'uir-se- há 
nello nos termos dn accusnçiio. 

Art. 7.• Dect·etacln a accusnçiio ele .qualquer 
privilegiado pela pronuncia feitn pelo senado, 
ficará o accusuclo sujeito nos eJreitos un pronuncia 
na fórma elas leisl com a unicn. declaruçiio ele C]Ue 
n pt·isão será no ogar que o senado designai'. 

Art. G. • 

Supprima-se. 

· Art. 8." No processo ele rwcusaç1io c julga
mento seguir-se-h a a lei ela responsabilidade. ilos 
ministros do Estudo, com·as seguintes altoracões: 

L• Ern vez de com missão accusadorn, nccüsará 
o procurndor da corõa c soberania nncionn I, sendo 
porém livro li pnrte, si houver, assistir no pro
cesso, auxiliar aquelle, c ministrar-lho todos os 
dados e esclarecimentos tendentes no descobri
mento da verdade, que ello não podcr:í recusar. 

2. • São suspeitos, e como tnes inhibidos de 
votnt·, não sú no julgamento como na pronuncia, 
os senadores em quem se d01·em os motivos pelos 
qunes, segttndo o codigo do lJrocesso, são sus-
peitos outros juizes.. . ' 

3.•. As votações, niio só no julgamento, .comó 
na pronuncia, serão secretas e por escrutinio se
creto. 

(L. • Antes de cada unia dessas votações, pre
starão os senadores o j urnmento que a lei exige 
dos jurados, acrescentando a clausula-de que 
não t8m motivo· legal de suspeição. · 

ü.• Os votos necessnrio;; para decisão ser1io de 
mais do dons ter~•os, si a pena correspondente 
fõr a de morte, ou perda do cargo, devendo 
njlplicnr-se a immediata quando só houver 
maioria. , 

Art. 9. o São applicnveis no senado, como tri
bunal dejustien, todas as disposições com força 
de lei, que facultam ás autoridades judiciarias os 
meios necessarios, OJ1 conducentes no desem
penho de suas funcçõos. 
. Art. IO. Ficam revogadas to&ns as disposições 
legislativas em contrario. 

Paço do sonuclo, 28-de Julho de 18~6.-Pctula 
Sou:::a. 

Em visto dos clilfeNntes projectos de lei e das 
emendas oJrerecidas póde-se concluir o se"u intc: 

:1. • Que pelo parectlt' das conunissões r~ unidas 
de constituição o de Jogislnç5o do scnailo cm 
18~3 vence u-so que· a pronuncia nos crimes in

~ dividnnes dos senadores o deputados pertence 
:is iusti~as ordinaria~; · 

Art. 7. • • 
-Passa a art. (i. • 

. At·t. 7.• 
Supprimnm-sc as palavras-com 

ela ração, etc. 
Art. 8.• 

Passa a 9.• 

Art. 8.• § i.• 

a unica de-

Supprimam-se as palavras-que ollc não pu
dení recusH. 

Art. 8:0 § 3." 
Supprimam-se. as pnlavrns-'-e JlOr escrulinio· 

secreto. 

Sttpprima-sc. 

Art. 8;• § ~-· 

Art. 8.• § ü.• 
Passa a 4." 

• Art.8.•§ü.• 
Supprimam-se as pal:.vras-ou perda do corgo_ 

Art. 9.• 
Passa a :10. •. 

Art. :10.• 
Passa n H.• 

Nabuco.- V. de Sapucalty.-Barüo de Pi/'{/pama, 
com· rostricções. - Silveim dtt Jlfotta. -Souza· 
Ramos. 

distincç1io entre os crilncs communs e os de rcs~-
ponsabilidndo ; ' 

§.o Que em virtude da lei de :l(L de Junh~ 
de :18(1,3 no processo dos senadores e dcplltados 
t•egulnm as di~pçsioões elo nrL. :170 do codigo 
do processo crtmmnl ;. 

3. • Que ncnhumn rcsolucii'o existe quanto no 
processo dos crimes individunos dos membros 
da Fnmilia Imperial, ministros e conselheiros "de 
Estado; 

6.. o Que pelo projecto de :1829 sobre os CJ•imcs 
individunes dos privilegiados do § :1. • do nrt. ~7 
ela constiLuiçiiG nfto se trata expressamente dn 

5. o Que pelas emendas da cnmarn d'os do pu~ 
tados ao mesmo projecto enviadas ao senado pns
sou naquclla camnra, qno ns queixas o denuncia$ 
dos delictos individuaes commettidos pelos mi
nistros do Estndo. só podoriio ser levadas á cu
mura dos de1mtndos e llhi . terão o andamento 
marcado nas mcsmns cm c nelas .. E.stns emendas . 
foram rcj citadas no senado; 

6.• Qtio pclns emendas do.senado ao projecto 
do senador Pnnln Souza. o senndo conhece de 
todos os crimes individunes .dos privilegiados do 
§ :l. • do art. 47 dn constituição, com a excepção 
declnrnda no § 2. o do mesmo artigo, quo se re
fere tí responsabilidade dos ministros e conse
lheiros do Estado, competindo-lhe tão só mente o· .. 
julgamento depois do decrctncln a ncct1soçiío. 

PI I lA I I 
EDVJ\I.DO cÍ.-rMÀ 

OPE!ll\DOR 
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Na discussiio rla conclusiío r~.· do pnr•ecor das 
co:nmissõus ruunidns do constituir:üo e delo~isln· 
9iio do 18~3 a emenda do Visconde de Olinda f'oi 
JUlgndn incomplotn por· n~o nhr·nnger todos os 
priviJeg-ia:Jo~ do senndo; D$Siru que, o crin1o in
dividual pr·nticado por ruinistr·os de Estndo ficava 
som puniçito, lrnvcndo portanto n~:~c.·s-idndo de 
ur11a lei especial pa rn to.io~ os cusos; no que 
oppôz->e o auto!' da ente dn,Vi~condc de Olind;r, 
declur·unao niio ser possivl'l faze!'-so urna lei pnm 
todos os privilo'-(i:rdos que ~iio de duns· f.'nte· 
gol'in<, sen::o uns prouunciados no senado e 
outros frírn delic, pois :.1 constitui,;iio fez do se· 
nado jlliz lll'ivnth•o dos momlm>~ d;r F:rmilin Im· 
pet·i:tl, e á resp<'ilo dos d"putados "senacllwes 
n:ro ncontcce o mesmo á vista do :rrt. 28 d11 ..:nn
stituição, o qu" n;r discussão se contcJtou, por 
niio ~e poder coucluir suuwllumtc distinc"à" da 
constiLlli çiio. · 

rcsponsnoi.Ii~ndo, co.mo nos _primes individunes, 
quer os mtnJstrus sr•Jnm ou nuo representantes da 
nneão, como deputndos 011 senndores. 

Ó pnrocer da commissiio de con~Lituiciio da 
camarn r:onclue peln uffir·mativn, roconlwcÔnrlo a 

·sua compctencin mesmo no~ criJnos individuncs 
do~s ministros p:tr" decrut:rr ou niio n accusnç5o. 
l~n tr•ndeu n cummissão de constituic;io que a 
thesc cstnbelecidu p.•lo art. :JS crn gcrnl o abso· 
!tua, n:·ro havendo ttlli distincciio qtwnlo :'t nntu
I'CZII dos cr·imes, e que as pnluvrn~-conltecnr de 
um delicto.....;.si gni fica 111 pal'ticularmcnte. proferir 
sentença Jln;rl sobrtl osso clclicto, de cunf'urmi
chrdo com as leis e normn~ qttc constituem o de
creto n que n matet·ia esleja snjnila. 

l~ntretanto, as pal:rvrns-eonhel'er de um dc
li<:to-n.io podHm SOl' tom"d"s no· sctititlo .re
stl'icto, como eu tendeu o srm:tdo cm t8;Jü c :finda 
P.rn 184::! o sen:tdot· Paula Sottz~. Nfto compre
hendr•m as cotllrrtis•ões a for·r:u da nr·~umcnta
I,;Ün dn con1nds;-.;Uo de con.3Litn i1:ão da Ct.tllatlr-il dos 

O pensamento d•) Marquez de Collindn ora o 
me~mo da c:11n:rra dos d ptlt:11los em J8Jt; rlU'rlltll 
~os mcmiJros da Fntuilin Impcl'inl, e por es~a oc· 
ca,ifio o senndor !'nula Sottt.:t drzia: • Suppondo 
que Jli'I'Vnlo!)a e~tn opini:io de rtno COirlf•ete n 
ouu·:1s autori l:rdes n f'o:·mnr;ito dn culp~. isto nilü 
tem log-:u· peln resnJu ç:io ~in·io :\ resp8ito dns se
nadPrns e dep :t:túo; o mio :í resueito dos out:·os 
pridle~iados do senadr-, lllinrst,:o, c conselheii'Os 
do Estado e lll'incip••s dn casa imper·ial, pol'que 
o art. ::!8 dn eonstitair;ão. que diz a qnem cnm
po!t~ a nccu,nçfio dos tninisLI'OS o con:;;ellleiros du 
Estado, pót.l,;-se en,ent.lo•r qne é r•·fntivo :10~ 
crintr!S de rt.!spon,abili.fnd<J e .ao u el'imes iu i
vidune:-.; cu 1Jevo entundPl\ con'tiuunvz1 olle, 
que o al't. :JS, que é eomJexo com o§ 2." do 
art. '•7, é r·efntivo ans crimes de r.,spol!snhili
darlcJ; ruas, !Uppoudo lJlW n comat•a dos dnptl
tados é tnmhem q nem form11 cttlp:r nos minisl.ros 
e c"nselheiros de Est:11lo nos crimes individlli.JI'S, 
ninda 11eam os Príncipe; da "~'a imperial sr•m 
ter· r1uem lhes forme a eulpn, snl\•o si se un!cnrler 
que ()stes privilegiados tnmiJOm siio lll'Ol"lltn· 
ciavois poln< nntot·id;rdos ordinat·ins. Si ns•inl é, 
não lique islo vugo con1o f:lg"Ora, seja n lei ex .. 

· plicita. • 
u senado, rejcitan•lo as omertdas :ljwesentndas 

em Hl:Jii naenmn"a dos dcputnúos, n··o a lmiltiu 

St•s. d"put11dos fJlWtliO ás pahvrns-conlrecer de 
um delieto-; porquanto a pnlnvr·a-coniJocer
on abrange :1 pr~>nttnci" ou rufere-se exclusiva
monte no julg-nmento ; si <to SPnndo niio cnbem 
" formar,:iio da culll" e pronunci:r nos cr·imes indi· 
vidnaes dos ministms u consclbcir·os de Esiado, a 
nl~ucm devem comp•,tir,c >i não tl·ao senurlo,não_ 
u6de dl'ixnr de pertcrwer• itsjnstir;as or•lilllll'ills.
Nadn influe r,ort:mto p:rra oca o si o pr·ocos>o é 
or·guniznclo pula:< justiçit s Ol'dinal'ias, C11uendo ao 
sen:rd11 ,ómcntu o jtllgnmento, rlLl si pt•indpin o 
processo no sun .. d_o, put•:r q q.u a r:amar:1 s.• julgue 
eorn,wtcntc para llllurvll' com o sen deeroto de 
:•ccu•Dção, Oll ot·den11r quu o pror•esso niio 
cnntinne, nos termos do at•t. 38 d:r cnn•tiLaição. 

Outrn sel'ia n r·ednc~•iio dos nl'tigns constitucio
nae< si pm•vcntur·n se quizesse estalwltJr:or a 
connexiio entre o nr·t.::!S da r:on<tituioiío c o :rrt./17 
cm mnlros os seus [llll'"J.l"''npho~, qnando se trata 
dos ministros c ''cmsc:llwiros de ~stado. 

Assim. inulif J!II!'OI!U itS COIIllllÍSSÕUS U def10ÍÇÜO 
dn, pnt:rvr:r-conhecel'-. on se ontenrla quu por 
"lia st) se dc.nro ·ctc~rurir o juJ .~arnento nn sen:,do, 
ou se e~tmprr·hcndn por elln :1 forma(;:io du Clllpn. 
Pnrccc, em vist11 do nrt. :'!1:1 dn constitnH'in, •lllC 
no~ cr•in<es iudividuaos d"s privileg•ados do§ :1.• 
do ilrt. 47 ·'a cunsLitni•:üo ao scn;rdu cnf•.., docirlir 
si o pt·occssr.; driV<l ou niro continuar, excepto 
r1uando se trntn d·• depntnrlo ; e si :i cuma"n rios 
Sr·s. depttl;rdns cabo decidir· om fi,ce tio 11rt. :JS 
rln CllnstiLui~üo, !JUan to aos crimes du t·r·,spnnsa
bilill:~•le. si dov" ou n:io doci'et•rr a ncf'US:tr:ão dos 
ministros. no ~cnado cabe ust:r mesma nttr·ibni.·ão 
em I'OI:tr;l i O IIOS Co'iriJes indiViÚUitOS dos SÔUS 
privilogiudos, sen lo cel'to que, tnrtlo em .nm 
corno em outr•o caso, n r:on<Litrur;;io (:on r .. re n 
umn cor·pol'a<;lio politica esta decisão c não aos 
tt·i bunncs .i nrl ici:rrios. 

· Em -1835 teve 11 eommissiío de constituiçiío dn 
canwr·n dos Srs. dcputndos ~lll r!:.ll' pnl'(lcur' sobre 
o lll'oce.;so do t!epuiw:lo l\lnno••l do Nuseirnonto 
Gnstt·o e Silvn, fJLlO a esse tempo era ministr·o de 
gst:ulo. · 

~ dis:inc~liio qne nrtnella cnmaru pr·ctendia esta
helrwet• •1uanto aos memb,·os dn F,amilia I•ll
per•ial, o nem n dccroLnç5o e aceuz:rç1o polu 
camnra dos ll•JJHltndo.; no.; crimes indi1•iJu"os 
do' rnini~t.ros, e a o;te t'cspeito silo do Visconde 
do C:u·avr.'IJ:t~ (AJV;oS I.l!'anco) o~tns puluvms: • O 
nniJl'O ~enndor (r•efcr'iii·So a Vnseonc.•llos), qrtor· 
que :'rs justir;ns ot·dinarias compita exclusrvn· 
mente Jll'"nnnciur·, e Ctl digo q:ro uxcltt~i\·arnente 
niio; quer IIII C o Sr'n ·do uuncn possn receber· 
denuncia c formar culpa, eu não 1110 posso con· 
for·n1nr co1n Í/'OtO. EstH n1inhn opinião é a rnes1nn 
do senndo no projecto du IIli usp •cial que tliJUi su 
foz para o processo do.; privil.,~iudo.; dn consti· 
tui~·ão, o tanto que na cauraru dos deputndos n:io 
se quiz arlmittir isto it respeito d11s scnaúot•es e 
só u respdto dos membr·os da Fnmilia Iruperinl, 
succerluu· q uo o sorutdo, 11rmnt.lo nu sun pt'OJJI'in 
o pi uiiio, nüo apprOI'CIU a lei o elln niío tuvo so
guimflnto. ' 

su-citou-se ultirnamento na cnmnt·n dns de
putudos a duvrda si tiio süutento 11 ulln compete 
a uttl'iiJUiç:io do doet•otnr o pr•ornover u accusuç1io 
elo:' ministt·os do Estado, tanto uos crimes de 

l~is o pa r·eccl': · 
• A commis~:ío de constituiçiio, a quom fni I>N· 

sente o proc11sso, qttil á t•equisi~·üo dc~ln cm
mar,, furn rl•metticl" pelo ministr11 dr1 justiça 
om 14. d~· Ag: .. •sto 1le IS:JO, no ;JunJ.foi jitlgudo 
com ct'tLUIIlllftd:rde, pelo Jll'llnuu u cuusullw de 
j urndos, tun itnpt•usso de rJUC o Sr, dcJittlada 
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linnocl elo NnscimcntÕ Castro c Silva so dcéln· 
rou respon~nvel; pmJdcrnnclo quo este s~nhor 
é nctunlmonto ministro de Estado, a CUJa no· 
cusocnn deve prcccdct· decreto desta cnm,rn, 
conr6rme o ort. :JS da constituição.; obsc_!·· 

.vanclo fJUC acerca dos crimes indiviclunes nuo 
cstti ainda marcnda n maneira de IJrocoder-so 
cm tnl decrctnçiio; o entendendo que é ·con· 
veniento SP.A'Uil"·SC cm scmelhnntes cnsos o 
proces:<o pt•escripto llela lei ele W do. putubr~ 
do i827 pnrn os crimes de rcsponsablltclado : o 
de pnreccr que, havida por denuncia n. clccla· 

· rn~lio elo jury, se pro:;i;::u no.s termos elos 
arts. 10 e segllintcs dn rcfcrtda let. · 

• Paço ela cnmara dos clept1tatlos, 27 de A,c:osto 
dfl ·18:.15.- C. J. d11 Amujo Vianna. -·II. II. 
Carnei1·o Lciío.-Luiz Cavalcante. • · 

Varins emendas fornm oiTerccicias a este pnre· 
cer, quando entrou cm discussiio, sendo appro
vada n do deputado Evaristo Ferreira da Veiga, 
concebida nestes Lermos:· 

« Niio continue o processo contrn o Sr. depu
Indo Manoel do Nascimento Castro e Sill'n.
Evaristo Ferreinr. da Velgct. • 

A cnmnr:• elos clcput::~clos tomo~ uma dc~i~iio 
rclntivn no clcputndo, que aprovettnvn ao maus
tro; J'nzenelo nbstrncl'lãO deste cnrgo. 
· Reconheceu-se nõ p::~t·occr que niió havia umn 
lei do processo pat·a os crimes indil'iduacs elos 
ministros do Estado, mns como o accusndo ::í qua
lidmle de ministro reunia a de deputnclo, a ca
murn n5o se julgou inllibida do conhecer do clc
licto dD um do seus niembros para clccrelitr que 
não continuasse o processo. 

A doutrina elos membros da commissiio de 
constituição da cnmat·a elos deputados 11a sessão 
de :18:J:i estava do ·nccôrdo com o voto da camara 
nas cmendus olferccidas no projecto de ~829 elo 
senado. Entretanto, tendo de pronuncwr-se n 
onmara sobre o processo do deputado Cnstl'O c 
Silva, fJlle ern ao mesmo íempo ministt•o «e Esta· 
'do, a stm decisiTo baseou-se no art. 28 c n1io no 
nrt. 38 da constituição. 

.As emendas dns commissucs de legislação o 
constituiçíio de 1867 resolvem· todas as qtwslues 
anteriorm(mte snscitnelas o qtw di.J'Ucultnvnm a 
pnssaA"em de umn lei elo proce~so pnra os privile
giados elo nrt. q,7,~ 1. 0 , dn constitLli(.!ão. Siio,_por
tanto, as commissões de pnrocer quo o pro.1ecto 
do 1Sq,G, Jetm U, com as L•moudas apresentacl11S 
em 18ti7. entrem om discuss1io. 

Pnço do senado, 4 de Agosto de 1879.-L. A. 
Vich·a da Silva.-Bfti'ão de Cotcgipc.-C . .Jlcnrles 
de .4.lmeitla.-Dorninuos José Nog'ltei-rct Jauuw·ibc. 
-J .. .ttl(rcrlo Correict de Otlveira.-.T. J. Ferncm
des"da ()!mlta. • 

Ficon sobre a mcsn pm·arsõr tomndo em consi
lioroçiío -com o projecto n que se refere, incto 
ontretnnto a impt·irriir. 

Foi igLwlm('nto lido o seg-uinte 

Parecc1·. 

• A commiss:io de ot•çumento examinou a pro~ 
JlOstn elo pnclct• cxecntii'O na pnrto que flxou n 
despesa do ministct•io dn f11Zuncln pnra o exer
cício de 1879-1880, e vai ll:H' conta no senndo 
do seL1 trauulho. · 

V. IV 

I ? III 

A lei do· orcnmon.to pnra o exercicio ele i878--
1879 flxou n d•?S[lesn do ministerio dn fnzend.n 
em q,9.074:3291ji, n 11ropostn n elevou a :i6.878:66~H 
parn o exercício ele :1879-1880, verillcnndo-se 
assim a clilferença llnt·a mnis de 7.804:33(;~000. 

Nos tabellns demonstrativns desse orcamentu 
estão explicndos os augmentos que dernm-se.em 
diversas verba·s da dospesn, bem como a dimi
nui(!ITo cm ontt·ns. O nug-mento é de 8.3G8:4501) 
c u dimin uiçtio de :iti~.: !Hi~, clundo portanto para 
mais a dirrerença ncima nottlda ele 7.804:33:i,$000. · 

Esta mnior despesa flxnda parn o ·exercício de. 
:1879-1880 ainda se eleva a 7. 97:1: :J98rS pelas 
emendas ela cnmnt•n elos deputndos, sendo jti cle
duzicln a import:mcia de 2.3Ui:l!ii7,~, pelns l'il· 
ducoões que a mesma rez em di\•ersns verbas. 

Si forem approvndas as· emendas que n com
missão do senado propõe, ficar:'t a diJTerença 
pnr:• mais reduzida n 4.:191:365;5000. 

Niio repetirü a commissiío as demonstrações, 
que ·se aclwm nas· ltllJellns do or•:umento, dando 
as explicaoõos elos augmentos e diminui~ões das 
despesas orçadas pnt·a o cxct·cicio de 1879-:1.880 
cm. rclaçfio no ele !878-:-1879, e qtie o sennqo 
devtdnmente apreci:ml. Esses nugmcntos .e dt· · 
minui_oões viío menci()nndos·no quadro que nllaixo. 
se !em. 

As mocliflcaçõc~ e alterMões. approv:H1ns peln 
camnra dos deplllados referem-se aos seguintes 
p:tragrnp !tos da propostn: 

Aug1~ntos. 

§ 2 .• Jttros e amol·tizar:tTo da divitla intel·na .. -
Elevdu a verba a 2.400:000,$ cm cousequencin ela 
ultima emissão de 40.000 mil upolices de conto 
de réis. . . 

§ 9. o Estru:ües de arrccadar:tio.-Elevou n verba 
a mnis 77:(;iO,S com o :mgmimto de :100:000;$ para 
o custeio de tres crusadores, Jlledttza, Car:aclor c 
Souza Franco, (!LlC acltWimente estiio em serviço· 
das alfnndegns das províncias, de 500;$ pnro 
ecruipnrnr o orclenudo elo administrador da rece
bedoria do Rio de Janeiro t10 dos coutndores elo 
thesom·o, o (Jiminuindo-so 22:980;$ nn quota 
para expediente. . . 

li g, Grati{icacües 1101' sm·vü:os temz1v1'rt1·ios e 
extmm·clinctrios .~ 5:000,)1 ul~m • ela quota pedida . 
nu prOJ10Sla. 

Diminuipües. 

§ q,, o Cai~a ela amol·tizaptTo·.- Reduziu 2:ü00~ 
na quotn porn expediente, ·que estando cnlcu
lncln em 10 :'000;$ nu ·proposta, flcou reduzida 
a 7 : ü0015000. 

§ 7. • '1.'/tesauro e tllesourarias ,- Reduziu 
21:717~5 na quota pnra expediente. 

§ :10. Casa. da .mocda.-1:500*, reduzidos na 
quota pura expecltcnle. 

. ~ 12. Typoumpltia nacfonal e Dlm·io Oflicial. 
-snpprimm toda a vorbu na importancin ele 
:i20:740;$, por tet• sepurado elo or~:amento estn 
desposa, llcando a cargo da typogropllin, que só 
tert\ de recolher nos cofres do Estnclo o sa](to qu~ 
houvot·.como Pl'Glpõe o nrt. ~4 dos adclitivos. 

§ W. Gratificcu:éies po1• tmballtos (óra das llot•as · 
do expcclicnte.- $upprimill toda a verba na im· 
portnncia do 30:000,5000. 
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§ :lü. Dt•.•pn.wts t•t•~ntuafl-<, inclnltlrts as rlifTr·l·rn· 
pas ti" camúio.- Foi t•cduzitln nn impo1·tnncin ile 
()30:000,>.-As divorsns do,pcsns foram calculadas 
na proposta eu1 80:000;;i, e as tliil'em.nons em 
3.000:000,:!, qnc excede :I votada para 1878:_1870 
em LG:3S:i50~ por cnlculnr-se ao cambio de 22 :1;2 
:1s remessas de l'nndos pnra occorror :í,; despesas 
deste ministcrio em Lond•·es.- Por estn verba 
foi d:Hlo o n ug·mcnto de ti0:00015 pnrn publicocões 

· P1•oposta 

Emendas apJII'OVadas 
pl'la cmmll'a dos dc-
1lttlatlos. 

DifToronpas 

pela imprenso. • 
§ 21. Rcsyate do papel-moedct. -Neste pnr:i

grnpllo reduziu n camnra 1.200:ll00,$. por ter 
contemplado unicnmontc 2.1100:00015 corrcs.pon
dontc no resg-:rte de ü "/ .. :mnunl dn emissão dos 
ftO.OOO contos 

Somnwdos os nugmentos dns emcndns npprova
das, impo1·tnm cm 2.1182:1i20~, qno cJTcctivnmcntc 
não oxcedcrnm de :l07:0G3;;i, fciln n dcdncçi.io de 
2.<1:!1i:~1i7~, em rJuo impot·tnm as reuuccues. 
· Com estns emcnclns a dillbt•enr'n pnrn 'mnis en
tro o orçamento de :1878-:1870 é o nctunl serú de 
7. Di:l:::l08,S, corno o demonstra em resumo o se-
guinte qtwdro comparntivo: . 
!'flOPOSTA DO OHÇA~!ENTO DO MINISTEniO DA F.\· 

ZEND.\ P.\fl.\ 187!l-18S0 COMPAflADA CO~I O Ofl· 
ÇADO I'AflA :1878- 1870. 

Proposta. DlfTerençcls 

§ :!. • Juros e mnortiza
mais. l'ara monos. 

ção da dividn externa. :1. üOi: 30215 
~ 2.0 Juros dn tlividn in.: 
terna ........................... . 

~ 4.• Cnixa do nmorti-
zacüo... . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

~ ii." Pensionistas e 
nposentndos ........ . H:2:007# 

§ u. o Empreg-ndos de 
repn.1'tir.lit:!s cxtinctns.. . ......... . 

~ i. o Tlicsouro e the-
sournrins . . . . . . . . . . . . ·1: :190n 

~ 8. o .Tnizo do~ feitos .......... .. 
~ 9. • Estações de nrre-

cndnçi.io ........ ·...... 531.:513~ 
§ fO. Casa dr. moeda.. . ......... . 
~ U. Administrnçiio de 
proprios nncionnes .............. . 

~ i:2; Typographin nn
cionnl o Düu·io Official 

~ i:l. Ajudas de custo .. 
li .i6 .. Eventttnos o dif· 
feren~ws de cnm!Jio ... 

~ :17. Juros dive-rsos , 

32I: ao~.(; 
i:i:,OOOp 

L 038: 7 50,) 

etc., etc............. 30:'7Con 
§ 20. O!Jrns .................... . 
li 2i. Resgate do papel-
moeda .. .. .. .. .. . .. • 3. 000: OOOp 

li ~:2. Serviço dns Jotc-
rtns . .............. . 

~ 211. Adinntn men to da 
83:1100;~ 

'GO$ 

11:800,'$ 

2:767,5 

-12:320;5 

/~6:017,~ 

Pn-ra. mnts. Purn monos. 

§ 2." Juros c :mlOrtiza-
~'i.io un diviun intemn. 2.1100:000,$ 

§ 11." Caixa de nmorLi- . 
znçiTo· . .......•.. ··. . . • • .••.•••... 

§ '7. n Thesvuro c thc-
sournrias............ . .......•.. 

§ 9. o E,!>t:H;;ões de nrre-
cnuaç:IO. . . . . . . . • . . . . 77: il20,5 

~ 10. Casa dn moedn ........... .. 
~ l2. ·Typog-rnphia na-
cional e Dial'io Official .••••...••. 

§ .111 •. GratiOcn~ões por 
sorv1ços extrnordina-
rios ............... . 

§ W. Di tn~ por tJ•abo
lhos fórn d:os hot·its do 

5:000;? 

·expediente ................... . 
§ 16. Despesas evcn

tunos;incluid:•s ns dif-
ferençns de cambio ............ . 

§ 21. Hesg·ato do papel-
~ moeda ......................••. 

i0.28ü:S.55$ 
Abatendo-se a de mo

2:500,\1 

2i; 71.71$ 

i:f:i00/1 

529:~0,) 

30:000~ 

53o:ooon 

1..200:000~ 

2.3:15:1157~ 

nos................. 2.315:~ti7$ ------

A. diJTurcnca para mais 
c................... 7. 97:! :398;~ 
Si forem adoptadas 

ns cmend:1s propostas 
pela commiss:io do se
nado, o resultado ser:.í·o 
seg-uinte: 
§ :3. 0 Juros da divida 

inscriptn antes da 
emis!fío das apolir:os, 
etc.~-.....•...•................ 

§ 11.° Caixa de nmorti· 

§ 
7~:~·~·I;õs'o't1rõ (; · iliõ: · · · · · · · · · · · 
sottrnrias.. . . . . . . . . . . . ......... . 

§ 9. o Estn<;õos de arrc-
cnclnçíio... . . • • . • • . • . . .....•...• 

21i6:320~ 
§ 12. •rypogrnpllin na

cional c Diario Official 
§ 113. Dc;•pesas even· 

tunes o drJTerençns de 
cambio ........................ . 

§,i7. ~uros diversos, 
mclntdos o dos bilhe-
tes do thesouJ·o, etc.. . ....•..... 

§ :18. Di tos do empres- ' 
timo elos OI'Jlhiios.... 96:011ti1$ 

§ 2:1.. Hesgale do pnpel-
moodn ..................•..... 

11:2:000,} 

6:000,1 

2:1100r$ 

3G2:398~ 

51i0:000r$ 

garantiu Jli'Ovincinl... . ......... . 
~ 2il. Repo~ÍI'õcs o re

stituições . : . ......•.. 1103:1.28,$ 

50:000p 
§ ~2. Servira das lole· 

2.~00:000r$ 

8:1:000,) 

Abatendo-se n diJTo
·l'Cn<;:t para menos .... 

Ser:i. n· diJTerença para 
1111\IS •• ,.,.,,,., •• ,, • 

8.368:~50~ 

56kt.wn 

7. 80'~:33i.ir~ 

rJ~s .•..................•....... 

8.321,:363~ 4. :132.:998,) 
Abatendo-se n ditreren-
çn pnrn monos....... 4.:1.32:9981$ 

Será. n diJTcrençn pnrn 
mDIS de .............. IJ,,i9i:36i.i/1 

')., 
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P1•oposta. Di fTereí~ças. 
Pnrn. mn1s, Paro. monos. 

Continunndo n fazer comparação identicn ú do 
§ :1.", observa a commíssüo que n de~pesa reuliza
da no exercício elo :1877-,:1878 foi de 19.913:0ti0#, 
menot· do quo n votadu 26:50:-l,S, que serüo nn-.A proposta fixou .n des

pesa total n cargo do 
minis;crio da fazenda 
nn sommn de ...... 56.878:66~(;1 

A cnmnra elevou-n a 57.0~5:727~ 

DilTorenra para mais. . 1.67:063,5 
A commissúo do senado 
IJropondo difforentes 
reduc((ües nas verbas 
acima ind icadns; fixa a 
despesa total em ....• 1>3.265:67~;ji 

Comparada com a som- . 
. ma pedida na proposta 5G.878:66~6 

A díffe•·ença para menos 
é ds.~ ............•.. 3.612:970(;1 

Comparando-se n des-
peza fixai.la ptlraoexer-
cício de :1878-:1879 .. ~9.07~:329(;1 

Com n nxnda pela com- • 
missiio do senado para ... ., ,.. r. , 
:!.879-i~SO. . . . • . • . • • .,3. ~6<>. Glh(;! 

A i.liffcrcnça para mais , .. , 
. é de................. líd91 :.36;J;ji 

nullndos no Vnl:m9o definitivo. · · · 
§ 3.• Juros da dwida inscripta antes da emis

são d~s ?'eSJH!Ctivas a;Joliccs, c paganumto em di
nlt~iro das quantias meno1·cs de ~00.$, na fórma do 
art. 9ti da lei de 24 de Outubi'O de :1.832.-Pedo a 
proposta n cruantin de cro:·ooo,s, c niío soJfreu 
emenda no canwra. A despesa realizada cru 
1877-1878 foi de 7:63~6870: c no cxe1·cicio de 
1876 -·1877 foi de 3:8341$876, havendo neste o ex
cesso de CÍ'eclito de 6:165til21., e naquelle .o 
de ~2:36ti;5130. Segundo a tobella n. 25, q)le 
vem juntn ao relntorio do mínistcrio dn fazenda 
apresentndo "na .:1.• scssiío deste anno, a divida" 
desta origem liquitlada ú de i9:161;jif.i81, e poi· li· 
qui dar~: 061~o'l9:.ll, sommnnclo as duns 2:J:226,5612, 
a maior pnrte, ou qunsi toda exccder:.i d.e 4008, 
e para os juros atr:1zados pensa n comrnissüo que 
será sumdcnte a quantia de 8:000,5, dando-se 
portanto nn verba n rcducçüo de ~2:000,5000.
Nos bnlan·r·os dos dous exercicios os excessos de 
credito seruo nnnnllados. · 

~- ~-· Caixa de wnm·tizadio.- A proposta fixa 
a Ciespesa cm 193:800,5, i\ e~mara redu1.iu nesta 
quotn o qnun tia de 2:5008 para expediente. A 
comniissüo adoptn a emen~a. e propü~ que soja 

l'or este quadro .s~. rcc~nhece•:ó crua! a siluaçüo 
da despesa do mm1..~terw da . Jnzenda no cxcr- . 
cicio de 1879-1880, segundo :i proposta e emen
das dn c amara dos deputados. . · 

supprimído o log-nr de aJudante do mspector, 
sendo suas nttrilluicües cxet·cid:~s P?r um dqs 
empt'Og1!do.s u~ais grndunq.os, CJll;e a. r unta desi
gnar, dunmmndo-se asstm mats 6:ÕOO;li nesta 
vcrlla. . d' d • Passa a commíssüo a propor as alteraQües que 

no seu parecer julga que devem ser aaoptndns 
pelo senado. . 

o § :1.. • u.a proposta nüo soffreu emenda_ na c~
mara c asstm deve ser approvadn n constgnaoao 
fixadá em g,37~:085,S. A muior despesa sobre a 
do or~nmcnto de 1878-1879 provém da quota 
appJiéndn :10 resgate do remanescente do cmpres
timo de 1859 cm o :!..• de Outubro do·ccrrrento 
anno. · d 

1 
• .

1 
. 

Estando, em virtu c da e1, reun1c a n proposta 
a tallclla dos creditas extrnordinnrios c supple
mentm·cs, o os tt·:msportes de vorbns, a commis
sii'o jnl..,.n conveniente fazer a com\Jnrnção dn 
desnc~a ":~tfeétivn com n que foi o roa c n para esta 
verha no exercício de 1877-1878, á vista da sy
nopse gernl, ou balnnço")Jrovísorio deste oxer
ciciÕ q uo pouco pódc divergir do definitivo. 

A' despesa realizada neste exercício roi de 
:l2.9U:3H!Sü66,menor do que a votada 168:528,$666: 
p:~ra ·co1Jrir este excesso o dect·eto n. 7100 de 
::10 de Novembro de 1.878 apenas tl'nnsporton a 
quuntin de M:ü:iti,S2ti8, ficando deseollcrto .n 
CJuantiu de 123:97::!,$~08, que para n Jegnlidnuo do 
bnlan~o cnrcco de um credito complementar 
desta Ímportnncin. 

§ 2. • Jw·os 11 ctmm·ti:::ação dct dlvida interna 
{mulada.- A propostu fixa cm 19.040:392,$, menor. 
quantia do que a votada pura :1878-1879, por se 
deduzir a do GO,S, por ser annu!lndo o jn1'0 de ti •;. 
elo npolices iudevtdamente inscriptus. A emenda 
dn cnmara dos doputudos elevou a verba a 
22 31t0: a92,S. por !C I' do consignar-se a de 
2. 4oo:OOO,S da ulLima emissão de ~po]iclls no vn
Ior de 40.000 contos. A comm1ssuo udoptn a 
(lmemla. 

I ? III 

Continuando· n comparar os cre t!os vota os 
para o exercício do .18i7-:-1878 ~om a despesa rea
lizndn seg-undo a synopsc, vu-sc cru~ por esta 
rubrica díspondcu-se 201:267,$876, e sendo de 
i98:600;li o credito da lei, deu-se _o excesso .de 
despesa de 2·66i,$876. Para collru· esta ma10r 
despesa transportou o dec!cto n. 7~00 de 30 _de_ 
Novembro de 1818 n quautw de H :lti0,5, superiOr . 
ti precisa cni 8:492~1~31 que deverá ser nnnul-
Jada no bnlani'O dctmtttvo... • 

Coniquanto parcca ú commis'são que nesta ru
bricu se pódc r~zer alguma rel!uççao, dando-se 
nova orgnniz"t'uo ao. pessonl, nuo concorda com 
o additivo dn camnrn dos deputados, que auto· 
riza n' supprcss1ío dn caixa de !'Il}_Ortiznçii'o, 
transferindo o serviço do troco, omtssao e reco
lhimento do pnpel-moecla. para o ~h~.souro nn~ 
cionnl c confiando ·o serv1ço da diVJC!a · mtern11 
funduda a um estnllolecim~:nto b:mcano. . 
-Embora estn ropartiçüo nüo tenha r.r,escn_tc

.mcnte n sou cargo o reembolso da d1V1da .m-· 
torna pelo methodo e syste1.1..1a ndoptac!_o na Jm fie 
w do Novembro do 18:17, com dotnçno . espcçwl 
pnrn.opoJ':Ir a umortizaçiio dos empl;'estJ.f?OS m
ternos.- tem OLltros encargo~ qu,~ JllStl.llcum c 
uconsellwm a sua conservnç!lo. Nno protet)d!J ól 
cotnmissão que se volte no reembolso du dtvtda 
·interna, que hn pmilos nn!los se nc!J.n suspenso, 
nttcntn a situnv"o tlnanccu·n ·do ,E,tnclo, !lem 
ve a convPniencia de dotnr-se n e_:11xn com. IUJ!· 
dos espociaos para esse tlm. A un1ca upwrt1znçao 
quo so f:~z·actunlmonte ó a do em!H'tlstmw ele iS 
J]e Setembro de 1878, para o qua se. estnbeleqen 
a reutln· nmortíznvol do 6 •lo, e Jl3l'a tsso n cnt::~a 
recebo directamente do thesouro ~ .necessnrw 
sommn, que •l orçndn pnrn o exorcw10 de que 

... EDVA .. r.oo ~m/\ 

OPI':Hl\DOR 
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se trllta 
Estado. 

cm ü37: 2i0~, tirn!los da renda geral do 

As outras funcçõcs da caixa do amortizAção 
em relação :i divida interna so ,-crerem á trnns · 
feroncin o pagamento dos juros das apolices, mas 
neste 1_nesmo tmcnrg-o, Jw tjucstjjes e occurrencias, 
que tem de ser decididas pela ndministmciio su· 
pç_l"ior da ju!lta e do ni inistJ·o da fnzcnd~, c CJUO 

-nao Podem fwnr sem grnvc inconveniente entre
gue~ a qualquer cstaiJclccimcnto pnrticuli11·. As 
:tpoltccs potlcm ser c têm sido cmiLLidas e tmnsfé· 
ridn~ nas provin c ias por o nele se pag-am os respecti
vos J nros, c na o é prudente nem Jlraticavel confiar 
t~dos estes scrv!~'os a um Danco c suas caixas n
hacs, onde as ttvcr, ou a agencias para esse Jlm 
crc:~das. -

Pelo que diz respeito ao encar"'o do troco 
emis~ão e recolhimento dos billletes"' elo tbesourÓ 
'~ do Dnnco tlo Drazil, julga n commissão que a 
sua transfcrencin não ó prudcn te, pot· contrm·in 
:ao cscn1pulo e zelo com qnc o poder Jegisl:•tivo 
tem sempre ollwdo par.n a cir·culação fldnciarin 
do papcl-moedr. A despesa que se teria cl'o fnzer 
com cstn nova ordem ele scri'Íilo póuco rcdtlziria 

. a som ma votada · porquanto· "cmpren·ndos e~pc
ciaes seriio inctu11biclos no 'thesouro' de f~zor 
todo 9 tr_a~nlho ela nssignntura. guarda, emissiio, 
~u!JstlLllt():>O c consumo dos !Jilhctes, e não seria 
Jl;lSto que fossem despedidos os empt•en-nàos que 
tem. menos de !O a unos de sef'Yiço c 

0 
os dcnwis 

:~poscntados, ou nàdidos ao thesout·o continuando 
neste cnso os. seus vcmcirncntos 'a 'pcsnr sobre 
:t despesa pu iJ ilcn. 

§ 5.• Pf!nsionista.~ c apo.wntados.-A proposta 
!ixo_u .a despesa crn 2.-1132 :üllü;S; a cmnarn adoptou 
:1. 'miJa, a coJnmJssão do senado tambom a 
adopta. 

N~~ta rubrica d:i -se o nngmcnto elo :1112:007$ 
sobr~ o P.r;"\'Mio pnr.~ i8i8-18i0. O totnl dns 
pen.sue~ _ .101 c_!e i. G88: 130~üü2, c das aposcn ta· 
dorws ~01 de 'll~:511175Hil. · 

A dC>flCsa rcaltzndn no exercício de :1877-1878 
segundo a synopsc, foi de 2.:1üO:üüti,S:J89, menor 
do que!' orçada, nnc foi de 2.200:5~8~, na irn
portnncw de i:l0:U031Sül:l, qnc ser:\ .aunullada 
no bnlan<:,'o definitii'O. . • 

E' pt•ovnvcl que no orçamento que actualmente 
se d tscnte se real izc o mesmo re>'ul tudo, n~o 
se concedendo novas 110nsões, c roslriilgiudo-so 
o numcl'O das nvosentnclorias. -
• § G. o Ern}n-eaado.ç de ?'Cpctrtir-rles extinctas.
A }lJ'Opos.La llxn orn 32:8ü51$ :t tlü;;pesa. A cnma
rn rctlnzm nosla verba 2:7ü71) • u commissiio 
~dopta u emenda. ' 

§ 7. '' 1'/tesow·o e tTtesow·arias de {a:::cnda.
A clcspesu sc~·unrlo a proposta cl Jlxndu 0111 

i .ü88::J3ft~; n cnnwra dos deputados reduziu 
21:7:1~15 _nu con~ignn('i'ío pur:t cxpcdieutc. A 
comm1~sao mlopta a emenda c prOJJÕo m:lis a 
de 2:11008 do nm ofllcial do g·niJitwLc. 

d!Í ncsln a menor despesa de 2&,:7491~600, que s~ 
tcrú do onnullnr. . ' 

§ 0." Estapõrs de ctl'l"ecadapcio. -A proposta 
fixou a despesa cm 1i.üü:J:240;$. A cnm-ara 
elevou a verba a ü.630:7ü0~, por incluir n 
qnanlin de :lOQ:OOO,S para o·cnsteio de tres crnza
dorcs que nuo- cstavap1 contempla elos no orça
monto, c .Por ter consJg-naclo a qunn tia do üOO~ 
parn cqurparar o ordenado do administt•ador da 
t•cccbcclorin do Rio do Jnneiro ao dos con tu dores 
do thesouro, e fazendo n redncoiio ele 22:9808, -na . 
quota_-pnrn expediente. Nn proposto sú se aclwva 
contemplada n despesa do cruzador 01·ion, calcu
l::tcla cm 31i:Gilll1~ com pcssonl, muni•·ões 'de 
boca, custeio e concertos, fnltanrlo a qno se faz 
actu.nlmentc com os cruzadores lJI~du:::a, Car.ado1· 
o Sou.=ct Fmnoo, quo foi cnlculnda cm fOO:Ó00!1. 
A m:iioria ela commissiio não ndopta o nugmonto 
dos ü00;5 no ordenado do ndministrndor da 
recebedoria; mas, por unanimidiJdo, adopta a re
clu.ccão na quotn do expediente do thesouro. 
Achnndo-so fixnclo o numero, classes e venci
mentos dos empregados dns alf11ndeg-ns c mesas· 
de rendas pelo regulamento n. ü272 do 2 cio 
Ag-osto de 11:176, a Jlroposta fixou n despes:~, tendo 
cm atle':ç1io, o estado_ completo dessas estacõcs, 
cluc soflrora altcra(.mO Jl:lra menos, deixnndo-sc 
c c preencher as vugas, cujo provimento possn 
dispensar-se. 

No cxpcdienlo du nl fundeg-n llO Rio de Janeiro 
csti1 incluída n qtwntin de 188:048-~ lllll'a n!ugt1cl 
de nrmazeos c trnpichcs, c !JetÕ assim ·a, de 
ü72:100,~ pnt·n o Sllrvico das capllt:•zim:. 

A primoirtl quota deve ser supprimidu, por jú 
ter cessado o arrcndmnento do trapichc da Or· 
dem o elo nrmnzcm ela doca de D. Pcêl ro If; c 
n segunda d<WC ser reduzida a tiOO:OOO-~, quota 
sullicientc pura o servi•·o dos nrnwzensH ila ai- _ 
fnndeg-n; pois foi do ül6:0üü;5138 n tlcspe.,n J'ciln 
orn l8íG-:ll:l77, compt·ehonilcndo o pessoal empre
gado nos tl'npichcs du Ordem, ela Sonde c do Frei
ia~,e uj os :u·rcndn rn_ontos_ccssurnm,sendo presente
mente todo o scn•Jço fctto nos armnzens dn :ll· 
fnndog-n, c nssin1, d.nndo n1esn1o nuu·g·en1 para 
o nngmcnto do serv1ço nestes, a fjUOta deve ser 
reclnzidn ele -172:100~,quc rcm1ida u do:J!nc.·ucl dos 
nrmnzcns pnrticulnres, prefaz a do 3lH: o'ls,sooo. 

1~umbo111recluz a com missão nn rcccl•eilurin da 
cõt-te a quantia de 1:2ü0~, por ter cessndo.n grn ti
ficac:ITo de tres empregados que contavam mais 
de :JO annos do serviço, poí· terem sido :lposcn
tados um chefe de scellão, um lnnmtdor c nrn ! • 
oscripturat•io, que a !lércclliarn. • · 

Por esta verbn dispendou-so no exercício dc
!877-1878 a quantia do ü.332:59015702; que 
contpnrnà:t com a votnlla ü.021;7:.1ü15 npre
sonta a diJTercnçn pnra mnis do :H0:8ü~:570:!. O
decreto 11. 7:1110 de :30 de Novembro de :1878 Jl:.li'U 
co!Jrii- eslo excesso tr1msportou a Q u·:• n L i a 
de H3:2~~~~~i2~ o n!Jriu o credito snpplemen~ar 
de 46!:8uU1~00ü, sornmnudo ns duns qtwnltas 
fi7ü:007,Sla8, dnndo-so o excesso de credito de 
2üi~:2'J2~~3G, que de1•or:i nunullnr-so no !Jalan110 
dennitivo. , • 

Compnrnndo a dospesn or,adu parn o exercício. 
de i877-'-f878 com u renlizada, v8-so q ao foi 
esta n•onot· tlo fJllO acJnolla nn imporlat1ciu de 
2i:ü101)880. 

· • § 8. o Jui:::o rios (l'itos da {a:::r.nda.- A clo~pesn 
!txncla nn . proposta ó de i80:7ü2~. A camarn 
dos l.lepntndils e a commiss1io do senado adoptnm 
a COll~lg'llllÇliO. 

· § iO. ,Casa ela moeda .-A proposta flxn a dos
posa em 182: iOOi> ; a emenda dn camara 
reduz· i:ü001S nn quota do oxpe(licntc. A com-
missão ndoptn a omondn. -

A tlesposn Ol'('llcln para o exercício rle 1877-!1<78 
CJOrnpnrncla com a renlizodn no rnc~mo oxorcicio; 

,. -_,, , . ' :·· ., ... ~ -,: •,·r·""~ ' 
• '"'' ~ ··-~-- .. ,.. - '"' -~·-······~,.. ....... ,, 1 .. _~---·· 

No cxorcicio de !877-1.878 clispendou-se 
a · CJtwntin de 1ü7:ü0~.~779, · c sendo a votada 
:191.:720$, deu-se a sobra de 2ü:726,?::l2L 
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· § :l.f. -Administração do pl·oprios nacionaes:-A 
proposta fixa cm :20:00ií~. Niío ha emenda da 
camarn, nem iln commissiio. . . . 
· No exercício do 1877-1878 a consignaciío foi 
do 75:022$ o dispendeu-se 78:320,$0~0, sendo n 

·maior do~pcsu de 4:298SO~O, ·o ~endo o decrc.to 
n. 7100 ele 30 do Novembro. do 1878 · transpor
tado 17:000S, dá-se o excesso. de credito de 
:l2:702Sf60, que deverá annullur-se. . 

se fnzia·. Esta autorização continuóu pela -lei 
n. 2792 de 20. de Outubro de :1877, como se 
vô nu tnbelln D, q no vigora nos termos do a rt. :19 
da lei de 187:3 por dous nnnos, contados dn data da 
promulgação du.Jei. 
~Em eonscquonoin desta autorização o ministorio 

da fnzcncla expediu u 24 de Fevereiro de :1874 llS 
insLnlCçõcs qne deram nova orgnnizucfio :10 pos

"·so:ll, que j nlg-ou indispensuvel e foruni fixados os 
vencimentos que deviam percebcr.tedosos emr.n·e
g?dos no serviço da typogrupllia e do DiaJ•io OfTl
ctal, Ilcn ndo para mais tarde regularizar todo 

~ :1.2. Typoyraphia nacionnl.-A proposta fixou 
pura esta v eriJa· u .dcstlesa ·em ti29:740~, in • 
cluindo as publicações do Diw·io Of[icial, o dos 
debutes das camnras Jegislntivus. A emenda da 
·cnmnrn supprimiu· a rubrico ; a cúl'nmissiío do 
senado u rt:stnbelcceu. A explicnçiío da suppres
são está no nrt. 24 dos ndditivos, onde· se dis" 

·põe qno as despesas deste sei'vioo sejam feit1;1s 
JlOr conta da respectiva receita, 11gurnndo so
mente no balanço geral do Estaclo o saldo da 
receita. 
Nã~ udo.p La a comm issão esta innovn.cão pe~os 

· soguwtes fundamentos. A tYilOgTnphtn nacto· 
·nu! é ttm estabelecimento custeinllo por conta do 
Estudo, tendo um pcssoul permanente com ven
cimentos lixos, e otttt·o ·vari::rvel ele pendente do 
maior ou Htenor trabalho das orucinns,; alilm 
do maüwinl necessario seria con trurio a toJos os 
princípios do uma regulnr administrnçiio fiscal 
que sua receita e despesa· deixassem de figurar 
nos or1;amentos e balanços gerues do E;;tndo. 

Tnml.,em a estt·nda. do fet·ro D. 1'odro II, o 
.repal"tição dos tolegrophos são e,;taBclecimentos 
mnntirlos pelo· Estatlo, e embora o seu custeio 
seja. feito por oontu ela respectiva r~cei ta, tanto 
esta cotno a despesa lígnrrun no ot·çnmento e 
llul:mco, e niio sómcntc o saldo da receita. 

A innovneão portanto qnn11 to tí typogt':lphia 
· nacional parece :í comrni~s:ío inuouitnvel Jllls 

proporoõcs pt·opostns ·poJa c::nnuru, e até se nota 
oontt·adicçiio enu·o este nlvitre o o qcre estabolc
l!e o~3." do nrtigondditivo, qtwndo prescreve 
qne nu lei do orçnmento se nxaní nntlunlrncnte 
uma C{LlOta parn occorror :ís dOSilesm: deste esta
belecimento na falta OL1 insulllciencin de sün l~e
ceitn. Que base terá o corpo Ie:;dslntivo pura 
Ilxnr essa c~uotu, som conhecer todn 11 J'ilCCI tu e 
despesa ? como :vuril1cnt· si silo ou não muito 
dispendiosos os sor\'"ir.os e u convenioncin de sua 
modificação ? •• . 

A typographia -nacional forma um servico 
especial t·cgido por conta.do Estado., o por um 
administrnclot• nomeallo pelo governo a oncnrro; 
gado de sua gostfio deiJaixo dt• autoriduclo do 
ministro da fazenda. Nenhuma despesa pócle ser 
pngn sinão por ordem do ministro, on do· udmi
uistrnclor com autoriza erro do ministro. O thc
souro supcri n lendo e Ílsca lisa a nrrccadnção e a 
npplicnc;lto dos rendimentos, c con tralisn toda a 
contnbilillnclo rcspccliYn. Nada obsta que todo o 
debito o ot·edito ·sejam o:<cl·ipLurndos em livros 
ospocinos da typogrnphin, o que as llcspcsns 
fixas, vnrinveis o ovontuues sejum ordon:~clas 
pelo nclrninistrudot•, c reg'L1lm·isuilns depois JlOt' 
neto ministerial, mus 1iíio podem deixar elo 

o setTiço do estabelecimento, sua oscriptu- · 
ração, ucquislção do material, contnllilidade, etc • 
. A rJuota ped idu para o custeio da typogrnphia 

c Diw·io 0/[ir;ial, excede a que foi votada para 
18713-18i0 em 321 :3M-~, dando-se $!O mo fun
damento desse aug-mento o maior nnlnoro dé 
opct·nrios (JUO se .tc)in ele admittir nus offieinns, 

. servieo da pnblicr.ciio dos debates do p:u·Inmento> 
o DLlgmento do material. . 

· l'urecc ü conunissão que tendo proposto no or· 
c~mento do ministerio do Imperio o neccssario 
credito para n síenogrupllia c redacção dos dis
cursos dos senadoJ'os c deputados, o para a sua
impressão,sellllo 90:0001$ puranqnellas, e 5~:000,$ 
pura esta, do calculo feito pelo thesouro pura a 
despesa do Dirtdo Official se devem c! iminar n 
qnnntia de.6ü:OOOS no pessoal tuchigrapliico, e 
da rcdncciio dos debates das oamaras legislativas, 
e 63:~:ws nns ft\t·ins dos operarias, 11cando redu
zi c:Jn toda n despesa do Diario 0/[icial a 220:0005, 
som ma r,Jclnnrln, ou 218:!1201$. Heunida c.-tn dos-. 
pesrt :í da typogrupllin, que s'egundo o calculo do 
thesouro (.\ de :181: ooo.;;, a despesa total ser:í do 
400:320,$, mas considcrnnclo que_ pura a despesa 
ç~m ~ publicn~~o dos debutes, e sua impt•cssiio 
J.il se aclw con,.Jgnado o crodito de H4-:000,ji, e 
não devendo IJg·urnr nu vorllu -Typogruphin -a 
dt1plicnla do credito desta quantia, rodnz a com· 
missiio a consignn(;iio da vorlJa a 2ti6:320,$000. 

O excesso sobt·e o votndo pura :l8i8-'187!l será 
de 47:9-í~~ para os demais servi"os ue material Iii· 
operar i os. . • . . . . 

A despesa realizada no exercício de 1877-1878 
l'oi de 219:7301$77(;, o credito ela lei l'oi de 
208:3i6,S, o oxcesso de· despesa é de 11:3ti~,$775, · 
por.~ o qnnl o decreto n. 7100 de 30 de Novem
bro c~o :1878 trausportn a qLJOntia de 8:912~700, 
contmunndo a descoberto o excesso de despesa 
de 2:1H2,:i07ti. · . · . · 

§ 13. AJudas ele custo.-.A pt~oposta fixa tiO:OOOS, 
consi::r.na2:io quo f()i adoptada 'peJa cnmura, o peru 
oommtssao do senado. . . 

A dos pesa ronlizacln no exercício do 1877-1878 
foi do ti8:iH;J,$0G1, o credito du lei-35:000S; 
maior dospe:;u 23:513,$061 que foi couertn. por 
transporte do verhas (clecreto n. 7100 j:l citado) 
com u sommn ele 20:400.~, 11cnndo nindit rlesco
bot•tn o dependente de credito complementnr; a 
qnnntin dtJ 3:H3,$0GL 

§ 14. Gmti{icar:õr:s )JOJ' servipos tempol'ctl'ios I! 
CXli'ClOi'dinal'iOs ,..:_.:\ proposta consig-na :lO; 000,~, 
a omendu ela cumurn a eleva a 2ti:Oú0,$. ""com· 
missiio udoptn a emenda. llgur:.r nos orcumonto,;; o hnl:lllços~ · 

A lei n. 23~.8 do 2ti 'elo Agosto de 1873 ar L. 7. • 
§ unico, autorizou o governo pura reformar o 
regulamento lla typogruphiu n:tcional, melho· 
rnndo os vencimentos Llos ompt·ogados c opet·n
l'ios, niío cxcellendo a dospL•sa u 30 •;. ela qne cntuo 

Por o~tn verba dispondeu·sc no oxercioio de 
1877-1878 a qun n tia de 2ti: WSM36, o ct•eclito da 
lei roi ele 20: ouo,~. maior despcsn ti: 158~1:36, para 
a qnal l'oi applicado o transporte ele .u:OOOB pelo 
docrolo SL11H':tci tudo, c1n;ocondo ainda do credito 
complemcutm· do 158~136. 

I ? III I 
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§ W. Dita.< por tmbetlltos (ó1·a. das ho1'as do· 
eXJiediente .- Consig·nou :t P~'OilOst:t :1 quota de 
30:000,j;. A emenda da cnm1ll':t snpprimiu a 
verba, o com ella concorila a commissão tio 
sonnclo. 

§ 18. Dito llo emprestimo do cofre dos orpltãos. 
-A consignac;ão d:t proposta é de 1i00:000,$. Não 
ha cmondn d:t cnm:1ra. · · 

A com missão julga que a dotação deste· ser· 
viço cl insuficiente, visto que o calculo que fez o 
thesouro se J'unc.Jou na reducçifo 11u~ o aviso qc 
22 d c N ovemiJrlf de 1878 fez do J Ltro de ti "I• 
para ó, •; ... A lo i de 6 do Novembro de 18ü~ re
duziu n 1i 0 /o o juro de G •;, CJ 1.10 o l~stndo :~ho· 
nav:t no:; dinheiros dos .Ol'llhãos rccclJidos 110. the
souro e tlicsourari:1s. Este juro n'iopodia ser 
reduzido pt!lo governo, e só ·po1· lei ; c. pois niio 
o tendo feito o poder legislativo, ó de\'Cr ela 
nclminístnlf;iio inrlemnizur os orp)i5os elo quo de. 
menos se lhes tem pago, c contmuar a a!Jonnr· 
lhos o jm·o leg·nJ. A commissão port:mto dota 
esta vei·!Jn com n sornma que julg:1 nccossnria· 
pura sntist'ução desse . comproHJisso lega!, e to
mando por lJnse n dl!spesa re:dizaua no exe1·cicio 
de 18i7-1878 eleva n vorbn a 1i06:t~::!9 1$ú80, ex
cedendo ü da proposta em OG:4201~980. 

A d~spcsn renlizndn pol' conta dostn rubric:t no 
exercício de f877-1878 foi de 27:7GG,,67G, rncnór 
do que o credito da lei, que foi de 'ao: OOO,S. O 
excesso du credito será nnnullado no bnlnnço na 
importnncin de 3:3~6~~3ó,. 

§ 1 li. Despesas cventuacs, hu:liLidas as lli ffcl·tin
ças de· cmnbio.-A proposta fixou cm 3.080:000,:1 
a despesn, a emenda dn cn!llaro a reduziu n 
~.1WO:OOO;$, llando 1i0:0001) parn publicnçücs peln 
unpt·ensn. 

Estando hoje montad:t n typogTnphin nncio
J'lnl jJ<•t'a. tud:os as publicações, n:io d~sco!Jrc a 

· commissrío " neces~idftdO de scf!lelJwnte despesa, 
que deve-se suppl'lllllr; e consHh~J·ando IJU.e nos 
cx~rci.cios de 187G-1877, 1~~7-1878 n despesa 
attm g1 unnqnel lo a :1..67à:M8,:60ü, sendo p:tra dill'e
rellf.•ns de cnnJJJio parn Londres, 11<~S rcme~sns r.le 
dinheiros. e sello das carnbiaes, 1.51.i0:136580ó, 
o 1·25:3171580:2 para as clcspesos evcnnwes e 
nes~e, segundo a synopse, :\ :2.053:612,)6{>1i ln
c!Uld:ts DS àespesDs eventuaes, pal'cce :i eommis
siio que scJ•il suillcicnte a IJUOta éle 2.000:000.~ 
a que pro1Jõe fique reduzida a consiguao1io. "' 
. Por estn verbn rlispcndeu-so no exercici o à e 

i877-1878.a quantia de 2.0G3:ü:l2$GM>, o credito 
dn · lei foi de LM:l:24~5. n Jn:1ior despesa 
622:3G8,S6~1i, que foi co!Jert:1 por nn1 credito sup
plemcntnr Lle 7ü8:750,$ maiot· do flUO o dispen
dido 136:387$3ü1i, cxc:esso ele eroclito que ser:í 
annullndo uo b:ll:mço delluitivo. 

§ ii. Jui'Os diversos inclui dos os dos billtetes do 
thesouro, commissões c COJTl'la[Jr:ns.-.A proposta 
consigna n quantia de 1.tiü0:200,;; . .<\ cm1u1rn não 
foz emenda. 

A commiss1io, examinando a tabclJa explicativa 
desta cl~spesa, observa que a qnota de juros àc 
bilhetes do thosouro de 1. 480:200~ t'oi c'alculnda 
sobre a imporl:mcin àc ó,2.1iü1:20015, e porque no 
exercido uoJ q Lle se tt·ntn a emissão qne so auto
rizm· como :mtec:ipa~'ão de recoita ser:i de 
f6. 000:0>10,5, caleul:indo-sc o juro mnxi:no de 
5 •;, e d:mdo-se 80:000,:> pm·a.rli"vcr;os scrvir•o• 
importará a· despesa em 880:000~, l·caliz~ndo":s~ 
a diJ:l1inuioiio de 68G:::!OO,li, rtL1c :1 commissiio 
propue. 

Niio comprehendc nesta ru!Jt·icn o divida nu
ctunnte nnturior no cxerdcio • de 1878-187() 
19.Gü2:G0015; c nem a qne ncllc :ICCt'esceu, IJLHl, 
segundo c:on•ta, n colllmissiío elevo tocl:t a di. 
vidn Jlnctuante a carg·o tlo mesmo exercício a 
22.ü:l2:200,ji, poJ'fJlltlllto silgWldo a rcsohwiio 
PI'Orogntivn elo orçamento de ::Í3 do Junho nltin~to, 
nutol'izou-se ·o g·ovcrno :1 fnzer opcrncões elo 
Cl'edito ate! :1 quantia ele üO.OOU:OOO.S p1n:a con
ver~CL: em divida funumla, cm todo ou ·cm parto, 
a diVJcJa n uctunntu e pa1·a s;ddnt• '<ls coutas do 
anuo linancciro de 187i:i-l87(), 

A tlcsp<'sn J'Cnl izadn por esta verba no excr· 
cicio de 1877-1878 foi de 2.1i72::H215, o eredlto 
dn lei foi de I.1i38:50llS, menor uo fJUO o dis· 
potülich• 1. O:l:J:81215, sendo coberto o excesso 
de dc~pcsu eOlll n credito supplemcntm· de 
L01i1:1ili0;$, que torti do sct· annullatlo na demasia 
de :1.7:742,j!OUO. 

-

A despesa runlizncla no oxercicio rle 18i7-1878 
foi a já refoJ•id:l,e o credito da lei foi de 1i00:000,i!, 
maior despesa 9G:42!J,S080, ·c para clli>ril-n foi 
nberto o cretlito supplemcnt:lr (Decr. n. 7f00) 
de Hü:-100·5, que tcr:'t do ser annullada no ex-
cedente do' 10:uio,so:w. _ 

§ 10. Ditos dos. depositas das cuixas ccrmomicas 
e mantos de soccori'O.- A consign:t()iio ú de 
GOO:noo.). A cnnt:ll'a adoptou.a prOIIOst:~, c a 
comrubsão tumbcm a adopta.. . 

No cxorcicio do 1877-1878 dispcndcu-sc com· 
este serviço G:21i:G4~~48ü, iJ ·sentlo de GOO: 000.5 o 
credito da lei, foi a di!J'ercnçn coberta com o cre
dito supplementar_ de 38:555,:>, dCI'Cnclo o excesso, 
si vcrificar-se·no bal:mcoo definitivo,serahi :mnul· 
lado. • 

§ 20. Oúras.- Este servit•o ú dotado peln pro· 
posta com 1i1i8:SOO,::. Não ha cmcnd:t da cam:tra; 
a commissiio :tclopta a eonsignnt•iio. 

No exercício do :!.877 -187!:! dispenden-sc 
L108:035,:l001, e sendo ele 1.000:000,:\ o credito, 
deL1-se o excesso de despesa ele :L08:0:J1i;S09:1, que 
ailidn se ticha n descoberto. · 

§ 21. Resuatc do papct-moeda.-A proposta fixa 
:. c:on<ignn,ão em 3:GOO~. A camaru a t•ccluzin n 
2:400,5, corrl.lspouclcnles ao rcsg:1tc de .@.000:000,'$ 
un raziio do 6 •;., por niío ter continuado n emis-
são uo restnnte, que r:rn m::ris 20.000:000,~000. · 

Acommissüo prnpüe n supprcssi'io desta verba, 
[lO!' entendm·que cnnv:ii·;í que o res:.:ato'c<Jntinue 
a ser feito·pclus sobr:Js d:J receita sobre n despesa, 
vcrilicndas na npuraciío de cada exercido. 

§ 22. Servit:o das lotcl'ias.-D:i a 'proposta 
8:3:400,$ para ·este serviço. Pela primeim -vez 
appnrece c~tn despesa orrament:u·ia ; a que se 
fazia com o fiscul o th<.Jsi>UrÔiro era deduzida dos 
2 "/. tiJ•aclos dns lote1·iuR. O decreto n. 7087 ele :1.6 
de Novembro de :1878 fixou cm 2:4001$ o venci
mento do fisc:ol,. c concedeu :L :1;2 "/o ao tho
soul·ciro, c tomnndo o tl!esouro po1· bnso a 
cxtracçiio de Mj loterias por nnno, . o sendo os 
2 "/., deduzidos du sua imporl::mcin totnl108:000,'$, 
lnn(,'on cm rl'c<·itn esta imporr.~ncin e em r.lespesa 
Sl:ooos :.10 lhesourcit•o o :l:ó,OO,$ no Jlsc:nl. 

A commissi:io jnlg-n'·csta innovn~·iio innceitnvel, 
e pensn que :1 pJ·ntie:t atú entiío udO(ltudn era 
mais 1:cgulnr. tic:;undo a nutLli'CZn. deHo sorvi~'o, 
era futto por um Jlarticulnr, quu contmtnva, e 
uintlll contrata, a stw execuc;iio mucliunto uma 

--
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porcentagem, ficando respons'nvel pela Oel exe
cução e íu1purtnncí11 !lus lotcriils, c para o fJllO 
prl)<;ta finn(!n. _At6 <l dnla do ,ultimo decreto n 
porcentu.((em tll'ndu para o thesout·ciro ern de 
i "/,, e I "/ .. Ocnvn fuzourlo pa1·te dn roceiln, dn 
qunl se deduzia. o vencimento do fiscnl. Assim, 
segundo o numero de loterius que COl'rcsso, re
cebia o tlJesoureiro 1:200,:1 do entla uma, c o q uc 
rest.a\:a era lcvmlo :í receit!l do Estiido; qualquer 
preJ Luzo q U<J lJOuvesso eorrw por couta do thcsou
J'cil·o. Consíelerar como dostlesa n porcentagem do 
thesoureiro e a do fiscal, niio só ofl'erecerá du
vidas e reclamcu;;õcs, como uiio terú base certa pnra 
fixar-se. O numero de loterias que acttwlmentc 
correm nu cürte excede ao· gue serviu de 
base parn fixar a despesu. Póde-sc r;nlcular 51> 
lo terias por anuo, por terem cessado de correr 
as da .. província interpolndnmente com ns da· 
curte, ~ assim s_erá çle :101:1,00;5 n porcenta
gem do thcsourotro c fist:nl, ou 9!):0005 para 
aque!Ie c 2:(100,5 para este. Estn despesa por
tanto tem do variar segundo fõr o numero de 
loterias extr•ahidas. A porcentagem de 11/2 o; 
que nctuulmcnle percebe o thesourei1·o parece :l 
co.i'hmissiio exageradn, e superior ás despesas que 
demnnd:t este serviço, e niio faltnrú contratante 
afi:mçaclo que o queit·a fnzer contentnndg-sc com 
i 0/o, ficando a outm pnrtc da porcoutagom. 
pnrn o Estudo. O qLtc por este systema é mais 
regul:rr, e que convir{, adoptar-se, é considerar 
como clesflesn orçnmonturia tão sómcntc o venci
mento do fis.:al elas loterias, c lançar em receitn 
co~no se . ncha na actunl lei do orçamento o 
proclucto de 1 "lo. das loterias na fürma nnti-
gnmonto estnbelecidn. . · 

§ 23. Exercicios findos.-" E' consignadn na pro
post:r :r quantia de 800:000,5000. 'Nüo !10 emenda 
dn ·camarn. A commissüó conserva n quotn. 

No exerci aio do :1877-1878 n despesa roi fi-. 
xnrla em 800:0()01$. e n r•cnlí?.nrln GS:>: lfll-,Sq22, 
dando-se o excesso elo credito de 13-1:83ü,S178, 
que nn conto finnl da Ilquidaçiio do exercício terá 
do SOl' unnullado. : 

§ 2(1. Adiantamento tlit uamntia provincial de 
2 o;., âs' cst1·atlas de {erro da Baltia, Pernambuco 
e S. Pcmtn.- Scg-L\ndo o proposta o credito pedido 
é do tt50:000,S; que. foi aceito pela camara. 
A com míssiio niio faz emenda. _ 

No exercício dJ :1877-1878 a despesa realizada 
foi 6,2:1::18515296, o o credito 500:000~, c o excesso 
deste sobre n dcspesn 78: 8201>70(1, I} ue no llalnn~o 
seril unnullaclo. - • 

§ 2(;. Rt•posiçües, e 1'/!Stituiçõcs; -Fixa ·a pro
posta em 500:000,5 a elespcsn. Nao lw emenda da 
camara c nem da commissüo. A rnziio do au
gmento eln consigonn()iiO acha-se explicnda nu ta
llella do orçamento. 

No exercício de :1877-1878 o credito foi de 
!)6:8728, .a despesa rcnliznd(\ 86:033,$881,. dando-se 
portanto o excesso de cred1to de 1.0:838;51:19. 

Conclusiio. 

A proposta com as 'emendus da camarn elos 
deputados, aceitas pela commissiio do senado. e 
adoptadas ns que tom n honro. de propOr, ficarü re
duzida a-ti3.26o:G94,S para o exercício de :1879-
:1880, menor do que o credito pedido_ pura .as 
despesas a cargo do min_is~erio dn f~zendn, dando, 
portnnto,n diJTeren()O p:~:a !f!Cnos de 3.612:970,SOOO. 

E' portanto a comm1ssuo de parecer que entre 
em discussiio a par.te da propostn relativa ao mi~ 
níslm•io da fazenda com as emendas do. c:tmnra 
dos deputados, e com as que ofl'ercce :i· conside
rn('iiO do senado; e que sejam estas ndoptndns. 

Proposta do go.,·orno., Emondns· foHas o n.ppro,•adu~:~ JUlln 
camnra dos dopl!tados. 

r.rrSIST.EI\10 DA 1~",.\ZENDA, 

A:rt. B. 0 o minisLro o sccroLario Jo Ell- Art.S,o Em YOZ tio úG,Si8:604r)-diga-so .ArL. S.o Em Jou-ar Uu 5ü.878:t.i0.S.)-dign-
Lado t.los no:rC?cios da fM:ontla" 6 auto ri- 57 .oMt:727.5000. , so ú3.2Gl'i:Gil-J,.SOOO. 
zado pnrn. lhspentlor, com os sor,·icos 
do:;ignados nus aogniotos rubricas , a 
qnantia do ãG.878:1.iü4;}000 

A sabor: 

:1. .Turàs, tL:llOJ•~f:,:ar.ão o 
mni:t desposas U1L Cri\· Ma 
oxLurna lto E!ôlallo, ao 
cambio pai' tio :!7., .. , ... 

2 .. JuJ•Os u umortiznç1to du 
tlivitla. intoi'IHl fuwlndn. .• 

:1. Juros c.Ja dh•illa inseri .. 
pta, nntus dn ·omit-~süo dus 
rot-~puctivuri ·a.policos. o r.n
gnmonto om dinheiro das 

~~~~1~t:~:n'"~~o~~~.:loOho~fâ 
Joi do 2i· do OuLttLro tlo 
:18:12 ••••••••••••••••••••• 

!to Caixa do amoJ•tizn~tio .. , 

n. PunsionilltUS o nposontn-
dos .. •.......... , .. , . , .. 

O .. .Jl:mpru~u.do~ do ropurU· 
çOos oxtinctas •.••.. , ... , 

I ? III 

1
·.1.:Ji

4
:0SS,) 2. Em Jo~O.I' \lo :1tl.0-10:a02,)000- djga- 2. Acoita n omont.la lltt camura. dos depu. 

i0.9.~0:302E so 22.310:3026000. 3, t'l,;~~"iognr do 50:000,~--:ni~:t~·so 8:000,1, 
dimif1uindo·so •J.2:000,)000. 

W·OOOS . .. . 
loa:soo,s 4, Em Jogut• do i03:BOO.)OOU- dl~ru-so t.. Em logul' do 109:~00, dign-•o 185:300,\, 

2. 432, o.~ss 

3.~:85G,) 

!!lJ:300,)000, rothn:intlo-so· S::!i00,$000 na rodnzindo•so 2:.J00,) nn quota pnrtt 
qnotn. pura o e:ocpodionLo. oxpotlionto o 6:000;; do nlUdnnLo dtt

inspocLor, omprogo que tlcn supprimi· 
do. 
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Proposta do so,·orn·o. Emendas fcitas'o nPJ>rOYnlltu pela cn~n.J•n 
tlos dopulallos. 

EmonduK Pl'Opo~tn~J poln. conuninllo 
do sonndo. · 

.-

._, 

,, 

7. Thosouro nacional o tho
Hourarías Uo fm~onúu., •• , 

s. Juizos dos feitos dn fn· 
zondn ••• ,,.,,,.,,,.,,,, ,, 

O. Estaçõo do arroca~.lação. 

:lO, Caiia da mooüu •• ,,,,., 

H. ~llmíni~ta•aõão do pro
prlos nnctonu..os.,., •.• , •• 

!2. ,'J'ypographla nncional c 
• Diarlo Oflicial, ••.•.• , ••• 

13. Ajudas do custo ••• , •• ,. u .. Gralilienr.ilosporsorYir.os 
tomporariós o cxta·aori.ti-
nnrio~ •••••••• , •••••• , .••• 

l;j, DlLnti pot• tralmlho J'c1ra 
dns horas do oxpodionto. 

lG. J)~~<~pcsns O\'Ontnaos, in· 
cluhlns a:; difforonoas c.l!l 
cnrnbio, •.• , ••• , .• -~ ,. , , •• 

17. J"uros tlh·oz•sos inclui· 
t.los os dos h ilho to~ do tho· 
souro, ~omulissüos o COl'• 

l8~0Ei~gs"df; 'drllp·,;c's'tiz'riô ~i~ 
coJ'J'o do orphi\os., •• , •••• 

22. Sor,~ic.o Uns lotct•ias .•• 

~3. 'E:<:oa•cicioH findos •••••• ,, 
2·1 •. Adia.nlnmonto dn gn.ran.• 

tia- pro,•incinl do 2 0/0 ás 
ostrndas do J'urro dnDahin, 
Pe-rnambuco o S. Paulo •• 

:S. Roposiçüos o l'Ostitul· 
çoos .................... .. 

·-~~-
1 ~ ~, ~ , .,. .,,.- /.._ ~):r~~~~;!,JJ ;• 1 

7. Em lo~<m• <lo J;:>RS:331,5000-dlga.so 7. Em .Jo·gal' do i.~88:331,50CD-·dlga.sc 
1.tiSS:331E' l.!:ICG:OL~,SOO:J, Uiminuiutlo·stJ 21:7i7hOOU :l.ütl·l::!:l·.l,S, tllminuintlo .. zw 21:7:L7S na. 

· na. f!nota parn. o cxpollicnto. . . quot.n pura oxpol\i(lnl.o o 2:·100R do um 
omczal do ga.lJinotc. 

l30:7G21~ • 

!j,:,::m:2l.,0;5 !J. Em \'OZ do t'i,t'i:i:l:21-!11~000- lHgn. .. so o·. Em log~J' Uo :.;,ü!:l:l:2l0b000- djgn.so 
t;,ü:l0:7G0,$000 nugmentnnllo·so 100:000.~ 5.~07:!1718, · nugmontando-se - :lOO:OOO,R 
pnra n d ufiposa t1os c1·u:emloros, o :iOO .. )OOó pnru. a "' ósrcsn dos cruz:~.doros, tlimi-
pnrn cqu1paz•ar-sa o Ol'tlona.do do ndmi· nuindo-sa :!2:!J~O,~ nn. quota pnrn . cx:-
nistrador da rocobodoz·iu tio llio du .Ta.· pcdionto do LhOsouro, u na nlfant.loga. 
noiro no tio~ cnntndnz·o~ do thosOUJ'o; ·n· elo rtio do J:moh·o 3liJ:!!,.Sf.;OOO, sondo 
Uiminninllo-se 22:0801}000 na lillOla pa1·a. iSS;n . .lt;J;..OOO tlo aluguel tio HJ'IIInzons, tl 
o oxpot.licnto. :li2:000,$ do oxpodionLo das c;lpnl.u:dus, 
· o mtds :1:250JS ua. J'oco!Jolloria do IUo 

do Janeiro c.lo gratit1cucüos n.omprogn.dos 
que conta1u mais do ao nnuos ilo tiCt'vi• 
ço. 

182: t,.OO,) 10. Em ,•oz do 182:1.00~-uigtt·so 180:000,), 
docln:eindo-sc 1:úfJ015000 nn. quota puru. ex· 
poJionto. 

~.20:7·10,) 
!2. Supprima•sc!'n. "orha • 19. llastabo]OCti.•SO ·n. \'01'1Jn, O om log:u• 

do !i20:7!,0!J dign-se-25G:320,fl., dcduzin· 
do-se a qunn Lia tlo :U1:000~5jtl conaignn-

~~~·~~~~~~~!N~o '!1~ ~~~~iLit!'~fio03o!11!fo0ti~~ 
tos dus_ cn.nlaras J ogislnti\·a:;, c o C{UC 
di) IHnis foi calculado pnra..csto. tõOrvH~O 
nas tabollas do orc;a.monto. • 

:íO:OOO,> 
:1<.1. Em losnr. llo 20:000:)000-tlign.-so :14-. AcoiLn. a 01uenda· da cnm01ra dos dc-

~O:OOO,) 2~:ouo,sooo. putauos •. 

i~. Sllpprimn.-so a verba. :1-:t •• Aceita n. omondu. Uu. cnruaru. dos do· 
aO:OOO,) !G. Em Jo~ar <lo 3.080:000Etl00-<1ign·so putn<lo•. 

2.G:>O:ooo,souu sondo :íO:OOObOOO pnra pu· w2.õiJ3,d8ff,;'lfoo:0 a.oso:ooosooo- diga·•? 
3,080:0005 bllcacões ~ela impronsu. 

l.:ío0:200S 

ãOO:OOO}.: 

17. Em Jo;:n1· do ~.5GO:OOO,)OOO- ulga·so 
8Sll:0006000. · 

iS. Em Jogar· do üOO:tlOO,SOOO- uigiÍ•SO 
l1flli:G4il!), continunntlo .. so a pagar a taxa 
ll)gal do ú 0 / 0 do ou1prcstlmo do cofrB 
dog orphüos. 

000:000,) 
:>ãS:SOOt:i O 000"000 J' 3.000:000,) =- 2l. Em logn.rdc 3.6 0: 1) -:-t JSn.·so 21. Snprn·imn.-so a ''orbn.. 

83:·100,> 

800:000~ 

.'.::.0:000,) 

::;oo:ooos 

~.400:000,\000.. ' 

22. Em Jogar do 83:400~-uiga•so 2:400& 
pnrn. n f:l'ttLillcnçitc.. dro Otical das lote
rins, continunndo n. dctlmdz•.so dos 2 o/• 
tirados do Lota.l- das lotorius :l ój/o só· 
m~nto pura. o thosom·oil·o. 

Os SS 13 o Jt, J>n.snm n sor §§H o 13, Nns . emendas nu<lith·ns subsisto o S JS 
o~ i ti Jln.sso. n. ser :U o n~slm por di nu to. pA.RsnnUo oS iU 11. sor lS o o 22 a sor 2!: s.o nrdunncl.o do ndmmistrmJor tJn l'O• ultorando•so a numornr.lio dos domai:;, 
co'bot.lorin. do Rzo do Janeiro tlctL oqmpn.rn.. ., . 
uo no tios contndorosdo thosonro nacional. O § 1. 0 suptn•lma. .. so o o sogulnto. 
~· O go,·~rno flcn nutorht!,ulo a snpJwi- Acrosconto·so • 

tt:.a~s~o 1~~i:nso~·~J;;}13~tl~~~c~~~; a~~Y~~~i~~ll~ O 12gnr dCI njudn.nto d; caixa do nn1ot·· 
1·ocolhimonto do' pupol-mooda pnrn o Liznçao Oca suppr.Nnido, o anua att.I'Jlml• 
thot~onro nncionn.I, bom como couHna• o cJos soriio oxorcldat~ por um dos ompro• 
sor'f"iço dn dividn. tml!liCu. intoz•nn n um gntlos mnls graduados (ruo "· jn11tu. Uaai· 
ostabolocimonto lJnucnrio, que ]JUI'a. lstio H'IH\1', 
ronnn us do\'hln~ confll.,;üoN. Pnço do sonn.tlo, 4 do .Agosto do :187!1.-

A l1osporitt que so tlzo1· com o11tas modi- J, ... tut.ao.- nurao tle r.oteaipc.-J. D. 
tlns SOI'4 monor do quo a vorba \'otndu llibctro da Ltt:.-I.i!ilclo àa cu:nha.
ncKto or~nnHmto pnru. n calxu de nmorti· IJiO{JO l't!l/t.o.- .~ilvcira da .Motea, com 
znc;ffo, rotJtl'iC!:'·ÕOII C!UUHlO UO S ~1. 

-
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Ficou sÓhre n mesa para ser tomado om coil· 
-siderut•ilo · co111 n. fJI'Opostn n quc J'Ofero, indo 
·entretnnto a impl'imiJ', 

1\fnroirn, Pnl·nnng-u•í, · Dnriio do J'irnpnrnn, Diogo 
Vell10, Ut:hôa ·cnvnlc:nnti, Di'niz, Vi~concJe de 
1\IuriliiJn, Cunhn e Fig-tH,iJ•odo,· Pncs âo l\lCJJdon· 
oa, Candido Mendes, llnrilo tla Lngnua, Vicirn 
lia Silvn, l~austo. do Ag'lliJH' c Viscoiidc ·do) 
Nicthet·oy 

Compn•·ecnra1n mnis· os S1·s. 'feixoira .runio1·, 
.Uchôa Cnvalcnnti, Diogo Yc!ho, J3:n·iio de .Pira
pnma c Vieira da ::.ilva. 

O Sn. PruÍsJoE:-.·Tm abi·in a so,si!o. 
Leu-~e a neta da scss/10 nntoccdente, e; niio hn· 

vendo rtucJn sollrú c!Ja lizcssc observa(.'ÕCS, dOll·SO 
por. approvadn. . 

Colllp:il'eccrum dopois osSrs. Silveira da Mottn, 
Bnriio de Coteg-ipe, Nunes Gon()nlvcs c SinimiJú. 

l'AU.ECll!llN'l'O JlO Sn; sgN,\0011 1'.\UL.\ I'ESSOA. 

O SJi.•.J!?'u:-esidenU:e:- o· sr. ilcputndo An
tonio Jonquim Hodrig·ues.lunior, po1· crll't" rlnlndn 
de !J, jo, tr•.~nsmittin-:ne ,.nntid" riO lwver fnl/cei· 
do na cidodc'do.Sobral, no.din :l.(j do mez findo, seu 
soA·r·o, _o·llo . .;so di;..;-uo coiJcg:.l S1·. Fe:1nci:wo de 
l,anln Pessou~-sennllot· pela provincin do Ccnrü. 
. Antecipo n onunciar.iio·dos :;cntimonlos do 50· 
nnilo, declarando quo • éstu tristo noticin ú rece· 
1licla c:om o mais profundo pcznr. (Apoiados [Je· 
'I'UIJS.) 

cO> §lf". .J::~:guariibe i - Sr. pt·esiclente, 
col't·cspondo de c:erto nos srmtimcntns ,do sonr:do. 
:\ vista ela t1·istc comm11niclll'iío que V. Ex. :w:lllll 
de ruzcr· nos lla perda de· um dos distiuctos 
mom!Jr·os desta c:n~n, re(]twrondo 11 V. Ex. quo 
conslll te:> 110 scnncló si conscntu em que, n:1 l'órmn 
elos precedente~. Jcvnnte-se n scssiio do Jwjc orn 
tosternttnho !lo· pczar r[llO esta COI.'JlOI'U!!:JO cxpo
rimcn tn poln perda q i:tc o Br:~zi I soll'ru nn-pos~o~ 
ele t:io d is ti neto cidadüo, peJ•cln muir.o mni$ ~on
sivol o.ilolor·osa nincla !llll'll. a província do Cenní 
(aJJOiatlos). · 

Con~u'ltudo o sen:ldo, resolve ·J.mnnimomento 
pclan lllrma tivn. 

O Sn. I>llt~srDENTB doclnrou que n ordem do dia 
ü cr:~ ·n n1csn1u jü dcsignnda. 

Levantou-se n sessrro um qua,rto do bo:-a de· 
110is do nwio cli!1. ,. . . 

I'lU.S!DB;>;CIA DO Sll. Vl~CONDE DE J.\GUAllY. 

SU~t\f.\U[O.-EXl'l:nm:n·J~.-Dnns propodçüos dn. cnmnrn. dos 
SI'K, dopntndog, sondo Utua solu·u o LHmpo t.lo sonJco do 

. capitãa-LllllOnLO N:tptllcilo ,Toão napLista. J .. O\'ttl o n 1'10-
;.mnda. sollt•o o l'l.lllnlamtlnlo ciQ ~:; 1·lo Allt'il do 1~7!.,,
.0üuK pnl'l'CUI'C:I liO SOIH\d"J, IIOIIciO Ulll dn C{Jitl111i:i~;To do 

Deixaram ilo compm·erot•, com caus:; p.u·tici· 
. p~dn, os St·s, Conde de Bacprmdy, Duquo de C<l· 
xws, .Tagunr•JlJo. Uetnvinno, Silvdrn LfJho, B:.u·i~os 
tlnn•eto, Toix"i'•n .runio·,.,. Alrneirln e AIIJuquér
quc, .Joiio'Aif•·cdo, Srmliva; Go~oy, Mnrquez !lo 
Hnrvnl, Vtscondo de Ahnoté, \rJsconde do Bom 
l1ctiro o Vi~conde do llio Branco. 

Dcixnrnm do compnt·ccf!J', som cnusn pm·tici· 
pniln, os Srs. Huriio do Spuzn Queiroz e y,~c:ondo 
de Suussnna. . 

O Sn. L• SECilE1'Al!IO dou conta do seg-uinte 

EXPEDIENTE. 

Officios: 
Dons do :L" secretario rln cnmnrn dos Srs. ele~ 

Pll~ndos, do <; do corrente, rornettomlo ns sc-
gurnt~s · 

Proposit:ões. 

c A nssombléa gcral.rosolvo: 
. ~ A1·t. 1.• O governo mnndnr:í contnr no cn

rut:lo·tenento N:Jpolcfio-Joiio Bnpt.isla Leve!,.como 
tc111po do scrvi~'o pnlJlico p:1rn os cll,.ito' l••g-ncs, 
o toJ~Pd .. cm qno, na Bllropn, nn. qunlidncle do 
pensJOnJstn do Estndo, foi incumbido d11 llseali· 
snr.,üo da constrllC()ÜO dns frag-ntns D . .41Tonso ·O 
~tmazona s. · 

• .Art. 2·~o nevogarn-sc as ilisposi&õcs cu1 con ... 
trnno. · · · 

c· PII(;O dn r:anHII'Il dos deputados cm fi · ilo 
A.g-osto d~ 18i'J.-fi'·rt•dPI'ico A. de Atmeitflf., :1.." 
YJC~·J?l'Csrqcnte.-1ll. Atves dcArau;o, :1.• secl'e· 
tnt•Jo.mlermo. - :1.'/toma::: P. d~ Sou:::a· B1·a:::il, 
2.• ~ert·etllrio interino. •- A' _commi~:;iio de 
ulnr·inha c g·ncrta. 

•. • A asscn11J1én g·é~;~l·rosolv·c: 
• Art. ·1." E' DI•PI'O\'ndo o regnl:nncnto n. 560/i, 

de 25 ele Abril clo·18i/i, nn pnrte I'JllC di~~o do
pencle !1111'11 sua cxecn~iio, conforme prur.citú:J o 
nr.t. 2.• tln lei n. 1829 de D elo Setembro de li:! i O; 
con1 a segnintc nltürnt:;ão: ., 

• A prigiio eoJ·recdonnl tlo quo tr:1ta o :irt. ~2 • 
desse rogulanlcnto ser:i por ciucn 11 yinte dias. 

c Art. :l.• U governo é rmtorizAdo n tdterni' 
esse mgtllnm,•nto, na pnt·to nfio rcferento :is 
mnllns o conformo as cxig-encias do so,·vic-o pu· 
blico. " !;,~N~~f; 4~z~~~~~~~h~ 0 ~ur~~~U ,.~ol~r'~i~o 1~:~:~1 ~~~ ~~~~6~ rio''~~~ c i~~~ 

sLOtriciu. n;, J':wnldnrlo du modicinn. do ]), .1\lal'ia ,\Urdia 
Uo l)Ji\•ôira,.:.....PnUIIHn.\ 1>,\IITI~ 11,\ OIWI~!IJ 110 DIA.-Uconl"'a. 
no 81•, tlllli:ldür Fla•tnint> ltntll'iJ:UOS Sil\•n. ~\pprovnçl'fo 
om snunutln o ullimiL ttiscussito.-OI'!,'Attwnl.o tln jiiNli~n. 
Diilcua·so tll1 S1•, nduistro da. jn:4tii"'.ll. Obz;or\':uúJ'o~ do :it•. 

· • Art .• :l. • Ficum rcv9g-nclns ns. di::posit'ões em 
contrft.rto. 

• Pnço cln cnmn1•a clog doputnclos cm ;j rle· 
Ag"O$l0 du 1879.- Frctlel'ico A. tlc Almeida, :1.• · 
Yic:e·lll':.•sicl,•nto.:....,lr. ~llvc.< de Araujo. 1." scc:re
tnl'io intu1·ino.- Tltoma::: Pou~pcll dcSon::a Jh·a· 
zil, 2. :• soc:rot:u·io interino. " 

· Diogo \'olho.- Di~Clii'SO do SI'. Cllri-oin. • 

A's H. horas t!n rnnnhii fez-se a clwmn<!n 'o 
nchnram-sc presentes 20 Srs. senndot•os, n sniJcr: 
Visconclo elo .lng-uar)', l)ins- de Cn1·vnlho, Cntz 
l\Inchnclo, BaJ•iio de 1\famnng'unpe, Luiz Cnrlos, 
Clliclllli'J'O. Jliboiro dn J.tlz, Le,.,o VOII11so, Buriio 
de Cotog-i['lo. Corroin, .TlllliJIWil'll. DnJ)t::s, Leitiío 
ela Cunlw, Ant:io, :\'trno$ Gon~:ah•cs, Buriio do 

V. IV 

I ? III 

A' commissiio do log-islaçiio. 

Do vico-prosidonto rln provincia do 1\fnrnnhiif\, 
elo 7 do mez findo, r mctt,mfio dollsexemplnres 
da col/ecciio c!ns leis o rogulr:montos clit referida 
provincki, relativos no nnno do :l878. -

10 

EDVJ\LDO t.Í.-rt:fl\ 
OPIO:Rl\DOR 
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Do. presidente dn província do Cenrú, de 17 do 
mesmo mez, enviando deus exomplnros dn col· 
lecçiio dos netos legislativos da dita provinciu .· 

A' cammissfio do leg-i~laçüo. 
O m'osmo Sr. secretario pnrticipou rrue os Srs. 

sennd<•re~ Visconde de Allaeté, Barms Ba1Teto 
eJoiio Alfredo communic:nJ'tlm que Jüio podiam 
comparecei' por se nclwrem incommodndos. -. 
Ficou o senado inteirado. 

O Sn. 2. o sr.:cnr.:·rAIIIO leu os ~oguintcs 

ParcccrPs. 

• Foi presento :í commissiio de in~tl'ncçiío pu· 
blic3 n proposiçiío n. 208 de H do Julho uiLimo, 
que auto1·izn o g·ovnrno a mnndar ndmiltir D. 
1\Inria Adolin do Oliveira a exame do cu1·so de 
obsteti"ioül da J'aculdndc de medicina do Rio de 
Janeiro. . 

< o rleferimento da pretençiio de~tn senhora 
nüo impo1·tn :1 dispensn de !Jabilitnções, de~dc flUO 
tc•m de pi"estnr cxnme das materia~ do· curso de 
obstctridn, no _qual. l:fip podeni obte1· r• compe
tente approvnç:w, s_1 nno se mostra1· pJ•epai"udn • 
com os estndos prec1sos. 

a Além di~so, CilllVindo animar iguacs PI'Oten· 
çües de ou trns. /Jrnzilcir:IS, é a com rnissi'ío de pn. 
reccr que se il1sClLla e appt·ove a sobrcdita pro· 
posiçüo. 

• Sala das eommissües do senado em 6 de 
1\gosto de 1879.- J. D. Riúci1·o da L'ttZ.-Jll. li'. 
Co1'l't:ia. • 

• Foi prescnle, por ordem do senado ú com. 
missiio de pensür:s e ordenados n propÓsiçiio da 
outra lltlmnra, ,dnladn de 'ido corrente lll07., sob 
11. 22[), · :mtor1z.mdo o g·overno a conceder no 
Jl:tdre F1·uncisco Joiio de Azevedo, lente substi
tuto de geomctri:t e ·m·ithrneticn do colle"io 'elas 
artes o professor du goornetrin do nrsellnl de 
guerra na cid:lde do Hecil'o, um anno do licenll;, 
com os respecti~os ordenados para trntnr de súa 
snude onde lhe convier. 

• A commi~süo, at~endcndo no que nlleg-a o im
pcltl'nn~e cm s~u JlOLiçfio ~nnexa, o no motivo do 
molcsL111 perfeitamente r:omprovado, pelo atte~ .. 
tudo medico que a acompunlw, é de pnrecer qúc a 
referida proposi~1io cst:í no caso de ser appro
v:1dn, sendo ptn•n esse Jim sujeita :\ discussüo 
cle~tD r:111nnra. 

sobre o requerimento de licençn do Sr. Firmino· 
Rodrigues Sih·~. 

OUÇAM~NTO DA JUSTIÇA. 

:Aclwnrlo·senn sala immedi:.1tn o Sr. ministro 
da j tlstiçn, fOJ'IHil so1·teaclos p.nrn a deputação que· 

··o de\'Ín rccober os Srs. Junqneirn, Bnr1io de Co· 
tegipe o ·llOJ'iíO da Lng'nna, e, sendo···tl mesmo· 
senf10r introduzido no snl1ío com us f'ormnlidncles 
do estylo, tomou ussento na mesa á direita do 
sr·. presidente.. · 

Continuou a 2. • discussiio do m·t. 3. • do pro
.i••cto de lei do orçamento para o exercício de 
f879-i880, relnt.i\'0 :ls desposas do ministeJ·io da 
justiça. · 

0 S.-. L:nC..-..yeU;e (ministro da justí'ca) le
vnnla·se pnrn responder ao discurso CJLlO prof'critt 
na sessão_auterio1·.o honrado senador por Minas 
Gemes. 

Dons fornm os pontos capitncs, de que se oc
cupou o lwnrndo senador: n Ol'g':mizaçiio dn 
guarda nucio1wl c a suppressiio e divisiio de co·. 
mnrcns. . _ 

Disse S. Ex. <[nO, nn rcorgnnizru:;i'io da gunrdn 
nacional, nüo podia o g:overno nugmcnr.nr o nu
mei'O de·commnndos superiores; e entende que 
estnva ta miJem o· governo ob!'igndo a nomenr 
p111'a os nO\'Os corpos os officiaes, 11ne exerciam 
postos iguncs nn g-u:1rda nncionnl nnLign. 

Para sustentar a p1·imeira tho~e, soccorrcu-se 
o nobre senador da lei do 19 de Se tom bro, dizendo 
que o pensnmento capital desta lei fôra reclnzir o 
numero dos corpos e o dos officiacs. 

Observa o orador que a lei de 19 de Setembro 
de :1850 den á guarda nacional urna orgnniznçiio, ' 
que a constituiu em pe1·1'eita m~cltinn_clejtol·al. 
f.!u:mdo mesmo o 1eg-1slador tnl JJllençuo LI v esse, 
niio lhe daria porventut·a nwis adequada orga· 
nizal'liíO. 

• Snla q:t~ eorn missões ern 6 ele Agosto de :l879. 
-A. Lctlao dn C1tnlm.- A11tonio. 11!. Nunes 
Gonçalves.- Luiz .tlutonio Vicim da Silva. • 

Ficarmn soiJre a mesa para sr.r tomados em 
consideraçfio com os proposições n CJL1C se 
r.:-rerem, melo entretnnto n impri111ir. 

se":.rundo a lei do fRiiO a guarda nneionnl era 
obrigadn n tres ordens do serviços, no serviço 
ordinnrio dentro do municip10; no serviço ele 
p:u:ll'dns do honra ; o no de destac:unentos, de!iii'O 
on fi.'Jra do munieipio, parn mnntfll' a tmnqnilli· 
dnd•j ptliJlica c n scgurnnçn individnnl,. auxi· 
/iandoJ :1 polit}ÍII e o serviço do. cornp:mhius ou 
COI'JlOS doslacndos, para nuxiliur o exercito, isto 
ó, o se1·viço das /'J•onte,irns fHII'!l rcpellir n invasQo 
do ostt·.mgeiros c pnrn n hypothc~e ele perttLI'lHlçno 

-da o1·t'1em publica, cm qualquer parte do It'npOI'ÍO. 
As duas ordens de servi{'os enume1'11dns cm 

primeii'O log-nr. foJ•ner.inm l':tcil p1·etext.o pa1·a n 
cOTWCI'S1io da lei el'll insti'Ulllonto'_ eleitoral; cus
tando ponr:o pretoxta1· necf•ssi<.lados com ruloçüo n 
estes ~crviçns, nas proxi1uidndes das eleir;õ ·s· o 
chama1· a cl/os o/flcine~ c g-um·d:1s pni"A" impõr
lhos penn~ disciplinares fortes. 

Compareceu mnis o S1·. Fernandes· cln Cunha. 
O Sn. PllllSTilENTJ~ n !Jri~l a s~ssiio. 
Leu-se a acln da scssiio an tccedcn tl•, o, niio 

havendo rluom sol1rc: ella fizesse o!Jsc,·vnçües, 
dou-se [lOJ' nppl'O\'ncln. · 

Compnl'cCeJ·arn depois M S1·s. Silvcim ela l'!IGttu 
'feixcil'll Jnnior, AD'onso Celso o Sinim/Jú. ' 

Pnil'tiEIHA PAH'fE DA OHDJ~J\I DO DIA. 
r.ICENI;A AO Sll. SEl'ADOU l'IIUI!IiO llODlliGUI~S SII.VA. 

Votou-se cm 2." o ullimndiscussiio e foi nppro· 
vado o pn1•eee1· clu commissfio do constituição 

,, ____ ..... --·--····-, _____ .,...,..'-._. 

Scrnolhimtc uso, on abuso lc\•antou clamores 
em tr•dos os nng·ulos do Irnperio, nos qu:10s llil
nnl cednndo, eonfcccionon o COJ'(lO legislntivo a 
lei de iO do Setembro do H:l72. · · 

no conformidade com O>tnlei,. só póde a gunrdn 
nncionnl so1· chnnwdn n se1·vi~o nos eusos do gtler
rn estrungoirn, de rt>IJr,lli:io, sodiçiio ou insnt'J'ci· 
ÇiiO; J'uCtOS g'1'11VOS ljUe l'lli'UilleiiiU OCCOI'J'elll O 
por conseg·uint.o niio t'o1·necom mnrgem parn 
constan los voxnmos; podendo-se, :i v istn disto, 

~. 
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:affirmnr. que a gunrda nacional deixou de ser derinm. os antigos officiaes ser empregados nos 
mnchina eleito~:al. · novos corpos 'i' ~em du.vida só por meio de uma 

lias, a lei .dominada deste pensamento ainda os· nomear.uo. . · • . · · 
tapeloceu f(UC SÓ haverá por unno uma revista, PorgÍmtu em que artigo·dn leiem VÍg'OJ:'se en• 
nae podendo esta ter logar nem· deus rnezcs antes contra disposioão·;.mranti.ndo _ao's autigós:otllciaes 
nem dons mçzes depois de qualquer cfeim'io; os postos na nova o~:ganizaç:tO. 

E' este,. po1s, o 1110tivo, n razão cupit11l da nova ·Nu lei niio so descobre, e o regulamento que 
reforma; mas entre estn ~:aziío e 11 these que o um nobre senador em 11pnrte invoc011. não pode 
nobre sen:~dor sustentou, o orador·não descobre fazer· direito. . . • : 
vinculo logico. . .Desde quo o nobre senador a quem responde 

Reorganizada a guarda nacional, .segundo a ·argumentou· com a lei de 18lJO, pela qual casos 
nova lei,· niio p1ído mais ser inst~:umento elei· havia om que os officiaes perdiam o com mundo . 
torai, seja qual fõr o numero de~eus corpos. o orador, além do quejú disse, observará que~· 
Este depende. do riu mero dos guardas qua· lei de :1850 niio podin trnçnr um limite ao poder 
Jilicaflos.. · legislntivo; Plir outrn, sendo ac[uolla lei uma lei 
. A lei determinou que se procedesse a uma ordinnr·ia, não podia coarctar as faculdades do 

noyn qualíflc11çüo de toda a gunrda nacional e poder legislativo em urna nova organização.·. . 
...que o~ gua1•das qunlilicados fossem distribuídos O poder Jegislntivo podia estabelt!cer esta.or-, 
por cor·pos .. E' por tanto evidente que os corpos ganizaçiio como entendesse mais conveniente · 
.e por.consequcncia .os commnndos superiores, comtunto qLte não oifendessr. direitos adquiJ:idos: 
·serão t:mto mais numerosos, guanl:o mais nu· Aittdn mais: a ínte1·pretaçiio que se quer dar ú 
merosos foreu1 os guardas qualiflcados. lei vni ferir urn principio impo1•tanto do g .. verno 

Fl;)z o nobre senadot· applica(;iio egpecial de· . que é o da conliança. A obrign,üo de uomea1~. 
·sua r:rmtiura á província de Minas, dizendo, que os antigos officiacs olfende aqu.elle principio, e 
.quando· nlli se organizou 11 guurda nacion·al em por consoquencia era isso nmn raziio mais par.a 
:1850, a província .só deu 30 commandos supe- que a lei fosse expressa. · . • . 
·riores, e 11oj~ ha 50. . Argumenta o or:1dor com o systema da lei.··. 

1\fas n província de 1\finas em 1850 tinbã de nüo torce .PbJ:ases e aceita o facto estabeleci dÓ 
i2 a :15. co_mm:-cns·e D;i11l!_Poriulaçií~, que ~e orçaya P_!;ia lei, que é a cxtincr,:ão do_s antigos c n creu
em 900 mrl a. um milllao de habttantes; e hoje, çao de novos. corpos. E' por 1sso que pergunta: 
segundo a ultima estatística, tem 2 milhões de onde está na l~i o direito dos·.antigos officiaes 
habitrmtcs e conta 53 coma1·cas. E' pois, .mani·. passarem nos novos·postos 'i' · · . 
fasto. que deviu ter, como se verilicou pela Os nnbres senadores DI'g'ttmcntam com 11 lei-
qu:alilicnção, numero muito IIiaior do guardas de :1850, que estabeleceu casos de perda de. 
nacionnes do que ·em :1850. . • postos; m:.~s o Ol.'ndor observará que essa lei só· 

A lei diz que cada com mando supel.'ior abran- obrigava ao poder executivo, não impedindo, 
gerá pelo menos.· a circumscripção de uma ·CO· porém, o poder legislativo de adoptar a respeito 
marc11. Contando a pJ·ovincin 5::1 comarcas or-· deste ramo de servi~'o publico as medidas que 
ganizarnm-se 50 commandos supei'ÍOJ'es. 'lhe parecessem mais convenientes. .. 

O n nmero 'dos corpos, como o nobre, senador · Fali ou o .nobre senador no I'cgulamemo. Em· 
sabe, não depende do governo: .a lei dEiu as primeiro Jogar, como Já teve o orador occasião 
bases,. depende do numero de guardas nncio· de dizer no Jsenildo, um regulamento não póde 
naes. Os gum·d:rs npur·ados foram distribuídos creaJ: direitos; um regulamento é simplesmente 
segundo os typos estnuelecidos pela lei, e deram expedido pm·a a boa execução dn lei, para 11 exe
un:. nu.ncro de corpos para se creurem 50 com- cução de um p1·iucipio que nella se co11tém; 
mandos super·iore~. ·. por conscquencin, niio póde conferir· dit•cito que 

Do estudo que fez o nobre senador da lei anti· a lei niio conferiu. . · . 
ga c da novíssima, concluiu que cstavn o go- O nobre senador pela Bahia alludiu·ao art. 2<) 
verÍlo obrigudo a nomear para os novos corpos do regulamento. J:í o orado!' respondeu que esse 
os officines que serviram iguaes posto~ na anti- ·artigo carece de clareza porque confunde o qun
ga guarda nacional. . dro da guarda nacional com. o seu efft•ctivo; é 

_Estudou o ora:lor n lei c9n1; a maior attcngiio, U!ll, artigo que, l:itt,.rnlmente exe~utado, corri" 
nno ·tem outro mteresse s!lluO o do doscobr11· o g1rw, por assrm dizer, o texto. da lei. ·. · 
ve~:f!adoiro pensamento. deli a, e dar~ 1M a devida Na segunda pn1·te ue seu discurso, occupou-se o 
applic:rc:io; e confessu que chegou a concJugüo noh1·e sonado1· com .a ct·enção, supp1·essüo e sub
dJvor·sn dn ·do nobre senador a· quem responde. divisão do comarcas,. e disse que 11cei tava o pen-
, Expondo os elementos de seu raciocínio, pon- s:rmento da commissiío, isto é, que o governo 

dorn que a lei deu :i guarda nacional uma orga- Jlcariu obl'igndo :r d:•r informal;õos ao cor]JO lo' 
nizaçiio radicalmente nov·n, mandundo que se gislntivo, todos os annos, do numero das comttr· 
procedesse :a umn nova qualillcnção e que estn cas creudns, e que, á vista dessas informações, o· 
fosse distr·ibni.da por novos corpos e novos com- corpo le:;rislutivo votnria ou não os fundos na-
mundos super1ores. . cessarlos . 
. . ConserruonLemen te, ·reorg-aniz!ldn a guarda na- . Acredita o orador qt~c cadn J?Od_e~.:; tem _a sua 
ctonlll, cem o o prescreveu n 101, os coi')Jos dos esphera de ucçuo. A lei, a constituq)ao, e dizendo 
com mandos superiores da nntigu licurnm extinctos, constituição incl no o acto addicion:d, deu ás as
pelo que os untig-os otnciuos llerdel'alll o com- sembféns provinciacs o clir·eito do creur comurcns; 
mando. Nrio perdemm a vitaliciedade, porque e isto por ut'ila razão_intnitivn. 
estn lhes estavn garantida pela lei, como nm di· A crBuçüo ele comnrcus tem por fim a satis-
reito ndquirido, que nuo podia ser dorogallo. fnçiio de necessidndes locnes, o, si os homens que 

Collocudn a questão neste toJ'I·ono, como po- tum perfeito conhecimento dtts localidados estilo 
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no caso do sabor 
COnla/'('IJS; 
· Do~tn ilispo~if.:iio. dn constitniçiio resultn que o 
pode1· gornl.,!ltlO f.l_!:H,lo conhecer dn convcnicncia 
dcs~n CJ'cn.;~ro; nuo tem os otomcntos, nem os 
meiOS Pnl':l ISSO DOCCSSill'iOS,. 
• O 1.:ode1' conll'al_n~o dispõe dos 'rccur~us pre

Cisos pnru furmnr Jlll1.0 seg-uro n tnl respeito como 
os lli)Jnens da locnlit.lndo. ' 

O. qne cubo ou por·tenco no poder Jcn·islntivo ó 
vOtllr os fundos. Cmln inslituillfro cnr~rprc o ~eu 
dcyor: • 

Argumonlnm os noi.Jrcs senadores com ·a hypo· 
tllesu do rdmsos; ontr·otnnto nilo ndmittom n 
mesmn hypotheso, 0111 rolnçfro nos podere; "'or·:~es. 

O or:odor· collnc;n n questão n·o terJ·ono"'le"'l11: 
us nssernbléas provincincs sfro competentes .o "'ni:in 
podçm er·cm· ns .. comnrcns; sinüo· fjnnndo as no· 
ccssrdades EO ser'Vl(;O publico o exijnm; os podc1·es 
centrncs nuo podem neguJ• os meios. 

Niio pi·o.,ede nl'g-umontaJ'·>e com o ulJnso por-
flUO um abnso nfro corrige outro. ' 

.P~<lc ir'!vet· defeitos nn cxocuçiio; mns esses 
rlcfeJtO> sao i!os homens e lw meio de corri .... il-os. 
Ogovor·no C<.mlJ·at L?m nns províncias del'e.gndos, 
!Jomcns .de sua confwnça, r1ue ile1•em viver cm 
llar·!nonw com ·ns a~seri!bléns provincinos; sendo 
snbtdo que, ele or<.lrnnno, assim snccedc sntvo 
quando n :rs~ombléa provinda! per·tonce' a um 
pm·~iilo c o presidente a outro, facto (JUC só se 
verifica no. comor;o do novas sitnnçür•x politicas. 

Tem, JlOIS, o governo contr·nt meios do J':rzcr 
com qu<: as n.;;scml\l<las provin'cincs procednm de 
Iwrmour:~ com os pr·csiclcntos, que· representam 
o I~ens:rmonLo do mesmo g-overno. 
. :srd!c o orndor que pr•nticnmente tem isto ;;ido 
tl!u~rdo; que os prcsidcn tes ncg·nm snncr.iio nos 
pl"OJOCtos crcnndo cumnrcas, porém estes .fmssum 
11elus deus terços. 

1\las os J~rosiclentcs, que ns~im procedem, não 
o. fnzem smcc':n.men te, r<pcnns querem lirnr de 
;;t·. a rosponMtbrhdndc, nüo cmpJ'L!f~nndo osl'omo 
alg-um. pet•nrtte as nssombléns proviucines lHIÍ'a 
qne trmmpho.o ponsnn1ento do g-overno. 
·Yê-~o q110 c um emiJar·a~:o.rcuc o g·ovcrno· ccn

trnt pode removei' com n ma ror· fncitidnde. 
A_dÇIPtarln, port'•m, :r · disposi~liio consng-J•nda no 

<lddiL_IYD_, o resnltnclo srmí f]UO :1~ assembléns 
pl'ovnwwcs perdem o direito de crea.r definili· 
vnmentc 11~ comnrcns, Ocnnrlo só com o de IH'O· 
pôr n cmntua no g'O\'Orno centrn t. 

Vivendo como vivemos cm um pniz do cxco~
siva ~entmlizn~ão mlmini~trntivn, conÍo ton~ sido 
repetidas vezes prol'lumndo· no senndo; nn ca
lllrt!'" tcmr?rm•in, na ilnpt·en~a e por homens os 
mrr1~ uutorrznclos. elo ambos o~ credos políticos 
C0010 ag·g·rnvnr :undn essn ccntr•nliznf~iio nn·unron~ 
tnndo as urtribuit·ücs dns nsscmblóns p~ovinciuos 
em fnvor do g·ovorno central ? · 

Consi!ICJ'n ndo n s ui.Jd i v isfio de comnrcrrs, de itLl e 
se· occ~1pon o nobr·c son:<clor, ob~oJ·vn o or:<dor 
flUO pude elln ter :llcnncc tnl, que dostnlfi a onti· 
dado dn cumnrcn oxisten to. 

I'aroccLl no orado1· que o nobre senndot• con· 
t~s.ton e~_ln propçsi.o~o, poJs rtue, ~ SOLl vê1•, cm 
vututle da subllrvtsuo c llllpossivel supprin·Jit' n 
comarcn; que lw sonrpro pelo monos 11111 tormo· 
qt:o !-' u caboçn, cln comni·cn, c rruo flcn osto con~ 
stttnHHla a autJgn comarcn. 

Esta proposiçiio, pede- licouçn pnrn dizei-o é· 
inco!'rm.:ln. A subtJ·acçüo do municipios do que' se 
COlllf·Üe uma conwrca, pódo import!lr n oxtinc1,üo 
dost.:t.. • 

Seg-undo nosso direito administrativo, comarca. 
é n circuin~cJ•ipr;iio territorial dentro dn qn:.tl 
o juiz do direito exerce SLllls J'nncçües. 
_Os elementos do quo uma comarcn se compuo· 

s:ro os termos. · 
A comnrca só se pódo compur do um, do dous, 

do tres ou mnis tOt'lll'JS ; mns não do um fra· 
gmonto de tonno. · 

Orn, eluda n hypol.hose do C]L10 uma comarcn se 
com ponlw ele dons termos, c IJUC csl.es são ti mrlos 
pnr:.t se I'Ounir•em n rrm outro, tirado do outJ·a 
comnr·cn, p:1ra se form:rrcm duns comnrcns, em. 
qunl i!estus duns comnrcas novns esturin n 

-nntiga ? 
A nntig-n comarca clcsnppnrece. Dosnppnrecen 

umn entidnrlc c snrgirarn du:<s· novns da nnli"n. 
Idns, disse o uobr_c SI! nu dor, conLinlw n con1n~~ca. 

nnquelln CJLlC crn a sédo. S<lde de cumnrcn '6 um 
facto CJI'ICJlll'idit:nmontc n1io tom a minlrna im-· 
portnncin, pois que sédo ó apenas o lo,nr ~>nde o· 
juiz úc direito reside; o tn.nto niio tení' n minimn 
importl!ncia, que o gov~rno póde, quando julgar 
conveniente, -mudar n sedo do ter·mo A parn o 
t~rmo ~o ''icc-v~;rsa ; púlç determinar qne a 
setlc SCJn mesmo provrsorwmento orn um dos 

·termos po!" certo espn~o do tempo. . . 
Niio descobre o orador· nn-séde- conseqnen

cin j 11ridic:.t: o facto real I! simplesmente ser o 
po_nto OlldO lwbitunlmontc reside o j11iz de di· 
rerto. -

O nobre senador, ao qne paroco, C)UOI' dar:\· súdc
n nnttu·oza do tcnia ; isto ó, duscle r1uo se con
serva n culJe(;:t, o objecto de novo se closenvol vo-· 
e J'CconrJuista sua_nntig-n impO!'lnncia; 

O nobre senado:- npoion·'O f'ortcmento nn con
sulta do consdho de Estndo de f7 do Dezembro 
de :1872. O or·:u1or· 18 esta consulta, c delln infere 
n sllstentnç1ío dn sua dotrlrina, isto é, quo, cor\.
servmtn n :;édo o mesmo um ou ouu·o município 
nern por essa r:rzüo n ''omurcn é subst::trlCial: 
mente mesma. 

Com effcito u comarcl) çro_ Rio Grnndo compu
n,Iw-su do ct nn tro munu.:rpros; fui depois redu
z r da ::r Lres termos, cons01·vando-sc os tia For·11ri"a 
e do Tnm~ndu:'t, supp!'imindo-seclous municipios 
o ncrescent~ndo-~e o. do Piuuhy; port:nrto a 
con111rca antrg-n conservou 11 sua ~ede o dons 
tcr·mos:-e entretanto a consnltn dednrn fJUO n 
conHII'c,r per·den a SLHI oxistcncia. Anatorr:rs al
tornçücs dcrmn-so na conwl'ca i!o Rio das 7~ .. mrs 
e.:dnt.ln no mesmo sentido rwonnnciOLl·So n "'con: 
snltn. 

A r:onsulta diz, ú verundc; que no cMo dA cx
tinct;fio do comnrcn, é jnsto c r.Oiwonionlc· que o 
j11iz de diruito, cujn co11.1nr·cn foi supp1·imid:r, seja 
nomeado pnt·n ontt~n exts~entr:.1, ou p~,rn uJrrumn 
dns qne for·am J'ormllllas com o teJ•riloJ•io íir·nrlo· 
ela snn cornn ren -; mn~ is to é a f!r.Il~s. um l?rinci pio 
de. bom govcrn_o, c 11:ro U!ll prmcrpro ohr•Jgntol'io: 
fot porqnonssrm o CllH~rdernram, flUO os nobres 
senndoros nctwrnm moliYO pnrn jn:gn1• qno tinl!n 
hnvido infrncçiio do Ioi. . 

~·crr11inou o nob1·o ~enr11lor por Minns o sou 
di~curso, lorni.Jrnndo fJU.e o flnudo Visconde do 
Albuquorqnc muito modo tinha dos advogados· 
do poder, pnrqnu falsenvum o ponJnmento da lei, 
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e ocr·oscentou.que pcnsuvn com nquellc iii ustr·o 
Jlnndo. 

Esw pon·dernoiio, que i m pm·tn g-r:we inj ustl(.la 
·. con tr·;r os q no ·exercem n nobre profl:<siio do ncl \'O· 

gado, j:'o por· vnrins vazo·; tem >ido fcit;l, e ai.ncln 
esta nnno nn cnm:11·n t cmpornrin por um dos seus 
membros, qno nli;ís ó· nrlvog-nrlo; ca!'t)CC, pç11·êm, 
do fumlnmcnto, o fncil scrin dorn0nstrnl-o. 

Ern lodos os tempo~ e em todos os pnizcs n Jll'O· 
flssi'ío .dos ndvog-arl ao tem fomccido ao governo 
os sons mnis díslin ctos scrvirlorc:<. 

No Drnzil o OXOJ'Cicio da ndvocncin · prcsuppõo 
a for·mnt11ra om dit·ci to, c com elln estudo dn~ 
diversas· scicneins que 110 sou compii!XO consti • 
tucm " scienci::o do E~tndo. 
.A~ct·esco que o ndvogndo vivo em contacto 

drm·ro com pessoas de todas ns classes c hiorar
chins socinos, ngit.n os n1nis gTnvcs negocies o 
tom conflndos :í SLIII probidnrlo o no seu· cons,.lho 
os mni~ dolicnclos. intcr·a~$es: tudo isto contribue 
para dDr-lho, no cnho de nl~•uns anuas,. urna 
:;rnndc pr:oLicn dos llor-:1cns c das cou~ns, o rrue 
o cor·t:omon!o um" nolal'el nptidiio pora ns altas 
posiçõt•s poliLicns. . · 

Dis~q_··um eminente .escriptot· frnncc7. rp;tll _a 
profbs:oo ele 1Jd1•agndo o üm dos molhor·es- VIVO!· 
J'Os pnrn os nltos cargos de um pniz: Em nbono 
destaasserçiio, citn o ormlor Yn1·íos ndvogndos rrnc 
ch:omnuo' no governo lJcm se rlescmnonhDJ•am da 
missfoo que li! e;; !'ora conflndn: Hnrn'ilt<m, urn elos 

_.homens rn11is distinctor. dos E~tndos-Unidos, foi 
nclvog-nclo; t,1ffiiJem o fornm nn IJinoJntcrl'a Iord 
Ersldnc c lod Knirn; c . em Frnnca Merlin, 
1\Inl'lignnc, Bel'l'yer, Du.pin c t,nntns outrPs:; 
Gróvy, o nctunl presidente da Republica Fran· 
c..czn, exerceu a advocacia; nn Itnlin siio em geral 
ndvogndos os .hnmens que se nchnm :i testa do 
govomo ;· c na Bel;.ricn, cu,i11 constituiçi'ío ó um 
monumento ele salíer polilico, foi c~se nowvol 
trnbnlho rOdi;;ido por uma con1mi,são cm que 
entmram oito nclvognclos, e cujo relator tnmbem 
o ern. 

Niío so fnz, poi-6111, nccossnrio invocar excmpios 
cstrnng·eiros, rJunndo .o~ hn no pniz c mesmo om 
grnndc numero no snnado: Souzn Fr·nnco. 13er· 
n:11·do Porei r a de Y~sconcc11os. .Teqn i ti n hon hn, 
Fcr·rroz cr·nm todos ndvog-:odos, e iii usL1·nr;o m o paiz 
c a camm·a onde ti\'ernm :Tsscnto. Lnnr,nndo os 
olhos pelo· recinto do sonndo, v8 nindn ô orndor 
collegns seus de f•)I'O, o t1ío di>tincros no oxcr· 
cicio da sua profissiio quanto no desempenho do 
mnndnto <t'no lhes foi confiudo: tncs o% honrndos 
senadores Sill•eir·a- dn 1\fottn; 1\fcndes do· Almcidn, 
Fernandes da Cnnl·lll, Atlbnso Celso Dnnt:~s, 
Loiio Vollosn, e, fuchanrlo C'Sta i/lustre' galeria o 
venerando presiden to do semHlo, qu,, nn pt•a· 
Jls~ão de ndvogndo révelou ns g-rnndcs f:1cnldndes 
qttc o di~tingucn1, c snhill do sou csc:1·iptorio 
pnrn vit· ocvupnr ns. mni~ enlincnLes poSküe~. 

Em vistn de oxornplos tiio claros o n:isn ntes, 
est:í o al'ncla!' convo1wirlo elo qno hn do o nobre 
senador pr,n· .1\Iinns confessar qne foi injusto o· 
son concCTto, r1monclo, sem o qnoror t:olvoz, 
.lançnu um certo clcsar sobi'O umn O!'dem quo, 
nn phraso do nm colobr·e magistr·ado lhmccz é 
tiio nntiga como n sacicdnd•1 o t1io nocossaria coÍ110 
:o justiçn. (Jlfuito bem, muito br.m .) 

O Sn. Hrnn:rno nA Luz-:- Peço n pnlnvr~. 
O Srt. PliESIDE;>;''fE:-l'om :r pnlfivrn o Sr. Cor· 

roi~. 

I ? III 

O Sn. Dr ar. o Vm.uo · (p-!!lct ortlmn): ~ Eu jú 
tinha pedido :1 p1t1ovra. 

O Sil. PHESID~N"I'E:--Onobro senador j:i fnlloli. 
duns vezes, niio pócle ter mais a palavra nes.Ln 
cliscuss;io. -

O Sa•.Diogo Velllbo:-V. Ex. com stw 
clecisfio mo colloca cm umn posiçiio bom dosn~rn
dnvel. Eu suppnnlw qu~:~ n:o qunlidnclc ele J'elntot· 
dn commis~roo de orc::unenlo, nn Jllll'to .rel'ercnte 
no rnin i~ter1o dn jm,ti<·n, me com potia o dir~ito de. 
l'nlJar m:Jis do duas vêzcs. · 

O Sn: PllESIDEN1'E:-Niio, senhor·. Pelo.rcgi-· 
menta só ·o nutor de um projocto cm discussão'·é 
que púdo rallnr tccs vezes. • • . · 

o Sn. DIOCO Vgr.uo:- Eu tinha ncccssidnde de 
dcclarnr no scn:rdo que na sessfio de nntc- hon- . 
tem o St•, noinist1'a d:o justil'ln comecotl o ~IJL1 dis· 
c:lll'"O cm voz Liio sur•dn, "e lwvi:o tnl sussul't'O 
·nn cnsn, que niio pude ouvil· ~iuiio Llffin ôn ontra 
.pnlavrn sem nexo, c apenas quando s: Ex. 
referiu-se o mngicaturns, ctl disso, c foi LOmnclo 
e~tQ n pn r-te, como consta do nlg-uns oxtl'llctt1s ·dos . 
jorn11f'S, quo viesse p:or11 mirn dorectnmontc e niió 

'por linhas oblirruas, que lhe siio tiio f:omilia1·es: · 
por isso uíio percebi a cita~iio. . . . illumwda 
que.;. 

O Sn. PnESIDENTE :-O nobJ•o senador niio póo.lo · 
continnar com a palnvra. 
· 0 Sn. DIOGO VELHO:-... V. Ex. tnmbcm n1ío JlO·· 

clin ter percebido, porqu·e natut·alment" tl:lrin re- •· 
clamndo (apoiados), mas· qne depois appcoreceu 
cnc:oixacla na publ icaç:io dos debntes. 

Si eu tivesw onvido o que depois li, por honra 
do scn:oclo c por clignid:odc · propri:o, repeli iria 
com cle;;preso quncsqucr phrases improprias 
deste :ougusto recinto, ou que me fossem pes-
so:l!mente olfensivas. . · · 

o Sn. l'UESIDEN'fE ;_..:o nobre senador não pó do 
continu:o·r. 

O Sn. Dr oco VELHO :-OIJecleço n V. E i., de· 
clnrnndo oo sannrlo que limito-me por· or:o neste 
protesto, ngtinrolando occnsião opportunu para :o 
devida resposta, jú que niio posso d:ol·a ,,m J'nce. 
do Sr. ministro. · 

Fiérue diBta certo S. Ex. (Jlfttito bem.) 
O Su. PnEsroENTE: - Tem a palnvrti o Sr. Cor

reia. 

o S11.·. Co11•reia:-Mnl podia ou pensnr 
qU:o, tom:mdo a J)nlavrn pnl'n discuLit· o or~u~ 
monto dto clusposll do ministcrio cl:1 justiça c niío 
me. tendo OCilUJltldo si não com netos e pnlavr·ns 
elo nobre ministr·o da r~pprtição, dnrin a S. Ex. 
occashio do trazer Jltll':o ostn cnsa recordnçõos de 
pnrticnl:orid:1dcs do meu viver como est.udanlo 
dn acndemin juridicn elo S. Paulo, o de refct•ir 
mitulnmcnto os :ossumptos scit•ntifi.,os c liLte
rnrios com que c•u costnmzwn ontroter·-mc com 
os meus collogns, ontr·~ os quac~ o nobre minis.· 
tro me l'l'Z 1l honrn do mclt1tt'·S~. 

Qimlq tlet· CJ uo fos;;c a in tomçuo .•. 
0 S-n. ~JINIS'fllO DA JUSTJ()A:-Não foi sinão de· 

seja do ser agr·ndnvol a V. Ex. .. 
o Sn. Conn"rA:...:... ... com quo o nobt•e ministro 

t1·oux1l ossns rccorda\,'õcs pm·:o n solcmne di~cus-
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são cm !ll!e eslamos empenhnclos, e quulqtlef que 
seja o J urzo do sonndo ncercn dn opportnnrdacle 
de toes rccorclnções, estou persuadido ele que S. 
Ex. niio coni<eguiu convencer· nos meus hom·ndos 
colleg-as clci<ta cnsn, entre os quncs provavel· 
mente .tt:'rei em breve n honra de ineluir o no· 
bre ministro, ele que hajn no meu procedimento 
de então motivo para' censura. 

Nn camarn disso o nobre ministro que os np-· 
parelhas constitucionnes são intoirnmcntc indif
fcrentes diunte da alta theorin, umn vez que se 
combinem de modo a produzir o governo· da 
naçiio pela nação. 
, ', 0 Sn. DIOGO VELITO : - Doatrina de funnn• 
bulo politico. 

O Sn. Connn:rA. : - Eu disso que nn posiçiío em 
que se acha o nobre ministro, essas palavras não 
er·nm as fJUe melhor·ex:primiam o !neto da sua 
entrada p:rra ,o mini~terio, em um p'niz regido.por 
um systcma estabelecido no pacto fundamental. 
Não censuro a ninguem porque tem esta ou 

0 Sn. MINISTnO D,\ JUSTIÇA :-Nem CSSa foi 
minlw intençiío. 

O Sn. ConnErA:- O que, porém, eu linha o c! i· 
reito ele esperar•, clcscle que o nobre mini~tro 
entendeu acerlnclo tr.1zer" para 11 discussiio 
assum pto a ellá tiío estranho, era rrue houves:;e 
fidelidncle cln,pnrte do 1'acito acaclemico. .Mas o 
nobre ministro não embeheu o·pincel nas tinias 
sevor·as da verdade llistoriea; inflnmmou·o nas 
tintas ele snn imnginaçüo democrn~ica, para me 
fazer a sorpreza . ele attribnir·me um folheto 
sobre o fu,turo da Rnssia publicado em S. Paulo 
(t·lso). 

0 S~. Mli\'ISTI10 DA JUSTIÇA:- 0 folheto póde 
·não ter essa ciCJ10illinat•iio, m<~s tinha um capitulo 
(riso). 

O Sn. ConnErA:-Ncnhnm. 
O nobre ministro levou ao pasmo a minha 

sorprcza, quando dtJscobriu nesse folheto pnla· 
vras por mim escriptas cm estylo coimbrão 
(riso). 

O Sn. 1\IINISTno DA JUSTIÇA:- Era o estylo da 
. ácaclemia e. de que nós go.stavamos. 

O Sn. DroGo VELHO:- S. ,Ex:. trunca e falseia 
os pcnsamontos confo·rmc lho convem. 

O Sn ConREIA :- Foi essn mesma viva ima
gin:H'ão que levou o nobre ministro a ver uma 
Iliad~ cm urn prosnico discurso no qual S. Ex. 
dignou-se de responder cm estylo, que não sei si 
posso tnmi.Jem clwrnar coimbrilo. 

O Sn. DIOGO VnLno :- Dcmocrntico da escola 
do nobre ministro. 

O Sn. ConnEIA :- Com essa resposta vou já 
occupnr-nre, certo de que o senndo não deseja 
ver conRumiclo seu precioso tempo com nssuropto 
):!Cdido :ís chronicas da fuculdnde de direito de 
::;, Paulo. O nobreministronilo molestou-me ... 

0 Sn. AUNISTUO DA JUSTIÇA :-Nem era cupaz. 
O Sn. Connr"A :-.•. não tive de achar-meon

volvido em incidente tão desagradavel como 
aquclle que o senado acabn do presencinr e de 
que n1io pí'lclc eximir-se o nobre senador pelu 
provincin do Hio Grande do Norte. 

O Sn. DIOGO VEr.no :- Heclnmci contra uma 
citn~'iio CJLlfl não deve llgnrm· nos Annaes do 
senado. 

O Sn. ConnE:tA :-Na resposta do n!Jbrc miuis· 
tro vi um possnnte esforço do entend1111cnto para 
lutar cont•·n a verdade. 

aquelln opinião politica... · 
0 Sn. DIOGO VHLIIO:- Apoiado. 
O Sn. Conn'EtA : - ... uma vez que n adopte · 

conscienciosamente : nem louvo nos que, con-. 
vencidos dfl CJUtl devem modiflcnr suas idéas, por 
sentimento ele amor propl'io per·sistem em não 
dcclnra!-o. Não censurnrin, pois, o nobre minis· 
tr·o si, cm vez de declarar· no senado que per·sis· 
tia na explicação que dera nn camarn dos deputa
dos, hoLLvesse·declnrndo ele modo formal qual o 
seu juizo ncer·ca das instituições que nos regem. 

0 Sn, DIOGO VELHO.: - E acerca do poclér 
pessoal, que· absot·via tudo e matava a nação .•• 

O Sn. Conm:rA : -Isto, CJ•eio eu, ,niio devia 
ser consiclernclo pelos homens conscienciosos e 
rectos como fraqueza, mas antes como prova de 
sincel'idadc justiflcativu daquelles que, modi
llcandc. suas opiniões, tam a coragem i:le o decil!· 
rnr fr:mcnmen te. 

0 Sn. DIOGO VELHO : - Apoiado ; esta é a 
questiio. Mas andam com barTote phrygio na nl· 
gibeira da ensaca do ministro. 

O Sn. ConnEIA : -E estou certo de que o no
bre ministro, com'aquellas _palavras, pr·etendeu 
dizer <1uo julga a ·fórma cstallelecid:o pela nossa 
constituição a que, cm sua opinião, melhor se 
nC':loptn ús condições cm que se achg a nossa pn
trJ::t. 

Disse depois o nobre ministro que cu havia 
combnticlo a evidencia e niío fizera siniio um 
exercício ele r·hetorica, quando censurei o neto pelo 
qual o nobre ministro aconselhou no poder mo
derador quo comrnutnsse em I2 annos do prisão 
com trabalho a pena impo~tn a um escravo, cm 
conscquencin de decisões dojury da cicl:rde de Ni· 
ctheroy. O que nos olhos penetrantes ·do' nollro 
ministro se nllgur·ou cvidenciu pnr·oco ·nos a nús, 
que cnxargnmos menos, cousa muito contesta
vel ; o pura o demonstrar não necessitnmos de 
fazer exerci cio do rhetorica. · 

Sustentei que o poder moderador, usando da 
ultu attribuiçioo do commutnr as penas, niio póde 
t.nandur applicar no réo cscrnvo sinão ns que 
para elle estabelece a lei. O noln·o ministro clú 
·maior amplitude n esta nttribuiçiio; cntcnclc que, 
clu~dc que a pena so toche cslnbelecida no codigo, :Mns, si este CRforço serve pnrn lisongenr o amor 

proprio, niio ,ó o mais ~til para a causa. publica. 
A cuusn publrcn nprovottn mn1s com o sm.!ero os· 
forço parn cléscoi.Jrir a verdade e dar-lhe le:~J 
-execuçllo. . · 

Conwçou o nobre ministro sua resposta, to· 
mnnclo em considornç1io o que ponderei acerca 
do modo por qno S. E:c justillcou na cumm·a dos 
deputmlos a sua entrada para o ministerio, 

póde ser crn tnl c:oso npplicadu. . 
. A prcvnlccer a doutrinn do nobre ministro, 
podcr-se-hi:o, pela commutn~'ão, mandar topplicar 
aos réos qualquer dns pcnus que se cncoutrnm 
no codtgo. 

-

O Sn. 'MINIS't'no DA Jus•rtçA dá.um apnrte. 
O Sn. ConnEJ,~ :-E~tumos apreciando n questiio 

sognndo a altn theoriu. 

·~~· .. ~:-:·_~ ... c:~.:!':.":.~;- -;:~~-!"J_~:!·?"·.:-e;:-·~·-,~~--.:..-.;-_: ·:..,..:·-~~-:-::-.>T:;.~_: .... :'!'-~lf~~·-- -. ._~.-~~ .... ~.-;;;;:r..w:r::r,-il·~. - ---~ 
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O Sn. llfiNIS1'UO DA JUSTIÇA- : - Eu estou nn 
theorin constituc:iontll. 

O Sn. ConnErA :-M11s, deixemos esta ponto o 
passemos a outro. 

O nobre ministro sustentou a legnliilade do 
deCJ·uto que :lConselheu, commulando em 12 
nnnos ele prisiio com LJ'IIbalho n pcnn que havia 
sido irnposla ,:elo juiz de direito, presidente do 
trihunnl do jury elo Nictlleroy, 110·' réo esCI'IIVil 

usando dos penas ostnbelecidllS nn legislnçiío do 
paiz.• . . . 

Si o pode1· moderador, exercendo a fnculdnde 
de commutnr ns penns, niio é poder Jegislntivo, 
niio se podia ter feito o que o nobre ministro 
aconselhou que se IJY.esse no decreto de IS de Fll· 
verciro, dcrog-ntorio do um artigo de·Jei, qnal O· 
nrt. 60 do codigo criminnl ..• 

Selwsti•io. . . · 
Dando a amplitude que cleu ao direito de com

mutaJ• penas, o nobre ministro niio pôde,_ en).rf::· 
tnnto, cleixnr de reconhece'· que essa attriiJUIÇUO 
tinhn limites ; e o limite fjuc C'stabclcceu foi qnc 
a comnmtaçfio niio podin ser siniin cm out1·a penn 

O Sn. MTNISTno DA JUSTIÇA : -Que não rege o 
poder moderador. 

·crendn por lei, po1·qu.e a attrilmição dflmodernr 
panas n1io podia ser entendida corno concedendo 
o poder de legislar. 

.Mus siTo oxnctnmentc os princqJJOS do nobre 
ministro flllC condemnarn o cohs~lhJ? Cfl!e clérn 

· pnra se coJumutar a pena que lutvJa s1do 1m posta 
ao réo nn de 12 annos de pri~iio com trnb:llho. 

Q réo hr.vin sido condcmnndo no gTnu médio 
do art. 193 do codigo criminul, e a pcn11 que 
lhe devia se1· imposta er" exactamente a de 12 

. annos.dc p1·isiio com trnb::tlho. P!Jrque o juiz 
niio n impóz? Pocque a lo1 dotcrmwn que,clesde 
que esta seja n pcnu, deve ser npplic:1du outra 
expressamente designada no cocligo criminal. 
· Urn, o que hou.vc no·decreto da commutnçiio? 

A dorogamio dessa disposiçiio legal; c o nobre 
, mini~Lro 'roi o prop1·io a reconhecur que a ottri· 

buiniio ele connnutnr penns niío vai ao ponto de 
· permiLtir a derogaçiio da lei. Si a lei ni.io o vc· 

ânsse. a pena result11nte da commntaçiio teria sido 
logo imposta pelo juiz. · 

DetoJ·rninando o dccroto ele commutaçiio que se 
fizes;;e o que n lei não consentiu que fosse !'cito 

·pelo Juiz, pó ele dizer-se que esse decreto apartou
se elo principio ela Jcgnlidude. 

. A scnicnçn diz assim : 
• A' vistn dus decisões do jury, Julgo o réo Se

bnstiflo, cnbl'll, escrayo de Antonio Ignncio He1·· 
dy, incu1·so no med1o dus penns do art. 193 do 
codigo criminal; c, de confonnidnrle com o dis
posto no nrt. 60 do dilo codigo, o condemno n 
300 nçontcs ; o, depois de os sotrrer, será entre(JIM 
a seu sen!to>·, que se ollrignrli a trnzel-o com l'eJ•.ro 
ao pescor:o pelo tempo de um nnno. Pagnu o so
nhar do réo ns custas.- Sala rins s~ssõos do j11ry, 
em Nictheroy, 2ü de Dezembro de 1877. -Litiz 
Pinto de IJnranda IJ!ontelle(Jro • • 

A scntcuça nttendeu tllrnbem no direito de pro
priednde ele que não eogitou o nobre ministro ;· 
o aindn lJOr este Jado o clecretCJ excita re
pnro. 

O nob•·e minist1·o disse 

· O Sn. ConnErA: - Como não rege"! E' uma 
disposit;iío logislr1tiva que niio pócle se1· alterada, 
segundo os proprios princípios do nóhre minis

. trci, sinão por rtcto do poder unico que tem o 
l'ncul.dncle constitucional de f;li~ei·,interpretnr, sus
pender c'revognr leis. 

O Sn. FEnNANDES n,~ CUNHA: -'-Apoiado, esta ú 
cruo:Hi a vcJ·dncleiJ•n doutrina . 

O Sn. ·ConnErA:- O nobr.e miBistro fez referen.' 
cia n diverso~ precedentes que en·controu ·a este. 
respeito, e enu·e elles mencionou n de com mu
tação dn penn de prisão tempornrin imposta a 
um réo csCI'tli'O, em prisiio tempornria mais 
IJr:mda. · 

Niio posso entender este precedente;citndo pelo 
nob1·e rnin·istt·o. A riossn lei não permitte nllppll
ca~·ão do penn de prisiio temporr1ria no escrnv_o. 

O Sn. MINISTilO DA JUSTIÇA:- Pena de gnltls 
.temperaria, · commutnda em quatro annos de 
prisüo com trabalho. 

O.Sn. Conn1nA:-Ag-ora entendo; rnns niio está 
bem feito o extracto do discurso do nobre mi
nisti'O. 

l>nssou depois o nobre ministro n re.~ponde1· 1í 
pnrte do· meu discnrso em que tratei dos dous 
decretos expedidos .por S. Ex., um em 31 de 
Agosto· e outro em f6 de Novembro do nnno p:ts- · 
sndo, parA cxccnciio do .nrt. i. o g 7. o da Jei ·de 
6. de Ag-osto ele 1873. 

St1sténtou o nobre ministro, primeiro que os 
decretos expedidos pelo poder executivo niio süo 
cornmutnveis, e em scgnndo logm• que nndn hn a 
notnr nn contrnd1cção l)llO ·se encontra nas dis
posições dnq_uclles dons decrtltç>s,. porque o. de-
creto poster1or revoga o an ter10r. · 

O ::ln. S1LVEJnA DA II!OTTA:-Até :~h i niio hn dn
vicln, um decreto posterioi" revoga o nute1·ior, 
púdo revogar uma duzia do Yeies, o caso é 
a rnzão por que. 

O Sn. ConnErA : - •rra.ta-se, Sr. p1'esideute~ 
de nttribuição qno o poder executivo tem, pelo 
art. 102 § 12 dn constitui,iio, de e:\.1ledir decre
tos, in~truc~·ües u J'egulctmentos ndoqnaJos ti boa 
oxectl~·iio das Jcis. 

Sc.i dn opinião ao nobJ•e ministro acerca d••stn 
disposiçfio constitucional. 

No cliscuJ·so que S. Ex. profol'iu na cnrnnm 
dos dep'tttndos em 31 do Janeiro, cncontrmn-so 
as seguintes pnlnYJ'lls, com rol:1ç~o a este ponto : 

•. No exercício da fncnldadc do commutnr ns 
penns, o poder modor11dor póde emJli'Cgar qual
quer. das que estiio, estai.Jelocirlns na Jogislnçiio 
ponnl ; o que nfio pude ó emprcgnr ns qne niio 
estejam no/ln .l'cco·'hecid:ls, ~\ rnY.iio niio ó )lOJ'· 
que a logislnt;iio OJ'dinnrict do pttiz po~sn limitar 
um podor con~titncionnl. mas porque o podeJ' 
modt>rodor, exercendo n ra,uldndo do perdoar c 
commutur ns penns, nfio é poder legisla ti v o, o 
portunto nlio P•ide CJ'•.onl-ns. E sonrlo ussim, é 
evidente quo ni1o pódo fn.Y.er commtttn~lio sinlio 

• Os poderes politicos são independentes :.cada 
um rlolles ,te111 sun esphern do acçiío, um niio 
póde invadi!' n esphern do outro, A faculdnde de 
c:lnr re.o/ulnmontos ó do pOd<lr executivo. Dirão : 
mns, SI o podai' exe..:utivo violnr n lei 'i' 

• H~ os couoctil•os constitncionaes ; h a a res
ponsnbil idnde dos 111iu istros ; ha a nogtwiio do
npoio por pnrte do pnrJnmento. Si 110 'pÕder Je
gislntivo fosse licito revogar directa mnnte os de-

I ? I li .~ v A, ·. I 
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crclos do 11oder executi\•o por CFWlfJllCI' moÜ1•o 
(do que clle só sorin o juiz). o poder· oxcctltivo 
dcix::u·in do ~cr· um poder independente pnr·n ~cr 
um sulwrdinndo do legislaLii'O, Hoje revognrin 
um rcgtllnmcnto, nmnnlrii umn nonrcnr;~o ;'pnr· 
rrne Lnrnbcrn não rcvog-uriu scntcnr•as do poder 
judieiurio? • · • 
· O princ:ipio, que invocon o nobro ministro dn 
indcpcnd"ncin do~ podm·es pnr.J justiilcnr· n sua 
oplnrão, não npr·ovoita uo ponto c~per:inl de qne 
tL'tll:uno~. Us podere~ pnli l.icos s~o intlopcndcntos ; 
mns rt.nttrilmicão · cont'rn·ida nn podet· cxectüivo 
no§ ~~ do m·t. 102 du constitnir:5o dependo es· 
sencinlmento. do poder legislntivo. A nttl'iiJuir;ão 
de cxpudit• dt~eretos, hlstt··uc.;::ües c re,::t"nlarncnLos 
adequmlos :'o lloa execneiiLl dns lois tem por pri· 
mcirn couclitioo, pnrn oxerccr·sc, n existoncin dn 
lei. · · 

O Sn. ~!rNISTno DA JUSTIÇA : - Como · pnrn se 
clnr·em St'n tcnçtls é ili'Ccizo .n existencin da lei. 

O Sn. ·connmA : -Si essn nLtl'iiJui('iio não 
pôde s:JJ· cxer·cida >cm que lwjn n'cLo do podor 
legislativo, võ o noiJru ministro que... . 

0 ::ln. lriNrS1'HO DA JUSTJ().~ : - Ent1i.O O poder 
juilil:inl t:tJnt>cm é r:ependunte, porque não póde 
'I~:wor scnttlnr;n sem Joi. · 

O Sn. ConnEa:- PcrmiLta o nohre' ministro 
que oil pro~ i~ a no meu raciocínio, c poss:f cllc· 
g:.n· :.ís Uedncçücs. · . 

Si o dL'crdo, o rcg-ulnmenLo, dcpenile dn ler, 
segui.!·Se quu o pod~;r lcg-i:'l11ti\•o, que tem n fn· 
culd:otlc de revc•gm· a propria lei, exerc:o um di· 
reiLo revog·ntHlo dêcretos, in:o;tenct;ücs e regnln.
mcntos expedidos par:o u boa execuçcoo clellas. 

0 Sn. MINrsTnO DA JUS1'Jt'A: -EnLliO pódc 1'0• 
vogar sontcnt~as. 

O Sn. Conrmu :-O nohrc ministro confunde 
ns qno .. .otücs. As sentcnt~ns. elos tl"iiJUIHWS on1 n:~da 
se u"\senlelflnm :.los rc~·ul;unentos, instruc(;õcs e 
decrelos cxpe,Jiúos p:orn boa exccuouo ela lei; o 
poder· judici:tl niio fnz sintio applic:or a lei 
:lOS cn~os que occon·otn ; ns scntenr,;n.s pnssnn1 
em julgado, mns os dL•crotos para boa cxccu,;üo 
da lei podem ser revog-ados, e, segundo a dou· 
trina do noiJJ•o· mini~tro, sempre que u~sim 
upl'OUITtll' ao paLIO!' CXCCLltiVO. 

Qunnto nos dccrr:t11s de :H de Agosto c de :!G 
de NovumiJr·o, uindu que fossem actos. do poder 
legislntivo, que tcrn u nLLrilmit'üo do interprüiUJ' 
a lei, o que se tlirin si a inter•pJ•cws,;c hoje 
cm um seu Lido, o anwuhii em outro? Haveria 
cm nm delles disposir;ãó UIWn. 

Em lodo o cnso, si o poder· legis!ntivo tem n 
attr·ibniçilo de rcvog-at· a lll'·)l.ll'i:t lei, de que rl 
deponclun te o dc<:rcto expedido pn rn ,;nu bon 
cxuctH;iiO, como nüo pó de rcvog-::u· o decreto? 
(ctpoiallns ). 

'l'emos a lei do sorteio pnm o serviço militar; 
pura sun cxo~·tv;Uo oxpod.ll'Dt'~-sc rog-uln~·ncntns: 
si r~~s~c rcvogndn cssn lc1, nuo rcsuJLUr1n dosto 
neto lc~::isluti v o a rcvo;.n-u;üo tJo tnes l"o~ulnmcn tos? 
Ser·in pt·cciso r1ue o pndet• executivo os rcvog-ussuí' 
.lá vr, o nobrtl ministt·o qunnto ó pot1eo solida a 
suu doutrinn. 

O Sn. ~IINJS•rno nA JUSTJ(),\ : - !!:' a verdadeira·; 
hei do dem"nstr:tl·u. 

O Sn. Conlllli.\ :-0 JlOdet· logislntivo ó o mnis 
compctcnlu lHtl'n dil.CL' si :os disposi~•ões tonr::utus 

• - -- -

pelo pocll:'r <'xeêtiti\;o süo :os flllO melhor se 
ndnpt:rtll :'t execuçioo rJn lei. . 
• J;:utemle o poder. exeuLLtivo que uma dispo· 
si~no · rluu adoplou cm decs·cto c n ·que m:.tis so 
conl'ornw com n dOtltl'i rw da lei;· nws nssim não 
é, no entmldot· do autor cin lei. ];:st:'o este inlli· 
IJiclo ele obstas· a fJUC a .lei se execute de nrodo 
contrari:l :is snns.vistas ?. 0Ll deve o poder lcg-is· 
l:o.Livo s·ei'OI:"nr o dcci•oto que se upartn tlu sc'u 
pen~:orncnto ?·Em que oll'onde i~Lo n indepcn· 
denci:l _do pot.ler executivo no que respeila :is 
sua::; nttribui~'õus privntivns? 

Ü Sn. MJNISTilO DA JUS'I'I()A :- 0 mesmo UCOll·
tece com as sontunr;as. 

O Sn. SrLI'E}!l.\ DA Ma1'1'A:- As scntcuoas pro-
duzem casos J ui g-ados. • 

O Sn. ConnErA: -·J:í discuti este ponto. Nem · 
por·q ue o ~JOcl>W legislntivo revog:\ o decreto 
expecliuo pelo poder· cxectLLii'O no empenho de 
promover n boro execn,;iio dn lei, mns .que de 
J'al'lo niío se confor·non com o pensamento desta, 
seg-ue-se CJllO possa revogou r dceJ~ctos. ele nonlcn
ll~O de t'unceiunal'ios .• neto [li'OJlt'io do poder 
éxccuLivo, attrilllli~,no fJLlC pJ·ocede de outJ·:rs 
clisposir;ü~s _constituciona::s (<tpOi!Ul08). Of! tlC· 
cretos oxpcdidos pum boa cxecuçuo dn lu1 tem 
caracLCl' dill'e!-"enle. 

O ·sn • .TuxaumnA :- Sfío uma cspecic dé dele· 
gn~,;llo. , 

(Ilct outros apar;tes.). 

O Sn. ConnErA :- O po1lt:w cxccu tivo, clcii.Lro 
dn snn conJ~.~ctuncin, expecto o regulan1cnto purn 
n bon execuçiio da lei; mns, por·quc o experlc, 
niio ficn o pod':!r leg-islativo tolhido do fazct· 

.-m:onLcr o illl[lPJ'io d:o lei, qtwndo reconhoco que 
o decreto dei lá se :qmrta. Du outru sor·to o -
poder lcgi~lntivci .seria um poder inconrr•lcto. 

Con~ide•·o 'o nobre ministro. o caso r1uc vou 
figurnr. _ 

Expede o . f<ovcrno, 11rora n boa cxccuçiio de 
uma lei, um decreto c"ntendo, por mwmplo, n 
doutt·inn do tlc Hi do Novembro de 18i8; o 
po(ler Ie;:rislatiyo vota lllll:t lei dizendo c.x~cta· 
rnento o rrue clrz o decreto que o nobr.:~ iltlnrstro 
cxroedirL em :H do Ag-osto; per·gnnLo; ficn ou não 
revo~ndo o dcct·cto do 1ü de Novembro? Logo, 

·cm tÍitimn ana!y~c, a questão su rcduzi!'ia a nÍ1Hl 
questão du 111Ddo. · . 

O nobre .ministt·o niio p<Jdc uegnr qno o poder 
lcn-isl:ottvo tem compcteneia pam nclopt:tJ' lroje 
ml'o:o ld exal'tnmonte nus tennos cm que S . .Ex. 
J'orrn uI ou o art. 2." do docJ't~tu de :Jl de ·Agosto; 
(~ qunl n l'.on!'leqnoncia? .A rovognoüo do dcet·eto 
de Hl clo.Novcrnllro. . 

Ces<u u compcloncia porquc,om vr~z de f:ozcr-sc 
uma lei !J~>mo eston dizendo, l'nz·so simples
mente ur1111 lei t·evogan<lo o decreto. de 16 do 
Novetn bro? Niio se pótle, concedendo eet·tos 
principi•JS, dr!ixar de :rceitnr n conseqncncia 
to,c!'icnmente dcllus dednzid~. · 

E como tem o JlOdOL' lcg·islntivo procotlido 
nesr.a p!ll'lO 'l 

Nnncu duvidotL do sr1n competencia pm·:o de· 
!~Og":tl' OS dt:CJ'o!tOS do pndi!J' CX"'!JllLiVO, flUO jnlg-a 
ni'oo se conlot•mnrcrn com ros l01s. 

·Nos pt•imeit•os tempos d_c lli)SSn con~titui~tio 
cncontJ'n·sc .J dccrclo leg-tslntl\'0 do 1ü de .No· 
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vembro de i827, crue muito nprovcitn á nossa 
questão. Diz este decreto (li!): 

c_flcnin s~1,icitos ás formnlidndcs quo so nchnm 
cstabçlecJclns pel11s leis existentes: Hei pci1· 'bem, 
sanc01onando a rcfot·ida resnluçüo, que clln .se 
observe c tenhn o se!l. devido cumprimento. O 

• 'Tendo resolvido n :i.ssembléri gero! Jcgisln· 
tiva : Art. L•, que ó abusivn, irrita c nulln n 
provisão do conselho supremo militar do 2:J do 
·Novembro de i825, ·cujo teor é o fcguinte:
D. Pedro, pela grnçn de Deus e Unnnimo Accln· 
mnção dos Povos, Imperndor Consti tucionnl c De
fensor Perpetuo do Brazil: Faço snber·n vós, B:o· 
riio de S. Joiio dns Duns Barra~. conselheiro. de 
guerrn, tenente-general, o governador dns ar
mas c]a côrte e pt·ovincin do Hio de Janeiro, que 
sendo-me presente o requerimento de José dos 
Santos Teixeira, coronel commnudante do pri • 
moiro batnlhiio de :wtilbaria de se~uudn linha do 
úxercito, no qual me expüo ter sido chamndo o 
juizo do cível pnt•n responder num Iibcllo de per· 
das o damnos oll'erecido contra ello por Francisco 
..:!e l?aul11 CcrqLtoirn, tenente nddido no subredito 
bntnlhiio, pelo ·fundamento do tct· este sido absol
vido pelo conselho supremo de jLtstiçn da nccu: 
snção contrn clle feita pelo mencion:odo coi'Onel; 
pontlernndo-me no mesmo tempo CJUC, tendo c~ta 
.nccusaoiio por objecto cl'im.es m1litnres, c rrtw, niio 

·.sendo n nbsolvio;;üo do dito· t011entc fundadn em 
provn CJLto este produzisse da ~un innoconcin, 
mns sim na faltn ela rruc se julgou neccssnrin 
Jlarn ·ser procedente n nccusno;;üo c renl izar-~e n 
~onclemnn(!iio, vinha n se1· n . ac(.lüO t;ontra cllc 
111tcntadu um manifesto ataque da pat·Le clarrucllc 
tenente, deslin:odo n injurinr o seu comma:tdrm
:te, e ludibrinl-o em seus nrtícn.Jndos c nllegnt'ücs, 
·o que scgut·nmontc cemtrilmiria parn o enfra
quecimento cln disciplin:nJUC tanto com·cm man
ter nns tmpos ; querendo eLl a este respeito dar 
providencia que nem :mime .a C<olurnnin, nem 
-exponha n innoccncia, mandei consult:or o con
selho supremo de j ustkn, c conformando-me in· 
·teiramentc com o pnrcécr elo dito conselho; Hei 
por bem ddorminnr que flquc provisoriamCL~le 

.c~nselho supremo m1lJLnr. o tenha assim ontem-
. dtclo o o fno;;n exe::utn1'.- l'nQo en1 iü de No-. 

VCIY;Lbro do :1827, 6.•. dn indcpendencin o. do Im· 
porw.-Com n rubrtcn do Sua l'tfn,.estnclc o Im· 
poro dor .-Canela ele Laues. • "' 
--Ora1 o poder. lcgisl ntivo· ou ton cieu CJUO pócl.in 

nao so revogar a provisão, .como 'declnrnr no 
nrt. 2. • que os pt·ocessos julgados ou nindn pen
dentes em virlttdc dessa pt·ovisi'io eram nullos 
c ficavam sujeitos ás formalidades cstaJ:ielecidns 
uns leis. 

O Sn. lUXISTno DA JIJSTt•]A:- Acho que não 
pro ;r a nndn. . 

O Sn. ConnEtA:-Nüo prov" nadn? Niio é facÚ 
CÇ.!,lVCncer n v_. Ex., qLle, pnrn combater ns opi
mues _con ~r:u·ws, recot·re á evidencia; nn pnsso 
que r;os, muda que apresentemos actos tüo ex-· 
presstvos. como o de :tü de Novembro de i8.27, 
pouco ndwntamos, porque Y. Ex. acha ([LlC elles 
nudn provnrn. · 

Como o~se, h a outt•os netos; c n indn na. pre
sente scssao _o senndo votou um p!:ojecto·revo
g;~ndo o nrt1go do rcgulnmcnto do conselho de 
gstndo qtw ct·eou nclvogntlos especiaes pnrn esse 
cons:Jiw, s.~m que niuguem suspeitasse que 
con L111 clle se podw J•ccorrer nos arn·umentos .i.n
vocndos pelo nobre ministro na cmnnru dos de
putados. E esse projecto pnsson· com o voto dos 
J!lus.trc~ ~en:odo:;es ola minorin. Ora, J'ú se vê c1uo · 
~ pr111c1pto .cnpt_L~l 1:!,01 que o nobre ministro ·~~' 
I uucl:o. a S)ln J ustiiJCatao dv clecl·cto de i6 de No- . ~. 
vemhro, JUlgnndo que é do poder executivo a '.· 
nttrilmi~'~o de derognr o decL·eto de 3:1. · do 
Agosto, niTo ú procodciltc. 

E pelo r1ue rcspciln no proprin neto rlc.expeclit• 
um· dccrctll no sentido do de 3! de .Agosto o 
outt'ü ·em coutt·al'io cm iG ele Novembt·o pnrn 
exccuoiio elo mesma lei, julgo quo. · clle não 
n.IJonn .n mnclurezu com cruo o gover·no oleve de· 
Iwerar. 

. em regTa, que tanto no caso cm qucstüo entro o 
coronel Josd elos Suutos 'l'eix:oirn c o ·1cnentc 
Frnncisco de Pauln Gotwnlvcs de Cel'iJucira, 
.como nos que purn o futiiro occorrerem, si os 
rúos absolvidos nos conselhos de guerJ'n, renli· 
.zados sobre crimes militn1•es c prir occnsii:io de 
partes, oJllcios ou declornçücs qLto -dertJrn sons 
superiores, ou qtwcsrJner militurcs entenderem 
tct• direito e quizercm hnvol' dos nLttoms dessos 
pnrtcs,. olllcios Olt doclnraçües, injurins, pet·das'e 
damnos, usariio pnrn isso de requerimento no 
general respectivo, que nwndnl'á proceder u 
conselho clo guot-rn, no rrunl, OLtvidns as. pnrtes,. o 
na fH'csencn do ori:;rinnl processo nondu se .i ui· 
gou n nbsolvit;1io, so julgnt•:'t o que n t~ol respei
to l'ur de clit·cito, guardnndo-so .ncst.es conselhos 
ns formnlidndes rnm·cndns nas JeisJJara tncs pro
cessos, quo sor1io tmnbem· jLtl::rn os cm ultima 
instnncia no con,;elho snpt•cmo dil justiça. Crun· 
}Jri-o, e fazei-o executar. Sua 1\Iagcstncle o Impe
rador o mandou pelos comselhcit•os de g'Ltcrrn 
abnixo nssignados, nmbos do seu conselho. An· 
tonio José do Sonza Gnim:or1ics a fez nesta ci· 
dndo d, Rio do .ranoit•o, nos 23 do Novom hro do 
:182ü.-Eu o conselheiro .Toão Ynlontim elo Fat-in 
Souzn Lobnt•), sccrotorio do ::ruot·rn, tt fiz cscre· 
ver o subscrevi.-Barão ele Sou:::cl.-~ltcxanclrc 
Etoy Po1·tclli. 

Diss3 o noht·o ministro f!LlC n doutdnn r.Jo de
m·eto de i6 dü Novembro Jlle pnreccu ent5o u\'i· 
dente, c pt·ocuro!l ~l'Jll i~nr como po~lin nssim ser, 
npezar do ter optn·~ao dtversn cm Ag-osto l\Ins o 
qLtC é cviuentc, pnroce-mc, o é tanto otll W de 
Novembro como cm 31 tlc Agosto. · 

• Art. 2.". que os processos julgnclos ou ainda 
pcndcntçs cm vit·tude destn provisiio, siio nullos,. 

V, IV 

E ou contcst•J que sojn . discricionnria, como 
se pretende, n attribuição do poder cxccntivo 
de cx:pcdit• decreto OttrcgulamentoJJarn· n boa 
exccu<:1io cln' lo i·; tle moclo que poss~t · ctcrminnr.
cm 3:1 do Agosto fiLlO tnl meclidn é n que se 
nccommod;t com cssn boa ox:ecu,ão, c cm iü do 
No,•embro quo ú outrn, iutcirmui:mtc oppostu. 

Si a uttriiJtti(.'ão tem cstn. nmplitude, o nobre 
ministro ]lóde cntcnucr, no mcz de Setembro 

_p,·oximo, q L10 n doutt•inn que nbrncou· cm 3!~de 
A.r:-osto ti n vct•dadcira o dctot•minat; do novó que 
elln se cnmpt·a, c l'iYoremos assim sempre nn 
inoet·tczn rJunnto :i mnncil•n por CJtlO se hn do 
excr:utnr n lei do :1873 nn pnrLo rolntivn ás pro· 
nuncins e rec:Ltrsos ctcstns. 

I1~:1s i~so niio p(oclc sor, desde cruo n disposição 
logtslnLtYn pct•mnneco n mesma. . 
~O Su. lusrsTno DA .JIJS1'1ÇA:- O argumento de 

Y. Ex. pt'O\"n de mms. 
11 
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· O Sn. ConnmA:-Nüo tenho nem n prntcnsiio, 
· nem u cspuran~m do convencer o nobre ministro. 

O Sn. ~uNrs-rno DA JUSTrr;A:- !Ia um. "l'nndo 
nurnm•o do decreLGls do poder c:wcuLivo o de ro
gando OLltros decretos do poder executivo. 

O Sn. ConnmA :-Não vou cntl'nr no estudo 
dos actos semelhantes· que se· prnticnrnnL. Os 
meus ~rgumontos !:ln to servom [J:ll'll o caso Je 
que me oecupo, como pnrn todos os t:lutros sc
me!h •• ntes que o noiH'O ministro trouxer. Sus
tento n ucmtr·iml que considero vor·d:1deirn, c 
cQml.wto qndtiucr neto qno com clla nüo se con
formar. 

Corno dis:<e, niío tenho n pr·etensão de con
vencer o nolH'U rnildstro; e si me ocCLlJlO com 
estes nss[llllptos ú par·n c]uo n opiniiío ~e !'t)r!Jlo. 
P,nrn poder conye~rccr tlO nobre ministro é pril· 
c!sO.IJIIO si! r>lCIOCIUO do .modo que uiío sei rn
CIOCliHII', 

O nobre ministro teni um espírito clevndo c 
un1~ .irn:·lg"ilHic,.~tio viva. 

Os princípios soJl'i•cnY COJ'~:t tritnraciio Clll sou 
espi:·Ho; o os fJIIC hoje scrvum JlUI::, jnstillcnr 
uuw thcorin, sorvem nmrml!ã uu1 :;eutido_.op
posto. 

· Vou dar um ~.xemplo: 
No t1·ceho que li, UI) disr:urso de 31 do Janeiro 

o uoiJrc rninbtro J'or·muln estn oiJjecc;;ão: si o po~ 
der exccntivo, oxtwc.lindo regulamentos, violai' :• 
lei·? lia os cor·rccLivus consliLnciorwes, J'esponclo 
S. Ex.: hu a r·es; ons:dJiliilt1uc dos miuistr·os, lw 

acljunl:os fossem sortendos. TiV'O jú occnsiiio. dC:l' 
dizer no nobre miuistr·o que tal niío foi 11 inten~ 
çiio elo Jeg-islnclOi' ; que o fJilO se .conclue dn dis
posi1;iío du lei ú IJUO o legis!ndor quor que. essis 
decisões se tornem com n possível presteza, n 
bem do pr.in cipio d11 1 iberclndc in>liv i d n:l/. 

O estudo da muterin o feito pelo r·tJJnlor; con
clui do este, sortei;,m-se os outros juizes, pnra 
n1io !Hrvcr demom nn decisilo; m:is . o sorteio 
nu!lc.n púdc consiJernt·-sc como sus1>eiciío pnra. 
OS .JUIZOS. 

o nollro ministro entendo que do sorteio 
resu!Ln essn snspeioiio si n d•:cisiio não é im
medintn, · conl'nnclindo :ólssim o sor.tclo com n 
sorprew. Niio scJ i nl'ere .isto dn lei. 

A rlisposi~ão dn lei é exequivel em todas ns 
Relnçu0s,sern hnvet' necessidade de recor!'cr aos 
jnizos do dirt:ito. O nobre ministro cstn!Joleco 
nma doutrina dn qual resulta essa ncces
sidnde ...• 

O Sn. MrNrs-rno DA ws·rrc;:A- -Isto exisÍin ~Íltcs. 
O Sn. ConnmA :-.... do IJUO n lei. niío cogitou, 

sinlio o teri11 cxpressnmento dctcrmint1do. 
O.nobro ministro sa!Je qno o pr.~sidcnte ele 

umn 'dns Heluçues declarou que não se cumpririn 
o dcct·cto de 1ü de Novembro, IJUtcndo . houvesse 
uecessicladc do recorrer n jnizcs de direito; 

Disse o nobre ministro quo, pum o sorteio, siio 
necess:rrios. trcs juizes, deduzindo d'u i ri f·JUe hn 
scnlpr·c tul ou qual incertczu. l'vins, cle~scs tres 
juizes nm é o relutar c os dous chamados si'ío 
ecrtos .... 

O Sr:. MINISTI\O D.~ JUSTIÇ.~ cltt um apnrtc. 
a negn~ão do npoio por parte do parlamento. 
Adrnitlo pois que o neto é firme, c qne só a 
meios indirectos se púdo recol'rcr qtwndo o po
der executivo e:q"•du um decr·eto violador cln Jei. 
Mas, li'tlt:llldo depois ele um :1cór·düo do tcibu
nn! da Helat'ilo uo r.c:1r:l acm·cu du questiío d:1s 
o!ei,ues munwip:~cs un cidade dn Forl:duzn, o.no
lJro ministi'O j:i n:io <Jnur s:1bcr do meios iudire
ctos; cliz: os juizes n:iu respcitnrnm a lei; o seu 
nclo llfio deve ~or cumru·ido. 

O Sn. ConnErA:-Dirci ao nobre ministro que, 
cm ,jorn11es que reeello dns,provincins, vejo, por 
exemplo, que n~ Heln(.l.iio de S. Paulo, .est:mdo 
pi·oseates unic;.mcnlo o presidente, o relator e . 

,deus ontros juizes, far.-se o sorteio; o n~o pódcm 
ser. sortenuos sin:co uquellcs que ulli estilo .. ~ 

Pelo principio t•~tn!Jelccido no discurso do 31 
de Jnncir·o cluver-so-lln diz•:r: c•s correctivos ahi 
esli'io: i1 re~nonsabilicincle, n punir•ào dos Dl:l"'is
trndos ;.nu1s·o acúrdiío sullsisto. E. csLn é n ,;er .. 
dnduii'n dcoutl'iuu, nclmittitlo que · tivco<se l111Vido 
violn(iiío de lei. Nem é sú cm mnturiu o!eitornl 
que os j::ri;:es JlOdem nrwrtur·HJ dn lei. 

llfns no cuso do acú!'i.l:io, S. Ex., com n fncili
dndc fJUC notei de adapl.:lr os principiaR n certas 
t!J~oriu~. uiz: niio, neste cuso o pr·csiclonle un 
província rlec!:n•a fJUO.niío se cump!'O o ncc'>rdiío. 
E entrct11nto negn no poder Jcgis!aLivo o direito 
de rcYog·ar· J,,crctos illcgziClS; nesle c:1so os mi
nistros llcnlll súmeutu sujc;itos :i rcsponsnbili
dnde, o n pcrdoi' o npoio do pnrlamimto. l'or 
isso dizia ou: não tenho a pt·etunoiio de convcu
c~r o nobre min_istro; p1.1n1 o conseguir o xn·c
CJSO ... , 

O Sn. Juxour4rnA:-Umu gymnz1stica. 

· O Sn. ConnErA:- .. r~ciocinnr do corto modo ; c 
já confes>ci' qnc niío sei r:1cibcin:u• assim. 

O que t<,nho nintla que diZOl' ncer·ca dn jus
tillcaçfio <Jue o nolJr·c 111inistro fez do SC[IS ilous 
doere tos, ú fJUe S. Ex. rocurre. pa1•n justificar o 
elo :lü do Nnvernhro, n um priueipio cjue não ú 
!JXUCio. S. Ex. disso qne foi pur·n cstnlJoloeor n 
Jnccrto~n dos juizes I}Uu u lei determinou que os 

u'ii~ ~~1 ~f;;1~·f~~~~~.!~~".· ws·ric;:A:-Enti'ío o sortei~. 
O Sn. ConnmA : -E ri disse, a primeira vez 

que fali ui, qnu, cm certos casos, o ~or·tcio ó sim· 
-pies J'ormnlicludH ; nws n lei, posto de Indo o de
creto do iü do No1•omhro, ú perfeitamento exe
f!UÍ\'ol cm todus ns relnr;ucs. O qnc d'uhi so infere 
ó qno o,prirwipio da lei niío ú n incertezn,como o 
noiJI'o ministro suppuu : em lll[[itos ct1sos os jui-. 
zes são certos. 

O Stl. Ftm11ANDES DA CuNHA :- O principio dn 
lei é n ce\eriuado. . 

O Sn. ~n.'O'IS'l'nn DA JUSTIÇA:- Niío hnvin no
cessidnde do sorteio pnrn n eeleridade. 

O Sn. Con;nErA :-Aimln qne sc,jnm cllnmndos 
tms juir.cs do direito, como pretende o nobre 
n1inistro, n n1nioria não ó Ccrtn? B si o princi
pio du lei é n incortezn, porque não se nrrcdn o 
relator do julgumcntu ? 

O Sn. FJmNAND&s D,\ CuNHA dít um aparte. 
O Sn. Conm~u :- Tr·atnndo-sc nesta cnsn de 

um pl·ocosso demorado em consoqncnci;~ dn ex
peclição do. tlccr·eto elo iü do Novcm!H'O, por on
toruloi' o r·clnter fJLtc'u esse niio ern 'upplicnvel o 
mesmo dOIJreto, o nobro m inistr·o disso CJ uo o go
verno nnun rosol\•crn, nem tinha quo resolver a 

".
0
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esse respeito, porque no tribnnnl. é q11o compete 
.applicar ulci no cnso qne occort·e. , . · 

l>ois ])0ffi ; c~sç prin~ipio SOI'Vin ig-uolmet:te 
porn o no!Jrc mmtstro nno ter expedido o decreto 
de 31 do ,\gosto ; .respondesse qne opplicusscm os 
j uizcs a lei. no caso. , 

O Su. MJ?IrsTriO DA JÇSTIÇA :.,.- V. Ex. fnça
mc obscqruo do ler n cn·cttlnr do Sr. Nubuco ~~ 
esse.respcito, c ver::í que Jnbora cm equivoco. 

Tratando ainda deste nssumpto, ·.disse o· nobre 
ministro: . . 

• Si a incerteza não fosse o pensamento do lo· 
gislndor, não teria elle rnziio pura se afasto~: dos 
processos conhecidos; o recurso, então, seria 
distrib 11ido a um relator o .este pnssnrin. ao seu 
immcdinto,.como acontece cornos outros feitos.• 

o Sn. ConnEIA :-Niio hn. neceRsidado do ler 
n circular. Si, como diz essa. cii'Cttlat·, n~o devem 
os juizes consul tnr o govm·no quando se tr·n tu 
do 'npplicnoiío da lei it um caso, o facto que mo- . 
ti vou· o decreto de 31 de Agosto.; 

- Est0 mesmo· argumento do nobre ministro , 
mostra qu~. o que o le~;islador teve em mira.foi 
a coJeridade, como. drsse o nobre senador pela 
Bnlua .. 

Passando o recurso do relator no sou imine
diato, haveria demora". 

o Sn. M!NISTilO DA J(TSTIÇ.(:- N:io havia ne-' 
cessidu<.le de pnssar, fazia-se o julgnmonto como 
se fez o sorteio. 0 Sn: MINISTl10 DA JUSTIÇA:- Era um CtiSO 

passado. 
O. Sn .. ConnEr.t :-.•.. tinha sido 'julgnào na 

Relação. de Pernambuco. Disse, portanto, o 
nobre miniRtJ'O • nos casos. SIJmelhantos os tri· 
}JUnaes pró cedam como procedeu o de·. Pernam
buco, ·appliqtwrn CO!llO entenderem a lei ao caso , ; 
.c si upparecesscm Julgnmrmtos cnr;ontrndos, pn
rece-me (snjo:ito est:1 ollservat'iio ã esclarecida 
intclligencia do nobre ministro) r1ne ora casrJ de 
recorrer ú n. lei 268~ do 23 do Ontubro de :!875, 
.que diiz : - · 

• Ao supremo ·u;ibun~l de_ justiça compete 
tom~ r- os~cntos para mtelhg,encm ·dos lois civis, 
commer•ciaes e é.í·iminaos, quando na execu.,ão 
deJJas ot:correrem;duviclns maniresr.adns por- jÚ!· 
gamentos ·divergentes havidos no m"'smo tl'ilm
nal, Relatões, .i tlizes de pr·imeira inst~ncin, n.:ts 
causas qrie cabem na· sua al~'uda.• 

Pnrece-me !"fllC o nobre ministro niio cncon- · 
traria muitn dtffieuldade emjustiacur-so. 

O nobre ministro diria: • assim como o tl'ibu
IÚtl da Relação de Pernnmbuco applicou a lei, · 
pelo .modo por que ontendott, os antros procedam 
dn mesma fôrma, .e si resultarem decisões en
contradas, a !li estit na lei o meio de sol ver a 
diffic9-ldat!c; o supremo ;ribunal ele· justiça 
ex:,mrnnru o caso e tornara um assento. • Est.-s 

. assentos, eomo sabe o nobre ministro, siio ollri
gatorios provisorinmentc, até •que sejam der-o
gados P_!llO poder legi~h.JtiVO ; e, uma vez toma
dos, nuo podem mots ser revogados pelo tri-
bunal. · 

O Sn. CoimErA:-V. Ex; dis~e que passaria de 
um n outro ..•. 

· 0 Sn. MINISTRO DA JUSTIÇA:- Niio pt•ecisava 
passar, ficariam os juizes na mesma occasião. 

O Sn. ConnEIA:-... mas o legislador, cri1 vez de 
seguir este cxpediQnte, seguiu o de fazer o 

'SOrteio. · · 
O Sn. 1\IrNISTno D,\ JusTiç,~ :-No é só pela 

celeridn de . 
_ O Sn. ConnEIA:- Pelo sorteio tornava-se bom 
ela r·o o pensamc.nto do legislndor <.le qno a de· 
cisão fosso sem demoro. · 

.0 Sn. FERNANDES DA CUNIU :- Segundo 
nosso processo criminal, só ha ince1·tezn 11arn 

. julgamt:nto do jury; este principio o nobre mi~ 
nistro'niío . encontrn em nossa Jegislm;ão para 
outros c:Jsos; juizos incertos sú no jury, juizes 
lettrados ni10 s~o incertos. 
· O Sn. ~rrNISTno D.~ msTrQA:- E' preciso que 

V. Ex. ]Jrove que sorteio ó certeza o nu o incer· 
wzn. ·· · , 

O Sn. ConnErA :- Como o nobre. ministro de
terminou no decreto do :t6. de Novembro, 
o sorteio é a ~OrJH'eza, n1io sómente a incerteza. 
A razão do lei, estabelecendo o sorteio, ú para 
que se j::ilgue Jogo. com os juizes presentes . 

0 Sn. MINISTRO DA JUSTIÇA:- Não é·unÍa qua
lidade inherentc no sorteio, podem estar presen
tes independente do sorteio, 

O assento do supremo ,Jrilmnal ·do justiça não 
póde mais ser ·revognclo pelo tribunal, só o 
póde ser pelo poder- legislativo. Entretanto, nu 
opinii:ío do nobre ministt•o, quando se.expcde um 
decreto para boa ex:ecuçiio da lei, esse decreto 
fica dependente do 1.1rbitrio do podet· executivo, 
que o pódo ir modificando snccessil•amen te, como 
fôr julgando que é conveniente .:\·boa execução 
da lei. OutJ•n ·e a dcclarnçüo du lei de 23 de Ou· 

O Sn. Connr>JA :-Os immediatos no relator po~ 
dom niío estar presentes ;._o, querendo n lei tor
nar!Jem claro que a dectRuo dcvw serdado com 
a m~ior colerirlarlc possivol, determinou que os 

·juizes adjuntos fossem sorteados. 
Quunto !i decisão que tomou o nobre· ministro 

no contlicto de attribuição ·com o tribttnnl da 
Helnçiio, lcvnntnd0 pelo presidente do Cenrli, te~ 
nho de oppôr it derosa feito por S. Ex. uma 

tubro do :1.875., . 
o sn. PAnANAGUÁ:-Isso éparn interpretar. 
O Sn. ConnmA:- O nobre ministro disso no 

séu discarso ~ue o decreto é Lambem para intor
pretnr; e V. Ex. ostrl. chamando minha attenç1io 
pnra a maneira .de enuncinr-se do nobro mi
nistr~, qq.e, servindo-me ele exprcss'9os de S. E~ .• 
ó m mto mcorrectn; S. Ex:. falia nn mterpretnçiio 
<lns leis polo pod.er oxecntivo. Entretanto, S. Ex. 
sabe perfoilllmente que a constituição não Jbe 
dá essn nttribuiciio. 

co'nsiclerar·iio capital. ' 
O notJré ministro teve necessidade de dividir 

n quós tiio cm phases, e disse que, si llou v esse 
umn só phn~e,··.eu teria rnziio, o conllicto era im
·possivel; mas· que houve uma segundn phase 
nn qual o tribunl excedeu as suas nttribuições. 
just1ilcando o conllicto. 

.M1.1s o que foi qne originou a segunda phase. 
e collocou o nobre ministro em difficuldnde parn. 
j ustincar o sou acto? Foi o excesso da pnrto d() 
ilresiclento ela pt·ovincin. 

O nobre ministt·o discutiu largamente estG 
ponto; mas, quanto mais se esforçava por des-:, 

--·r-.-·-~ EDV/\LDO J..r?J'l\ 
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cobrir a competencin elo presiclcnto pnru expedir 
n JlOJ'tnrin elo ::l do Julho elo nnno pnssnclo, monos 
u encontJ~nva. Duscou combinar as disposições 
da lei com o~ das instruc~õcs do :12 de .J:meiro de 
!1.876, crennclo compctenéiu dos pi·csidcntes para. 
cxccntur os ucórdiios. 

lVIas o nobre ministro nlio pôde achar clisposi
~üo olguma que désso nos prcsicJcntos a.llltri· 
bui~'üo de :mnullnr os acórdüos dus Hclar;õos; c 
só uma clisposir;iio expressa poderia justificar a 
opinii:io de S. Ex. de que, proferido tÚn acórdiio 
fót•n do prazo, o presidente clu provincin pr\de 
mandnr que subsista a cl.ccisüo. do juiz do di
reito. 

l\Ias lnl disposir.1io, CJUC não existe, fõru u no-
• gnr;ão do systcma" dn ·lei, que f{ttiz nr•·cdnr os 

presidentes ele intervir nns elei<;õcs elo jllizes de 
pnz c vereadores. 

POI'f{UC ll J~i mnrcon O Jli'UZO dentrO do qual a 
Rela~iio pódc proferir a snn elccisão,subsistinclo, 
passado esse pràzo, 11 decisão do juiz da L" in
-stancin, não se segue que tenha o Jll'esidiJll te da 
provincin o direito Llc julgar si o acórdiJo foi Olt 
nüo proferido dentro d'o prazo. 

O presidente não pórle fnzer isto,Sr. ministro: 
é uma doutrina inteiramente nova, de que não 
COA' i t11rnm· os log-islaclm·cs de i87i:i. 

O nobre ministr·o disse ainda que os carg-os 
pulJlicos niio se ndquircm pot· prr!SCJ'ipptio. En 
tomo cstn palavra no sentido que Ihu dou o no· 
bro minist1·o, c que devo ter nesta discussiio. 
Von mostrar que os cargos de verouclores e jni· 
zes ele· pnz so exercem por prcscri1Jt:rTa, como n 
olllcnde o nolJro ministro. . 

Diz n lei no nrt. 2.o § 3, 0 : 

• O juiz elo direito é o fnnccionnrio compe
tente pn1·a conhecer do v:didncle ou nullidnde dn 
elcit'~o de juizes de p:•z e vcreuclorcs dns cnmn· 
rus municipne;;, mos nüo poder:í fnzcl-o sini.io 
por viu ele recl:lrnacilo, fJUO dever:i ser nprescn
todn dcnLJ'O do prnzo da ::lO dias, contados do dia 
da npurn~!iiO.» .. 

SoiH'e o :•lcance destn di;;posir:i:'o foi ouvida u 
secçfio dos negocias do Imporia· do conselllo de 
Estt~do, composta dos Srs. Paulino de Souzn, 
Teixcirn Juuior e Dins do Cnrv:1lho. 

Nn consultll. de :17 de Setembro de 1877, disse 
n secç;ão (ltJ): 

• E' -incontcstaYel que o dec•·eto leg-islativo 
n. 2675 de 20 de OnLLtlJro de i875 retirou nos 
presi<Ientos de Jli'OVincía e no governo impcrinl 
u comp••tcncin de quo os revcstiJ'o u lei n. ::187 de 
Hl do Ago.;to do :181.6 (art. :118), para conhecerem 
uquelle;; Jll;ovisorinmcntc, c esto dellnitivn· 
mente, das ir·J•egulnrid:•dcs do qnc se resentissom 
us clo_içücs dns cnm:<ras munieipaes c juizes ele 
JlOZ. O nrt. 2. 0 § :lO elo novo decreto diz termi
nantemente qne o juiz de diJ•oilo é o (unccioum·io 
compett!ntc pn1·n conhecer clu validade on nullidadc 
da eleiolio do juizes de paz o vereadores das ca
mnrns mnnicipncs. Do despacho do juiz ele di· 
rei to llU recurso pm·n n rclnçiio do distrícto, nos 
termos do ultimo po•·iodo do mesmo pnragmpho. 

• Com a devolw;üo dn compctencia do potlc•· 
administrativo \1nrn o jndicinrio, mudou n nutu
rcznlcgal do jn ;.:nmcnto e a do sun mntoria, con
vertida cm judicial, de ndministrntiva que furo 
:tté cnt:io. 

• A jurisdicção cumnlutiYo o grndatil•n entre 

• -

dons poderes iüo distinctos om sua nnhu·ozn, 
OJ'gnnizaçiio o fins, como o executivo o o judicia rio, 
só poderia assentar cm uma distincçiio expJ•cssa,. 
que n lei· nüo fez, cm preceito tcrmin:mte, que 
elln não decll;etou. . 

. • O decreto do :1.875 marr.ou prazo pnra as re
clum:u:;ües contra· us eleições municipaes, fórn do 

·qual niio pudessem ser apresentadas, o que signi
IJca que pelo lapso do trinta dias sem rcclamnções 
convalescem :1s cloioües, ainda inquinadas de ví
cios, escondendo-se estes depois do trigesimo din. 
no escuro c olvido da pl·cscrir":tTo. E, si as re
clamnl!ões feítns u tempo nüo "prevnlecorem no 
unimo" do julgador, motivos novnmente :li legados 
depois de tl'inlu dias, nindu que provados c muito 
procedentes, ncn!Junr eJfeilo leg:ll j:I podem dar, 
pois. decorrido o prazo, se tem imposto silencio 
sobre as irregnlnridudes que não podem mais 
ser Jncrepndas :is cleit,õcs municipues. • 
· Com este parol.'cr conformou-se n imperial re-

·solução de i:J do Outnbro ele 1877. -
Oulrn consulta, em idontico sentido, é a de :15 

de Setembro do mesmo unno (lê) : 
•Foi intüriçiio do lcgislndor, expressa e positi

vam.:mtc revelada no decreto n. 2675 <lo 20 de Ou
tubro de !875, arredar do j ulgumento das elei
cõcs de juiz de p:•z e do ve.·cadores qualquc/' inter
venr.iio dos ngentes uclministrntivos c do proprio 
g'ovérno imperial. 

• Pelo ciwdo decreto as ir•·cgulm·idndcs das 
clci~'õcs do juiz de pnz c do vereadores das cn
mnms municipncs encobrr,m-se no amplo e. som
bt·io m<mto da P1'fscl·iprão, si niio siio allegn· 
dus pelos intcressmlos, dentro de trinta dias, con
tados da clula da apurar.ão gemi, u que so refere 
o nrt. 20 § SU. . • 

• As reclamações npJ•escntadns no prnzo indi
cndo siio julg-IICI:•s pelo juiz de direito, (unccio
nm·io ccm.peúmtc (pnlm·ra's daloi) para con hccer 
da vnlidude- ou nullidade de tacs eleições, 
com recurso parn u Helnção do districto. As· 
sim, ]lOis, o ~ ::lO do citado n1·t. 2.• não pormitte 
que coBhel'u da muterin sini'io o juiz de direito, 
com recm:so· parn a Bclacão, provoendo pela re
clamnçiio que súmente a elle póde ser apresen-
tacln. ' . 

• A secção ni}o insistirá nn nrg-umentação qno~ 
om clive••sas e scguid:•s consnltus, tem udduzido 
pnru fLmd:ullentm· a intclligcmcia quo dtí :i lei 
no s~ntido do ter ficado o govern0 exclllido de 
qua_lq!u'?' ingcroncia no julgnmcnto das eleições 
ele .lutzes do puz e vereucl.ores das cnmnras muni-
ci~M. • . - · 

Si do que se téa tou foi nrrodr.r complctllmento n 
intervonoflo dos p•·osiuentes dó provinein c do 
g·ovcrno imp~r!al nu apreciação das eloicões de 
vercndores e JUIZOS cl.e puz, como p•·ctcude o no-
IJrc miuistro justillcnr o neto do presidente d:t 
provincin do Cenrü dissolvonclo uma cumm·:~ mu
nicipal fJUe, cm virtude de acórdiio do tribunal 
·da Bclnci'io, estava em cxercicio, havin anni! e 
meio? Como imag-inur esse pretendido conllicto 
de attri!Juir.ão? D'ondo voiu no presidenta dn 
província nitrilmir;üo pnra expedir a portaria de 
::l de Julho ilo :1878 'i' 

Pura quo o cidndfio intaressndo roclnme contra 
a vnlidndc das eloiQücs do vereadores c juizes 
de pnz, hn o prazo ao 30 dins ; si nlio us11, dentro 
desse prnzo,do scttdircito do roclumar,n nu! !idade 
encolJro-sc, nu ph!·usc dn socç1io elo conselho do 
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Estado;. rio amplo e som!Jrio mnllto dn·pres· 
cripçüo, e. o.s vereadores o juizes de paz _entram 
Clll OXOrCICIO. . . 

O Sn; ConnmA: '-:Vou procurar entender· o 
·pensamento do· nobre ·ministro. Qutmdo umn: 
comnrcn· é dosmembrnda para concorrer para a 

Entretnnto;o presidente dn pro'vincin, que não 
. dovip do modo olgum intervir nessas eleições, 
julgou-se com o direito de expedir, anno e meio 
depois, umn portaria declarando que o exerciciõ 
dos verondores e juizes da pnz ern illegnl, por
que o ncórdi:io fôrn proferido com' tnl ou tal ir· 
reguJ~ridade I . . · . 

formn~iío de ·outra. . • . · • ·· 
O Sn. ~I!NISTno DA JUSTIÇA:- De outras. 
O Sn. ConnEIA :-... ou de outras, essa co· 

rnnrcn dove considernr-se cxtinct..1. Mas ,1unndo· 
hn oxtincc1ío do. uma comarca, o numero das 
comarcas da provincin· reduz-se. . ·· · 

· Niio póde o cidadão reclamar sin1io dentro do 
prazo de 30 dias,. o o presidente dn província, 
que niio tem nttribuíç1io nenhuma relutivnmento 
atacs eleições, pôde, no fim de· ::mno e meio, 
mandar dissolver uma cnmarn municipal, e pro~ 
ceder a nova eleição I • · · _ • 

O Sn. liiiNISTno DA JUSTIÇA:- Põdc:se · au
gmentnr, como na hypothose do que hoje tratei. 

O Sn. ConO:EIA:-'Vnmos apreciando os factos 
pnrn depois ciJCgnrmos ás conseq uencias. · 

. Com eJfeiLo, em algumas ocnnsiões as assem· 
bléns provinciaes ttlm supprimido comnrcns, e·.,;.-:;,. 
neste cnso o govcwno não pódo deíxnr de cOnsi·· ' 
de1·m· nvulso o..juiz dncomnrc11 supprimidn; mas· 
confundir n supprcssuo·. n extincçiic:•, com n 'des
membração de terriLorio ó alterar a natureza dns· 

O Sn. JuNQUErnA:- Ncin o proprio Visébnclo 
dn·Pnrnahybn .faria isso, hn 40 an:nos. . · 

O Sn. ConnEIA :-.As secções do conselho do 
Estndo.aprecinrnm de modo severo esse procedi~ 
monto obusivo do presidente du provincia ; e o 
nobre ministro vem di~tinguir umn phase cl11 
outra pnr11 justificar o conJ!icto de nttribuição? 

O Su. ll!lNISTno DA· JUSTIÇA :-.0 conílicto foi 
considerado .procedente pelos secções. . 
· O Sn. ··connErA:..:_ As secr·ões dizem mais do 

rjue cu, niio dizem simpleomonte -abusivo- e 
podem bem justificnr sua qualifict~çiio. 

O Sn.··FEnN.\NDES D•\. CuNiu:- Criminoso. 
O Sn. ConnErA :- Qunndo 11 Relação achou-se 

cm prescnçn do semellwnte neto do presidente cln 
}Jrovincin, o que hnvin de fazer? 

·O Su. Fr.:nNAI\"'lES DA CuNnA:- Veiu-se enver· 
nísar sophismas. · . 

O Su. CounmA:- Elia nunca devin ter apre
cindo a segunda phnse; viu-se a isso constrangida 
peln demora do governo em decidir um caso· 
urgente. O presidente ela provincia lwvin su· 
jcitndo •10 governo tl·sun jlortnrin de 3 do Julho, 
c o governo nté !lojo não deu decisão n estores· 
pci~. . .. 

O Su. FEnN,\NoEs DA Cm,ÍrA:- Como ter havido 
conflicto de nttt•ibuiçiio, qunndo a lei lhe cassa todo 
o direito 'de conhecer do semelhante nHctorin 'l 
Onde a collisiío ahi? São cousas absurdas. 

O Sn. JUNQUEIRA:- I:In de ser premindo. 
0 Sn. CANSANSÃ.O DE SrNI~lDÚ (J!resicltmtc do COn· 

sellw):- E bem. merece. • · 
O Sn. ConnErA:-Aínda bojo o uobremínistl'O 

tratou do explicar o sou procedimento com re
ln!(iiO aos juizcs·de direito de couwrcns dividid'as, 
c ae~:larou que as cemnrcas foriu:n supprimidas e 
que os juizos de direito flcnram avulsos. 

cousas. · · · · 
o Sn. lllfNISTno DA JUSTIÇA:- A desmembração 

póde trazer a suppressão. · . 
O Sn. 'ConnEJA : -Quando se desmembra uma 

ou mais ·comarcns da província nura n formac1ío 
de outra, o numero total dos coôwrcas augmêa-. 
ta : o bastn isto para o nobre ministro ver 
quiTo inexaclamente npplicou n doutrinn. A co· 
marca do Ptm\ em l\linus foi dividida .em duns, 
nns de Sete Lt~gôns. o de Entre-Rios;· e o do 
S:tnto Antonio da Patrulho no llio Grande do 

· Sul o foi igualmente Jlt.IS de 1\Inquiné e Rio :aos 
Sinos. · · · 

O Sn. Mrli'ISTno DA JUSTIOA :-Em l\Iinas não 
foi dividida em duns. · . 

O :Sn. Connr.:IA: -Pois trntemos ·sú das do llio 
Grnnde.i:lo Sul; o cnso ó o mesmo; mas basta 
um parn ti nrgumentnr•1io. Dividiu-so,n comarca 
que se chnmava de Santo Antonio da Patrulha· 
om duas, clcmominnndo-so uma do :r.Iaquinó e . · 
oc1trn do Hio dos Sinos :e o nobre ministro, con-' 

.sido1·ando .CJuo havia e;-.:tincofio dn comarca de 
S:mto .<\ntouio da Pntnllhn, nomeou juizes de 
direito novos ~nru ns de l\'Inquirié e do llio elos 
Sinl)s, e. deixou nvulso o ju,iz de direito -dn nntís-a 
comnrcn. · 

Orn, da supprossiio ou extincç1io ele comnrcns 
result:t que n despesa. que se· faz .Pela .verba
Justiçns de -1.• instuncin-reduz-sa, porque ha 
cossnç1io dn grntifir:nçiio do· juiz do direit, e dos· 
vencimentos do promotor. puhlico. l\lns houve 
ncnso ulgmna rocluc~'ii.O na despoSa pela verba
Justiças de :1.• instanciu-nu provincin de l\linas 
e na .do llio Graud<•· doSuJ, com .os netos das 
assem bléas . Jegisl:ttivns provinciocs ncorcn das 
comnrcns .do Pin'tl e de Snnlo Antonio ela. Patru
lha? Houve ttUl.\'tncnto .e augmento que .Sómcnte Sr. presidente, ouvi com atton~iio !IS Oliser

vncilos feitns pelo nobre ministro, mas n1io pude 
morlificnr,o meu juizo nn apreciuçüo dos netos-de 

· S. Ex. ·com relnçlio nos juizes de direito das co
marcas elo Pnr:i, em 1\fiuas-Gernes; e de Sunto 
Antonio dn Pntrulha, no Rio G1;ando do Sul. O 
nobre ministro considera que, oroadn uma novn 
comarca, pnrn o que ha sempre alter:11•1ío no ter
ritorio. dÇ lllg"Llmtl OU nlgumns outras, estas flcam 
supprJmJGlns. 

foi legal em parte. : · · 
Assim, clivididn em duns. a comnrca de Santo 

Antonio du Pntrulhn (e JimiLDr-me-hei n-rncis·· 
cinnr solJre esta), o resultado ern haver accros· 
cimo de desposa com o pagamento de vencimentos 
no novo juiz do direito. l\Ins o que aconteceu de 
fncto '! 

· O Sn; lii!NIS1'DO DA JUSTIÇA : -Não õ assim. 
E' Jlrovnvel que nüo mo exprimisse bem. 

O Sn. JuNQUllll1A.:-:-Ficou um, n~mcou dons; 
si'to, portnnto, tros JUIZes com vencimentos. · 

o sn.. COUllEIA :- P~gnvn-se ao juiz do direito 
da Dnt1gu comarca de Santo Antonio da Pntrullln 

. ·-·---zrov 1\LÕO «L-rfl'A 

OPl':IV\DOR 
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3:GOO,S, e n:;ora pn:;a-so, depois dn execução que 
·o nobru niinistro dou á lei provincial, aos trcs 
juizes do cUroito 9: GOOpOOO, . · 

Siío extinctões que diío c~to ·resultado: 3:600$ 
para o .i urz de direito do Rio dos Sinos, 3:60015 
para o de :Mnquínú. c 2:400;5 pnrn o que o nobre 
ministro declurou avulso. · 

O Sn. MTNrS1.'nO DA · msTrçA :- Não declarei 
avulso; foi a usscmblén Jlrovinciul. .. 

O Sn. Connn:rA :-A nssemblÍla provincial niío 
. podia dccJarm· av'lllso. 

O Sn. l\IINISTRO D.\ JUSTIÇA:- .•. supprimindo 
::r. comarca. 

O Sn. JuxQumnA ·:-Não supprimiu. · 
.. ,... O Sn. C•JRnEu:.-:Eis ahi; o nobr·e ministro 

confunde os termos. necordo·me de que o nobre 
ministro disse CJL1C · n propria lingttn tem stw 
lo:;icn, e. a logica da Jin:;ua não permitte que 
se clwme suppressão nqllillo de que l'esuJI.u 
::r.u:;mento. 

0 SR. MINISTUO D,\ JUSTIÇA : - DeiXOU de 
existir. 

() Sn. C.~::!nET.I. :-O numero do comnrcns da 
província do Rio Gr:::::tde do Sol foi augmentado, 
e o nobre ministro diz que houve suppressão I 

0 Sn. MINISTRO DA JUSTIÇA:- A entidade juri· 
dica, quo antes existiu, desnppnreceu. 

O Sn. JuNQunrnA :-V. Ex. já ropolliu essas 
supprcssues du nome. 
·O Sn. ConnErA:-N1ío desa)opnreoeil i n divisão. 

não tem esso cfl'eir.o. 
A .thcol'in do nobre ministro é tiTo perigosa que 

dá em rosultnclo poder. demittir-so indirecta· 
mente um juiz de 3,n cntrancin. 
• . O Sn. JuNQur::mA :- Ou qualQuer outro em· 
pregado. 

O Sn .. ConnEIA:- Uma comarca de ··terceira 
entrnncia niio p6de ser :oupprimida, como, por 
exemplo, n da cnpitnl da província de Sergipe; 
mas a nssembléa provincial raz-lhe nmn modill· 
caçiio ao crear outl'a; o nobre ministro diz que 
elln foi supprimidn, nomeia juizes novos, o eis 
alli indirect:tmente demittido um juiz de dircilo 
de terceira cutr·ancia. . 

Os juizes de direito das com:~rcns do Pnrú e ele 
Santo Antonio dn Patrulha niio podium ser de· 
clurndos avulsos ; c o que muis me sorprendeu, 
Sr; presidente, foi ver o nobt·e ministro recorrer 
á consulta dn secção de justiça do conselho de 
Estudo de :17 de Dezembro· de :1.870 }larn expli· 
car seu acto. 

Nessa eonsultn, ao que foi relator o Sr. Na
buco do Araujo, encontrn-se a m.nior condemna· 
ção para o procedimento que teve o nobre mi
nistro. 

o Sn. :~uNISTno DA rusTIÇA :-Eu hoje li um 
trecl1o. 

O Sn. Connr::r,\. :- Eu tombem ::r. tenho aqui ; 
e a tenho lido 11111itas vezes. 

O Sn. JuNQUErnA :-Pela theoriu do nobre mi· 
nistro os nntig-os feitores conferentes da all'nndog-a 
que se chnmnm hoje conferentes, estiío. todos hoje 
supprimidos, basta a simples.mudança do nome. 

O Sn. ConnmA:- Espero que o nobre ministro, 
examinando do novo esta questfio, modificará 

- --

seu modo de cntonf]or, o exocntnrá sem preven
r;iío os principias estabelecidos na consulta para 
llypothoscs'como as quo se·dorain com as comarcas 
do Pnrá c dei Snrito Antonio dn f'ntrnlha. 

O rruo se J'oz em virtude daquella consu!La niio. 
provocon reclumnoiio, no pns~o ·que n exocuçiio 
que o nobre ministro dá ít sua. cloutrinn tem ex-

. citado :1s maiores, c, o que mais é, as m~is ·fun
dadas reclnmnçõcs, · do .que ou estimnrin que ::r. 
ud~}linistrar;i'io do nobt·e ministro fosse isenta. 
:.o nobre ininisLro snstentn com ::rlg-uns nobres 

senadores que, qunndiJ.as nssembléns provincincs, 
no uso tle sua nttl'ibuiciio constitucional, cream 
uma comnrcn, d'ahi resulta obrigatãoindecliunvel 
para n Msemblén gocrul do votar J'undos pa1·a 
png-amento do nov.o juiz de direito. . 

Ninguern desconhece, nem contesta ns assem
bléas provinciuos o dit·ciLo. de crem." comnrcns 
9UaJ?.dO o jt1lgnrem conveniente aos interesses tia 
JUStrçrr. 

A nossa questiro versa sobre os ell'oitos da lei 
·provinciaL crn relnçtio ú nssemblén g-eral. . 

A assembléa get•ul tom a attr·iiJUir;ão, que.niio 
lhe pódc ser contestada, nem foi posta cm dtwida 
polo acto addicion:d,do llxnr unnúnlmente a des
pesa pu!Jlicn; o ningucm púde impõr-lhe a dos-· 
pesa que Jw de f:tzer; é seu pleno dit•eito exa
minnt· qual a que eleve nuLorizar. 

E' tumbem <liroil:o impresr:incUveJ o exclusivo 
do poàcr icgisl:ttivo voLtn' os impost_o~ E:Crnes;· 
com cujo producto tem de set· pagos os Jurzcs de 
direi to ct·cados em virtude de lei pr·ovineinl; e 
cumpre·lho' ver até onde deve exigir sucrillcios 
nos contribuintes. 

Si niio estivessem em rrttcstlío as importantes 
attribuir,iJcs ela assombfóa ger:ol de de.,rotnr 'an
nualmonte a despo~n publico e do lnnl;.nr impos• 
tos, as lois pruvincincs ct·enndo comnrcns não 
son·rerimn _nonhtlm embaraço. Paguem. as as
scmbléas provincines os respectivos mag-istrados 
o Ludo está acn!Jaclo. 

O Sn. DIAS DE.CAnvAr.uo:- Àpoinclo~ 
O Sn. Connn:rA.:- Porque nüo leÍnbrn o nobre· 

ministro n idéa de sepnrnr-.se da verba-Jt1stiçns 
de L" inslanda- as qu:mtins que hoje por ella 
se dispcndem em cada provinciu, allm d:e ll1e 
ficarem pertencendo, com tanto que nunca mais· 

·a ns5ombléa gora! touba de crear impostos e de
cretur despesas por forçn o em consoquenci::r. 
da 'lois prol'incínes crcnndo comnrcns 'i' 

O Sn. DIAS DE CAnvAr.no :- Apoiado. 
O Sn. Lr::Xo Vr::r.r.oso:- Dô·se·lhes rendas .. 
O Sn. PA11ANAGU.Á.:- E' mais Iogico. 
O Sn. LnXo Y11:r.r.oso:- E' mais .uma razão 

parn refornwr o acto addicionnl. . 
O Sn. Connr::rA : - O quo os nobres senadores· 

Pl"etendom ' ó reformo r a constit.ui~'iio , c om 
pontos tão substnncines ·como aquelles ·que en
tregam ú usscmbléu geral n docretncão nnnunl da 
dospesn publica e n votnoiio dos impostos. . ·. 

. O que é preciso é entender· as disposições con:-· 
stitucion::r.os do modo hnrmonico, no seu com
plexo, o n1io tomal·ns separadamente. 

O Sn. PAnANAGUÁ. :- De modo h::r.rmonico., 
apoiado. · 

O Sn. Connr::iA: -Imaginemos que o poder 
legislativo vota fundos para p::r.gnr ::r. mais um juiz 
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de direito om.provincin, onde j11lga vantajosa n 
creaçíio do urna comarca : llca por esse fQcto 
cronda n comnrcu? 

Não so auuulla o acto da nssemhlún gernl si a 
assemiJII!a provinciul entendo que 11iío convem 
aquella crouçiio ?. Tombem CrClmdo-n · niio so 
segue qne forQosnmente n nsserrrbléa gcrnl vote 
impostos p;Jrn pugnnwnto dos rospet:tivo~ ruuc
cionarios. g,;r.n é quo ú a questfio; d'uqui (j· que 
Tem a. difficulàade. 

O Sn. PAr;lAli'AOUA :-Si n assemblén geral nüo 
tem o dir8ito do r·evogar n lei proviuciul, tem o 
dévc1• do consignai' os fLtndos. 

O Sn. JUli'QUEI!'~\: - Si não puder ? 
o Sn. ConnEIA:- A verba-Justiçns do :1.~ in· 

stnncitJ-tem crescido extl'aordin:JI'iamcnte nos 
ulCimos c~e••cicios, e ú hoje Xlll1ito considc•:.veJ. 
Si ns assorn!JMns provint:ines que' cm br·evc têm 
de sct··clcit::ti', nns CJLWCS hn do predominnt· outro 
pnrtiilo, olov.nrem ;linda nwis o nnmor·o dns co· 
marcas, 11 n~scmblé:• ger:1l lw de ser forcncln ir· 
remedinvelmen"te a decret:n• im]Jostos IWJ:a png-a
mcnto dos novos funccionurios para cuja crcu<;iío 
niío concorreu ? ·. · • 

Isto .é lJUerer dar 1í disposi~iio do acto addi
cional nlcnnce. l)l1e niío tem. · 

O Sn. JuNQUJ;:znA: -Silo os nsseinlJléas pro
vincincs quem f:1zcm o areamento da j nstir.a. 
Isto ó uma idi!a perigosa. • · • 

O Sn. PAn.tiNAauA:----: Einqunnto n1io houv~r 
uma providencio nn lni, ó só n iilfiuencin dos 
pre~idlllllcs do província sobre. os asscmbléas 
proviucines. • · . 

O Sn. r:onnErA :- O nobre· ministro susten tn 
uma opiniii'? singl11ar cm rcla•:1io á ultima lei dtl 
guarda nncJOn:IJ; entende 1Jl10 esta lei acubou 
co1n n nnLiga truatdn o crcott novn ... 

O Sn. JuxQUllinA:- Ql1e SllJlprimiu. 

toes o nus, é· fucil de ver qn1ío exposta Jlca a Ji
l)6i'dado do cidadiío. 

• 1\Ias, para o~:cor~:er .. a. ~sto mal, o remedio é , 
ncio suppl'imil' a guarda nacional, que t1ío bons 
senri(;os presta o tem prestado; siniío restituil·a 
á sua missiio, e organiznl·a. de maneh·tt qne a 
possa exer·cer sern constrangm1ento. •· 

O Sn. LEÃo VELT.oso:-Porque não suppri-
miram? · . · . 

O Sn. Connm,\ :-'- PÕrque VV. EEx. agom não 
suppri mem ?·As canu•ras estilo· obert11s. 

9 Sn. JUNO.TJEtnA :- ,Estiío .sq ·nomeando coro
no is O tenenteS•CDI'Ollers. ,. .... 

.O Sn. Ln:Ão ·VELLoso:-·Eu voto pela sup- • 
pressilo. . . • 

O Sn. CommrA:-A proposta foi remettida a 
uma commissiío especial, da ql1al tive a honra de 
sor·rcl:~t•>r. ·. · 
· Do pnrecer destn commiss1ío vê·se que nüo se 
traiavn aiJsolutumento de extinguir o pessoal 
existente como o uob1·e ministro suppüz. 

S. Ex. começou por netos do reintegrn(;iío de
offici:ws, n1io ~ú para postos preencllidos, como 
paru posto.s cxtinctos peJa lei, qua_! o do chefo de 
estndo-m:uor do commnndo supcrror. . 

0 Sn. MIN!STnD DA JUSTIÇA:-Em Jogares onde 
.não estava em cxecuçilo. 

OSn. ConnErA:-llfas si a lei já havia extin
n-uido o posto, o que significa a reintogrnçuo? 
o Sr. lll'esidonto; poço permissão JMr:J Wr o pa
recer da commissiio, aprescntl•do·nn·sessilo de 23 
de ~Iilio de f873, nl1m do justificar a intelligencia 
que dou â lei da g·uarda nacion~J, em contrariC> 
:i do no!Jro mini:;tro. . 

o-sn. ConnEIA: ~Aproveitando-me do dito de 
·S. Ex: do que· n ling:up tL'Ill. n sua logica; Jcm-

.._ bra~e1 ll ue o nobro mmrstro d1s_sc-n nova guarda 
llaC!onnl, quando !'(•al!nçnlc n:~o lw nov;n gtwrda 
nacronal. O nobre mmrstro tom dado a loi sen· 
tido que nilo tem. · · 

E o nobre seundot• peln Dahia, o Sr. Dan tas, 
quo umn vez tidmir·ou-se do que eu me estivesse 
mostt·ando libci·nl, ver·ll por esse ]Jnre~:er fJtle nãp · 
ú novo o roem liberalismo, que nnda tem de.in· 
compatível ·com o partido que deseja çonservar 
as livros institnicuos c1ue possui mos. . 

• A commissr.o" especial, incumbida por esta 
august:t cnmnra ele estl1d:1r a pr·opostu do governo 
para reforma da lei dn guarda ·uncionnl, vem elO$· 

. empenhar-se . da obriga(iiiD qt1e lhe foi im-

Sr. presidente, ostn lei· foi o remltndo do uma 
proposta nprescntncln _pelo minis:ro dn justica nn 
sessiio d:1 canwra dos depntudos do 2 do 
Abr! I de !873;_ l~or os::n propostn _v8;se que niio: 
lHIV!n nonhuma.mtcnç:~o clc.supprrm1r .a gunrd:1 
nucion:l!, mas srrnplcsmonre do modiJlcar a sua 
org:miznç~o. Dizin n proposta : 
. • E' limitudo o numero dos que-entendem que 

antes conviria abolir o· instituim1o,do que clar·llle 
mais adecJu:rcro regimento. • · 

posta. . 
" A commiss1io ·examinou a materin á luz.dos 

princípios que, det()rmilllJm, nos pnizes livres, ·a · 
solu~üo dos pt·oblemus que entendem com a or
gnniznr·üo socinl. 

• Dc'sejosn· de. dar no cidadiío lJrazileiro toda .a 
independencin, pnr·a quo clle possn intervir. 
com a mais completa isençiio o· liberdade, nos 
netos legues em que é chamado a .manifo~tar-se 
sobro os negocias -publicas; . . 

• Convencidn de q~o e que mais importa, 
pm·a u1nnutençiio das .iustituiçues fund_:lmentaes, 
é quo estas so nchem rodeadns do Jors comple
mentares, qne n1io vexem nem opprimnm o ci
dudiio, pnr:• crue, cndn vez mnis, nollo so fortu.~ 
Je~n n crJJll!(lt dn excellencia das mesn)as ins ti~ 

• O que dosllgurn 11 physionomia da guardo 
naeion:d, o n torna vexutoria, 1l o emprego ql1e 
delln se tõm feito como for(·a orclinnria do po

·Iicin. S:1o insupportavois ~~~ obt·igações quo ho.io. 
IJcsnm sobro os gunz·dns nncronaos em servif•ci elo 
rondas, pntrl1llllls, cudeins, transmissões do or· 
dens, contlnet;iio de criminosos o de dinheiros ' 
publicús, clínri:1 e roitarndnmcnte, como so · 
fossem gnnrd:Jsrnunicipacs ou pedestres ulistndos 
c pngos para servirem em qnnrt1JI. Nudn mnis 
cont1·nrio 1\ índole desta instituiçiío. E qunndo 
so oiJsorvu de quo m_oqo_ os interesses pn.rtidurios 
especulam com a SUJOI~'uo da gnurda nacional a 

tuiçõos ; · . . . 
, Corto do que nbnlado ost:t o odrfimo social 

quando o cidndiío sente-se pendo no I ivre exer
cício .do. su~s fncultlndos naturnes, e no legitimo 
uso de seus dir•eitos : 

• A commissiio teve, autos do tudo, do oxa
minor óscrapulosnmr.nto si, Jlarn consBg-uir o. 
seu intento, convinha abolir n inslitui~•ão dn. 
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g'Uuruu nacionnl, on si bn;nnvmn ns providencias 
~o projec.:to, c qrwcsquor OL!Lrn~ JIO m!ls1.1~0 son· 
udo, pm·a que, sem perder-se nm moiO.JU 01'1;"11· 
nizntlo· e uceiLo· de ncndil' p1·omptnrnento com 
os lll'ecisos rcenrsos u0s diõ1s ng-itndos do gucJ'I'll 
ou de commo'.)ão int<Jrna, se rilcnn'.)asso !l n~o 
muno5 pntl'iotico empenho de mnntot• o calnd:to 
de~nssombt·ndo do vexnnws nos dins l.rnnqu.illo;;, 
que feliznwntc tum :•ssig-rt::tlndo o viver Ol'dina· 
rio dn nncionnlidndo brazi lcit·n. . 

• Unanirncmento decidiu n commis;;iío, dopois 
r.lc nturnda np1·cdnofio dcsw f)uostiio prelimin!'r, 
qno nada nct;Jnsclh:wn por crTIIJlla~to '' m.cur~n 
eXtl't·Ina da abolrQfíO c1n g-nnrdu IHtelonai; .IUSLJ
tui~ülo que, lilJerl11lin elos nln1sos f)tto á sua sum· 
]Jl'::J se Lôrn g·cr•nclo, pódo nindn continu[tr n prc:;
tnr, om momentos arriscados, os mesmos impor· 
t:mtn~ servioo~, que tnnto n tõm illnstrndo, .c 
fJUC tfío noluvois rorarn dnrnntc n prolong-ndn 
gn;,rrn que tivemos elo snstontn1· contra o P:Jl'tl· 
guny. . . 

" J.~Clssn epocn nHHRoravol do unHt gnerr:1 
popul:n·, qnu dcs11e1·tou, vivido, o p:·tt·io· 
tismo nncional, o atiron nos riscos do~ com· 
!;ales os vnlcntcs c brioso< volllntnriOS cln 
pat1·ia , s:1hidos elo todos os ponto,; do ter· 
ritorio ; reconllecem•,s f!llú não fo1·nm <le 
m:lis os sot·vi•;o;; omincrt'tos f)LlO tovu do fJrestm· 
n g·ru1rdn nncionnl. 

• N:io· são divcr;;ns elns de entiio ns con· 
dições tlo lloje, pelo qno rospe~a 110~ rc· 
cursos do f[LHl plHI!"nos Janc;:11· 1~1an : s1 ns 
mosn1us dolo:-osas ctrcnmstaucws lllfdlzmento 
se rop<Jlircm. 

• O fJllC signit1cnriu, pois,. dcs),,nr';l!·"rmos 
cm t11cs circnmr.t:mci11s o moto que Jtl pos· 
suirnos de nu~.rmenlat· a foJ•çtt cnc:HTCg-ndn 
da diJfe;;n nucion:ll c dn nwnutmwão dn 
trnnquillili11do intet•tw; meio <!_c fFie. dis· 
!JÕL•1H U ll$Qnl E:Sti.lt.lOS CJUC lHJS SilO VIZIIlhus? 

" Ser·i:1 em nn1 pniz tfio vnsto, en1 fJllü ~s cGJU
nlunienr:ücs não stto faccis o se :H:lHl n1n1lo e~ .. 
pnllln<.la' n popL:Iaoi.io, mnis u!n clenr.c:_ntn d~. fr~· 
qucza ["'lo nHtiOI' crnb:u:aço a rc.un1110 tlc_J cem· 
sos, quando •:ontcndas mtern~c1onnes 11110. Jl_Ll· 
dcssom ~cr pneitic:llnunlt! solvrdns, orL ns patxucs 
(ICC"/Ig eSf!lltJCCSSOIÍI O CfllllJlO Jegal [Hll'll (li'OVOC:tl' 
:1s Ucplurnvois I utn8 in tc~tin:ts, quo cun.1 ru·c D.C!S 
gOVCl'llOS O UO:' [)OVOS C VItal' COO) O llHlXtiiiO ClU
dudo, pal'il n~o roeunl'ent no c~uninho da g'l'ttll
dczn n da pt·ospcrid11dc. 

, Niío potlcudo a cornmi,.;são, pelos fL~n~lados 
moti~.·o~ c-.:postos, con<:OI'(llll' nn niJoltl'"o dn 
o·unrda nncionnl pns,.;ou a considcrur eml:t um 
ilus OIHlS n que hcn c:J111 sujcil11, tlcpois ele con· 
vertida om Jci n p1·opost11 do gonn'!lO. 

• Este~ on ns stio : 
• Em tempo do paz, n reuniiTo umn YOZ por 

nnrro, cm din designmlo pelo command:l!I~O sn· 
perior. pn1·n rm•isln de mostrn e excrcH~IOS d<;~ 
instrncrotio; rcnniiío que, onti'Cinnto, nuo tc1'11 
lugnJ' tltius mczos untos ou depois de <ILWifJLlCI' 
elci,iio. 

• Do certo que, om tempo de paz, não pó de 
exigir-se menos dn gtl:lt'dn nncionul. Fica nbo· 
litlo todo o serviço 11111'n n g'Llarun nncionnl qn 
rcsc1·vn; e npcnns, uma voz pot• :mno, em dtn 
provi:uncnto do:õiígnndo, n1ns, nun1.~n ·ont época 
clcilornl, se t•cnnirít n gnnrdn nncionnl ·elo ser
vi~o nctivo pnrn ro1•istn de mostrn a cxorcicios 
de instru@mio·.... . 

• De1•eriiun sc·r dis]lCnsaclos ossos exercícios, 
c com ollcs n rc1'i$tn de mnstrn? 

• Niío pnrocon :\ commissão ncertndo dccrctnr 
essa medida. 

• Sem vexame, nem constr;mgimonto, pódo 
n gn:u•dn nucional reunir-se umn vez por nnno, 
c recebct· n instrucoiio que então se lhe pó de 
dar~ p.cqucnn, é ycrdndc, mns qnc; ::i vnoLngonl 
tle deixm·-lhe no,ues du SCl'I'Í"O rnililne, renno n 
de manter o espírito de corpÕrnrão, qnc tanto 
cont1·ibue parn o melhor serviço. . · 

• Nas ópocns nnol·mncs é entiío clr::unnda a 
gunrdn nncion:ll n dcsempenhnr todo o scrvioo 
f)LW.insti11cm a snn cxistcnuin; tcnr.lo de cnrnprir 
n obl'ignt•ão con~titucionnl, imposta n todos os 
lJt·uziloiros, de pegar em nrmns pnrn sustcntu1•em 
n indopondcnci11 c intcgl'idadc do Impo1·io o dc
fend•·l·o de seus inimigos externos ou internos. 

• Em prcscmçn dessa siluaoão cxtraordinnrin 
não p•jtlc dd:wr n gnurdn nucionnl do prestar 
totlo o scr\ric~o que as circumstnncins oxig·irem, 
o SCI'I'iço ordinario, como o de dcstnmuncnto o 
ele corpos dosL11cados. 

• A g·arnnlin unicn que se lho púdo o deve dnr 
cl a de nsscgurnl··lllO fJilC so dispersnrí• logo que 
ccssnrom os imperiosos motivos que rcclnmnrnm 
n sun I'Cuniã<). . 

• Esta gar11ntia está na proposto; pnis que o 
gove1·no não púllc decretar css:~ reunifio ~infio 
poJo tempo preciso, clnnclo contn do sctt :•cto no 
poder legislativo, ao qual fica conllndtt n pntt·io
Lica tarar:~ de por cobro n qn::\lcruc,· oxce~so que 
se do uns ordens cxpodidus . 

• O qne n com missão pôde fnzcJ•,. no· sentido 
clns opiniões f)LlC tern rnnnifestndo, foi tornnr IJem· 
snlicuto, [101' nmn dus cmorlil:ls que tem de su
jeilnr ü upp•·oYn()ITo da cnrnn1·n, que o serviço .ha 
do rcdnziJ·-sc no lompo estrictamcntc nocc~snr10. 

• Fic:mdu mnito limitndo, ou rtnnsi dcsnppnl'e· 
cendo o SCI'I'iM dn gum·da nnuionnl cm tempo de 
pnz, l1n, ao mõ~nto tompo, coHvcnicncia nm uu
gmcnlnr o llumero elo Pl'llf.'ns dos batalhões, c 
0111 reduzir o qLwdt·o dos oJTicincs; convcnicncin 
n C!flC :1 propostn nttonllc sntisfnctol'imncn lo. pois 
qtw de modo atoum pt·iva de seus postos os pf[icitws 
t•:.cistentes. 

• Estundo o servioo dns m·mns cm condi(;ÜCs 
cspcciaes nn Jinhu ilo nossas ft•onleil·ns, niio se 
póde tlcixn1· elo mnntcr n lcgisln~fio exc:opcionnl 
f)LlC regulo o sorvi'.)O dn guardu nuc:ional nas pro
víncias 1imit1·ophcs. 

• "F.:rn tCll1JlO tlc gtwrrn cxtcrnn, rcl:lclli~o, so· 
dieiio, OU ÍllSlll'I'CÍ<'ÍÍO O S<•ri'Í"O OI'Uilllli'IO, dtl 
d•;sluc11monlo ou do· co·i·pqs flcst:tcndos, m~s ui' i" 
C1llliCilliJ peJO IOlllJ'IO f'li'IJCISO, O CONl U Ofll'lg'fi~a9, 
imposta 110 ftO\'ot·no, de <1111' conta :í IISsoml.llen 
go1'11l dos moti\·os que o levaram n exigi!' esse 
$Crviço. 

• Sendo, poi·ém, inadmissível que essa legis
lncão cxccpcionnl se nppliflllO n todo o tm•t•ilo!'ÍO 
dnc[nOllus prnvincias, :linclu qu:mdo muito u!'ns· 
tndo du s fron loirus o CCI'cndo elo do ou Lms cm 
que vigora n lei cornrnnm, n proposto irnplio ao 
g·ovcrn·o :1 obrig:wtio de lirnitur o regímen cspc· 
cinl nos distl'ictos" dns mesmas proYincins mais 
proximos dos estados vizinhos. 

• U111n dus nwioros ncccssidmlcs n :lLLondcr, 
dcselo que se pretendo, n IJom dn lihorundo do 
cidndão, cxlin{Jttir o scrvifO dct {JllCII't/ct uacionat 
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-cm tempos no1'1i1acs, é a de cuidnr 11:1 subsl.ituit,ão 
fJUe Se tem de dn!' no lllOllO du fuzor a polida clns 
pO\'O:Içucs, interesse viLa! du sociedndu, que 

· Grtmpro niio llquc no desnmp:u·6. . 
• Po;Jo neto nddiein11nl, compNe ;í~ nss(lmblrns 

.Jlrovineines Uxnr, sob1·o ini'tH"Illa~·ão tlo p1·esidcnto 
da província, n fOI"Çn JlOiicinl respectiva (:u·t. :11 
§ 2. ") c legislar sobre· a pdlicia e cc.,nomi" nm
nicip:ll. (.Art. :10, § 2. 0 o art. i.• da lei de iutcr-
}lrc?tnção.) · 

• Tr11Ln·se, em v.:rdnde, de um seJ"\'Íl:o prrJ
vinciul, cntr·cguo nn zelo e solicitude d11s Íossom
bléns d:1s provincins, nue ilu eei"Lo IH'C>Verfio. do 
modo nmb <:onveniente, pnru qne niio porigTwm 
n trnnquillidnde o seg·uran!)n pulolieas, rJ niio ca;;se 
a. Yig-iiHnciu i!1dispons~\VCl nu peeven~iío e re
pressiío dQs Ct'llUes. 

• T.udo estarin nttenditlo, ombom desappnre
écssc o SOri'Ít>o policial, que, om virtadc d11 lei 
vigcutc, presta :o guurda nacional, si as provin
cius dispUZOSSOlll Ç]O l'OCUl'~OS pOt:llllÍ!Il'ÍOS SUUl· 
ciente~ pnrn u ugmcntur "· foroa policitd. 

• AhJ esttí, porrlm, o grande ombarnço n fJUl' 
se re:dozo 11 popnlnr reforma com que so·occtl[ln 
·a conunb~iio, a CJUnl, si.te1n de nLtondoJ~ no flUC 
llHiis convt.nn ti libcrduào dos e'idildfios, doyc 
igualmente considemr o complexo rle ,;ervi<,os 
fJUO ~e Jignm ti ordern de cottsus existentes. • 

" Enl urn pniz novo pódc-se eonfinr no regn!t~r
crescirnento, assim da receita do Estndo, como 
dus rontlns provinciacs , e nutr•ir n <Jspernn~n do 
que, ern .nuo rernoLo fu.tn1·o, JJodurnn"t :1s nsSürn .. · 
. IJJ~ns provilll;incs dt'SolJrig-:rr-sc do d~vor CJUO 
lhos é incam!Jido quuuto ú tuunntont'üo da prc
cisn fuo·•·n policiul. 

• Niio" se pude, entrelnnto, desconhecer lfLW no 
presento oll:~s Jnt:u·fio com ns mnioro:< difficul· 
dnlJ.es Jllll'll CUI11Jll'Íl' <JS~C dOVet•, sj OS podCri'S 
gorncs.não ns nn~ilhírcn1. 

<t .A. pt·oposta do go\·orno reconheceu n urM 
g-enciu de providencias neste sentido. e, p:trn 
auxilio da despesn com a· foron polida!, déstinn 
its províncias o t[UO nellns se nrl'ecndar do im: 
posto pes~o81 o do s~llo c ernolnmcntos das pa
tentes du ~.runrU;.1 nncionnl. 

• Nn ullirna proposta (fo orcnmentr.>, o pro
dncto do inoposto pessoal está calculndo cm 
WO:OOO;$, c, se:;undo inform::çlics J>rcst.::odas pelo 
gon.n·no, o termo m•'dio, nos oxct·cicios do 
i8üti-18Gí ;o i8GS-:18ü9, d:o re.ndn dos direitos 
das patentes dos oiT!ciacs da ,(runrda nueional :u:
recndmho nu,; províncias, foi do :114:000;$000 . 

o~o neccssnria, logo que se vcrillcnr que ~ in-
drspensnvcl; . . 

• .Consirlernndo que, ainda qunndo niio seja 
posstvel votar em umn sesslío nlei do or"nmento, 
volal':oe- !J:, nlr.tumn J'oso'J uoiio true prÓI·o:;ruo a 
a11 L~!" H.•~. n~ l]tHll se tomnrão pro\•irleuci:~s lJllO 
a oxperJencJn aconselhnr p:om o melhor servil>o 
deste ·importante r:1mo de administr:~r.iio: • 

• A COI!lfnissiio jttlgor1 c.:onvcnionCe J•escrvar 
pnrn ont:oo n mais adetjtl:odn c j~:stn solur.ão 
J~,.stn n.ece.:;sh:u~u, ~JUO altn;·.H3ll te: reconhece.· 

. • Pl?Jt:ts ostns olJservaoues sollt·u ns lll'incipnes 
~rsposocõos dn propostn, pnssn a commissiio n 
J.UsLiflcar ns cmoncl:os l]UC entende dever of-
lcrecor·. . · 

• .Além da que foi j:\ npont.!Jda nesta pnJ·ccer, 
l.w dn:tS ontrus,- n pr·imoir:o dns f]utoos ueclMIJ que 
e sómcnte a gunrc.ln nacional dt) servi"o act.tYO 
que llca sujeita, urmo vez por :mno, :\ réyistn de 
moslrn c exeo·cicios do insti'Uc~iio. _gslll mn·en
du, I]L~e _ dispen:;n dcmoastrnt;tío, niio tem por 
fim ~tuno tornu·r cluro o pensamento ela J"l'O· 
postn. 

• ;\. <•utrn cmcud.n !ersn sol.J.EO o :ort .. L'' g 8." 
na p.trte l.'lll lJLlC cltspuo IIU'-' nao hnv.,r·u lll!US dil 
um COIIHnDnclo supo1·ior cm r;ndu cornr:rc:o. 
. • Alúm tlc niio estnbclqeer-so nqtti urna regra 

PI'Ccisn, 1)ois (llLC uão se snllc si, n n.nndo Jcixa 
r! c !rnYer· t:omnw nclo superior cm u'mn comnrca, 
ser:.! Hcees~ario Jig:.d-u n ontr:t p:tra t{Ue :1. r.·uurda 
nacwnnl do :tJtlbas 11quo soiJ a jttrisdi;cão do 
mesmp chefe, OLl si pótlo formar-se o connÍ1~ndo 
SUJWI'cor· sem ro:speilnr o p!'incipio da intcgTitlnde 
dm~ eorrwrcns, c:lso en1 c1uo ct·~~ar-;:;e-inin ver .. 
tlndeiros distrietos do commnndo superiot•, Jl:l· 
rccou :i c:ommi~sfio que oluvia o scn·it·o di! n·um·da 
nncionnl, regulndt) JlOl' Joi get•:JJ, J!c:::r iÜteira
mente indt!penduntc elo l!Unirpwr neto da com
petcucin dns nsscrnuléns provinciacs, t"JltO mais 
quunto Mi ruz~c~ quu JuiliLuin pnr:~ [I r.:r,'ut·fio t1ct 
comarcas moo suo ns mesmas que mtluem pura 11 
lJ.e COllllJHllHlOS Sltperiül'CS. 

• A distr·ilmi~ão dos commandos superiores 
n_ssontn on1 o numero dd gunrdns n:1ciünnes qu~ .. 
ltl1cndos no sct·vit,o activo. E' esta n base que 
toma a cornmissiiÓ na omundn que sujeita :í os
clurecidn. tlJH'Ocinçfio dn cnmnra. 

., .. :tssim, n t)Iucnda é con10 se .segue: 
• O governo, it vistn da qunli flc:~çfio ela rorç:\ 

nctii"U du g-uarda nncionnl, crenr:í cm r.nda pro
vincin. tlistJ•ictos ele commando superiO!', res
peir.nndo o nwis possível u divisão nctunl ; o nfio 
poi.lcr:'o n!l.crnl-os siniío de modo geral, ouvidos 
os presidentes. • • Niio se púdo ter por Stlfficionte esto uuxilio 

nus c.ircumstancins t~ctniws, nind:.r mais consi
derando fJllC o proilucto tios impostos sourc pa
tentes U.:o gunrcln mwion:Jl lw do clccrosccr Jogo 
qno ft}r• a proposta convcrtirl:.l cm lei,, pois cruo 
tcn1 do rcduz1r-sc o numero de olllcrnes. 

• '!'evt:, pnrtnnto, a cor:llllis~üo do :ollcnder m.n
c1Lll'11lllénte no que <:onvonlw adoptnr para ello
cttwr-&o, do 111odo o m:ois suave, :~ tr:m,;i,;iio do 
sy~ternn :H;tu:ol parn o fJUO Ho dose.rn cstnbcleccr. 

" J~ eé1nside1·ándo que nrio cstti i11hibidn :t ~s .. 
sornlJl~:o gcr•ul do docrot:u• nu lei nnlltutl de OJ'I'n· 
monto m"aior :ouxilio ;\~ J.II'OVincius cruo dÓilo 
nocessitar••lll, par:o quo ncllns se far:n com todu n 
regLtlarid:ode o servi~o polici:ol; 

• :Onndo-so por bnso da clivisiio n qunlil1cnr;ão 
ela forr.u. c cumprindo uo A'OYel'llO ~ttendcr. o 
rn:ois 1iossiYOl, nos commnull.os supürioros exis
tentes, n~o lw arbítrio nestu Cl'Clllcão. Ha sim
ple~mcntc a libcrdudo U.e noção, rjuo o 11oder exe
cmti\'0 oluve ter tlnru remover os defeitos muis 
slolicmtcs que se dol·emna divisiio nctunl, desde 
']UO, no luuvavel empenho de ovitnr n llivisfio e 
su1Jdi1•isuo, cm ÓJlOcn~ proximM, tlo 1:ommnndos 
supe!'iores, du llntulhues o csqnn!lrucs d:J gunrda 
nacionnl, n euwud11 estabelece que só se fnri:to ele 
moolo ger•nl ns ::ollernçlies futurns nos districtos 
dos commnncios supcroorcs. 

• A maior ostubilidndu que n commissiío de
sejn dnr n cst:os divisue~, JÍt collocnndo-ns fóra 
il:o ncr;iío ll11s ussoml.déasprovincinos, j:\ sujoitnndo 

12 

• ConsidcrtHlJlo qrw nfio Stl pt',do clcixnr do 
cspcr:or CJtll.l o:<sc nnxilio :soril Yolado ll!l propor-· 
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su:• nltérnc;i:ío numa modidn g·ornl elo poclor exe
cutivo, pnrece neon~elhnrln pcl:1s convcnicncius 

· dO SOl'VÍt,'O, 
a "\ssim, 11~ :tlternoues que ~e fizerem flcnr1ío 

mnis isentns de ·serem clcterminndn~ por consi. 
dernçuos estr:mlws no melhor re:;:-imon dn·:;:-u'nrdn 
nncion:•l, q n•l turnlwm ,; um elos pontos que n 
commi~sfio des<'.it~ ~e consign nn rcl'ormn, de que 
se tom oceupnclo com n nttfllwiío fJUe n hnnrosn 
conflnnçn dn c:nnurit dclln exig-in. Si niio nlcnncou 
l"ealiznr o seu intento, n snbcdorin dn cnmiirn 
snppr·ir:í :1 clcficiencia elo trnbnlho fjtll:l' n com
missiio sujeita li sun illnstrncln delibcr:wiio. _ 

•. Sal:~ clns commi~;ues, 2:1 de 1\fnio dé i873.
"1fannet Franoi.~co CoJ•roia,_:. Francisco Xavirr 
Pinto Limn.-Fra,ncisco · Leopoldino ele Gusmcio 
Lobo.-F'J'mwist:o .José Cardoso Jnnio1·.-Antonio 
Candiclo rla Cl·u::: J/acluulo. • - . 

'l'nnto pcln proposta, como pelo pnrecer dn 
commissi'io cspocinl c pela discmsiio que houye 
ua camarn dos dcpLllndQs e. nesla casa, v8-w que 
nunca ~e pretendeu crcar noyo pessoal .para a 
guarda naciou:d. O pensamento do ld fei mnntcr· 
o pcssonJ existente, que se devia it· nccom
modnudo :i novn organiznoão li proporo1ío quo so 
dés,cm vag:1s .. 

Como pois o nobre ministro viu nessa lei nu
torizar.iio no poder executivo pnrn considerar 
deslig-Íldos . int .. innneuto dos corpo;: os officiacs 
existentes (apoiad~s). c fazer novn nomençi:io 
pr•ra todos os pontos? 

O Sn .. TUNQUEiru.-;-Ainda se hi'io de declarar 
sem elfeito ess"s nomenolíes: é um compromisso 
que elevemos to mm·. 

O Sn. ConnEJ.\ :-Si o nobre ministi-o co1'1ti· 
nunr n sustcntnr cssn clontl·ina, manifestamente 
contrnria no pensnmente do legislnrlor, n1io so 
poderli .qtwlifiero~ como 11cto de rencorro o que em 
cerltt•nrJo se p rntw:~r _ 

O Sn. JusQuErnA: -E reintegrar nos seus 
comm:~nclos os antigos officinos. ) , 

A' vistn do que ficn exposto, ni'io tem rnz1ío· o 
nobre ministi'O qunnrlo entendo que a ·lei da 
"'nardn nacional dou-lhe autoriz11çílo pnra COllSi· 
3ernr desligados dus corpos ·õs .oJIJcines que exis
tiam na úpocn dn promulgaçiio da rncsmn lei. 
S. Ex., numenitdo· novos oillciues pam todos os 
postos, deu á lei intplligoncia que eJla não com
portn (apoiados). 

Estando nclhmtadn a horn, cnrooo do alircviar 
outras reflexões que tinhn do fnzer nesta dis
cussão; Von tr•ntar do alguns fnctos. 

o nobre,.ministi'O removeu do uma comnrcn 
de Goyn paru outra de ?.finas Goraes,um illustre · 
deputado :í assemblén ger:d, de cujas e distinctas 
qunlidnues nos dou conhecimento o nobre se
nnàor o Sr·. IUbeiro da Luz. . . 

Vou u·ntar dn questfio sem de .modo nlgum di
J.niuuir o merito dnqnci!•J illnstre deputado. 

Digo <lllll o nobre ministro não pólio remover 
do uma cornnrcu pnrn outrn um juiz de direito 
que é deputndo. · 

A lõi de 20 do Outnl)ro do :1875 diz no art. 3. 0 

§ü.• (tê): 
• Snlvn a disposicão do art. 3~ da constituição 

do Imporio, durnnte u legislatura c seis. mczes 
depois, é incnmpntivel com o cargo de depntndo 
a nomeuçiio deste para empregos ou commisslíes 
rctl'ibuiclas, gernes ou províncines, e bom assim 
a concessão de privilegias e a celebJ'at'ão -de con
lr:•tos, arremntnçlíes, rendns, obras 011 forneci
mentos publicas. Exceptuam-se: L• os accessos 
por nntignidnde; 2. 0 o cargo de conselheiro de 
Estado ; ;) . o as presiduncias elo província, mis
sões diplomaticas ospcciaes o militares; 11. 0 o 
cargo de bispo. • 

Portnnto,ns disposições ela .l.ei. ilão autoriznm o 
acto que praticou o nobre muustro removendo 
do uma comarcn parn outra o juiz de direito de 
que se trato. . 

Já se trotou de flrmnr a intclligencia desln dis
posiçi'io. 

O Sn. MtNrsTno DA msTtçA:- O Sr. conselheiro 
Franco, sendo deputado, foi removido. O Sn. Conn!lr.\ :- Todos os .decretos do nobre 

ministro nfio tum sido expedidos ele nccürdo com 
u lei. 

O nnb1·c ntinistt•o diss3 que hn oxorbitancia no 
nrt. ·20 do regulamento dn lei dn guarda nacional, 

O Sn. ·C()nnErA:- Quando V. Ex. tratar de 
. responder-mo, niio atgumente corn factos que 
se deram não sendo ainda npplicavel a lei. 

que diz : · 
• A redueoi:ío d''s officiaos :i propor~r.·o do pre

sente quadro veril1cnr-se-ha snccessivamentc ti 
medida quo furem vagando os Jogares 11ctuaes .• 

Ao contrario, os to artigo ú a. fiel oxpressiio do· 
pensamento da lei. 

O Sn. JuNQUErnA :-.-\. lei nüo quiz extinguir, 
mn 11dou reduzir. 

o Sn. ConnEfA :-Assim e. o art. L• §ii diz ; 
• O governo fica :mtorizndo a 1·cdu:::il• o quadro 

elos officincs dn gum·dn nacional ao que fur indis
ponsnvcl pm·n a e:xecudio desln ler, em circum
stnncins que niío sejn·m as do § i. o (guerra ex· 
terno, re!Jei!Wo, sodh·iío. eu insurreiçi:ío) .• 

Niío ~ei. poi", como o nobre ministro disse l!oje 
que n~ provincin de Minas Geraes lwvi:t antes da 
lei um commnndo ;;uporior quo comprehendin 
duns comarcas, e que S .. Ex. cronrn um om 

. cada comarcu, umu vez quo n lei mnndou reduzir 
e n1io augrnentnr o uumero de officines. 

O facto que o nobre ministro poderio citar, si 
fosso favorr•vel a S. J<:x., seria o do que truta a 
seguiu te consulta ( lí1): 

• Senhor. Mandou Vossa Mngestadc Imperinl, 
por aviso do 23 ele Outubro proximà passado, 
que ns s·ecçúcs reunidas do justiça-o Impcrio elo 
conselho ele Estado consultem com seu purccer 
sobre os seguintes quesitos: 

i." Si, em vistn do disposto no art. 3. 0 § 5. 0 

do decreto logislntivo n. 2675 de 20 ue Outubro 
do 187~, póde ser nomendo desomiJnrgnclor, du
rante n legislatura, um rleputndo á nssemblén 
geral ap~escntndo na lista dos jui.zes elo direito 
111ois ant1gos. . 

2." Si, verificada a impossibilidnclo, é regular 
que cllo continue a ser incluido nnquclla lista, 
ou compete no supremo tribunal de justiça 
eliminnl·o dcllo, emqunnto durar a incompnlibi
lidnde, pnra que niio fique rostringidn a escolha 
do g-overno, a qunl deve exercer-se sobre uma 
lista elo quinze JUizos de direito que_cstcjnm no 
casado ser nomeados. 
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• As secções de justiço e Imporia do-conselho 
do Estado não ·hesitam em rcsponc!or ncuativa· 
mente ao :1. o· CJUesite, e a{fi1·mativamente ao 2. • 
quesito: . 

• Quanto ao J .• .. quesito: as secçõ~s se fundam 
na letra expressa da lei, aqual sómente exce· 
ptua o acccsso por antiguidade : n lista dos :1õ 
SUJlJ)Õe, poním, a combinação do merecimento e 

ções do consell1o de Estadó, accresco, em relllção · 
ao nobl"e ministr,o, que S. Ex., em um dos seus 
discursos nestn casa, tratando das nomeações de 
juizes de direito, disse que não é a primeira in· 
vestidu1·n que co!Joen o juiz de direito na depen
dencia ·do governo, é sobretudo a promo~ão, a 
remoçlío. l>ois, si. o nobre ministro tem está opi· 
nii\'o, citando mesmo o exemplo de um mugiS· 
trado quo viesse de uma comarcn remota pnra 
outra da mesma entrnucia, mas onde encontra 
commodidndes, podendo faeilmeuto eduear ·os 
fllhos, si S. Ex. diz que aqui é qr:e estü o prin· 
cipnl inconveniente, como praticamente procede 

anti{Juidade. · . . 
• Ora, nn iiprecioção 'do merecimento· dá-se_ o 

arbítrio do governo, e d'ahi. rcsülta a pressuo 
que ello póde exercer sobre.o representante da 
nação, motivo da incompatibilidndo. 

' Quanto ao 2. • quesito: a solução está nello 
mesmo, visto como a escolha fica rostrin~ida 
]JO];;! e1ir11iuução do incompatível, c ella nuo é 
feita sobre 15, corno quer a lei. 

• E' este·o parecer das secções. • 
O pnrçcer, que é de 20 de Novembro do :18~7, 

cst:í nss1gnado pelos Srs. Nnbuco de Arau,JO, 
Visconde~ de Allnoté, Visconde do .Tnguary, VIS· 
conde do Horn Retiro, Dias de Carvalho c J>aulino 
de Souza. 

Pese bem o nobre mini.stro a hypothese; a 
ella é muito menos applicavol a lei que a de que 

·me oçcupo. . · 
· O Sn. ·· .TuNQUmrtA : -~Aqui hn antiguidade. 
entre Ui. · 

O Sn. M!NISTno DA JUSTIÇA : -Não é a hypo-
these. · · " 

O Sn. PAn;I.NAGUA :-Não é a hypothcse, real· 
mente. 

0 Sn. MINISTI10 DA JUSTIÇA :-E' uma premo~ 
{(ÜO. 

O Sn. ConnEIA:- Expediu-se, em consequen
cia da consulla, este uviso ao presidente- do su· 
premo tribunal de j:ustiça (li!) : . 
· • Ministerio dos negecios da Justiça em :1:1 de 
Dezembro de 1877. -mm, e Exm. Sr.- Ten
do .. Sua ~fagestnde o Imperador,_ por sua imme· 
dia ta resol udio de 7 do corrente; se conformado 
com o parecer das secções reunidas de justi(,m e 
Imporia de conselho de Estado, cen~em. que 
V. Ex. ruo:~ organizar e remetta nova lista para 
preenchimento de dous lognros vagos de dos· 
cml)lli'"llflor, tia qual será eliminado, na confor
midade do nrt. 3.• § ti.• do decreto legislativo 
.n. 2675 tle 20 de Outubro de 1875, fJ ~outrina 
do citado parecer, constante dn ·cóp1a JUDtu, o 
·juiz do direito que ó deputado áassembléu geral.
:Oeus ""Uiorde a V.· Ex. - F1·ancisco Jm1uari() da 
Gctma "'cr•rgut:il'a. -Ao Sr. presidente do supre· 
mGJ tribuna I do Justiça. • · 
' 0 Sn. MIXTSTRO DA JUSTIÇA - Ahi havia pro~ 

mot'iio. . 
O Sn. ConnEIA:- Si não podia ser promovido 

da maneira que sabemos? .· · · 
Seu ·acto nllo se nccommoda nem com a lei nem 

com a propria opinião que S. Ex. manifestou 
perante o senado. · ·· .. · 

Não deu ·o nob1•e ministro explicuçiio que~ sa· 
tisllzcsso ao senado a respeito das providencias 
tomadas pelo governo quanto ús occunencias do 
Botucntú. Eu esperava aue S. Ex. nos aissesse 
que :o lei tem sido cump1:ida; que os nttentndos ...... 
a IIi prntic:odos estão dnndo Jogar :í resporasabili-
dado criminal. . . 

Decl:orei, quando tive de occupnr-me com este 
assumpto, que sempre que se me oiferecesse 
occnsiiio havia de insistir para que a lei fosse 
respeitada naquella comarca, de modo que os 
mandões não pens«:>m que pódem servir-se de 
sun in!luenciil politica para obstar a qtlO a lei se 
cumrHa. 

E o rêsultado dessa impunidade vai se fazendo) 
sentir. Jú citei ao nobre ministro o facto de 
Goyaz e 11goracitarei um do Rio Grande do Sul, 
acontecido na comarca de 1\faquiné. 

o Sn. JUNQUEIUA:-A tal comarcu nova. 
0 Sn. MENDES DE ALMEIDA: - Ei mesmo. de 

machinctr. 
O.Sn. ConnEIA: -Eis o que diz uma corres

pondencia do Rio Grande doSul, de 13 do mez 
lindo:. . 

• A ca1oilal está 'em sobresalto com os successos 
que ncabilm de dar-se na villa dn Concoiçiio do 
Arroio, caiJeça da comnrcn do l'il:oquiné. O chefe 
liberal dnquelle termo o tenente-coronel Antonio 
1\larques da Rosa, não podendo obter do juiz 
nlunicipal, Dr. Castro, que deixasse de.mandnr 
proceder a exame de sanidade (que lhe fôra re· 
querido), sp~re um de1pente, o ju indisposto cop1 
o mesmo JUIZ (que nuo é conservador), reun!ll 
"'ento, em numero de mais dll ·cem pessoas, 
~rmou-ns e invadiu a villa, com o'flm de obrigar 
o mesmo juiz e o de direito, Dr. l>a111ino Rodri
"'Ues Chaves (11lho do finado B:1rlío de Qmorahim), 
que o sustentava, n nbandonar n comarca sob 
pena de os matar. . . 

o deputado de quem trata a consultn, que ora o 
Sr. Barüo de Anadia, si foi' ntó eliminado da lista 
emqunnto durasse n incompatibilidude, e isto, 
porque nüo podia hnvor sinüo nccess~ por nnti
g-uidtode, no caso presento 11 romoçuo do uma 
comn1·ca pura outra terú qualqt1er explicnt•iío, 
menos a de accesso por unliguidnde. Nem S,_:l· 
quer. se tratava. da passagem de umn ontranc1a 
para outra. 

· Ora, senhores, si esta é a doutt•inalegal, una· 
nimomonte acoita pelos membros das duns soe-

• Dessa intencfio do chefe liberal fei nvisndo.o 
Dr juiz do direito, o qual tolegrnphou 1.", 2.• e 
3.• "voz ao pt•esidente nurrnndo o facto e pedindo 
providencins que sustentassem :o autor1dade, 
sem oútm· nmn ao menos ·1·csposta ·t I Ao 3." din, e 
vendo que nnda, obtinha do presidente, poJa ~-· 
vez tologrllphou-lho dizendo que niio tendo elle 

. clndo resposta tiquellos seus trcs telegrammas o 
ü;tando em immill!Jil.te riscç çle SÇ~r assassinada 
ou ·oxpuls~, cpm. o J u1z. mlllllCllHII, w fll'lllar gente 
pnra :osistll' a VJOlenc~n que pretcndtnm fnzer os 
autoridades. 

I ? III ·-EDVJ\LDO cf..rnA 
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ANNAES DO SENADO. 

, Sú ont;io o presidente tulcgT:Jpllou; lhe, or~c
nnndo que vio~se ;í cnpHul p:m1 o_ s~rVJt•o fl.ll!JliCO 
de ~ua comarcu, ns-sim como o Jlllf mun1c1pnl. 
Ambos estes i rtizos puzorum·so ontao um nwrclln 
j:í quando, :\ tostn âaque.Jin força armndn, en
trava 1H1 vil ln o cJJCfe lJIJcrnl tenente-coronel 
Antonio li~rrpes. Hil sete dias rJUO estes dous 
juizes nqui estão nn C:l[!itnl1 ~ n comnr .• ~n "''~
phnln, sem quoatéhontem n lll1Jllll1n JH'O.VJdenc!'' 
tiv.csse sido dndn, pelo presid~nte,, pm·~ g<!r~ntu· 
allJ n ordt!lll puiJlwn c d:•r força :10 prmc:•J!'C! d:J 
11Utorid:uJe. Aprescnt:mdo-se·lbo os. dqus JUil:cs 
logo á sua chegad:1, o presidente llnutou-so n 
mnnclnl-os espernr nqni nté_cjuc cJJCgasse Çl chefe 
liberal que at·múrn o conflicto, a quc::n tm!Jn o 
mesmo presidente te!egrnt,IJ~do I ! . . . . . 

• O chul'e de policw, n rJuCm tnml!em se tlm
gir:lrn os dous juí;:es, mostr;mdo deseJOS de tonwr 
alguma provitlonciu, telegr~phou ao delegnrlo 
daf}uellc tcrnJo, o tev:c cm respostr~ (em· 1.<;1~-

. gramrna) CJLle nfio do1xnsso ello chelc de polww 
Yollnr pnm alli os dousjuizcs. pois, do contrario 
ostnvmn di~postos :i nssnssinnl·2·' I ! .•. 

• .A:'parto cot•clntn d:1 pepulnçuo collocou-se qo 
lado dos juizes, J'er•rovnnclo o ~tcto do clwl'e lJ
bernl; n5o'Jevou, porém, a sua opposí~'iio no ponto 
de oppur ü fot'()n n rcsi<'t~ncin. O partido conse•·
vador cm todo este conil1cto manteve-se ncutr:.tl, 
conservnn<lo-se nn cspec:tntiva. • 

O nobre ministro hn de ter conhecimento desse 
desngrndnvcl ncont~imento e nos hn de dar ox
plic:•çües •.. 

0 Sn. ~ll:"'IS'CJJO DA JUSTIÇA :-.T:.í esltí rcstnl.Je
)<:cidn n orllcm. 

O Sn. Conn~A:- .•• fJU<J sejam m:~is snLisfne
tot·ins dtl fjUC IIS flUO prC:itOll a respL•i!O elOS f11C:túS 
de Botucnai. 

.Ao runccionnrio qnc cxtn·ce officios de justiça 
c 1Je11 Illli'os,il.Jilitndo ele. continu:1r l'ód,;.o go
verno rlnr successor que su•ya rl'urante a,v!du do 
impedido. Ot·n, pergunto ao nob'l'O mtnlSti"O: 
qwmdo esse fnncciotú•rio fica cm termo do poclcr 
sorvir um novo C[•rgo publico, corno pot· oxemplo, 
c de comiiHlllllnnto do corpo policial, c;;t:i no cnso 
de coaLilllwr n JltH'ecbcr p .. rte tlo ren.tlimen to do 
officio? Desejo que o nobre ministro firmo a 
dotltrina li este respeito. · .. 

Von tr:1tnndo li:;cimmcntc dos assumptos, pum 
não futignr. por inuilo tempo n tittcn~•ão du se-
nado. . 

Desejo infol'I110(.'ÜCS accrea do CJUC tem occor
rido com n•lar•ão no nlcnnce cm quo ficou o cn
cnrt·egado d:• :tl'!'ecndnção llo sclfo u emol un1cntos 
nn juntn comnwt·cir•l cln cOrt,;. 

X:• provincia do•P:Jl'óiU:Í t!çrnm-sc dosng-ra
dnvci~ occurroncin~ no Imbninl : dcr1·nmon-se 
snn .. ·ne, e 'nngne innoccnlo, n~o so tl'ntaudo sinfiu 
de um processo civil. 

O noJJre ministt·o no scn rclntorio da 1." sessiio 
· dcn inrnrmn~i)es C{LlO me constn uiio serom C)\nctas, 
n1ns· nfio dissu cousa nlgumu no 2." relatorw. 

Entrt't:mt•í, Jrn Jwecssidntlc rio :dgtllllOS expli • 
c~6ics da rmrte do no!Jre ministro. 

Nn ns~tJtubléa provin~ial do J>urunú, ronnidu ntt! 
o principio llesto lliOZ, o !JlCLl hourudo pnrcntc o· 
nmig·o, o Sr. D1·. Iütfrusio Currein, cm lllll dis
cm·~o que profuriu na sc~si'ío do 4 de Jnlho, 
c.-'nsurn :.~ uuloritl:iclcs pela mnncirn por qno pro
C•~de!·n:n om liio gt·m•c nssnmpto. 

Desejo-tnmJ)orn rcuo o nolJre ministro n1o in
forme o quo tom chc•.•ndo, no seu eon!Jecimentl> 
~obro o nssumpto ele que tr:ttn o sog-uinto oqlc_io 
quo o juiz do ot•p!Jiios da cnpitol do Pnrtí d)t•tg'JLl
no e!Jcfe de policin (lê) : 

• lllm. Sr .-:rondo .fallecido ncstn ciilnde o
cnpitão .Tos6 Autonio do Miranda, ileixnudo po1• 
lwrdoirn inslituidn em testnmento ::t menor Bs
tepll::tJiia e··llDillennclo L" testmnont.ciro. e tu~Ol." 
dcsln n Octnyi::mu Josú de Pnivn; quo prestou. Jl,J.· 
rnmento dn<JLl(llle c:H'gO, ncontece que O!' sobri
Jihos tio fnllucido, D1·s. Vicento, Pedro l\lu·uncla O' 
A.:acio, metterarn-so na cnsn, nrrog~ndo illegnl
monto n ~i. a 'posse dn horunt;n que. ~rn virtude 
do nlvnru rle O uo Novembro de :17il4, desde u 
nbw·tUI'll da successiio, pus.on lp;o fw'il pm·a o. 
lwruoiro testnmenltH·ío,.o qunl nn hypothcso oc.
cut·rente é uma menor, cujn !i!lssou, so:;unuo di
reito, se complcW pelo tutor, qLw ó o mcs1;1o 
tusttlmt:ntuiro, ~~" tjuem compete o t:nrgo tle 111-
I'CillJH'i;•nle, eonformo ensina Coelho dn noclw, 
D. ,civil ~ 7~2. ~\ccresce quo ,o tesln!ll~nto, çon~ 
t1·n o <';uni undn nmdn setJrguJu cm JUIZO, nmda 
mesmo que fosse Sllspcito de nulli'tl:•do, eruquanto 
não é declurmlo.nu!Co por senttlll()D itTevognvo}. 
presume-se v:ilído parn produzir os devido3 L!ITOt· 
tos; linalrnente,qno 11 llot·deira instituidn ó rl)c~
nheciun llllw do testador no testanwnto, moto 
eompetent•J llt:lo 11rt. ::l." cl:< lei de 2 de SotetnbrO' 
de 18'•7, e eonscn·uintomente tt·ntu-se do uma 
successiio necessní"ia. IJLW os collnteJ·ncs prcluildcm 
excluir. · 

" .;\.' vistn d,·.;tn .. -. considernt~õc·s f! iJn intul·ven
ç~o ofíic.:inl .cc~ó· incumbr, n esio juizo, ~m bonoJJ.
cJo dn hcJ•de1rn orphii, ~·;ndo de mu1s 11 mn1s 
requerido polo sollrc[lito testtmwnte[J:o mn~dad~ 
ele OHlrc~:• dn clwve li:• cnsn, ortlunot uwontwentL 
:< tliJig·ent:it• e J'ai p:•ssonlnwntu nssislir, no intuito 
tlo evit:H' conJlictos, dnndo-s•~, porém, occnl'l'~n
ci"s lnment:tVtJis, <JUO V. S. testeumllliOLl, VJsto 
•lllO se~ nclJuvu prcson to, provavelmento como 
pnrliculnr. . 

• Eru COllSCf'júCncia flessns OCCU1TCI1Cil13 O da 
rlcso!JediJ;ncin u npposi!,'iiO fDJ•nwl dos sUJll':JI11Cll· 
cionauos D1·s. Vicenro l\Iirnnda e Aeneio, :wom
ptwht.,d,~s de gcntu, ndredc ch::nnuda pu<·n esse 
Hm, o;; offid:•cs .do i nsti(;n rcccinram cumJH'il' n 
diligencia, pelo CJLie l'iJIJUÍsitei v·•lrlwluwnto de 
V. S. for~n pilidica pnru fuzel-n exccul!ll'. Como, 
po1·ém, me l'<!spondesso niio podcl-n dar lHJ<Jllelln 
occnsiiio, vi-rnQ constr:n1g·ido·n rctirzu, .. r;JJo, ~cn1 
fnzer cumpt·ir minbn ordem, pois o opposiçiit> 
nc~ima alluditln lwvin nterrodo c:om seu llJlJllll'ltto 
os oJlici:ws da di!ig-encin. 

• A' vistn do exposto, ror1uisito de V. S., pnrn 
boj•l mc>mo :\s ::l hora:: dn tnr•lc, 30 prnçns e nm 
otllcinl, rdim do ncompnnhurot11 os otlieiaes de 
i ttsticn o nnxil inrcrn n oxoctwiio d11 ordem do, te 
'; uizo: nn easu no Iarg·o do _C'i•rnlo, Ctl'l fJ ue J'ü~i
't!i;• o llnnrlo, devendo r<hi so nchnrem n úSSn 
hora; 1Jell1 assiti1 que mnnde pô1• :í minlw dispo
siçiJo, ·umunhã; 50 Jll'aÇIIS c dous otllc:iucs. p:n·n 
nuxili:tl'Olll n clilig-encin que su vni 13ITedua•· no 
engenho 'i'apeJ·uc:ü, no rto Cnpim, visto. corrçr 
g-eral monte o llOt1to do quo prepurn-se roststenem 
com gente nrm:Hln. 

• Deus gunrdll n V. S. • 
O choro rlo polic:ia 'rospondcn quo niío tinha 

fort•a, tendo o jniz de tlil'igil'·SO no IJI'esidoute. 
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Isto nn cnpital do Pará. Mos trata-se do possons 
'influcmtes nnsitunr.iio·aclunl, que, nn época oloi· 
torai, prnticarnm na frrJguezin do Stuit'Anna do 
Capim actos censuraveis, com os quues já tive 
occusiiio ele occupnr-mo nesta cusn. . 

Niio sei lambem si o nobre ministro leve infor
mações ncercn de uma occurrcncia que se deu nn 
villa de Cnpivary, província do Rio do Janeiro. 

Recebi mno cartn de pcsson d'ulli, com dota de 
7 do mez lindo, dizendo : 

• Por nq Lli já não são só os consorvador~s que 
so queixam do governo, siio tnmben1 os libernes 
honestos. ·' . . 

• Fnlleccndo o vignrio dostn villn; Antonio 
José ele Freitas, os agentes da policia· não con
sentiram que so enterrasse no-igreja, mos no cc
miterio, neto que, rcprovndo pelo povo todo, 
qunsi fez correr sangue. O poyo niio llOdin ver 
ir scpultnr-se o scn vignrio em um cemiterio, · 
onde muitos cnclnveres têm sitlo devorados 
pelos nnirnues que ulli pastam. Isto foi prnti
cnclo pelo snpplente do deleg-ado F1;nncisco Dias 

-Pinto ele. Figueiredo. Vendo o. povo que elle 
· niio annuia ao seu voto, teve de conduzir o corpo 

:Js dez horas da noite pnra n villn do Hio Bonito, 
di5t:mtc ·S<lis leg-uas, havendo grande trovoadn o 
muita chuva. O d<'legarlo contmriado dentittht o 
cm·cc/'eiro por dccla1·ar que o viga1·io devia. ser 
entcrra.do-na l{Jrtja, _c ct um pobre ltommn que 
{oi acompanha1• o co1"po p1·end'nt sem crime, c o 
manrl011· soltar quando bem qttiz. • 

Espero os esclureclmeutos que puder prestar 
·o nobr<" -ministro. . - · 

O nolml ministro sabe que contra o actunl pre
sidente elo província do S. Paulo dou denuncia pe
rante o supremo tribunnl ele justiça, um dig-no 
e rc~pcitnv.~l.l;idacliio, o Sr: Dr. Antm1io da Silvn 
Prado. Lerei a denuncia, nlío porque tenbn o 
menor intençiío de intrometter-me na mnrolm ela 
justi,n, mns para ·pedir· infOl'l'llaçõ.es so!Jro os 
i1ontós nello referidos, quo súmente o nobre mi
nistro pólio prestar. · 

• SenlJOr.- Per:mlo V. 1\I; Imperial vem o 
abaixo nssignnclo. tLsando ela far:uldado que lho 
conferu o .art. :WO do codigo do processo crimi
nal elo Impo!'io, clcnunc'i11r o bacharel L:mrindo 
Abolardn do Brito, octual presidente da IJrovin
cin de S. Pau.lo, <JUe, no exercício dn~ lltll'ibrd
cues desse c:1rg-o, infringiu a disposiçiio cln lei 

· ii.. 20:J:J rio 20 ele Setembro de :187-t e o decreto 
reguluwcnt:w n. r.8:i!r. de 22 ele Novembro do 
mesmo :mno. 

oJfcclivnmonte tres supplontos, cm condições de 
exércicio, determinou o. cleurcto rc::ul.1mentar de 
22 dc:NovomlJI'O de :l87:l,.no urt. 6.• § 2.•, que nos 
casos de clcmissi'ío dos supplentes, ou quando 
por l'nltu de juramento nos prazos llllli'Ondos, ou 
JlOI' fnllecimento . se derem vogas,. serão ellos 
prermchldns e os novos nomeudos servirão até o 
fim do quntrionnio, occupnndo os ultimas loga· 
res nn escala elos supplontes·. . ..... , 

• V. 1\l. ImpQrinl ver:í, porém, elo documento 
sob . n. ~. que o baclwrel J.uurindo AJJcl<orclo de 
Brito, Jlrc;.iclente da província do S. Puulo, po.s
tergnndo n lei o o regulamento, deixou vagos, 
atú o dia 26. de Abril .proximo findó, deus elos 
lognrcs ele snpplentes do juiz substituto da se
guncln varn da cnpitul do província, c que, nessa 
data,. concedendo exonera~ão no unico :<upplcnLe, 
bnchnrel Jolío AlvtJI'OS de SirJUCirn Bueno, n1io 
nomeou, como lhe cumpria, os trcs ~uppléntcs; 
só e f'nzcndo, no dio 28 de 1\Inio proxiruo passa-· 
elo, depois que, pelo abuixo assignaclo, lho foi re
querida r:crtid:1o que comprovasse oquclle cri mi· 
noS'o procc•Jimcnto. 

• De facto, o documento n. :1- certidão pas
sada pela secretnria do governo dn prol'incia de 
S. Pnulo-fn~ certo :-rruo os trcs supplentes do 
juiz substituto d:1 2.• vnra· de diL·eito da cnpitoJ, 
parn o quatL·icnnio fJUC corro, fornm JJonwaclos 
a 7 do Janeiro do 18i8 ;- mns que o Sl.lguncl0 
nomeado. ocoitnndo, ern lü de Julho. desse nnno, 
o cargo 'de·promotor publico da comarc:1 de Cn· 
canele, em cujo exercício entrou o :1 ele Agosto 
do dito rmno, nbriu vog-a, por virtude ,lo precei
to do art. 6.• §L •. 2.• parlo do ciclarJu decreto 
n. ~82!í·, no Jog·nr elo SUpJllente do juizsubstitcL". 
to elo segunda val'a, que. excrcio ;-e muis que 
o torceir·o nomeado não prestou juramento. 

• Assim portnnto, cm 1.2 do Fevereiro do cor
rente aano, data em quo o clenuncindo tornou 
posse do cnr:.:o ele presidente da província de S. 
Pnul.o-documento sob n. ::.! - havia .cJous Ioga· 
res vagos desupplcntcs dnqncllo .i ui~ s~,;bsti tu to, 
lo,!:tnrcs quo lhe incumbia prover nn fôrma ela 
lei n. 2033, art. :1.." § 3." e decreto regulnmentur 
n. ~82!~ ~rt. 6." § :1." . · 

• Em vez, porém, de-clm· o exemtllO rle respei
to:\ prescripç:io leg-nl, como primeira mltm·idnde 
do província, e fazer aqueilas nomen~'ões ; o de
mmciado, pouco .tempo deP.,ois, concedeu. no juiz 
substituto dn segunda vnrn umo licença de uous 
me~es, ••m cnjo g-ozo entrou esse_ l'nuccionario a 
:l8 lló Abl'il do corrente nnno, amuo prova o uo
cumento sob n. 3- e oito dias <ICllOJS exoneroa. 
o Llllico supplentu desse juiz, .doixnndo v:1gos os 
tres logares-(clocnmonto n. :l)-quo a lei. exig-e 

• O nrt. L·~ 3." da citado lei, reduzincloa 
tres o numor•o dos supplentt:'s rlos juizes muni. 
cipaes, dL•leguclos c suhdelcgndos du policia, cs
tntuiu rpw ig-unl numero de ~npplentes teriio os 
substitutos dos j nizes •lÇl diJ•ottp. 

• O n rt. 6." do referido clecr·eto n. (>82~. re
gnlnrnentllnclo osso p1·eceito. cstnbeleceu, no § :1.•, 
que os SUJlplentcs dos jui~es substitutos se1·iio 
nomeados pelos re~pectivos prcsidonlcs, rws Jli'O· 
vinains, pam servirem por quntrn nnnos dUJ'an
te os qunos só tor:i 10,!:(31' a demissão clcllos, ou 
i1 pedido ou nos seguintes c:1sos :-1\IrtrlllllÇII de
finitiv:J do J•csidoucin pn1·n fó1·n do te1•mo- ncci
tnçiio elo om]li'Cg·o incom\Jnlivel com o elo sup
plonte-impcdimento pro ongnrle po;- m:ds do 
seis mezes-suntonçn condomnotoritl du ~nlori
dnclo· com pelou te. 

• A inlerwiío do Jeg·islttcler sendo quo houvosso 

estt'i~m preenchidos. . . · 
• 'Pelo documento sol;rn. q,_ ficn clemonstrndo 

:\ V. l\I. Impm•inJ que só ii 28 ele ~raio proximo 
findo fornm· fnitns essas uomcn•:ues, pnrocondo, 
do confronto desse documento com o úo n. :1, 
que o neto a qno se refere n certidiio de 9 elo Jn
nho de 1879 J'oi .nntc-datadn, visto como-n cor-. 
ti dão do 29 de Maio-(docnnfento n. 1)-rliz quo a 
oxonernçiio do segttnclo SLlpplonte, promot.OL' pu; 
blico de Caeonde, •l de 28 elo dito mez, cluta em 
que tovc Jogar a uomea.çi'io JÍarct o )ll'etmcltimellto da 
·t•a{Jct, ao posso que dn certidiio de 9 ele Jnnho
(<locumonlo n. 4) consta que nnquella me~mn 
Clntu se llzemm as nomea.çõt•s para pl·eencltimallto 
das vagas. 
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• Falto de exncçiio no cumprimento dn lei o 
do seus deveres, o denunciado não teve em con
sidcrnçiio, no nomcnr tardiamente os tres sup
~lonte~, cm ~S .de 1\rnif:~, a circumsLancia do estur 
licenc1ado o JUIZ substituto dn 2. n vara, c, assim, 
concedeu nps nomeados o prazo de 30 dias para 
presturen1 JUrnnH'nto.- Documento sob !L ::1. 

documento junto-sob n. 7 e entiio foi-lhe pelu 
presidencia d3 província- determinado o que 
consta do documento n. 6. 

• Pelas razões exaradas·no documento sob n. 7 
ass un~i lt o abaixo 3ssignaclo a j nri,;diet·ão .de 
Sll'bstttuto da scgund3 vara, na quulidade de pre~ 
sidente dn comnra municipal. 

• Assim gue, V. III. Imperial reconhéccr:í que 
nlio cabe ::icntbnixo nssignado a minimn parcella 
de responsubilidmle no facto de ter-se conservado 
por longo esJ?aoo t.le tempo 3CeJJhnla a rererida 
va1·a. do substituto. 

• Aggrnvn-se mnis o crime do denunciado 
qp.ando se a~tendo no documento sob o n. ii....:..(otn
CIO. do. prusJdente da provincia do i!J de l\Inio 
u.lttlllOJ-quo p!·Ova ter essa nuto1·idnde con ho
CJmAnto, por commnnicn.;ão do juiz do direito da 
segunda varn o promotor publico da capitnl de 
!J\:!0, Ú falta de suppJente do substituto do mesmo 
JWZ, achay::un-se som andamento diversos pro
cessos crunes. 
. • A t1·:msgres~ão da lei, por parLe. do denun

cwdo, ·leve como consequcnr;ia llcar aceplwlo o 
logm· de substituto da segunda vara de tlireito 
dn capital, desde 1S de .Abril nté 25 de 1\Itdo do 
corrente 3nno.-(DocumenLos ns. ::.1 c 6.) 

• V.. 1\f. Imperinl aquilntai'Ú os gravíssimos 
prejuízos qne, desse facto, advie1·am ao sen•íflo 
publico e a boa administr3flãO da justifla do qÜe 
dú incompleto tesLemuniiÔ o documénio sob o 
n. 5. · 

• O abnixo assignndo pede permissão n V. M. 
Im per ia! para ndd uzir, nos te momento, algumas 
considerações em ordem :í resguardnl-o de cen
sura que por venturn podori3 ser-lho atLribuida 
omittindo-as, nina vez que, como verendormais 
votndo, é o presidente da camara municipnl da 
cnpiLnl dn provincia do S; Paulo. . · 

• Intelligeneia monos curial do art. ~9 da lei 
de 3 de DezerHbro de ~SM tem lançado it cargo 
dos vereadores dns c3mnrns muni c i paes a n ttri
Jmiçiio de substituírem, J1ela ordem dn votn.,ão, os· 
juizes mnnicipaes, e depois da reforma jndiêiarin, 
ainda os juizes substitutos dos de direi"to nos im
pedimentos dos respectivos supplentes. 

c A lotm dn referida lei é entretanto assaz 
clnrn {!nrn negar apoio a· essa intellig-encia, 
quando diz-qno os vereadores servirão de sub
stitutos nos juizes municipaes emquanto so não 
formar a lista dos supplontos dos ditos juizes. 

• O nbaixo assignado, em ::lO de Ab1•il do cor
rente anuo, recebeu, como presitlente da·camara 
municipnl, um officio do JUiz substituto da se
gunda vnra do direito d3 cnpital-(doettmento 
n. 3.)- datndo de :lS t.lo mesmo moz, em que 
esse funccionario lhe communicava entrar no 
gozo da licençn do dons mezes, que lho fõra con
cedi.d3 P.eln presidencia da provinda, e, por esse 
mottvo, passava-lhe a varn por ser o nb3ixo 
DSSi~nado, dizia o officio, seu su/Jstituto teaat. 

• Nem só por entender do modo jú exposto o 
preceito do m·t. 19 da lei de 3 de Dozombro de 
~sq,1, como ninda porque, n não proceder essa 
intellig-encin, só poderia o nbaixo nssignudo, na 
qunlidado de v:ercador mnis votndo, ontrm· em 
oxercicio como substituto depois do esgotnda a 
lista dos supplentcs.nomendos, am dos qnnes, o 
bauhnrel Jouo Alvnres de Siqueira Btteno, oxcr
citum ajurisrlic~•lio pouco antes, officiou o abaixo 
assignndo ao juiz substi luto da seg-nndn vara 
fazendo·lhe vur os motivos pelos rJunes não podia 
acoit:~r zt jurisdic:ção. 
· • Mnis tnrde, muitos dins depois, recebeu tom

bem o oO!cio do denuncindo, de 19 do 1\faio
(cloculllento n. ii)- cuja respostu se encontra no 

.. --··--'---&·'-· .r: ·••>-h'-•·-·• f,l.,c•";•.-

• - .--- -

• l'ermiJwdo o prazo de trinta dins concedido, 
n 2S do 1\fnio, nos supplentes nomeados para se 
juramontnrem, deram-se as vagas previstus pelo 
~ 2. o do nrt. u: • elo decreto n. 4S24 de 2:! de 
Novembro de ~S71, mns o denunciado insistiu em 
niio preenchcl-ns.-(Documento n. S.) · 

• Só qunndo (I" abaiXO assignado, em !J de .Julho, 
pediu novu co1·tid:io com n qunl cl'"ide.nciosse o 
dclictuoso capricho do actu3l presidente dn pro-

'vincia de S. Panlo em niio cumprir n lei (doCll· 
monto n. 9), foi que este fez as nomeações; mas, 
3iudn nssim, marcou nos nomeados, que Lambem 
são residentes 11:1 capitul, como o eram os tros que 
nlio se jurament3rum, o pra:1.0 de 30 dias pura 
prestarem jut·amenlD, como túdo faz evidente a 
cortidão sob documento n. S. 

• oesattendeu o denuncindo,destuvez Lambem, 
ás conveniencins do set·viço publico, porquanto, 
si bom que a jurisclicçiio de substituto da segunda 
vnrn esLivesw sendo exercitada por ve1·eador da 
camm·a, a natural o reconhecida repuguuncia ao 
exercício das funcções judiciarias, por pnrte 
duquelles a quem a nomou~:iio n::ío obriga :í todos 
os on11s do eargo, dava o dú Jogar ú que a vara 
passe constantemente a difl'erontes mãos, muitas 
vezes pouco nntes d3s audiencias que, por esse 
facto, deixam de ter Jogar, o que tudo redunda 
em prejuízo üs partes e ú justiça que Vossa l\fi:t
gestude Imperial quer seja distribuirl3. . 

• Dos fuctos 3llegaclos e provados, se torna. 
pntente o criminoso procedimento do clonuncindo 
bacharel Laurinda AJJelardo de Brito,· presidente 
da provincin de S. Patlle. 

« As infrncções de lei npontadas eonsLituiriam 
o delicto. previsto. pelo a1·t. Wq, do Cod. Crim. 
do Imperio; si o movei que impclliu o denun
ciado {t tlio punível conducLa nüo désse umn clas
sificação ·especial o mais grave á acciio-crimi-
nosa. . 

• O actual presidente dn provinciu de S. Pnulo, 
trai! indo u conl13nçu que Vossa l\lnge'stnde Jmpe-' . 
ria! nello depositou, não infringiu u lei e o rc
gul3mento citndo por ignorancia, dcscuido,frou
xidão, no:.:-li:;eucia ou omisstio . 

• Auxilinr dn ndministruçiio como inspec
tor do thesouro provincinl desde :l2 do Fevereiro 
de 1S7S, o actual p1·esidente de S. Paulo coope
rou activa .Cl efficnzmcnto na rencçiio rtuc, na 
província, põz em pratica o seu antecessor no 
governo. . . 

« O .;urgo de clologndo do poder executivo, om 
cujn posso ·entrou n !2 de Fevereiro do corrente 
anuo, pareceu no denunciado, que se csqnecin 
da Jenldut.lo dovidu pur11 com o governo do Vossa 
Mngcstnde lmpori3l, nzudo ensejo de ·exercitar 
sons oclios, dm· cxpnnsiio a seus exng·orndos sen· 
timentos pm·tidnrios: :;un 11dministrnçiío tom si elo, 
por esse motivo, umn sorie do netos contrarias 
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:.is leis, inj.ustós, repr~vndos, como o' roconhecc
rnm, cln tr·rbtmn do pnrlumonto, varios membros 
do ministerio qe qnem é delegado. 

• Longo serw, e talvez mesmo . impertinente, 
tlnumer:tl·f?S nrtni; comqunnto ú Vos8n Mn,.,.es-· 
tndo Jmp~rr:tl nuo seja indifl'erente o conhecer 
esses dolrctos paru tll'omover a pnnillão do cul-
pado. • 

quo procedeu· contrn o dispostÓ no avis~ n. :146, 
de 9 de Mnreo do 1868, e no .entrernnto· niío fez 
pr!•c~clel' qontm el)e.o denunciado, quõ vin nn 
errmrnos~ rrregul:!rrdndo do jttiz substituto ron
r~m·so, CJUII:n eombmndo, ti renliznlliio de seus re-
pt;ovndos planos. • 

• P,pr es~e fncto, incidiu o <lenuncinclo na 
sn!lcç:Jo peno! d_o nrt. 129 § 11." do codi"'o cri-

• A' Vossa M,ngestado Imperial ponderarli, tão 
sómçn~e, o abttrxo assignado que o denunciado 
ndm11ustm n provinda.· de S. P::mlo sem Joi de 
oroa:nento e do l'orçn ·publica, .ttlndo denen·ndo 
Ct?prrchosnmonte snncc,iío lis que lhe fornm o en
vwdns pelu nssembléa leg;íslntiva provincial, 
que, nem prorogou,nom convocou nté o pr·osente 
para sujeitnr-lho 'ti aprecini'ÍlO as.rnzões de seu 
neto, e isto pelo motivo de" ser n assemblén !e· 
g}slativa· provincial compostn, em grnnde maio
rw, do. ndversarios politicas seus; 

• Nem mesmo no considerar os interesses da 
jus~içn e s·eg-urunon publicn c pr<ilvêr os C<trgos 
~olrcwcs, ntte?rlc o preside.nte dn provincin de 
:S. Paulo aos dJctnmes. da ler. 

Ultimnmentc, nindn, nomeou, pnra servir do 
d~legndo do policia dn capit.1l, um cidadiío que 
nu o pó de legalmente exercer ns func,õcs do em· 
prego, como alhís tem exercido, pois que é irmiío 
do promotor publico da comnrcn. . 

• Sf?nhor.-Debwndo do observar o preceito 
!ln. ler qu!'l manda nomenr tres supplentes no 
JU!Z suhslrtuto, o denunciado foi impellido ao 
crrmc _por um movei mais reprovado que ns 
causas mdicndns no nrt. :153 do codigo criminal. 

« A pormnnencia das vagas elos togares de 
supplcn~es do· Juiz substituto ,dn segundn varn. 
da caprlal tt:azrn como consequencia, por forçn 
dn decisiio da presidencia da província, con
stante do documento n. 5, confirrnnda pelo avis® 
do ministerio dn justiça, de :10 de-Junho proximo 
findo, pnssnr o .cxercicio da jurisdicção daquelln 
vara de substttuto .aos vereadores dn cnmara 
munimpal da cnpilal; pela ordem da votnção. 
_ • Esses vereadores, á exc'opção do terceiro, 

suo adversarias politicas do denuncindo. 
. • O exercício das funcções. judiciarias, na 
Jórmn do nrt. 3. 0 § :t.on. 9 da lei de 20 de Outubro 
do -1875 e urt. -128 § J.o n. 2 dus instrucções rc
g-ul,al!l~utares de :12 do Janeiro de ~876, incom
pnttbrlrsnvu·o~, portnnto. para a elmçiío de mem
bros da ussemllléa legislntivn provincinl, que 
dove. ter· Jogar a :1,0 ao Dezembro do corrente 
onuo (docameuto n. :10), no mesmo tempo que 
a·exoncr·açiio do supplento 'bnchnrel João Alvnres 
de. SiqLlcira Bucno, em 28· de l'tiaio. do corrente 
nnno, quando o juiz ·substituto da 2.• vara se 
nc!1avn licencinc1o e nenhum outro supplente 
lwvia nomeado, desincompntibilisou o dito ci· 
dndão, co-rcligionm·io do denunciado. 

mrnnl dolmperro. 0 

• ·Sonhar.- O bnchnrel J..nurindo Abclnrclo de 
Brito, n<;tuul pre.sidcnte. da jlrovincia de·s. Paulo, 
c9mmetteu mms o crrnte de prevnricnçiio pre
vr~to. pt•l.o. me~mo nrt. i29 § 2 .. 0 , infringindo, por 
oclr.o polr.tico n seus. ndversarros, o preceito dos , 
nrttgos crtnclos i1;1 ler n. 2033 de 20 rre ·Setembro 
de 187:1, e decreto regulamentar n. (!8.211 de .22 
çle Nov.empro cllil mesmo anno, nfim de tornar 
rmposs.rvers nos vereadores da camnra municiprl 
iln cnpJtnl, nos qunes coubesse o exercició dn ju" 
risdict;iio de jLtiz subRtituto da "'n vnra de 
direito, nspirnoões politicas na elci<"iíÕ provincial 
a que se tem rle proceder em :1." de Dezembro 
vindout·o. · 

• O presi[lente da província de S. Paulo, com 
esse proccdrmento, attcntou coutrna boa ordem e 
nqt:ninis~rn.çito I?Ull!ica, Jlnra cujn cpopern"iío foi. 
n~ws, cltstmgurdo por Vossn Mng-cstado Jmpe-
rwl. . . . 

• O abaixo .nssignnqo dando contra. elle n pre
sente denuncrn, que JUrn ser verdadeira espera 
que Vossn Mngestade Imperial haja de Ín:lndar 
proceder contrn o culpado. 

• Senhor. 
• A província de S. Pnulo foi, pela ndministracão · 

collocada fórn dn lei : urge restabelecer o impériÔ 
des tn. Leues ;psm niltil valeant si pmna.• se ele· 
rum ~pecta!·e tas non est, prope est ut scelcra ipsa 
permzssa sznt. · ~ 

• .Si as instituições. passam por duras provas, 
por 1sso mesmo Jamms deve desfallccer a · con
Jlnnvn na inclef~ctivel justiça de V. li. Imperial, 
que soh_erú pum r aquellos que ousam :rrriscal-ns. 

Nestes termos o nb::iixo nssignado · · 
P. á V. 1\f. Imperial· hn.in de receber n presente 

denuncia pnra os fins indicados no art. · f50 do· 
codigo do processo criminnl elo Im pcrio. '-"E. 
R. 1\L" • . . 
, A informaçiío que desejo p~:~dir ó sobre o nviso
que o nobre ministro expediu em fO de Junho 
ultiml9, e sobro .o faeto de hnver o presidente 
nomcudo delegado de policia da capital n um ci
dadão que não póde lognlmente exercer as func
ções deste cnrgo, como ali:\s tem exercido, pois 
que é irmfio do p'romotor publico da comarca. 

Snbo o nofiro ministro que ultimamente a 
typogrnpl1in do b~iciador, que se publica· em 
Corumbâ, na provincio de 1\Intto-Grosso, foi ata
cada. 

No numero 2:19 desse jornal encontra-se n • Do confronto de todas essas circumstnncins, 
contidns nos documentos que siío oJrerecidos, 
verá Vossn ~Ingestnde Imprrrnl decorrer incon· 
ti'Ilstavel n Jli'OV:t do movo! criminoso quo inspi
rou o denunciado ; sendo pnrn notar. que o ameio 
do juiz substituto (documento n. 3), foi onde· 
reçado ao presidenta da ca1nam m·unicipal do 
S. Paulo, quando devera ser dirigido no bacharel 
Joiio Alvares do Siquoira Bueno, unico snpplente, 
cn~ão, daquollojuiz, e mais tambom, que o citndo 
a v rso de :10 de Junho, m:mdou que o presiden.to 
da provincin rospons~biliznsso esse fLmccionurio 

· oxposiçii® do I' neto. · 
· Leroi o quo n esta respeito se me diz em carta 
duquelln provincin : 

• Deu-se em Cor·umbá um facto desagr·ndnvel. 
O Sr. Thingo José Mngine, portug-uez o socio do. 
Dr. Firmo José de 1\Inttos, publicou no Iniciador· 
vnrios artigos com referencia á oillcinlidnde do.· 
2.0 batalhão ele artilhnriu a pó e do 3." ·regi
mento ele nrtilhnl'in, nlli estacionados. Os mili· 
tores mnndnrnm nrrornbnr a portn e quebrar a: 
typogrnphia, vorillcnndo-se sómente e arromba-
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monto, porque nossoacLo acudiu grande num oro 
de pessous, n maior parLo estrangeiros, o in ha
vendo uin11 conJlngTn<;ão entre o povo c a tropn, 
CJtLO f(•JiwwuLo não tomou iucromeuto pelos 
pro,,irle"'·õns dn mll.oridnde jndieinrin. • 

Não limito o lllCU podido de iutoJ•ow~·Líes quanto 
no facto qnc St! deu nu typo\\"rnphin ·do Iniciaclor; 
mas 'tomJJom uccrca do procedimento do IJresi
denLe dt\ província p!tl'tl com um magistrado, o 
Dr.l\Ictcllu, juiz municipal do tet·mo de Corumb:'t, 
qu.:: exercia ILJLcrinumcllLc as fun<:<!Ões de juiz do 

!ho constava que aquolla purte niio pnssnvn de 
. mfundudo despeito meu, .o por isso nt'"'Ín que 
e~mprovosse a minha nllognçfio,pnra niio ser con
Sidorudo como lwvondo nbnnclonnclo o meu em
preg_g (1loc .. n. 3), pnru cu.;o osty!o invoco n nt
Louçu!? ele_ V. Ex .. A estn ox1gencia, que nlio tem 
aLttor1zuçuo na let e contrn_rin nos prccedenles,nté. 
J.l!esmo·do s,. Ex., re;Sponcll que nenhumn obrign
çuo me ,corrm de snt1sfnzoJ-~ •. c,portunto,espornvn 
trnuqutllo pela responsulnltdodo com que era 
arucov:->do. (Doe. por cópia sob n. ~.) Em consc
quencw, fm suspenso e manduclo responsnbilisnr 
(doe. sob n. 5); c como essn communit:nci'ío me foi 
entregue á horu (le minha pnrti(la dn copitnl pnra 
cstn cidttde, reservei a minha rocJomn~fío sobre a 
suspensão o rcsponsnbilidnrle cont6 1Ílim derm:J
tndus puru oatrn occasião, dirigindo-me a S. Ex. 
na primeira oprlOrturiidttde, em 2f.i de Junho 
findo. (Doe. }Jor cópia sob n. f.i.) 

direito da comarca. · . • · 
O prt!siilcnto suspendeu osso mogisLru<lo. Dtt· 

vido <ln compotenciu do presidunte pa1·a suspeu
dcr o jn iz Hllluicíjl::tl que estó cxerccnclo ns J'unc
cuos de .i uiz de direito. 

Os facLu~ que duram lognr n essa suspensfío 
foram pelo Dr. MeLello 'Jev:111os no conhecmtento 
do llCdJrc ministro, no seguin-te oillcio de 7 do mez 
passado : 
.. • IJJJn. c Exm. Sr. -Tenho n honra de 
submcttCI' :i aJH'Ccio~ITo de V. Ex. os irwlusos 
docltlltcntos·, dosqunes constnm as violoncias que 
têm sido ~ontrn mim pn•ticatlas pelo nci.unl rwe
sidento desl.a provinciu de l\latto-Grosso, Exm. 

Desta exncln exposiçfío ele todo o occorddo flca 
evJdente que, como jú disse, o motivo unico do 
nanha suspensão o responsabilidade é ter dado 
pm·tc do doente, som .i astificul-n com nLtest:tdo· 
medico, sontlo iJor isso considcrarlo i:omo l!n
veudo abnndonudo o mett empt·ego. A-tllos de en
Ll'nr nu 11precindio dussn suspensüo o rosponsn'hi
Jidnde em l'nce dn Jci, devo mostrar o rundamcnlo 
do meu pt·otesto soiJL·o n vinda do Dr. chefe de 
policia n esta cidade. 

- Sr. D1· •• lo ii o Josó Pedrosa. 
Sendo jLlÍZ mnnicipu! deste termo, no exerci

cio lntct·iito u(lju.iz do direito da cornorcn, acho
me hojo suspenso do meu cargo para ser respon
snl'!iliznflo comei incurso no nn. iij7 do codigo 
criminul, :>tímcnte porque, cstnndo doente, pus
sei o exercicio ao meu snlisLituLo lcg·al sem 
npre:õ~eni.HI' t1Lte$Lndo rncdico, que Jllú foj exig-ido! 

Bost:tt·-me-llia ·enunciai' e,;sc !'acto com :1s 
provns delle, parn llcnrjnstificudn n qtlnlil1cn~ITo 
que ncabn de rlar aos netos dn primeira autol·i
dacle da província; mas, pnra bem fundamentar 
esta minlw re]H'OSentaçiio, peço permissno a 
V. E-.:. pura Jdstoriar Jigeil·n1nente os acouteci.
mcntos qtw deram esttl resultndo. 

Em 1." de Maio ui Limo, o .i uiz de direito inte
rino de Cnynb;'t .convidou-mo pnra pJ•esiclir nlli n 
primeira sossfío do jnry(Jocmncntosob n. 1), e, 
crn virtnde llesto convite, seg-ui no din 28 do 
mesmo IIWY. dol\Iaio :'tquel/c destino. Chegundo 
;, c:tpitnl tJill a de Jnnho, rui ollrigntlo a pa.,sar n 

· jurisdit:!liín -no meu substituto, porquê os meus 
inconu11odo~ de saudo nggrav:ll~inn-se com n pe
nosa vin;::em, de -mnueirn n niio permittir quo 
conLin nnsse em exerdcio; pelo que, no dio se. 
g-nintc, communitrnei o occort•ido no Exm. Sr. 
Dr. pre>idontc: tln JH'ovinci!! c no juiz de direito 
l'espoctivo. Snceed<m, porem, que chegnsse ao 
meu conllecirnonto que nnquelle Jnosmo dia se
g-uia p:n·a n coma·t•co, sob minlm jurisdicçfio, o· 
Dr. cht!l'o Llo policin, pnrn proceder nn fórmn do 
art. 60 t.lo I'CA'Ulnmrmto n. 120 de 31 de .Ttmeil•o 
de 18't·2, li cerca dn LontuLiva de nssolLo (t typogra
phia do pc1·iodíco O Iniciador, lJ uo teve log·ru· na 
no i te do 26, de 1\'Iuio, qunndo uinda UIIJ ochavn nn 
comarca; c ent.iío, por não lwvur motivo ttlg"Llm 
pa1'11 essa medilln exccpcionnl, aproveitei u occn
sião pam lngo protestar contr·u elln, visto comr; 
importuvn desm· pura ns n Lltoriclndcs JOCIICS, cómo 
ndiunto delllonsLrnroi. 'l'udo isto conslu do o~lcio 
por cô{Jiu sob n. 2. 

Por cuusn desse meu protesto, S. Ex: niio n<l· 
mittiLl n [IOI'to do Lloento, que npr,!stmtl~i, o, ni'io 
querendo correspomlor·SO dírcctumente co
migo, fez-mo dcclat•ar pelo sou secretario que 

o· art. GO do -regulamento ·n. :l20 ele 3i do Jn
neiro do :l8~2 niio confere aos Pl'osidentes de pro
víncia a faculdmle do ordenarem que os chefes 
de policia se passem tcmpornl'iamon!e pnra um 
ou untro termo oa comarca da província, siitão 
nos trtJs limitado< cusos que nollo estno expres
sos, e fúmllos quaes o exercício dessn faculdade 
é i Ilegal. Para turnnr cstu providencia, S. Ex. de· 
clnrou ac. Dr. <:hefe de policia, no documento soll 
n. 7. que a seg-uran(•a pnblion estnvo g-ravemente 
compromeLLida nesta cidndc:, tendo em vistn in
foruH~<;ues qne mo são tlcsconbecidns, e allu" 
dindo :i LeliLaLiva. lle assultõ na. typogrnphin ·do 
Iniciculol'. Informar.;ões olllciaos de credito ou 
factos capazes do induzir séria desordem naco
mnrcn nuo honve, nem podia haver, o you de
monstrar que ;', nllegnvilo de S. -Ex .. falta; ful
!and~ com o del'ido respeito, a menor proce
de neta .. 

Esta ciL!nde é cahena de comarca e séde dn fron
teim do Daixo Parng-Ü.ny; ncllu residem todas as_ 
autoridades civis. da comarca e uma poderosa· 
força publica de linhn, composta do 2.• batalhão 
de nrtilila!'ia n pú c do 3." rogimflnto de nrtillwrin 
a cavullo, ficnndo, além disso, a nmn legun de 
distancia o :11•setwl de mal'inlln do Ladario e n 
divislio navnl du província. Nestas condir·õcs de 
!'orço, p~t·a dizer-se que n ordem publica so'achnva 
g-rnvcmentc t:Ompromettidu, a ponto iile ser ne
cessm·in a JH'escncn de uma nuLoridude esLranlln, 
~rn preciso ~uppôr-se, ou que ns nutol•illades 
locuos nfio Linlmm u desejnvel intelli"'encia e 
energio para dirii,:ir couvenicntemontc essas 
ftjt·ç~s, ou que n prJrLurlJnl)fíO dn_ or<lem. ern pro· 
movuia por oss:ts mesmas autortdudes. l~m qunl
que.r dns dtws hypoLhcsos, a vindu do D1·. chefe 
d.e policin importovu um desnr manifesto tis outo
J'Idatles dn eomnrcn, e por isso, como a pl'imeirn 
dellus, protestei immodiatnmente contra n reso
lJlt;iio de S. Ex. 

O Dr. e!Jel'o de 110licin n~o trouxe comsigo 
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Jorgn al(.(unw, porque nesta cidndo havin o· ·ha 
m:us .do CJUO n ncce~snrin pnrn m:1utcr a ordem 
llUIJiicn: o que significa que S. J~x:. quiz so
mnnto manifestar n sua desconnnnon ús antori· 
dados da comarca. • 

:Mas o q1n se tinha pnssallo de tarda gTavidne:l.o· 
nesta cidadu'i' Um :;.:rupo de homens dosconho
cidos tent:íra nn noite de 2~ r.lc >vlnio, por motil•os 
que ainda uão estão :ovurigundos, ass:d t:11·· umn 
typo"·l~npllia, e encontra1·nm da pa1·to. dos pro-
1li'ÍOt~ll'ios enm·gkn .. c immecliutu roput~a, niio 
Jo,ran<lo reuliz:n·o seu intento. (Doe. sob ns. 8· 
.e 5.) n.•sdo logo proeodoLl·"c judicial mente com 
tocl" :lctividarl•l ás di,lig-cm·ia:; teg-nes tlnl'a constn
tnciio do nttont,.do .c doscobr~nwnto do seus aLl· 
toi·os. (Ooc .. sub 11: 10.) .E~t.c facto, quej:í.torn-~o 
eludo na cn1Ht:d da lll'OVIncm c do lmpoi'JO com 
circumstnilci~ls n1uito mnis n.ggr·nvnutcs nindn, 
n5o ern de nntLlrczu u · oxcitnr grn vos cle~ord~·n:-; 
cm ·umn cidiiClo do poputnçuo Pilt:ilicn, como c~tn, 
tcmdo aindn dentL'O do seu.; muros uma fOI'(;:! pu
blic:n capaz do ma11tcr a ordem cm qm:esqucr 
circumstancius. 

Em vercludc, ~posto que ftlsse !:'Crnlmente re
Jlr.ovado o nttc1~tnclo, nem l?Ot' isso ho_uvc çxu
corlln"ão elo~ antmos, o contmuou a remar [lCI'· 
fciw ti·~nqui!ltdud~. Pro:v:;!n-no .os rloeumentos 
so!J 11S. ~ :l.l, U, 13, i~ C la, .. ~SSICtl COI~'! O pro
cedimentO mesmo· do Dr. chete de pol1cm, que, 
che"·nndo a cstu cidade, nadn, nbso!Lltnmcnte 
nacl?. fez c voltou parn a cupit:Jl se:n pratic::~r neto 
nlg-nm fJLlC dennnciusso qual o objecto de .snn 
minio. . 

~i como mo pu roce certo, n fucnldade· do art. 
GO do re,··ulamento n. :12fl é limitndn aos cnsos 
netlc expressos, a pl·ov[dep(,ia _!ornnda pelo Exm. 
prc.shlent" desta prOI'lllCI_a . na~ h a ele. mcl·ccct· 
upprova<;fll) do go1•crno Jmpormt, pnt·n o qual 
llt'otestd do rcprc:mntat·_, co_rno .:agurn rcpresent~, 
exhii.Jindo provas Cllle J ust1!lcam o meu procedL· 
mento, ' . • . 

Dei parto de doente no d1~ ~ d,o .T~U\lo,_pns
sando togo, como me _cnml?l'la,. a .l~lriSdH~(;:tO no 
meu su sLituto, o no dw 9, tsto o, ctnco r.l1as de
pois, fui sus;•imso pal'a ser l'éS[lonsaiJitisado p~r 
a 1Jn1ldO no de c1m pr•JA'O .. 

os docnment.os sob ns. :Hi e :17 provo que n minl1a 
porte de doente foi inteiramente nlheia 11 qu~ll
qner clospeito, que nuncu tive no st~rviço publico: 
si1o nl.lo,t:ldos do rlons medi.,os rlllclnr11ntlo-mc 
ntacudo tle molestin,dtJ quo'so!fl·o pe1·ioclicnrncnte 
desdi' mnito tunipo, o por cuja cnus:i ji1 soliritei 
o obtive do governo imperial, cm 4 de Julho de 
:18i8, uma licen,·:J de cineo I111JZcs, com onlenndo, 
pot•n trDln1· ele minhn. Slluclc. EssP. fui o meu des
peit•' o o meu cn prtcho. 

A minha ·suspensiio é por ~tbnndono do ~m
preg-o. O~ 8.• do art. 5.• da lei ele 3 de OntuiJro · 
do 18:.l"- ndmittc n suspensiio · dns cmp<egnilos pu- . 
blicos comó ulllll liiCclidn de pre1•rn(;1io COiitr:.l o 
exercício nbusivo dos·respectiyns empregos, como 
nm ri1eio de impedir que ~:ontinuem um· suas 
func('üos, "om detrimento do servira publico. 
A su,:pensiio. pois, só é prnti,·nvel refntiv~mcnte 
nos c:n pro·!ndo~ que cstiío ou que pretendem 
cntrnr cm exe1·<:icio elo sell cn1lp1·cgo; mas cm !'i•ln· 
ciio :íquelles que o nbundon:tr:Jm, olln ú umn t~ro
viclencin SClll Objecto, impotente, . ineiYiiU:Z e 

. q ne po1~ forçn das cOLlS:IS niio pó~le·produzir o 
sem c/l\:it3 nnLur:JI, (J como si fór::t applicada .a 
simples Jl:tl·tknlnres fJLle nunca exerceram fnnc-
eões publicas. · 
· o tlloliv,, pnis, ele minha snspensão é clnrn
mcnlc eontrnclictOTio ·com a rnziio ele ser dessn 
·providC!ll!ia nclrninistrativn, o _o nlmnclunu. cl'::_ em
prc"nlliiO ;:c t:ompr .. heudeno nlltlso, om1~sao Oll 
orrc7 de o meio de. que· frtltn a cit11dn lei do 3 de 
OuLuiJ ro dr.- i8:l"-. 

Dent1·o tJ,,sso cm·to poriotlo ltc cincp !lias n5o me 
eabia dcsempenl!m· su1:vi~,;o nlg-ntp du n~u~1 ca.r;.:o, 
pois qu~ a SCSStlO dfJ JU,I'Y ~~UC 13 [li'CSL<llr tllthn 
de ser mstnllndu no dw .la (do~. soiJ n. ,:1); e, 
portanto, nonhum prejuízo publico ou particulnr 
se seg-uiu da miuhn pa1•to du rJoente durante: u~se 
tempo. . .. 

u cudig·o do processo. ~·tmmnt, no nrt. 339, 
di~püÕ.ilun, nestas eondlt;ucs, n ful!n dos empl·c
g-mlo~ pulJiico~'· ai!!cl" fJUn.n~lo !JOll>tituu o .. ot·imo 
de tH'CI'nricu(;nO, naç os suJeita a responsnblltdn.tlo, 
mus podem os supei'IOt'llS lnwr-lhe~. nlll'el·teuc.ws. 
. Portunto, quuuLio mesmo. n. mmlw put·te do· 
do~nte niio p·,ssnsse de dcs_pe!lo .meu, ora·llle ~P· 
plicnvct sóment•l :l pCll:l ~ISCI[Ili!Hll' CSlll'JÇiecldn 
na disposi~iio ciladu o n~to 11 re.spom,ublllduqo. 

·Eutrotnnto. O lllCU dospcltO jli'CCISaVU ue C:~StlgO 
-InlliS sei'Oro: !'ui snspeuso, pm·a ser responsa-
)Jilisndo.,. . 

E' du·:1dmirur que, :~bundonnn~lo a Clrcu~sp~c
ciio do quo eleve sompt•o revostn·-se n lll'tlllelrn 
nuLoridndo d!l j}TOVincw,tnnc_!l em,I·O~to a Ulll ma
"'ÍStl'lldO fJ UO OS SCllS li C tOS SilO d1 tarlos pelo CU· 
íh·icho, som provas seguras de sua llSSel'l(iio. Com 

Tenho tamJ)elll . de ser rcspousnbilisndo por 
haver dndo p:trto ele doente, sem ncompnnhnl-a 
de atte::tado meclicGl! O dce.rc::to n. 70Sü d, :lü 
de Nol'ombro dl;l U!71> dete1·mina cx:prossumcmte, 
no seu art. :t.•, qnc'os cmpregndas do ministerio 
dn j nstiçn póde111 óst:u· !'ót•n do c_xcrcicio de seus 
car"OS com pnrte elo doente, Illd•,PCJnd,•ute do 
tictJtw.Í de :lLltoridndc legitima, perdendo o di
reito "uos vencimentos, si o impeclimcnto· exceder 
d1\ tl'iutu cli:1s. A justincnciío dn parte de doente 
incumbe no mng'istr:ldo, ·e ó nccessuria apenas 
qnundo. 1iret!Jndo etlo receber os sons ·~·r.nci
n·,eutos rcln uvos no tempo cm que esteve llllpe
cliélo corno decidiram os nvi:oos n. :28 de W de 
Junf;o · de l.Si:J, e ele 1:.1 do Novt•nilJro d., 1878. 
F6rn dcss:1 hypothesc,me parece CJUt>.a. sua obri
g-nção se rcdüz a inforrnnr o .Jli'Csidcnte d~ pro
vincin que se rtd1a ;pl[)ecl1do por lll!)ttvo de 

· motestin aam ele que se torne poss1vel, por 
pn1·te do'm~.smo prcsidonlo de p1·ovincia,o prct!n, 
chimento elo dcvor qno lho incumiJcm o' DL'ls. :37 
c senuintos do reg-utnment.o n. :120 de 31-cle 
Janeiro de :18~2. Ali!m elo ser esta a dolltdnn do 
nviso do · :ll do Janeiro ele !Sü~, o moderno de
creto j:í · cil.ndo n. 7086 núo exige enfet·midndc 
prováciu,. rer~ro-so sómcn to :'t yarte .de cl_9entó 
que niio tmpl1cn c~sn tJI'O\'a. ·Ass1m, po1s, nuo hn 
c rim i nnlidude alguma no meu procnctlmonto 
nn~ot·izndo por ltli; ·cntt•otnnto, Exm. Sr., cs~o.n 
sob a pt·essiio do um processo do rcspon~n1J1l!· 
dnde. Nos trilmiinCls hei "elo_ onc?ntrnr jL~st.içn; 
mns n reparação da suspensuo VIOicntn o tltegnl 
do que sou victimn nito n esporo si~iio do go
vct•no imporint, inaccesssivct aos odws peque
ninos do provincin. 

Sou o unico juiz municipnl ronnnclo quo 
tem esta p1•ovinciu ; si1·vo nost:1 l't'mot:t pnrto 
do Imperio, com sncritlcios no uuwr do minhn 
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ter1·a no tu!, que de ostrnnhos niio póde esporai-os 
pnl'J estes obscuros empregos; procuro dosem· 
penhnr o mo1t c:trgo com todo o escrupulo o 
nctividude, merecendo scmp•·e d•) meus supe
rior·os na ordem hior:n·chicn o mnis elcvodo 
conceito, como provnm os rlocnmontos sob 
n~. Hl e ·~ 9:. Att_en<londo n cstns consi.dçrnçõos, 
nua esperar jnma•s encontrnr nu ndmmrstrnçlío · 
prevenções gTntuitns, qU:o se traduzissem em 
violcucins contra m.im, niio .espor·oi q uu fosso 
·ul'l'nstndo algum drn nos tt•tlmnaes como um 
grnndr' criminoso, oxnctnmeiltc pelo zelo com 
que defendo o enrgo que mo foi confiado. 

Mns, o g-overno .impet•inl hn úe mo l'nzer jus
tiço, e tí nello que-confio. 

Jogur, por constnr ú V. Ex. quo. deu pnrte de· 
doente .J.IOl' cnpricho? T:1mbem niío. As pt>l~ns 
ofT!cines siio ontrns tnn 1ns denuncins, e como tnes. 
Jovem ser rlocumentudns .. O juiz municipnl, 
dn.nrJo pnrto d9 doe11to, usou de um direito per
mlttrdo por 1<31 :.1 todos nquelles emprrlg'todos pu
bl·icos, que servem no E~tado em quulqne1· dos. 
rnmos do JlUhlico servico. Em tttdo .isso· vi só. 
V. Ex. nilo ncreditando no juiz mnnicipal e· 
dando intéiro credito no que lhe contLrutn 1 Com 
este meu procedimento tive cm vista niio dar
umn dcnlmcin precipi'tad11, assim corno o neto de· 
V. Ex. de 9 do corrente, pura não incorrer em 
erro do olllcio ; e por isso só apreciei os docu
mentos que fornm remettidos por V. ·Ex. contra 
o juiz mu11icipnl. Co•n elfeito I é documento que 
prova nbnndono do lo;:;nr n pnrtc de doente do 
juiz municipnlll O decreto n. 7086 de :1.6 de 
Novembro de 1878, diz V. Ex. no seu o meio de 
Hl do corrente, cm nnda aproveita no caso ver
tente, o trttt:t de assumpto diver;;o; pois ett en
tendo que npr·oveita eni tudo. Este decr.eto n1ío 

·obl'ign o e ll[ll'Cgndo pu!Jiico, que d:í pnrte de 
doente, :í apresentnr documento que prove mo
lestin ; . mas V. Ex. !'lXiJfiU_ docu!nento, isto. é, 
fez maJS do que a !01. \JUU! tl let qtte nUIOl'JZll 
V. Ex. li exigir documento no caso preseutrJ, pnrn 
documentar o jttiz municipal n parte que deu de 
molestiu? Niio11crediton V. Ex. no que lho disse 
o jniz mtmicipul, isto é, na sun pnlnvrn omcial, 
dnnrlo inteiro credito no que conta1·am ú V. gx,, 
levantunto de~tn mn11t.'ir·n uma discussiio tiio rles
ag'l'arlnvcl entre a prosidencia e o poder j tuliciario. 
Prestei mttitn nttenr.;iio aos papeis oincino.•s ; c 
logo qne vi que se trntnvn do processo de res
pon~nbilidnde, Jirocm·ei os rloeumentos, para 
rundumetltn t··a don uncin, e não encontrei. Niio 
sou, como V. Ex. diz, um sim pies Pl'amotor .de 
justiçu ; mns, sejn como J'àJ•, não estou sujeito á 
discrição de V. Ex. para denunciar só JlOI'fJlle 
V. Ex:. ordena; os duve•·cs do procurador dn 
coron s1io nobr·es, mais nltos elo que V. Ex. 
pensn: dú dennncin do conl'ormidadc crmi a lei, 

Deus gunt•de n V. Ex.-Corumb:'i, 7 d'l.Tulho 
de :1.879.-Illm. e Exm. Sr. conselheiro Ln
J'ayet.tu llodrigues Pereira, dignissirno ministt·o 
e sec!·e~"l'io dq· .Estado dos negocias da'jnstiçn. 
-0 ;llliZ rnunre1pnl, Dr. José Jlfarirt JlftJtt•llo • • 
.N~o parou :19ui a questiio. O p1·e~idcnte da pi'O· 

vmc.Ma detormr~ou no desembn1·gndot· procul'lldor 
dn coroa quu torn:.,se oll'ectivn n re;;ponsabili
dnue do juiz suspenso. · 

Eis nqui o officio rlo p•·ocurndor da corôn di-
rigiria 110 presidente dn provincin (li!) : ' 

• CuyabiÍ, 21 de .Tunho de !879.-IIlm. c Exm. 
Sr. -'l'cnho prt>scnte o officio que V. Ex. me 
dil'igiu em dnta de :19 do cor•·ente, mandando 
que dê denuncia contra o jniz municipal de 
Corumb:í, Dr. José M:n·ia 1\Ietcllo, por crime de 
nbnndo!lo do lqg~!';. depoi~ ele ter ett já decla
rado mmhn optnrao a reSJlel to das· peças ol'llt:ines 
que V. Ex. remott~u pnru fundmnent:ll' a denuu
cia. Sei que e devet· do procurador dn coroa 
intel}tnr a accusn(,)ão dos culpados por erros de 
Oillf:rO, q~uando lhe compelir a denuncia; pois 
nss1111 esta declnrndo no art. 19 do decreto de 2 
de l\I:<io de 18i4. Diz V. .Ex. que n1ío posso 
deixar de dar n denuncin,. ort!onndn por V. Ex. 
nesse o01cio (de 19 do corrente), contrn o juiz 
municipal de COJ'UIItbít; pois si licar ao nrbitrio 
do procUJ·ndor da . cot•un cumprit· ou niio esse 
dever, conforme a apreciat'i'o que fizer dos nct<'ls 
dos pre~idoutcs. con;;tituir~se-ha olle, cm voz de 
simples promotor da justi~Jn, um juiz so!Jomno, 
com nn~pl!ls poderes p11_ra n_ulli_llcar ess'! impor
tante (l!retto confiado a prtme•r·a nntorrrlnde da 
província. 'fnn to V. Ex., como o procurador rla 
coroa, têm deveres de CJtle niio ptídent prescindi•·: 
um delles ó dn1· denuneia con t1·a o,; empregudos' 
publicas por erro~ do o!Ticio; c corno a denllllein 
deve ser dnda de conformidade com o nrt. :1.52 

_do codigo do processo, e não hnvendo docu-
mcutns ou justillcnr;ão, nos pnpcis que V. Kx. 
rcllwtteu, que pr6vem ou l'açmn acreditar n exis
tencin do crime de nbnndono do lognr·, entendi 
qun uiio dovin apresentar uma denttncin illogul 
no tl'ibunnl dn Helnçiio. Niio qttiz aprociur os 
actos do V. Ex .. pnrn me constituir juiz sobe
rnno, em voz de simples promotor tln justir;n, 
como diz V. Ex. Quncs siio os documcn'tos rzue 
Pl'O\'nm o nlwnrlono dn log·nr? Será o ofTicio do 
Dr. jniz rnunicipnl, participnndo ú V .. Ex. que 
r:>s seus incommodos se aggravnrnm, tl qne pns
sovn a jm•isdicrJfio :'t seu iri1mcdinto? N:io. Se••:'t o 
otncio de V. Ex. tlizendo·lho qno niio ucrodlla, 
e que prove 11 parto rio tloentt!? N:io. Será o neto 
dn prcsidencin, do IJ do r'OI't't.•ntc, mnndnnrlo res
ponsaJ,ilisar o juiz muuicipnl por nbundono do 

e não u mnndudo rlc V. Ex., que niio pó do or
denar siniio tnmiJorn de conrormidnde cnm nlei, 
do) contrario rt•putn-se nilo e~cripto o que V. Ex. 
ordenn. No ,pensnr do V. Ex., o procurador da 
corun niio é mnis do que urna mncllin:t ott instl'u· 
mento de denunoin. E que homem hnvcl'in com 
sentimento que quizessc t!XIJrcer scmclhnnto am
pt·cgo ? E' umn dus nttrilltti{iões mai . .; sorins a 
de denunciat·, cm cnjo oxet·cirJio deve haver 
m uiln rellexiio. Assim r.i o importtmto direi to 
que têm es presidentes rle nwndnr responsabi
lisnr, do qual nnncn elevem usar sinüo com a· 
maior cnutt'la, moder:H;iio c· todn n circumspecção. 
Niío duvido que es\ejn 0111 orro; mas tenho con
scienllia d.Js meus ttutos: estou ll'llllrjnillo. Dons 
g-uttrdc n V. Ex.-IIIm. e l~xm. St·. prPsirlente 
da pruvincin de i\[utto-Gr·osso. -Antonio .t1gnct/o 
RiúPi1•n, procm·adnr dn corôn inlorino. , 

Neste ponto c~lt\ 11 questiio sobre a qual peco in
fornuH·õos nn nollro ministro. 

AqÚi yinhn a proposito discutir desenvolvida: 
monto n t.lworin do S. Ex:. de que ao pQdCI' r.a;e
cttti!lo cmnpPto a suprema inspccçr.io soúl't' a abscr·· 
vancia dctslr•is, rnns o tempo niio mc-pormilto. O 
nobre ndnistt·o fttndn-so exnctmnenle om que os 
promotores publico~ e os pi'Oettl'lldúJ'(lS da curôn 
por ordem do governo promovem n rosponsabi-

-~"' .. _..c.~r-"'.-;~;.:;.:;.;:,' :.~:~~~-~:~- ··: ,_..,.~,~·j .. .,~:·~;;· ·:·:·:~·:·.;.·~..,~~-:~·:.:~:;:r.:.:-:~.:-.-;-~-~!i:·".~-~4-'!:,:w:r:-~~ -
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lidada dos runccioilnrios .que'niio cumr.rcm a lei;. 
mnR S. Ex. snbe tnmllem que a attriiluiçiio de 
velar sollr•l n guarda da constituição e das lo-is 
niío estn cqnfcridn no poder executivo; snbe que, 
·no co.n~rnrto, n constituiçiío clcclnra, nrt. :1.33, qne 
·OS mm1stros são responsnvois, § 4.•, pela fnltn 
de olls~rvnncia da' lei, e que n lei rln responsa· 
bilidade de Ui de Ou~ullro de :1.827 marca as 
P!:nns que podem ser.impqgtnR nos ministros po1• 
nuo o.llseJ•vnrom-nsleis .. Tn vê V. ·Ex. que !'Un 
theorlll n este respeito niío é verdt;cleirn. · . 

Ju~tLno. Em seguida roi expeditJo mandndo de 
pr.1suo CO!ILJ'n o representante cm termos resu~ 
m1d?s, e se"'! se c.J~clnrar qual o seu crime, como 
V. Ex. se dignara de ver do referido mandado 
consl!m~e-do doe. sob n. 5, inventando-se então 
umn pr1sao em tlngrantc, nrrnnjndn posterior
mente.uo neto do corpo d~: delicto conforme se 
vê do termo de informncii.o do sÚpposto crime,· 
datado do ~9- de Fevere1ro (citado doe; n. 5 ), 
qunndon J:!risao do representante foi n lS o vê~so 
do respecLivo mnndudo 1 

0 Sn. ~rlNIS1'RO DA JUSTICA :-E' ll unicn VOI'• 
dadei1·n. · • · 

O Sn. ConnrnA:-Estú enganado.· 
O Sn. PARANAGUÁ:-0 govemo niio pódl3 deixar 

de exercer essa inspecçiío. 
O Sn. ConnÍlrA: -Niio-se trnta de uma nttl'ibui· 

.. çiío do p-ovemo; trata-se de um déver, de umn 
obrigadio ; tanto assim que a lei de· iS do Ou· 
tubro de 1827, no nrt. 4.•, diz (lê): 

• Cs ministros e secretarias de Estndo. siío 
responsaveis por falta de oll<'CI'Vancin da lei : 

• § 1." Niio cumprindo n lei, ou fazendo o con-
trario do que elln orclenn. . · 

• ·§ 2.• Não fazendo cfTectiva a 1'csponsaúilidade 
.de seus subalternos . • 

Da província de Mntto Grosso passo para n do 
Piaully, afim de pedir informações no nobre 
ministro sobre o fncto que encontro referido 
pelo cidndiio Francisco Ribeiro Soa1·es. Diz elle 
{U):· 

c Illm. e Exm. Sr. presidente da província. 
- Frnncisco Ribeiro Soares, tenente da guarda 
nocional, natural da província do Ceará, nego
cinnt!), morador nesta cidade, usando d::. facul
dade que lho é conferida pelos a1•ts. i50 e :WJ do 
.codigo criminal, vem represcntnr n V. Ex .. con
trn o actuo! delegado de policia desta capital, ca· 
pitão Themistocles Napoleiío d•l MElraes, morador 

. nesta cidude, onde vive de commercinr, afim de 
que sejn ·o mesmo responsnbilisndo nn fórmn da 
lei pelos crimes commettidns em cm·ncter official 
contrn o·rcpresentnnto, victima impotente dessa 
au~oridnde arbitraria o despolica, como V. Ex'. 
va1 ver. 

•Tendo sido o representante desacatado publi
camente á porta de sun residencia· ás 7 horas da 
mnnhi:i do din iS de Feve1·oiro u!l.i;no pelo es
cravo .Justino. de propriedndc do tenente-coronel 
Antonio Mnrtins Vinnnn, o.representnnte, ferido 
em seus brios, repelliu n am·ontn, dando duas 

.chicotudns no referido escravo, o gunl exnspel'n· 
do por isso e insunndo por inimigos elo repre
sentante. conforme se vô dos documentos ns. 1, 
!! e 3, voltou n inju1·iar. o representante mais 
tnrde, pelas 3 horas do mesmo dia, sendo repol
lido do mesmo modo. 

•Por este facto nppnrece na secreto ria de policia, 
onde o delegado denunciado dava expediente na 
uusencia do Sr. Dr. chefe de policin, o ·cidadiio 
Livino Monteiro de Oliveira Limo, arvorado em 
preeUI·ador do tononto-coronol Antonio l\fm•tins 
Vinnnn, qne, nem reside ncstn cidndo, n requerer 
corpo dedelicto no escravo Justino pelas suppostns 
oiTonsns-nella feitas pelo representante, sem o:x
hibir cm juizo a competente procur1u;iio autori
zando-o n isto, doo. n. 4. 

• Fez-se o corpo do delicto om virtude dn nulln 
requisição do snpposto pro,mrndor do senhor d!l 

r 

_ • Isto, porém, :iliio ó tudo, Exm. Sr. 
• ç:onforme consta da propria certidão do o1llcinl 

de .I ustu;n, encarregado da p l'isão do repre
.sentante, vê-se que este foi. por nquelle en:· 
contrndo. em· casa do deleg'ndo, opde tinha ido 
voluntarwmente .Prestar fiança provisol'ia de 
StlU ~upposto t:rm!-e por clle qunlifieado. no 
nrt .• 01 do Cod. C.r1m., sendo que npeznr d1sso 
o represent.nnt"' fo1 prese, e sómente pr'uvisoria
mente.~ll~ançndo, depois de havei-o requerido 
por escrl[l~O, ouvindo-se pr:oviilmente o JlrO
motor publico da comarca, niio ollstnnte a ter
minaJ?~O disposi~iío do nrt. :!4, § 3. o da lei 
n. 2033 de :lO (te Setembro de :!87:1. 

• E tudo isto se deu nestn cn pita! ·á fncn do "'O· 
verno e do publico, que testemunhou tamanho 
neto de v iolencia exercido contra· o repre-
sentante I I . 

• Afiançado o representante, o delen-ado denun
ciado mnn~ou que terminado o inquerito.fosse 
este remetttdo no Dr. juiz municipal· do termo. 

. • De facLÇJ, terminado o inquel'iL'o e julgado pro
cedente,- fo1 o snpposto requerente colldemnndo 
nas custns, o a elle se mandou entre n-a r os autos 
r~~pcctivos, para delles fazer o uso q"'ue lhe con-. 
VIeSSe. · 

• Contadas as custas, o deleg-ndo denunciado 
entendeu-se com um dos fiadores do repre~ 
sentnnte, declarando que, si este pngassé as 
custas, cessa v a o curso do processo, entregando
se no represe.ntante os autos do inquerito, como 
se fez, medwnte . a quantia de 6:!~, unicn dili
acncia · que parece tinha em· vista o dele-
"ado I I · 
"' c E nssim desnppnreceu o flagrante I , ~ 

• Si V; Ex. quizer examinar o original dessa 
monst1·uosidade policial o represent~nte o ·levará 
ít presença de V. Ex., oillcinlmente ou" em con
fiança, conforme V. Ex. eMendcr mais conve
niente; sendo, porém, certo que todo .o exposto 
se ncha nuthenticamente p1·.ovado com os peças 
constantes dos documentos de ns. G a 9, extrn
hidos do dilo originnl do inquerito, em poder do' 
rep1·e~entante, que o comprou no delegado· de
nunciudo, como ficti dito, pela quantia :de 
6:!~000. : 

•Vê V.Ex. que o representante niío foi sómente 
victimn de uma violenta pl'isiio e de .um· pro
cesso policiul iníquo e mon~truoso; tombem <l 
foi de \lll11l e:xlorsiio pecuni:tl'in na importnncia 
de 61,$, preço por que rotnpron no deleg-ado desta 
copitnl, cnpitiio Tlwmistoclo.~. Napolerio de Moracs, 
sua libcrdude e os nutos do inquerito ·policial, 
que estiio por isso em poder do representante, 
com o c0mpotente recibo dn qunnt1n ><UPI'Il, p!is
sndo pelo prop1·io punho do mesmo dele"ndo que 
em todo este negocio serviu de juiz e pnrtÓ ao 
mesmo tempo I 

EDVJ\LDO &.-rifA 
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• Em vi~tn do exposto é cl:tro que o dclogndo 
nccusado csttí incur·so nos arts. :1.29 ~§ :t.• (L" c 
:l~· liypotlloscs) o 2.•, H·~·c :18:1. (L• o 3.•1Jypo-. 
tllcscs) do codigo cr·imimrl. 

• Ncst<.s ·condiçucs o represcntnntt'> confia de 
V Ex que salre1·ú punir o delegado accusnclo 
pél:rs ~·iolencins o <.1~tors1io pccuuiaría feitas uo 
represcntar;rtc.-Jl~stu:a. . ·~ . 

• Tlwr·ezrnn, :17 de AI.JrJI de :!810. -Fra.nalsco 
Ribeiro Soares. • . . 

Esta é n qucílW da parte, o no!Jr·o minrstro. 
hn de ter· infor·mu~ues, c esporo que ·nos dê no-
ticin dn vcrcl11clc. . . 

Tenho ninrJa de chamar a nttcnçiio do nonrc 
ministro pm·a :ts aÍlloridados Jlpli!!iues cl:1 comn~
cn ele S. Unymunclo Non:rto, :r _vr~tu do !JllO !oro 
no jornal .ti EpoC(t, que so publrcn nn crdncle de 
Thcr·ezina. . 

• A inftlliz c.;ularcn de S. ·Rnymundo · Nonnto 
cstú nnnrellis:l1ln . 

• Os no~>o~ nmigos a !li estão fúrn dn l~i. não 
tên1 g;nt·nntin nlgumn, sfio pnriú~ votud~s ii ex· 

. term11wdorn strnlln elos verdugos nr·nr:.tr~os d'? 
poder publico. E como nfio .hn de .ser Essrm, .s1 
os cnr"'os du juiz c promotor publrco s~o·confrn
do~ a ho;nons dn or·dem elos Srs. 1\rtlllOi.>l no
dr•ig-u'es rln Silva o.Joaqllim Clemcntino de Souzn 
Martins?! . 

O pdmciro, nlérn do outras cousas, tem contrn 
si estas rccommendn~ues: 

• ·Vistos estes autos, otc.-Polos dcpoi mcn Los das 
tcstcomunhas de 11. n 11. ve-so que i\lnnocl )l~?· 
dri;::ucs da Silvn, qunnd_o subdelegado do polr~rn 
do . .':l.• districto deste termo, ;no anno d~ 18u8 •. 
]Jrenclcra no portuguez .Jonqurm .José dn Costn na 
Jazenda JuJiüo, c o condtlzir:ovara su:t cn~n, Ponta. 
dn Serrn onde sendo peiLndo pelo referido Joa
quim cln' Costn com n quantin do :3:0001~. dert~·lhc 
escapula danrlo-Jllc duus homens do sua cm~
finnNt p:r'nl o acompnn!Jal" até n mor•gcm do r10 
S. J•'rnn~isco, sendo 111<!_dinnciro. nesse ne;::ocio 
Fol.iPPC.: Jos,; dn Costn. A_mdn m~rs; a ca.1·tn de 
. 11.- clrrrgidn por i\ntonw cln. Sr!vn Dt1a1 t.c, cln 
Villn·Nov:~ da Uninha, d:1 pr0\'111Cm dn I3nh.w, ao 
eomnel Bencrlic:to Fer-rcirn elo Cnrvnllro; dr?. q110 
Jonquim da Costn, · nüo só dera u. Manool Ho
dri"·ues da Silvn ::J:00015, como nr:11s ~oo,sooo e 
c!cni's burros, porn pn;::!omonto das ·pessoas que 
fizer:un g·uroed:o ll.Tonqllrm cl:t Gostn IJ.nond!l preso. 

Jul"'o porlnnto, (lrncclicnte a dcnrmc111 de 11. 
contrn o ~tio 1\Ianoel. Uodrigucs cln 8ilvn, 11 o JlfO· 
nuncio como incurso no :rrt. l:JO elo Cod. Crun. 
e-o sujeito n prisüo ,, livrnmon tn, pngns por .oU c 
as custas em fJUe o condcmno.- ú escriv:!o 
Jane•) o nome do n'o no rói dos culpados, e depois 
de pnssnr cm julgnmento o prese!rte dcspn~·.ho cl~ 
vistn dns nut.ns no pmmotor publrco pur·u lorm:oi 
o libello - Villn de S. Hnynmnclo Nonnlo, 8 de 
.Ttwlro!do l8ü[).-Raynwud9 ~t·utmdo rl~ Cw·valll?··· 

• 111m. Sr·. juiz munrcrpnl.- Dr?. .Tonqt,rm 
. Tosll dn Cosia, por sen !Jn;tnnte procurnclor p:rc)re 
Thomnz do 1\Jm:nes nego, que tendo roque!"rdu 
•llCStO juizo ernharg'O~ 11< S )Jen~ do 1\fnnoel. Ho
dri:;rne~ dn Silvu pnra pngo:rmento dn qunntrn de 
r~:OOO,~. fJUC do Rnpplicnnte se r·rccbcJ•n qpando 
fôru J.li"C~o· por ordem elo dito 1\I:mo!Jl. Bocll'rg·u,s, 
na rgwlidudc de su!Jdelcgn.clo do Pf:!lrcw. ncontccc 
que o m:dot• c rnelhnr nmr::ro do d.rto 1\In_noel lto
ürigues, se11 pai CnrloR .Josó_ dn,Silvn, nmcln que 
pste,jn cOnVCIICillo C! O CjllO IHlO fura .SeU flJI10 I!UO 

oxtorquirn nr' supplicante n <litn quantia, mns 
sim os f:rlsos amigos qurJ cntiro o rodenvnm; 
to,lnvin pnm · snlv:rr 11 hr>nrn e ruput:tr;ilo. tlo. :;ou 
fllllo quo deseja ter ínt11etu com o sensato publico 
drJ quem nnrl.iicionn :r estimn, tem por .isso se . 
obrigndo n sntisfnzor semelh:mto divrcl:t contr·:t· 
Ir ida em prejuízo do sou !ilho por seus ingrntos. 
ambmg, ·pelo que ·O. supplicnnto :tchunclo·so orn 
,.;cgur:m~:r da·.rcferidn fJtwntin rOfJllCr. portnnto n· 
v .. S. m:rnclc pnssnr IIJUJHludo ele Jev:rnl:lmeuto 
elos ornbargos.-Ncstcs ·tórmos .. -E. H. lU. -0• 
procur:tdor-,-P:rdro Tltorna::: de llloracs RIJ(JO. •· 

· • Pnsso. n~ fúrmn requeridn.-·S. nnymundO> · 
Non.oto, ,16 <lo Ou tubJ'O ele 1860 .-Autwws . . • 

• Em corironnidnde das dcci~ues do Jrlry jul· 
gnndo o reJo teuento-coroncl M:tnoel Uodrigues da 
::iilvn incur·>o no médio <lo nrt. 1[)2 do codigo cri
minnl o conclcmno a gnlés peqictn:rs o n:1s custns, 
desig·nnndo a cndcin dn enpit~l dest:1 provincin 
pum enmprimcn to tln pcnn; nu fórmn do :ort. '•6,[) 
ii 2.• do regul:.rmcnto n. l:lO de 31 dc_.Taneiro 
de 186,2 nppeilo p:.rr:t o tril:ruu:rl d:t ncln~•no . 

• S:Jin d:os sessões do jury, nn villn diJ S. nny
m:.nclo Non••to, em W do Outubro de i87!>, cm 
continunr·iio do dí:r ·nntc.,erlente,-Cal"los Fra1!-
cisco Som;es tio Bdto Jwtior. ~ · 

• O scgunclo, o Sr·. Jo:~qnimCiementino, é um 
cicla<lfio de úiim (Jtmio e da ml'lltm·es predicndos. 

a Com relur:üo n este.niio queremos que S. E:s:. 
nos OLlÇn; informe-se dos m:ois consiclcl!·ados li· 
bernes desta torru c todos J11o ft11·iio a mais cur·iosn 
des,-ripç~o, prindpnlmcntc si niio occultarém n 
S. Ex. o motii'O que o obrigou n nllldur o np-. 
pelliclo de f11rnilin. •-

O juizo so!Jec este ultimo funccionnrio pódc 
ser np:oixonnclo, mns IJUanto no outro, os clocLt
rncnlos que ncn!Jeí de ler nüo suo fnvorni'Ois :i 
sun cox-lset·vu(·ão no c·nrgo. . · 

Sr·. presidiintc, tenho-me demornrlo demasi:t
dnmente nn tribunn.excedi o tempo mnrendo p:trn 

· :1 sossno, mas· em rnziio do niío ter mais a pu lavra. 
nestn discussão . 

'l'inha outrns obsor·vn<iües n fazer, mns soa 
forçado n turrninnr· pnrn nüo cnnçnr m:~is n nt
tcnçi;o de V. Ex., do nobre ministro é dns hon
rados Rr.nndores que se nchnm presentes. 

O nobm ministro terminou o seu cli~clli'SO fn
Y.Cnclo-mo umn. finczn, QLlC nüo devo esquecer. 
Consistiu em J•cpetir como minlws. p:dnvr·ns que 
nüo süo: • n politicn ó como a Helenn da fabuln, 
:ti I dos modem os Mencl:nrs. o Púris que connnm 
nclla .• 

Niio direi . que tncs pnlnvrns sejam do nobre 
m~~~. . . 

1\Ias contoslnr:í S. Ex. n compnrncüo? 
Os 1\tenclau~. cssrs creio que bem poclom ox

clnmnr :-ui! cl:tqucllos que conOarn nelln I 
Os P:íris, os nctnncs sustcntndores do nobre 

ministro, qao lliín do lH·ovnvelmcnte· propnrnr
lhe o ing-resso nostn cnsn, es~os presLnn1·n S. Ex: . 
cleciilitlo :tpoio. Si este vier :r soJTrer quclJrn, 
qneixe-~o ele si. o nobr·e ministro ; devel-o-hn ít 
insistcnci:t eom quo :oindu nesta cnsn Iom sns
tentndo • q1:1e diante da al!a tlicoria os apprn·ellws 
couslit~tcimwcs do que os povos so st•rvem silo ·in·
tci!'mncnte i1uli/ft'>"mltcs, desde que seio coinúinados 
de ?noc/o a Jll"odu:::i•· o oovcrno da nar:ão JlCla na-
çcio. • (Jlluito br.m.) • 

A lliscussiio fieou nclinda poJa l10rn. 
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SESSÃO :.EM 7 DE AGOSTO. 

O Sn. PllESIDÍi:N'TE dtí pnrn ordem do dia 7: 

:l.• parte (até eis 2 1/.2 ltoms). 

Continuação. rln 2. 11 iliscnssão elo urt. :J.o do 
projecto do lot elo orr.nmcnto pnrn.o exorci.cio de 
1879-18!:!0, rc,lntivo lts despesns do ministerio da 
justiça. · 

2. 0 parle (eis 2 f/2 horas int antes). 

Continunriio dn discu~siío adiada do projecto 
do.scnndo, letra H, r!o corrente nnno, relntivo á 
concossiio elo nwio soldo ás lllhns dos otncir.es do 
exerci to c da nrmndn. 

2." d!'Scussão da proposiç1io da camnrn dos Srs. 
. deputa·los coosiclernndo D. Hitn l'vfagg-essi Pinto 
aptn para receber o nrcio solclo de sctt li nado ma-
rido. · 

2.• c ultimil.discus~iío do pn.recer da nicsa so
·lJrc 'JS rcrJnerimcntos do amanuenso da secretaria 
destn camnr·n Au tOJlio Augnsto de Castilho. 

3. • discussr.o· dns propo~ioões clti c a mar a dos · 
Srs. deputados do .corrente nnno: 

N. 198, nutorizanrlo o governo a concedct· um 
anno de liccnt'a no desembargador Joüo Caetuno 
Lisbôu. · · 

N. 187, -uppro1·anclo a pensão concedida ao 
cidadão l'rancez Charles Dccorio. 
N~. 105, Hi7 e 180, ·conceclenclo dispensa, aos· 

csturlantcs Mat·tinho Cot'!'ea ·de Souza, Jovino 
Odilon Custello Branco e José Antonio do Aze
do Vinnnn. 

N. 1~1, .• autorizando o governo a mnndnt· 
aclmittir· a exame dns ttwtot•ins elo curso de ob· · 
stetricia da fnculdndl! de medicina elo Rio de 
Janeiro a Dinu de Oliveira Mello. 

.Accrescondo : 
2;• diseussüo elas proposições ela cnmnra dos 

deputndo~. do C'orron te an no, ns .. 193 c 214. con
cedendo 'dispensa aos ostuclantes .. Tonquim Isrncl 
Cisnoirn, .Eclnardo Aug·usto Nog·tlcira Cnmargo e 
Olympio 'fhompson. · 

N. 221,. nutoi·iznnuo o go,•erno a concodor ao 
auxilinr ela bibliothccn nacional Antonio Gon
çalves Pii·ng-iba um nnno de Jicençu com o ros-
pectiYO ordenado. , . 

N. 223, appr·oynndo n pensüo concedida ao 

C::2."-Ses .. iio 'c•n.,. de Ago.,.tode ll87'9 •. 

I'flESIDE:-1CIA DO zn. VISC0:-1DE DE ,JA<;UAnY. 

SU:\f;\f.~ RIO,- ExPEDm::'liTR.- Dua.s proposiçOt~s fla cnmnrn 
llos !Srz~. doputn.do:~, sondo umn tiOÜro u. allrni:u•üo cm 

j~!',!~l '!,uoç·r~~~~ ,:·gc ~~li ~~c~ntf'o 'd !;'u ~ toon~~a ,r;~jii'O• ,: nrn~ ~~~c~'l~ 
do ctotutlanto Arthur 'Vnldomiro do Sorrn JJolfort..- Pn.r· 

1)f~~t:r:~-nj~. p~ r~ltP~.~~~:t cs urs.; Alr~~fS:::~ ts rm ~~~D~ n;~: g;;; 
1M OJW":It DO nrJ..- Projcc:to t.lo son:uJo Jutra. fi 
Encorr·amcnto clu. thscussão.-l\loJo .soldo a D .. Hita lfn: 
J.(ussi l'iulo. EncaJ'J'amouto tlu. di:tcu~isilo.-nmJHOJ'irnu'ntos 
do iunauucmw da socl'utal'liL do t>onado AntoJJio Augusto 
elo Cut~Lilho. l~ucoJ'I':unoulo da c.liMcus:~Uo.- I..icuuças. no 
t.losomhargndor João CaoL:lliO Li:tbon, no i\.uxUiul' da bi· 

)Jiiothucn nuciona.l Anf.onio tionçltl\•ot.lS Pi!·a;:il.UJ, · o ao 
cout;ulul' du. ostrnda do forro J). Podro II Antonio 
Jo~ttr Troncll. Encu1·rnmonto dn discussão.- Pousõos no 
chladão f1·ancc~ Cluu·ies-nocorio o no padro Manool Coz·
roa Uu Flguctrotlo. Encol'rarncnLo tb discussão.- Matri
c~lln. do csLut.Jnntt,s. Enccl'l'nmonto da rJiscu:Osão.- Pro
jecto do ~:~ouaUo lottru. Jl. J~ucorramt!uto du: discus:t~o • 

A's :11 horns da manhã nehnram-so presentes 
31 Srs. senadores,.:~ snbe1·: Visconde ele Jag-unry, 
Dias de Curvalho,: Cruz l'llaclwclo, B:•rfio de 1\>Ia
man;,:uapo, l'ltranagml, Vi:.;conclo de Nictheroy, 
Luiz Cm·los, ChJCborro,_Burros BaiTeto, Viscond•} 
ele Muritilw, Correia, Junqueira, J~g-twribo. Mnr
qucz elo l:lei·vul, Hibeiro d11 Luz, Bnrüo de l\fa
roim, Bariio dePirapama, Lcit5o d;• C'unha, l>aes 
ele 1\lcnclon!.'a, Antüo, Vieirn da. Silvn, Dnntas, 
Leüo Velloso, Candido Mend•Js, l3ariio dn Lag-un:•, 
Fausto de Aguh•r, Nunes Gont,alvos, .Toüo Al
J'rodo, Silveira ela l\Iolta, Diniz e Diogo Velhd. 

Comparecera til ele pois os Srs:-: Cunha e Fi-
gqeircdo, All'onso Cel~o, Sinimbú c Godoy. 

Deixaram do comparecer, com causa partici
pada," os !::irs.: Uchou CavnlcuJlti, Bar1io de Cote
gipe, Conde ele B:wpencly, Duqne de Coxias,. 
Ucttll'iano, Silveira J"obo, Almeida e Albui]uerque, 
Tcixeirn Junio1·, Fernandes dn -Cunha, Sarnn•a, 
Visconde ele Abaetó, Visconde ele l~om Heliro c 
Visconde do Hio Branco. 

Deixm·nril ele comparecer, sem cnusa ~lartici
pndu, os Srs. Dnrüo ele Souzu Queiroz e Visconc1.5 

.de ::;uns~nna. 
O Sn. J:>nEsrnENTE :ibriu a scssiTo. 

•. Leu-so n .:tela dn sessãp antecedente, c, não lln· 
ycndo quem_ sobre ella .Jlzesse observações, deu
sa por npprovatla. 

O S11. :l. • SECUE'rAnro deu couta çlo seg·ui'nta .. · 

EXDEDIENl'E. 

Oillcios: . 
padre 1\Innocl Corroa do Figueiredo. . 

N. 221, con"corlonâll um nnno elo 1 iccncn com 
o respectivo orclenndo no contado1· da estrada elo 
ferro D. Pedro II, Antonio Jose 'l'l·onch. 

( ... Do ·-1-. 0 .. secretario da c:1mm·n dos Srs. depu· 
.tudns, ele O elo. corre!ltO mez, communic:mdo CJUIJ 
cciilstou .á·dita cnmal'll ter sido snnccionncla u 

1. n rliscussr.o do projecto elo senado, lotrn n, 
uo corrente :mno, di~pondo r1ue siin cloclnt•ndas 
do 2.• cntrnncin ·as comarcas quo nctnnlmentc 
são rlo -1.•, cujas sedes nn ostrjmn em portos 
set•vii!os por vnpol', ou estejnm sitnudas ao monos 
de 60 kiJomotros ao YiiiS J'orrens. 

Levnnton-sc n scssüo its 3 horns o tiO minutos 
ela tnrcle, · 

DC 
' . 

. 1'-.. o ~ - -: 

·-. 

1 ? 111·~v7r-· 

resoluçflo iln ussen1blt!n ·gernl,cletennilwndo quc 
o proposta do ormimento ·continuará n ser apto· 
sentada pelo miiÍisu·o da fnzenda, sondo porém 
divii:lida cm pr·ojectos do lei distinc.tos Jlltra cadu 
ministerio.-Fic'ou o ·senado iutcirado. · 

Dons rlo mf'sm·o sec1·etario, de ü do corrente 
moz, rcmeHcndo as seguintes 

PI'O)JOSi[JÕIJS. 

• A· nssemblén gcrnl resolvo: 
• Artigo unico. O govorno é antol·iznclo o. mnn

clar quu o Dr. Grnccho. elo Sít Vnlle, doutor, in utrc• 

EDVJ\LDO &,.riiA 
OPERJ\DOR 



..... ---·--... =~' 

1.02 ANNAES DO SENADO~ 

que jure, peln universidade 'de Hoydelherg, seja 
odm ittido em qualquer das fuculdndes de direi! o 
do lmperio, ü exame vago dns mntPrins do res· 
pectivo curso; revogadas as disposic'ües em con-
trario. • 

• I'r.ço da eamara dos deputados em G de 
A::::osto de 187:1,- Frederico .A. de Almeida, 
:1..• vi<:a·presidentc.-M. Alves tle~lraujo, 1." se· 
cr<•tnrio interino.- Pedro da Cunha. Beltrão, 
2.• secrt,tario interino. • 

• A nssembléa geral resolve : 
• At·ti::::o unico. O governo nca autorizado, de 

conrormirlnde com o dcci·eto n. :287:3 de 7 de 
Junho do corrente nnno, n mnndar ndmitiir, 
desde lo:<o, o estudante Arthur \Valdemiro de 
Serrn Delfot·t a exnmo da i.• cndeiru do 2." nnno 
ela escola de mnrinha : revogndus ns 'disposições 
om r:ontrario. 

• Paço da cnmnrn dos cl•!putnrlos cm 5 do Agosto 
de 1879.-F!'edt•rico A. de,.llmeida, :1..• vice·prc.· 
sidente.- 1lf. Alves de Ara.ujo, L" secretario 
intel'ino.-T/tom.a..:r Pompeu de Sou::a Brazil.•
A' commissão do instrucçiio pu!Jiica. 

Das mesas pm•ochiaes dns fregnezias de Nossa 
Senhorn da Penha, do Ale::::re, S. Miguel do 
Veado e de S. Pedro de Itabnponnn, dn província 
do E~ pi rito Santo, remottendo cópins authenticns 
das uctas da eleiçlío do e!eit.ores especiaes, n que 
se procedeu nas dilas parot:hias. 

Dn me~a do quarto collegio eleitoral da mesma· 
provinci:1, envinndo cópia authentica dns actas' da 
eleição secundnrin c especin!, a que se procedeu 
para preenehimento dn vaga de um senndor.
~' eommissão de constitui~'iio. · 

PRI!IIEIRA PART.E DA. ORDE:I!f DO DIA. 

OllÇAllENTO DA JUSTIÇA. 

Aehnndo-se na sala immedinta o Sr. ministro 
da jtlstiçn,_ roram sorteados para n deputaciio 
que o devm receber os Srs. Ant5o, Jniío Al
fredo e Ribeiro da Lnz; e sendo o mesmo senhor 
intt·odnziúo no salão com as J'ormnlidndes do os
trio, tomou assento na mesu ú direita elo Sr. Pro-· 
stcleute. 
. Continuf!U n 2.• discussão do art. a.• do pro
Jecto de lct do orçamento pnra o cxercieio de 
i8i9-1880, relativo ás despesas do ministerio da 
j nstiça. 

O St~. ~llen.des de 'Abneida:~Sr: 
presidente, entro ne~te rlcbate com :mimo isento· 
de qn:tlquer pt•eocctlpnç1io a respeito do honrado 

· n~inistt'O iln ,iusliçn, n quem niío (levo nem benefl., 
c1o nem !•A".~<rnvo, !!O m,enos qu,e 1~e consto, por 
qu:tnto ~~ uvera smenc1n, no prtmetro cnso eu jú 
terin n:<r<ldccido e no segundo me houvera os~ 
quecido. Ccnhe~o-n S. Ex. pelo que tenho ou
vidl) di?.OI' ncet·en dns seus mereeimcnlo.< e tnhl· 
b.cm por suas ohrns que lhe diío lo.~nr mni rlis
tmcto nn J'o•pnblir:n das lctrns onde sobretudo é 
S. Ex. muito nprociado por nqnollos que cul
tivnrn n sciencin do diro i to. . 

Pot•Lnnto o nobt'O ministro niio mo póde ou· 
contr!tl' siníio o rnnis bem disposto possivel a seu 
respetto. 

• -- .. 

E n tt•etan to, Sr. pr~sidonte, devo. confessor ao 
senado e IÍ V. J~x:. que sinto-me ncanhndo·'e não 
soi mesmo si nterrorizndo pela maneira por quo o 
nobre ministro tem tr:.ttado· a cullegns nossos 
neste deb:tto, mostrrmdo-se de uma su~ceptib iii· 
duelo extt·nordinarin c ponco compativel, li meu 
ver, com a Jlengma que o nobre ministro tem 
aqui moslrndo. S. Ex. n1io quer rotulial' nem· 
sua po~i!)ão ncrui o pet·mittc, e. entretanto o nobre 
ministi'O niio tem bastnnte tolerancia pnrn sup-. 
pnrtur .n)guns argnmentos que me pnrece n:ío 
rerit·nm :í cti::::niddde· nem it pessoa ·do hom·ado 
ministro ; eram hypothesils que se Jlgurnvam na 
discussão, c hypotheses, ú meu pnrceer, bem 
fundadas nn sitnação e1it que o nobre mini;;tro 
collocou-·se em ruz1io de dontrinas que por vezes 
tem exhibido fóra e dentro do parlumento. 

Hontem, Sr. presidente, tive um gr:mlie des· 
nnontamento. Senipre suppuz qtlc S. Ex. depois 
de seu discurso proferido dons dias antes, viesse 
no sc!'lndo dnr umn cxplicaciio das pnlavrus que 
havia proferido, que não só on'endinm os nob l'AS 
senarlores que tinhnm precedido a S. Ex. na tri· 

. buna, mas tnmllorn est•mdiam-se ou· pnrecinm 
estender-se no pt·oprio senado, .T:í não me reJIJ'O 
sórnento no qne S. Ex. disse em resposta ou em 
rctali:u;ão aos illustres senndores, que nsando· do 
seu direito nito podiam ser aggravudos como.fo· 
rnm ; mas em surnma neste cuso, por clefeitnosn 
apt•eciat·ão do nobre ministro, havia um motivo 
para explicar a retnliat,i•o, mas mesmo neste pro
cedimento, Lambem ·c1e alguma sorte móstrou o 
honrado ministro que n~o tinha consideracão 
com esta augusta .corporaçiio, nliás isenta nristo 
caso de qualquer culpa. Na anwlinção qne S. 
Ex. fezca sotl peznr, como ncredito, abrangeu; 
me pnrece, tamiJem á ontros membros dcstn ..:asa 
que mereciam melhor trntumento, o1.1tra consi· 
deração. 

O Sn. Droao VELIIo:-Nemo dat quod non habet 
1wc plusquam ilabet. . · . 

O Sn; JoÃo ALFnEoo: - Neste ponto não pode· 
mos deixar de ser solidnrios. , 

O Sn. 1\fE:NoEs DI~ AL~JEIDA: - E' nrriscndo, Sr. 
presidente, e me~mo mnito inconveniente·o en
volver n:ts discussões qne se prendem u assum· 
ptos de certa ord~m e de interesse publico, u litte· 
rntura mythologJ.ea, -!J:lln pódo apresentar faces 
bellas, fnccs herotcns, a bem da tlte~e qne se de· 
fende, mas, em compensnr,iío, tambem mostra 
faces inconvenientissimas c desngraduveis mesmo 
ti. pessoa que use ou lnnce mão de semelhante 
recurso. 
· Não quero it• mnis longe, estou persundido quo 

as palavras CJiltl o honrado ministro deixou esca
par de seus labios, tcr1io uma ox:plicn•·ão digna 
de S. Ex:. e do sennclo ; o espero que n' primeira 
vez que o nobre ministro occupnr a tribuna o 
fartí com a inteiresn o dignidade de seu cnracter. 
. O senado, Sr. presidrmte, quandô recebe os 
membros do poder execntivo u~sta casn niío olha 
nem qner olhn1• pnt•n o seu passndo politico, pnra 
ns ovoltu,,õcs quo tem percorrido nossu escola, 
aprecin somente em cada um a sua posição como 
administrador, c ropt·esentuntc do umn politica 
quo ostú om acção no paiz ; e, pois, deve recO· 
bel-os, e de facto recebo-os com a hospedugom 
do arallo quo acolhe nu sua tenda com benigni· 

.... 
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u:rdc ninda· o.arlversnrio mais rancoroso, c o pro· 
prio .ttssnssino de. seu pai. 

E é n·ssim que devemos sempre acolher os que 
vem MJUi dosompenhnr um dever-; e niío quor·c· 
mos por·scrntar· o nem saber o que se passa em 
outros logn r·cs com rela cão no hospedo. Mns, 
Sr. presidente, a hospedagem deve tnmbcm ser 
correspondida· por· quem· receJJo-n. As inconve
niencins do hospede devem ser explicadas do módo 
a ser r'espeitado, o snas demasins retiradas . 

S1·. presidente, tem-se MJUi' J'nllado do discursq 
de 31 de Janeiro, pr·oferido pelo .nobre ministro 
na cmnara dos deputndos. Devo dizer: ainda niío 
li este diocursn o mesmo creio que não o lerei. 
Quaudo nos assumptos polil.icos encaro n constei· 
lnçiio ministerial cm sómonte olho p;H'D n estr·illln 
do prirnerra grandeza; pnrn o sol que ai li. brilha. 

'Os ministros' que esLiio cm segundo lognr ... 
·O Sn. Srr.VEinA DA 1\foTTA:- O resto ... 
·. 0 Sn. 1\IENDES DE ALMEIDA:- •.. ni:io OS 1Jprceio 

sini:io por ontrns .. fuces, pelo que diz respeitu n 
snn· zcstiio peculiar; por isso '-'m trntnnrlo-se dn 

. _politiea, dn raziío de ser do gnbineto, dirijo-me 
directamente ao presidente do conselho (apalados), 
ollo.é que me responde pela politico do ministo-
rio (apoiados). · ' · 

N:io quero saber si ss ministros sotls compn
nheiros são republicnnos, s;io democr:Jtm: mo
dernos, são absolutistns: quem os congregou 
sobe d11 rnziío desse fne!o, e süa convtmienciu, e 
pois, é clle, o seu chefe, o unico responsnvol por 
tudo isto. 

ÜJ'II, Sr. ·presidente, trntando-sc dn situaçfio 
politicg elo ministro . dil justi1'a cu fico satisfeito 
po!11s cousas, que noto c niio plllas pnlnvras. Bns
torn-me os netos de S. Ex:. Vejo entr·nr o nobre 
ministJ•o para um minisLerio pr~esidido pelo hon
rllrlo senndor, pel11s Alngõns que é monnrchistn, 
e tem n conn:mM d11 cOJ'ÕII. 

O i Ilustro min"istro dn justilla sem hesitar prestn 
jurnmento á monnrchilt- como ministro, e outro 
tanto prnticn como doputndo; porque n~o hei !i e 
acredit.ar nestes juramentos? 

O Sn. Joio ALI'nr;;oo dú um npnrto. 

Foi no . discurso do nobre ~enndor pelo Rio 
Grnndo qo. Norte quo. esse npnr·te foi exhibido. 

. S. Ex. drzrn.: •Era preciso (rue o nobre ministro 
d!!clnrasse frnncnmente qua era a sua posi,iio e 
drssesse~cu ltoje sou monarchista., ' . 

E o que respondeu o illustre presidente do 
conselho? • O.(acto .de· ser mi/l-istro. de Estado 
_mostNI . . :. , · 

A lnz de prompto fez-se. 
Orn, á v'ista disto,'Sr. presid-ente, paro qno mais 

pr_or:.urnrmos _snb~l' si em nlg-um tampo, o nobre 
!Illn.rstl;'O 9-a J UStJ(;a foi OU niio llmig-11 de Ol).tl'llS 
rnstJtUJ(;õos, qua nós ·niio podemos nceitnr? para
que este curioso .exame? Seria causar algum 
lics.gosto, um~ penosn r·ocordnçiío no nosso novo 
nm1go, o que nao devemos por cer·to fazer ;iqnelles 
qutl nos .Procur:rm, vindo npplnudir o que nó;; 
applnud•mos. · 

·. I~' mesmo, Sr. presidente, uma impertinencia 
!Jom ese~1sadn exigir : confesse, confe;;se qtw é 
monnr·chrsta; é collot·llr o novo nmige nn posi.,iio 
d!!sagrada\'Cl em r1ue ficou um nosso c_olléga 
dwnte do u.m imper·tincnte, que exigin saber 
como se podm tomm· sempre c.ufé com leite, 
illlVOn!IO nlgllJllliS YOZCS falta deste liquido. 
Impncwntado respondeu : Tomo cufé r:om leite 
hajn on niio lrnja leito (riso). · ' 
- ci :;!!· BroGo ~ELrro:-V. Ex. pensn assim por
qu~ .nuo leu o drscurso do 31 de Jandro que elle 
rotrfrcou pcrnn.to o senado. · 

O Sn. JIIE~>DES DE ALlmm..\:-Não desejo ler 
esse discurso ... 

0 Sn. DIOGO VELHO:-Pois faz mal. 
0 Sn. MENDES •DE AU!ÍliDA:-•.. pOl'CjllO nfio 

rJuero conhcr.:or esses nntecedentes e me sntisfnr.o 
cpm r~ r: tos po!' mim j:í expandidos que ar:lnr11ln ·a 
stLuaçao. _. · 

O Sn. DroGa VELno:-Não basta que o ministro · 
se ponhn de j_oelhos perante o JH'esrclente elo. con
selho, deve srm rotJ'IICtar-se perante n nn~iio. 

.0 Sn. AFFO~so Cf'r.so (minis~1·o ,da fa:::enda):
Nmg.uern. se poe do .JO~Jihos aqu1 ; 11 n:H;iio fnllu-se 
de pe ; so se cun·n o JOelho diante do Deus. O Sn. 1\fr~NDilS DE AL~JJW>A :- Niío importa qno 

ni:io tenha pr·est~tdo o juntmento como ministro 
por não ser estn n pr:•ticn; a sun pnlavra de (•.um· 

-prir·, de zelar os interesses dns nossns instituições 
qúe siio rnon:u·chicas, como so tratn de um cnvn
JheiJ'O, siio pnrn mim sobej:t gamntin. 

Orn, Sr·. presidente, pnssnndo ela cnmnm dos 
cloputndos cheg-umos no sem11lo o trntn·se deste 
nssurnpto, qnerendo:so nprccinr, aqui ln ta r. com 
verdade qn:d n posi,iJo politica do honrndo 
ministr·o (jllO, prima (Úci,, pllrOCO contrmlictOJ'i,1, 
e o que vemos, sr: presidente? Yomos que o 
illustro presiclento tlo conselho, que sinto niio 
ostejn pr·osonte ·nu (•as:t neste IJJOJilt•uto, clecl:1r:rr 
que o nobr•o ministro dn .itlstiçn .ú monnrchi><ltt I 

Par·:• qno !llhnr· pam trús, e neste assumpto l:nor· 
excn va~üos ? Aceitemos o 1111to prod igo com ,, . 
mnipr sntisfuçiío; ncolhnmol-o com_ n mnior 
IJonr~.rnidnde. 
· Niío esl:nn, Sr. presidente, dizendo umn cousa 

que não ostojn oscriptn nos Annaes dostn casn, e 
neço, por isso, liconrm pnrn reprocluziJ' o aparte 
do illustJ'e prcsiclon"to do conselho. Pam mim 
llsto npnrte ú nulo. mscuso qnaosqum· outras jus ti· 
ficnções. 

Os Sns. D,\N'l'AS E LEÃO VEr.Loso:-Apoindo .. 
0 ·Sn. 1\f,.NDES DE Ar.MP.!DA:-Esporo Ollti'OS 

factos ele or·diJm posterior; fJtlllnto· nos precr)den· 
tqs quc!'O nos.tn.cnsn ser generoso. Por outro Indo. 
sr o nobre mrnrstro em outros Jog·nres tnm pro• 
ctu•ar~o hnrmonisnr as Stllls cloatr•in:ts com n sna 
DOI'CJ posiçi.io eoncilinndo o q no á primeira vistn 
pn1·ecoi~in n outro~ inconcilinvcl, por· e>tn Oll. 
nqur.lln cir·cnmstnncin n;io inteiJ'Mllente absurda. 
P!>'' exemplo: si: S. Ex. diz é !'Uço nssevernr quo 
drssorn, t]UO llCOIIUI'a toda ll f'Ol'Jila elo gOVOI'llO 
um qno podasse admittii·-so o fll'incipio do !<O: 
vcrno cln. nn~iio pol11 n;Jçiio ; parece-mo que se· 
deve nectlnJ' n decl:n•tu;;üo on :1 ex:plicuçiio como 
sinccr.,, omiH>rn n doutritrn n mou.vor scj:1 umn 
ntopin. A cloclarnçiio elo noLI'e ministro ·do que 
nos appnrolhos constituciorwcs do nos>o p~iz, se
gnn<lo o ~tSt:(l'? elo f3· Ex., cube n introducçiio da
queiJo prli)CI)JJn, e n melhor .conllssiio de que 
o nobre mrnrsrro professa !enio sinr·er:•uWJlte ns 
t!ontrinns mr!nar·ch ico · repr·oson ta ti v:ts, no monos 
Olll qu:mlf> filiO llJljl~l'eCCJ' UlOlhOJ', O JlOSSIIS cir
CllllJStllJICIUS O lllli'Hllllttlll, 

1 ?Trr;vÁ 1 r-.--- EDV /\LDO tL-rÊ.& 
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Ot·n, St·. ]lmsidente, desrlc que ~c faz esta con· 
Ossiro, isto ó, cle~do qne não se pt·ocunt s~ber ou 
quustinnnt· sniJro a fúrrna elo g-overno, mns e tiío 
sómr.ntc si é ndmissh•cl· o prineipio de poder' 
a. · nnçffo ~or g·ovcrnndn pPin nru;:1o , o roco
nhucll·8C o f:tctn nn nn::sn forma de govct•no quo 
se rog-e pelo systomn monnrchico·t•cpccsontntivo, 
como pódc dnr-~c cm uma republica moderna, 
nndn mais podr'lllOs BXi;.dr. ,-. . • · 

O.Sil. DIOGO Vll:Lno:~ Ello levou ·n pllilnttcia 
at<• no ponto_cle arredar da discussão alguns se-. 
nadares. . - · 
· OSn. l'IIENDE:S DEAJ~~rEmA:-Sictln1ioli,Sr. 
prosir:lcnte, o discurso' .do :H de .Taneit·o, cus· 
tou-mc m·uito a let· os rclatorios rlo S. Ex, Qu:rndo 
o nollrc·minis!J'O diz que partilho as d.rmtrinns da 
democr11cin modct·na, · rJnnnllo uiio falia sinf•o de 
onoyclopcdin mor.lcrnn cm nsstimptos c1n dit•cito, 
qn:rnclo S. Ex. ó e qner purocor mollct•no,_ e 
mo~mo tiio nn1ericnno, como o que possa ser mau;, 

J.ogo, Sr. p1·esíclt.mte, é uma homenng-om prcs· 
tndn .i nossa l'ói'Hla do gO'lCI''-O; ó ·o únbro mi· 
nistro. d:1 Justinn nssognrnnd•• poder entt·:n· pnra 
o ministcrio, pÓrrtuc porfia set'YÍI' aqui~dcntro dos 
nossos apparell1os constitutivo~. nesse principio
de sua devo,·iio, po1·qne estava ile .accurdo ... 

nproscntn·nos estes onor111es c::lllamuços (mos
trando o 1'elatorio; i':iso). 

Ett .i•\ mo incommodei muito,_ St•. presidente, 
com cstn pmticn em oul.t•a ses:<ao .nesta cr;s;~, e 
dosoj:rvn vel-a aca!Jncln, pois vni cm excesso. O Sn. D1oco Vllr.no :-Eilc uiio dis~c · assim; 

disse que não rt·nog·nvu F;Uns crença~. 
O Sn. 1f~l'"DES DE i\L:.tli:IDA:-Ora, sejamos me· 

no.~ exigente~; .o no.brc tnlnist1·o da jllstiç::t · en .. # 

trOll'pnra o ll11111~tcr10, todos o ~nllemos, por umn 
dc~col.iertn do no!Jrc pr.esidcnto do conselho, rle 
que som S. Ex. n cleiçiio dit•ccln niio se t'n!'in. Eis 
a ruz~o, o sine fJlta non, pela ({lltll o nobre minis· 
tt·o uu jnstic-n entron JHII'n o ministorio,c por essa 
roft)rnw vni n nnçfio sc1· g;ovcrnnda pela· nnçfto. 
O nobre mini~tro dnjusti<·n rel.lcctiu, e eis· a raziío 
pela qnnl S. Ex. aceitou ·o encarg-o desta pnsta 
e trnnspf,z rcsoltltnmento os umbt'!teS da rcpu
blira pnra os ela monat·ehia. 

1\Tas tamirc:n. S1·. presídrmtc, <.i f,lr<;oso I'CCO· 
nhcc;or que o nobre ministro foi renlmrmtc cruel 
e acerbo ,·om os no!Jres sonnclorcs {jUC o prccc
ilcrnm 11a tribuna. Pelo que notei nos t•csua:os 
dos discursns rruc li posteriormente rí 'rr.talía~iio, 
não llonve siniro hypQtllcsns :1 !lguror c a rlis· 
eutir. querendo se flxur ídl•ns, Jlarn l'trC'ilitnr a 

soln9iio tlu prr,bk:nn, pedindo-se n S. Ex. que 
conciliass<1 seu pa~s:rdo r•om " entmr!n Jlnra um 
ministerio de instituküo e pr:.titica monurcllistas. 

Nuo digo, Sr. presidente, que fosse a discu:<stio 
chdn de todos os tclnpernnwn!.os ncees~nrios 
pnt·n n>loom· o ftlndo, nlio direi istn, mas c~ses. 
i! lustres scnnrlot·cs cstnvnm no scn dil'eito 5olici· 
tntülo o insistindo ne~s:.s cx.plicnnucs, e o noiJro 
ministro ·lnc~mo nos seus reratot·ios oflbt•eectl-sc 
a dar todo~ os escl:u·ecimentos q uc fossem. prc· 
cisas, com a túelhor disposição de espirita. 

·O Sn. LEÃO VELLOSO :-E tem dado. • 

O Sn. llfr.:;o;n,;:s 1m Ar.~mro.\ :-Corno, pois, in!
Jmgnar aqui o iudnp;ar·>:O do sua posi~:üo no IIII· 
niste1·io, 1~to qun esttí ~rlmittido. nos estylos? 
co1110 vir nqui n1lli'Clll' rcgTas c dizer-rcspon
tll?rci súntente a istü, nInes o l;lCS }JCr:;untns. nüo 
'deveis JiOn~nr na minha politica tlc outr'orn c 
nn mnneira por qtw procedo n:;orn :.i este res
pcil.o? 

Nüo 10111 rniio S. gx, Excc<leu-sc cm ilxnr·llos 
rcgrns, excedeu-se pqrq ne foi <:On tJ·a os cstylos 
até n presentrl udmitlido:<; tnnto mais qunnto si 
n6s qnnndo :i!íscutirnos os Ol'tmnwntos, podemos 
fnllnr do politicn cm g'UI'Ol cm todos os sentidos, 
COII\OlJ')i\erian.os pruscindit· de cx:11ninur os mó· 
ti:vos <ln cntrndn do S . .Ex. para o nc.l:nnl minis· 
te rio 'i' Q,; nubl'es scnudorcs. uiio fultnr:1m 110 scn 
dcl•cr·t·Xr)l'Cr•nilo esse ilirt-ito, o o Ozcram elo fót~ma 
po1· que entenderam mais conycnicnte: no <:nso 
contl'lll'io r.lcix:u·iantos Lic cumpt·ir um d~ver c 
n1io o:-.crdnrnos um direito ... 

- -- -

O ntltor desta invenf'ão roi o St'. Nalmco, não 
cnlcrtl:tndo por ce1·to Íls conscqucncia", rni info. 
Ji;:mcnte S. E...:. quem contmett.eu este grande 
pcceaclo cnnf.t•a o cot·po legülntiv_9 co.m _:r~. me
lhores inteiwucs.rlo mti.ndo, nws nu o· sc1 st Jll lltc 
tcrit sic1i• perda:~ elo.·.. . 

Ao contrariá vôdo; senhores, como pt•occd~·!Hls 
lll~SfllaR cirPll111St>ITICitl~ 11 1"0\)llblíca ame~ICUUil' 
(rnostrancl{) 1tm liv1·o) 1 Um .S(, fol'm:: to par a todos 
os I'Cintol·ios, <!tn oitavo, commour.> para se poder 
mnnnRenr c cxn111inar sobt·c umn 1110"n de estndo! 
E o nobre ministro, tão· moderno, ltío an1<~i·i<:ano 
em turlo, niío (juiz acompon hnr cs~ç proced1mon;o 
elo pniz ondu se pre~ume· OLl se cl1z qnc a nac;:10 
"overnn a uaçiio · o prinr,ipio cardeal do nübl'O 
u1inistro cm nssLÍmpto polit.ico 1 • 

Pl'incipio singular, e mcsrno p_ouco compre· 
hensivel, que applieaclo em ur;:t p:uz s~montc prlr
mitte haver governantes c nao sniJdttos Oll g-o-
ventnclos 1 . • • . 

_ .Eu tive o pncborrn, Sr. prr•s1dentc, de tr. o:.n· 
mirwr oste canhão Krupp (most1·ando e sope.mndo 
o ?·alatorio do Sr. minist1·o clct j~.<.ltifa; risadas). 

O Sn .. AFFONso Cer.so (minist1·o dct fa=euda):
"E' qun:;;i i:;uul no purceer sobt:D a cleir;iio do 
S. Paulo. · 

O Sn. Ilír.:'Noms nE AL~mroo~.:-Niio cltcg-a ltí, est:i 
mui cli~lante, c de mais ·nlli hnvía nhtnmn cousa 
qLte dizer em pr<'• elo direito dos c!rlnd.ros t!SflO· 
lindos, e entretanto quo nesto·monolttho CJllll pode 
ntrnvessnr ús i<lullcs co:no as py1·nmitles do l'g:rpto, 
cncontrn-se poru:o mel, o mais ó ..• 

O S1\. SIT.VEinA DA 1\IO'l'"rA:- Cêru. 
0 Sn. 1\It>N'DES OE AT.)mTII.\:- .•. cêrn, iliz bom. 

Desclllpc o nohro ministro esta nprecinr;iío. 
Ett fní nn·nstaLlO, Sr. presidente, especinlmcntc 

u ~onsnltnr este enrwnw lrnll:rlho, fJUC póLie ser 
clnssilicado como Ulll dos ele lllll'CLllcs... · . 

o Stl .. Su:.vmnA DA Mo'r1'A:-Niio fu\lc cm J:ly
tholo:;in. 

O Sn. Mr.:1m~~ Dll ALMI'IDA:-1~' vcrcln.d~, foi 
bom :wisnr·me; mas quanto o h,omem u 111<:0· 
herrmlo 1 .... eu .ir'• mo in mettendo pelu mytho· 
!Og'iil, l'OCill'SO fJ LIO I'C{lrOVOi. . . , 

t:omo dizia, !:ir. prcsic.lcntc, fut lcvnclo 11 oxn
minnr este enorme trub:rlho, porque queria vcl' 
como o nobl'c minisLJ'O apr·ooinyn n Ol'gnnil.(I!;ÜO 
judicinriu no nosso pniz, qucrm ver o _flll<:l de 
ll!lVO, CJll<'ll1 tndo quer nnv9, n9s t.rnz1u ,para 
a di~cus::-:tao rlt~s coJntal':lS IPr~·~~lnt1vns, dcpo1~ ele 
Urn IIU!l(l g'lt~IO TIO eXIIllliJ (!C tiiO impor\allltl ma• 
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teria. O qúc vi, po.rém, Sr. presidente? yf que o 
nolJre mrnistro ainda chetrava nos tempos du 
monnrchin- de outr'ora, percorria os caminhos 
-baLidos, niío·vi S .. Ex. nrrnncnr o poder judicia· 
rio da incr.ustaj:ÍÍO em que cstú mottido ,por umn 
praticn cuntrpr,m ao disposto nn co!lstituiçiío. 

O noliro· m1n1stro marchou nos tnlhos avolhon
tndos, jil condomnndos, niío melhorou, niío apre
-sentou uma idén que satisOzesso :í cxpectaciío 
public:~, o mesmo a quem for, como cu, nncioso 
de IJeber nestns aguas limpidaa da scioncia rno
·uerna, c do direito I grande deccpçiio pat·a mim. -

delle dispõe c rege a talante I O desenvolvimt:nto 
espet•ado, estacou. :· 

Portnnto. entro nós o poder judiciari'o achn-sc 
ncstn acanhada posição, e precisa de quem o le
vante, do quem o eleve para que tenha n verda
deiro independoncin. E por isso cn perguntarei 
ao n.obt•e ministro: fJunl c a vossa idéu cardeal em 
matorin de org-onizuç1ío judiciaria í' Mantereis a 
mesma e tno imperfeita situuc:iio? · 

O sennclo sabe que o poder judiciaria no nosso 
paiz ainda se acha cm cmbryilo, ainda o poder 

. executivo contém dentro de seu alto t'Lmcciona· 
- Ji;,mo um ministro dn justi,,a, cousa incompre

llcnsivel, uma :momalin,llavondo tlm poder cha· 
·ma do J·urliciario! Ministro do policin 0101. compi'C· 
.hendo a existencia, nlini'stro da justiça, niío . .Niío 
.·tem ruzi:ío de ser este funccional·io scpnrai.lo.c 
-distincLo o poder judiciaria do;; outros poderes. 

Ora, este poder, Sr. presidente, est:í ató hoje 
1lpprirnido, sntrooado; ainda a constitui(ii:ío n5o 
foi dcsonvolvidn- nesta parte,' e ou pensei co
migo: o illu~tni ministro, tnJcntoso c estudioso 
como é, il·ú fnze~·, no meio no menos de todos os 
desastres deste ministerio, um eminente scrvieo 
no' seu pniz, tlrr:mcnudo o poder judicia rio do es
tado miserando· cm que se acha. Como imag·inar 
orgnniznçiío jndiciaria real c solida, como i!Tulgi
nar indeiJOudcncia do poder Jndiciario si elle 
está incrnstac.lo, -c, sejamos francos, dominrido 
pelo 11oder exeanti\•o? . 

Sr. pro~identc, eu fiquei tristonho r1uando 
ouvi· S. Ex .. enLlncinr a idéa · de que só con
cebia · or.;~'Lli.1.ncão judiciaria tendo uma boso-a 
nntiguidudc absoluta para o pessoal da mngistt·a
tura. Como ó isto ? . Si é. um poder . e niio uma 
simples autot•idode Judicia riu, vossa base é aca
nhada; direi muis, contradictor·ia com o yosso 
principio do gO\'Crno da naqiio pela .naçiío; e 
pois ireis tís tontas lltrnz somente deste fraco 
elemento-a nntiguidndo :dJsolutn. Que prcstimo 
podm·:í te ruma orguniznç;iío judiciarin assim tra
çada? A indo que o pessoal da mngistratura tenha 
uina appm·enc.;ia de inclcpendencio, o poder estú 

Nao temos ainda poder .iudiciario, mas simplc~
mente autoridade ja-dicinrin .• 

A nossa constittli(;ão, Sr. presidente, niío sei 
si foi o ncnso _ ou a soienciu, feliz inspimçiio ou 
expcric:ncin. mas fosse peJo qnc fosse; é um 
mag-nillco ti·abalho; !'oi clla qLwm iniciou, póde
se.dizer, no mundo, ao meoos nos goveruos mo
nnrchico-rcpresentntivos, a- idén de .um poder 
judiciurio, extreme do legislativo _c do exe-
cutivo. · 

Os Estados-Unidos, S1·. presidente, na sun con
stilui~iíojiÍ tinlwm nssignnlado, c bem, esta idén, 
porquanto seu poder. jnclicinrio é ·um poder que 
se dost:~cn do executivo, niío dir<Ji [lOI'feitamot1to, 
mas· de um- modo bem pro.nunciado, ainda' que 
:tl~nn1u cousn reste o deso.1ar. Es~n segr,cg·arüio 
a !li UÕll CStti ainda perfeito, O cOlllplet::tll10nle rc-
g'U]:ll•iznda. . 
- No· nosso g0vct·no o poder judiciÚio, decla
rado tnl o indepcnuente dusdo o principio, tem
se mantido no estado cml.Jryonnrio, e poderin j1í 
ter sahiclo dessa ano mala situaçiio, si os senhores 
liberae~, com snns const:~ntos rcclnmoções do in
tempestivas t•oformos, niío impedissem a naçiío 
do tor. um pouco do soccg-o, do paz ele espirilo 
pnrn completm· o scu.dc.scp.volvimonto governa
mentol, conformo pornuttwm as largas IJnscs do 
nossa constitniçiio. Elles começaram, c purcco · 
que pretendem :1cabnr, pódo-so dizer, do cst1·ognr 
um monumento do Ieg-1slaçiio fnndamentol, dos 
mais bcllos que o universo tom visto, como ó n 
nossn constitui~'iio. 

Continuamos na esteirnnntig·a, poclor jmlicim·io 
ficou um fructo mirrado, deixou de ser poder 
pnra se tornnr simples uutot•idndo jndiciarin nas 
miíos de um snbzilll:lt'llO do poder oxocntivo, rJUO 

V. IV 

1 ? rrr-;v4 1 

sutrocado. _ 
En SC.llllli'O pensei, Sr. presidente, que o nobre 

ministro nos dissesse em vista Llo suas doutl'inas 
politicas :-o poucr judicinrio descntr·anha-so 
da sociedade . politica . por meio ele cloi~•iío, por . 
meio de concurso c nunca sómcnte mantendo o· 
seu pessoal pela obsol utn antiguidade, a nogaçiío 
da soberania democrntn. O poder judic;inrio, 
como o oxoctitivo, deve ter vidn propria, crcando 
o rcnovantlo, sem dcpendcncia de entro poder, 
os seus cmpregudos. Tudo o mais que se fizer, 
llrotcxta.nclo organizaoões j udiciarins . hybridas, 
é imprcstnvel. · 

!\Ias o nobre ministro . niío quer seg·uü· este 
c:iminllo, qncr nomear o pessoal deste olr:unhudo 
poder, <JUer olevnl -o pot· moi o de promo(,ões a 
seu geito, etc .. ew. S. Ex. alé mio qncr, c nntu
rulmouto pelas sLras idéas de soberania do povo, 
que este povo, aliils tão habilitndo para escolliOI" 
o pcssoallcgislatil•o, julgue no civcl ! ·' 

Este povo. segundo o nobre ministro, só com
prehcnde o .i tr,l:;amet~tono criplt;. porque, o facto 
se npr~scntu u sua vtsta por SIso, como um p:~
rnllelipipcdo que ellc niio só vê como apnlpn : 
o entretanto, St·. pl·esidcnle, este povo que que: 
rem que sejn soberano não passa do um menor, 
de um orphiío. que preciso do tutor, isto é, de 
um ministro da justiçn, 'I uc pense por e!Je, c 
possa crcur magistrados, nomear, promover o 
ntirnl-os poJa jnnella fúm, fJUanclo lho desn
grndarem por meio de suas interprctar•ões nnot·· 
macs, insólit:~s, sobro divisiío ·c c"onstiluiç1io 
de coma·rcos I 
_Por consequoncin, Sr. presidente, o nobre 

n1inistro nüo quer dnr mni:; um potler ü nar;ão pora 
constituir este nuclco .de pode1·es que a .consri
tuiNio julgou indispensuYel, conO:mdo tudo do 
suo' hnrmonin. Niio, o nobre ministro prof ore um 
pode1• j udicinrio preso ao ot·gnstn lo de outro, 
do poder -executivo, ·finO Jm·gamentc dispõe do 
seu pessoal, cuj:~ indopenddncin auiquiln por 
este modo. O quo siguilicu poder JUdiciaria 
ctuando suas sentenças siío dadas em nome elo 
chel'a·· do outro poder? -'rudo se fnz, Sr. prosi
·dento, e tudo se rem fofto infelizmente no 11osso 
puil'., nüo pot·g-unto si em nomo do partiuo con
servndor ou do Iibcrnl ou de qualquer outro, 
contt•a a orgnnizaçiío sória o convcnionto 
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desse pnder n quem cn hiu. omlJnrnçnr. por. su:\s 
enorgtcns n jusws decisões es~es innudiLos ntten
tndos contrn tudo o que hn de re~poitn vel 
entre nós, o quo se tem nqui prolligndo tanlns 
vezes I Allentndos commettidos sobretudo desde o 
ultimo nnno o 110 corrente I 

Organizvdo convonientemcnlo o governo do 
· Jlaiz, sendo o poder judicinrio uma rcnlidnde, 

o nob1·e ministro não viria :í ostn cnsn nrniado 
de sophismns (apoiados), cu jn cnormidndc cs
pnntn, c quo est~o muito niwixo dn. posir.ãt.l de 
um estadista e nindn muito abnixo do~ creditas 
de um jnriscúnsulto dn ordem de S. Ex. 

Hnvet·iaquem l!Jc tcmnsse contns: não pode
ria vir nqui zombar de nós, dizendo : 

• O que podeis rnzer? Tendes só mente o cli
l'ei to elo censurn ; fórn d'•1lli não !ln ;ruem me 
tomo contas. » . · . 

J>ortnnto, s: Ex. póde tudo ousnr e fazer o 
que quizer. . . 

Nesta tl'i~to cor,diç1io rcstn-nos repelir as pn
lnyrns quo Bm·mlte diz ter sido proferidas· pelo 
cardeal do Hichelieu o com reloç~o no governo 
ela Frnnçn: sola.patimttict I sola. pàtitmtlct! Ficare
mos, pois, esperando po1· melhores tempos 
(apoiados). 

Eu pe~o a S. l~x. que me releve estas eonsi
àern•:ões que o interesse pela cansa Jlublicn me 
inspira. Crein o nobre ministro fJUC são 11Ihas d:~s 
minhas convicções prorunans, n::io tenho o 
menor dcse.jo, nem directo, nem pessúalmcnte 
de magoar a S. Ex. 

O nobre ministro aqui é 1·cs sacra: eu o rcs
Jlcito como membro uo poder executivo, como 
jtll'isconsu1 to 11t.ltnvel pot· sua cultn intelligancin, 
c por outrns circumstancias que podem ndornar 
a pessoa elo urn cidodão quc soube elevar-se n 
tão n I tn po~içiío. . 

(Eutrn no salcTo o Sr. presidente do conselho.) 
Jú estu nugusta rcuniiío liceu um pouco mais 

esclarecida! npp:treceu o sol da situooão! (1"iso). 
Louvndo seja o Omnipotente ! 

UM Sn. SENAD0!1 :-Amen (1·iso). 
O Sn. MENDES IlE AL~!EIDA : - Etl j:í estnvn 

imaginando, S1·. presidente, e vejo que sem rnzãrl, 
que nestes ullimos dins crn qno oministeriotem 
est:1do cm trnballlos, houvesse ·algumn couso que 
pudossu impedir-nos dr; ser J'olicitndos com apre
sençn do iJJustrc cidndão q'uc preside o minis
tcrio ... 

O Sn. SILvErnA DA :MoTTA :-Não tem hovi'do 
ccrrooão. 

0 Sn.l\IENDES. DE AL~IEIDA:-Yalhn-no's cstn so
guraD(."tl. 1\Jns voltemos :10 assumplo. Eu lastimo, 
Sr. presidente, que. tendo cnti·ado pnru o minis
terio um cidndilo tão notavel por seus talentos e 
por su:ts produc•:õcs littt3rarios, niío se apresen
tasse aqui como nn1 jurisconsulto, qual imaginn
vnmos, versado na sciencia do direito c trillwndo 
a !nJ·gn cstt·ncln que hnvinm percorrido o1; Po
tllict· e Daguesscnu,typos de saber o do rectidão, 
intcl!igencias superiores, que sabiam lignr n um 
a1mrndo senso jnrldico a logicn mnis correcto, 
l10nrnndo 11ssim sous nomes. o sua pntrin. 

Niio orn s•lmen te n França, Sr. presidente, que 
possuía destes primores; entre os nossos juris
consultos do outr'ora podemos enumerar um 
Vnlusco, um C:J!Joclo, e mesmo RO ultimo soculo 
ll1ello l~reirc, os qut~es, apeznr dos desvios que 

tivornm cm· certas doutrinas, mnrchnvnm pela .. 
lnrga o segurn ostrnda do bom direito, defondcn
clo-o com nrgumentnçues ns mais solidas, ndnp
tnclns aos textos lcgaos, e som oJTonsn un logicn. 

·Mus o que vemos, Sr. Jlrcsidente? um juris~ 
conSLlllu qtle pt·ofessn ns doutrinns estt.licas,. 
como se dcprehendo. dns eitnções,que aqui se 
tem foi to, e com tudo não acomp:mha essa escola 

·no fJUC ella linhu elo nproveitnvol, 11 rectidão e 
flrmczn dos conceitos, principnlmontc com reln
r.ão a sua jurisprndencin; em que tanto se illus
trnrnm ulio poucos jurisconsnltos romanos. O• 
nobre ministro, com peznr o digo, de prcfcren~ 
cin procnt·a para defender-se as vicl!us do;; syllo-
o-is mos· coxos. · · 
" Sua doutrina rcsente-so dos princípios hege
lianos, da identidade dos contrarias. O seu eJe
mpnto predilecto n::!_ orgumenta~•iloé confundi1• 
os termos da qucstuo pelo .ambignidoclc, sol:lr~
tudo dns pnlnvras dos tuxtos Jcgacs, cm summ:.1: 
ó o. amphibologin. Purece CJUC o nobre ministrt> 
quiz fnzcr espit·ito entre nos, si nilo anda :tinda 
og-oro percorrendo a celebre região da alba do 
.tEétes. 

Este proceder não qU:adrn com n doutrina dos 
j urisc<,nsullos estoit:os das grandes época~ dn 
}urisprudencin romana. 

S. Ex. cm suu protica assemelha-se mais no 
famoso sophisln Carnendes que Cnt5o o Censor, 
nvõ de C:ttfio de .Utica, fez snhi1· dtl.Uom:t para 
niío perverter " mocidade romnna com sua clo
qu·encin, e princípios philosophicos. 

Carne~ dos snstcntnv•J com todo o clesembnrnçt> 
o pró c o contra para mostrar n fot·~·n do seu ta
leu to, o os recursos de que disptinhn. · 
~no sei si o nobre ministro quiz mostrar aqui 

em que elevado gr:íu. possue esse -ingtrumento 
portentoso qtw Deus concod(l n poucos, c de que 
tanto se abusa. . . 

S. Ex. poclin brilhar com mais solidez c me
nos repttre tomandGJ por seus anxili:tres a Jogiêa 
e n verdade, e niío osfor<;nr-so pot~ mostrar que 
os textos Jegacs mais claros, os mais positivos 
não exprimem uma realidade quo todos v8m, 
menos o honrado ministro, que nelles depnrn 
com doutrinn difl'erentc, o ntú contruria. pnrn 
deste modo governar o Brazillevnndo n emi1to o 
pcior dos arbitt·ios. 

Com razão os nobres senadores, que me prece
dcrnm nn tribuna, se mostr:~ram cheios de duvi
dns, perplexos ante o passado o o presente do 
i! lustre ministro, e confroHtando comsig·o doutri
nas e factos, terão dito: • Como? .Pois é possí
vel que o jurisconsnlto, luminnr clalilJerdndc o 
da dílmocrncin moderna, o mweka do nobt·o prc
siclonto do conselho, venha :1 tl'ibunn zombor do 
nosso bom senso, desconhecendo o vnlor dns leis 
existentes, ora contrapondo-lhes as thcses da 
constituição, orn nnnull:mdo-as pelos rcgulnmon.
tos do poder executivo, que consictern verdndei
rns leis; iscutns da correcção do põdor Iegisln
tivo; o, quando lho foz contn, esses mesmos re
gulamentos são sacrificados its disposições Jegaes 
q uc se dizem nüco haver sido IJcm e clnr::uuonte 
cornprchendidns o reguladas? • l'udo, pois, ó 
motivo pnrn o sncrificio dns lois, tudo siio incer
tezas quo impedem sun leal e obrigada cxocu
r.1io? 
• l~stcs fnctos, Sr. prosidenlo, cm lognr do pro
mover n confinnçn nfnstam-n'n, o goram suspei-
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tns que convem dissipar. E clomitis, Sr. prosi: 
dent.o, como sem explicações que calem. no 
espírito, acreditar om um minist•·o j urisconsullo · 
que procura transformar todo o pessoal dn mn
gistrnturu existente por meios que repugnam ú 
Iegislnçüo· e a prudoncia nüo aconselha; que no
meia magistrados qunsi todos do seu par-

. tido c considera avulsos os que não lhe süo 
. ngrndnveis SP,jam qunes forem os seus t.itulos dé 
benemerencin; pralicnndo do mnsmo modo com 
a guurdn nncionnl (apoiados), quando devia en
trar no espírito destn institui<,;ilo, n cujo p~ssonl 
se niio pódo dar um cnrnctor de exclusJVJSmo, 
e nem invocando contra ellu o principio da pura 

trnrio, mandou continunr a navegação c fazer-se 
o pagamento da subvent•iio ú companhia sem o 
preenchimento dessn condição, o no mesmo tempo 
mandou bttscm• no Maranhão um chnpéo de sol. 
para mnllogrnr nossos esforços, e vir dizer-nos 
.. Com cstn sêccn ·até seccou o porto do Marn·
nhão c ... Dco· gratias I • ( ·1·iso) • 

1\Ios volvamos no nosso nssumpto. . 

confiança. . ·, · . 
1\Ias, o . 1robre ministro assim procedendo, 

Sr. presidente, dá Jogar n acreditar-se que pro· 
pnrn o.qno quer q110 seja contra as instituições 
do puiz, o que ·seria urnn~alamidnde. Os netos 
·do s, Ex. para com n m,ngistraturi\, sou Jll'Oce
dhllento com n gua1·d;t nacional, que tem desem
penhado bem e com patriotismo ·o serviço pura 
que J'oi crcnda, isto é, sustentando as institui<.;ões 
:)2atrios, tudo cm summn faz despet·tar .deser.>n: 
1Wnflas, difficeis ·de suJl'ocal". Quando, po1s, tudo 
se Lranslorna por este modo, onde as institui
ções cruc amamos e desejamos ver defendidas 
poderao encontrar a1~1pnro? Onde, Sr .. Pre-
sidente? · 

Mas, Sr. préside,nte; . sejamos, fl"nncos :. eu 
.acredito que o nobre ministro, trotado aqm de 
incoherente, é tão logico como o nob1·e presidente 
do conselho, embora. S. Ex. se revista de uma 
courafla de syllogismos defeituosos. com que se 
preparou p:tra o. sophisma, para a negação d:t 
verdncle. . · 

O nobre presidente i:lct conselho, no mcn·os é 
mais claro ; não se importa com :t lei, e nem se 
incommodn com justifíctir u inl'l"ncção. Dns in-
eohorencias uem co::riLn. . 

-E' assim que mandou. continuar u estmda Pau
·listn sabendo que o governo nii9 hnvin autol'i
zado: nem escolltido o trnçmlo da cstl"ndn de ferro 
pnrn Mntto Grosso, nem declarou no menos pura 
salvar ns appnrencios, qual elle seria depois dn 
decisão que impertttrbal'elmento tomou, e isto 
com uma paz de espirita que assombra. 

Nl'l"'a no primeiro dia o flicto e o proposito 
decl:tranclo no nobre senador pelo -Paraná que 

·nada tinha o seu :tviso com n qucst:io do tr:tcndo. 
·para Mutto Grosso,.o no dia ~eguinte manda faz!!r 
e continuar n cstrndn Pottllsta, por traçado nao 
.aceito. o mesmo niio examinado, niio se impor
tando com leis geraes, com leis provinciacs, nem 
mesmo com os precedentl'ls havidos o promessas 
feitas. · 

O Sn. Jo:\o ALFnli:oo:- Não sabia o que tinha 
rosolvillo o consolho privado. 

O Sn. CANSANSÃo DE StNtlrDlÍ (p1•esidcntc tlo 
conse!llo) :-::Que conselho é esse? 

O Sn. 1\IENDES DE AL~mroA:-Votou-sc aqui n 
subvenção para nnvcgnqão dos vapores ameri
canos pelo litoral do Braz1l, o senado o a camarn 
dos. Srs. deputados concordaram om que esses 
voporcs fizessem escaln pelo porto do :Maranhão, 
o nobre ministro concordou, pois não impediu 
q~ae o poder moderador concordasse; mas do pois 
S. Ex. niio se importou cem o dcso~npenho das 
obrigações que resultavam desso fncto; pelo con-

1 ? rrr-:vA 1 l 

I~n umn'-questüo, f:ir. p1·esidentc, que it1tcressa 
mu1.to np nobre senador po.r Goyaz ... 

D1go que n que~tãointeressa n"S. Ex.,·porquo 
teve um !"Opto po1· parto do i Ilustre ministro da 
justiça. A questüo é si-o poder legislativo tem 
nutoridudc 'pura !"evognr ·os decretos do pode1• 
e~ect~t~vo, que ultrapassam n orJJitn de suas at· 
trlblllçoes.... . 

0 Sn.· SILYEinA DA 1\IOTTA:- Hei de ncucÚr no 
repto. . 

··O Sn. MENDES DE AL:UElDA:- O'nobtC ministro, 
segundo o CIUC aqui manifestou, niío ligara impor
tnncia nos org'umentos nprescn ln dos pclos.illustres 
senndores que me ·precederum, e tratornm dessa 
questüo; S. Ex •.. disse: • São imprestnveis as 
dcmonstrn~ões que appnrccoram; rnns cu espero -
responder si o meu illustre mestre, o noLll"c se
nador por Go~'az, tr:ttnl"· desse nssumpto. • 

o. Sn. SILYilinA DA l\IOTTA:- Oh r tnmbem 
V.Ex.? 

O Sn. 1\fENDÉs DE AL~mtoA: -Estou rererindo 
as palavras do nobre ministro. Eu podia muito 
bem ter sido discípulo do nobre senado!" po1• 
Goyaz, mas niio fui. ·niio .seria nenhuma mnra· 
villln, c niie queira V. Ex. fnzel"-se de muito·. 
moço .•. 

Tendo dito o nob1·e ministro que esperava dis· 
cutit· este nssumpto cot11 seu illustre mestre, o 
nobre senador por. Goynz, como me ntreverlli, 
depois de um repto tiío· solemne estabelecido sóbre 
esta base, intrometter-me em uma semelhante 
questão? A luz se hn de fozer aqui, npóz o emba;te 
ct•nrmas ·; e ou o nobre ministro vencerit o seu 
illustro mestre, figurando este do Heitor como 
S. Ex. de Achiilos mode!"nc, ou:.·.. · . · 

O Sn. JuNQUEm,\:- Ah I jít vai cahindo •.•. 
o' Sn. MENDES DE ALMElllA:- E'·a incoherencia. 

humana (riso), nem sempre se póde li ella es
capai". Usei da mythologia neste cnso, porque 

·entrou-me na cabeça uma desconfiança, e vem n 
ser que a selecção feita pelo honrndo ministro do 
nobre senador por Goynz, provinha do. achar-se 
n_2 m«;~men~!). vinjnndo pelns regiões de Circe,· e 
nao VIU allr outro homem. · · . 

O nob!"e senador ,POr Goynz e!"a portanto ó Eu·. 
rylocho, compnnhe1ro do fnmoso, do 1'edoutablc 
Ulysses, o untco-que por uma feliz circumstnn•:in 
escnporn de beber o mngico licõr, e por isso teve 
n honra ou n fortuna do trazer ú seu chefe a. no
ticia do ~rande acontecimento, sem o que o h e ró e. 
grego niio teria talvez aceitado de llfercurio 11. 
hol"va moly ..•. que o salvara das garras da arti
ficioso Circo, n féra feminina. Mas deixemos por 
uma ve2: a mythologia. 
. Orn, . St•. presidente, estando' as cousns neste 

pé, presente o repto, o que poderin eu diz Ar"!. 
Seria até uma inconveniencin intromettcr-me 

cm uma quesl!io dessas, imporfante sem 'duvida, 
mus cm que o contendor já ha1•in sido designa
do. Vamos Yllr 11. luz qull hn do resaltnr dess<l.. 

EDVJ\LDO J...rifA 
Ol~l':IU\DOR 
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grnndo embato, d'nrmns, desse nssnlto em nome· 
ou em honra d:1 scicncin elo direito entre duns 
robustas c cultns intolligcncins. 

Ouvi o nobre ministro, ncstn nssumpto, fnzcr 
sómcntc umn excep~·iío ü thcse de que V. Ex. so 
tornou cnmpeüo. n snbcr: si o neto elo governo fos-

rninist1·o .. O que, pois, levou S. Ex. n npnrtar-sc 
dei la? 

O nobre ministro, tendo textos· tüo clnros o a 
rcgTa ele conductn estabelecido nestes cusos por 
um ministro seu nntecessor. o que se achn agora 
junto a S. Ji:x., com· o prévio accurclo dn socorro 
do j ttst'içn do conselho do Estado, cm que fi;::ura
\'ntn dons cidadiíos notnveis. do pnrtido liberal, 
scnr.lo um jllrisconsulto do primeira ot·dem, ·o Sr. 
consollwir;o Nahuco, o nobre ministro niío hesi
tott em apartar-se deste phnrol; inf!'ingindo .aber
tamente ,uma rcsoluoiío elo proprio poder á quem 

~ se umn delegnçüo do poder lcgisrntivo. Orn, Sr. 
Jl!'Csidcntc, aqui ninguem avcnturott que, dentro 
da orbitn dns attrilmir.líos do poder executivo, 
podasse o poder legislativo intrometl.er-se des
fllzendo decretos ; m:1s, qunndo o poder execu
tivo sahe de sua orbila o Iegisln JlOI' sun conta .... 
em fim póclc ser, nada nrrisquemos. quem saho, a 
scienciu da cncyclopeclin mouorna.uo di I'Cito pó de 
ter descoberto outras cousas, militas marnv1lltns 
que· a vel hn sciencin nem podin ontrever !. 

O noure m·inistl'o, trntnndo no seu relntol'io da 
·organizn~,fio judicinria rJile havia concebido e 
com I'Cinoüo ü independencia desse poder, o qual 
eu digo que por o1·a nüo temos no Bmzil, o que 
existe nqui é outra cous:t, é o arremedo do que 
se obst•rva nas velhas monarchin~ dn. Ettropn, 
simples antoridacle jutlicinria o nüo poder rcal
.mcntc juclicinrio ; cx1:1siou-se com. sua bell" 
imnginndio em descrever a eonvenlencia da in
dependcncia, sinüo de~se poder, ao mcnos··dos 
!Ltn<!cionnl'ios rtuc . o servem proprinmcnte na 
magistratura. A pintura é agrndt1vel, c as pala
vras sednctot·ns : m11s onde a rca!iclndc ? I · 
. Ao mesmo tempo que S. Ex. nos traçav:1 este 

quadro, seus actos lliOstravmn n pouca confiança 
que merccinrn suas palavras ; eram 11 antitbo
sc dos p1·irneiros. E convem que se note, que 
indnpcndencia do poder jucliciario é mui dilre
rento de indepcnclencia elo mn;:ristraclo, siío c.:ou
sas <JlW se niio devem cunfuudir cm umn orgn, 
niz:tr.flo judicim·ia. · 

J~u·rn iirmnr n indopcndcncia do magistrndo é 
ahsol11tnmr,nte neccssarin a conrli~5o da perpe
tuidade. o tombem de inamo\•ibilidado. A ultima 
como diz um cscriptor elo granclc notn, é ela os
sencia ela justi~a, pot•quc estn niío pócle viver 
sem a inclepenclencin do mngislraclo, e essa inclc
ponclcnc.:i:• nfio se mnntem sem a sog;urnnoa que 
só n innmovillilidadc dú. 

Mns os netos do illustrc ministro correspon
dem i1 estn doutl'inn? Tnfelizmcnte.nüo. 

O nobt·e ministro tem sido irnplacavel com os 
juizes do direito, que nrro·mcreccm a sua. con
ilnn~n ou nntcs as stuls bons g·rnrn:;, n1ngistrudoS ú 
quoin deveria S. Ex. ter pcrmitticlo o vivo1· 
nessa comploJta seguran<:n que t5o imporlnntc 
funrçüo reclama, p:1ra ·poderem proceder como 
o bem publico exige. 

Aqui é occnsi5o, Sr. presidcnto,pnrn ent1·armos 
em pequenos reparos sobre ns qu_9~llícs c:,m.c~r
nent~s as comarcas cm suas crcacues, c ~1y1sues 
:1 que so prendem os actos do honrado mmlsti·o. 

Como ap1·eciou o nobro ministro n qucst5o dn 
pcrm:.ncncin dos m<~;::istrndos quando a comarca é 
dividida ou subdividida; como t~at_ou qcsso ns
sumpto? S. gx. ac.:hou no seu mm1ster10 a no!'
mn ue conducta parn RO rcg1,1lar fi esta rc.spuito 
cm um dGicumonto da ma1or m1portnn01n : o 
aviso n. 877 do 3:1 do l)czcm bro de :1870. Essa 
norma clu conductn, SI'. prcsidont••, foi aqui, nostn 
ensn, nwgistl'ulmcnto dcsonvolvidtl pelo illustre 
scnndor pela província ele 1\Iinns, o Sr. llibciro 
dn Luz, o rtue Jll'iva -me do exnme que pretendin 
ruzor, o nlio potlia ser desconhecida pelo nobre 

• .... -

S!ll'I'C. . . '· . 
S. Ex. abandona tudo e soguo outra regra, de

clnl'ando que desde que se divide uma eomaren, o 
os clous ott trcs pedn~'os. deste tenilorio tom:lln 
nomes diversos, o juiz do direito existente nií(). 
póde cm um destes tt·cs pedacos, que ernm do sua 
antiga comarca. ser fJ,.Xado, jJOrquc diz S. Ex. : 
a enticluclejurillica ou mornl dosappnreccu, niío· 
lla mais a ant'gn comarcn, mudado o nome. E, 
armnrlo desta terrifica doutrina o da de conüanrm, 
não duvida o nobre ministro excluir o juiz cfue 
nlli adrl1inist1·ava justiça. Enti'Ot<mto, ainda 
dividida c subdividida a comm·ca cm quatro ou 
cinco p:u·tus scmJ)l'C. ficnria um ponto d•l .tert•itorio 
onde o magistra o existente podia ser üxado e 
mnntcr-sc. O noi.Jrc ministro, cujn logica singtl· 
lar ou respeito, entende a quçstüo dilfcrente
mente . 

E parn que de tudo não escopo a victima, o 
nobre ministro tnmhem se arma ela doutrina da 
conflnnon, d'ondc resultou que o juiz de rlil'eito do. 
Par:í,não obstante existir o Jogar do sua juriscl i corro, 
aindn que ccrccatlo, foi expeli ido dn coriínrca po1·· 
qne não tinha n confiança do ministro ! Que dou" 
lrina, Sr. presidente, o que pretextos I 

O Sn. llnmmo n.\ Luz : -Era conservador. 
0 Sn. MENDES Dll AL~IEIDA :.,..-Um elos curiosos· 

argumentos que exhilliu S. Ex. merece por sua 
singúlnridade ser notado. O honrado ministro dis
se-nos : uma dns hypothesos que ostít d•)clarada· 
no poJ·eccr dn sec"üo de justina elo conselho do 
Estado é que se fez cm um cnsó toes córtes o re
cortes no tcrritorio,quc não fui possível reconhe
cer· n1rds o nntign c.-omnrcn, si se ·quizessc reor
ganizar, do todo havia desappnrec1do. Era um 
J'ucto ou uma circumstnncia que onliío se verifi
cal'll cm duas das ·comarcas dtvididas. Esta pnrte· 
da narrativa da sec6ío, nccc~snl'ia pnra justiücar 
ou expliour ~sua dÔcisüo, constituiu p:1rn o nobre 
ministt·o um argmnento qno, diz S. Ex., lhe & 
favol·nvei.Diz bcm,láest:\ o>cripto:•duas comarcas 
tlcnr:Jm de l:ll sorte rlosfigurnclns que niío p•Jdom 
ser considernda< stt!Jstanr;i:.Imcnto ns mesmas. • 
Ora, Si'; presidente, é este nrgumonto que achei 
nn rcmlidudo mui Cllrioso ontt·o os mllitos do qu& 
a fCI'til imnginnl.'iio do il!nstro minist1·o nos tom 
eludo cópin. Do toda n mndciru S. Ex. fuz arma. 

Eis nhi o cluo diz o parecer da secçiío do jus-
tiça do consc ilo de Estudo: . 

• Qnc das 23 comarcns nntoriores, dtlns dollns, 
·porém 

A d~ llio Gr:mdc 
A ~lo Itio das Vulhns . 
Posto tenham o mesmo nomo, · solfrc•rnm alte

·raptio ttio Jn·o(uudct n:t sun cii·cumscripçiío lerri
torinl, rJUe hoju ntio stio s1tbstancialmc•nto as mes
mas. • 
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Logo, conclLtÔ victoriosnmcnte o nobre minis
tro; cu .posso expellir -dn comarca· o magistrado 
que nelln serviu ; é meu direito, e ntú porqtw 
nfio merece n minha connnn~nl visto que hoje não 
siío tncs comnrcns nbsol utnmonte as mesmns. 

Isto é um ut·gumento do nobre ministro pnra 
prov~r que se pôde pôr pnra fórn um juiz ele 
qualquer comnrcn, no menos neste c:.1so cm .rJnc 
as duns (nova e velha) niio silo substnncinlmcntc 
as mesmos I . · · , . · 

Orn, o pn recf!r do secçiío do consnl h o de cs
t~do,- pnrcccr lumino;;o, cheio de justir,-n e de 
senso jurídico, foi resuinidn pelo ministro dn 
justicn du época, o honrado Sr. Visconde de Jn
~:runr)•, no nviso já citado, c niio póde hnvcr nada 
ac mnis clnro nem de mais nccentundo sobre o 
nssumpto. 1\fns o rcsulludo é npposto ü doutrina 
do nobre ministro. . 

Nii6 obstante -já ter sido _lido o nyiso, quero 
, :linda ler de novo essas linhns, pnrn que o senado 
vcjn qne niio tGm rnzüo de set· :1s nprecinc·ucs 
menos correctos do nobre ministro. Nilo pni·ece· 
digno do oJcvndo tnlento de S. Ex., nem se pódu 
considcrvr nrgnmento ele minist1·o, o recm·so a 
semcllwntc nnrrntivn como_provn de uma resoln
çiio .. Nt!rrnr niío é_provnr e decidir. O.nrgumento 
contJ•nrJO, que nuo se refuton, estu nqui cm 
r&sumo Junr,ndo no aviso de 1870, do ministerio 
dn justiço. • 

O Sn. Cnuz 1\fAcnAoo: -.Ambos os juizes de 
direito de entiio, tanto o do Hio dns Velhns como 
o do nio Grande, foram conservndos. 

0 Sn. MENDES DE ALMii:!D,l : ;..._ J\fas isto .era Clll 
outros tempos, em tempos jú idos, em' qno o di
reito e o justiçn emm respeitados, o niio so appcl

. lnvn, parn prt>juàit.:nr á .um ndvcrsnrio, :i dou
trina 'dn con 11nnca. 1\fus, leiamos o nviso (lê): 

• 1\Iandn declarnr n V. Ex. (ó o mesnro nego· 
cio ·sobre n pt·ovincin de 1\linus) que deve ser 
mnntidn a cln,siOen~:iío das comurcns, que nHl· 
dndn Otl conservndn n donominnt.;iío .antorier, 
aindn 18m:nrro obstnnte, n mesliu• circnmscrip~:iío, 
ou son·rernm npenns · n I tenu;-ucs, qite nrTo iu{lucm 
sobre t1 sun importnncin; continuando a ter por 
juizo,, os qne _l}ella~- jtí se1·vium: e que pnrn ns 
comnrcas, ou J3 ex1stentes ou ereudns de 11ovo 
com os territorios dns que fornm supp1·imidns, 
deviam ser designados os juizes que nestas ser· 
viam .. ; • , . . 

Attondn agorn o senndo pnrn as paln Vl"as que 
se seguem (contimi(l. a lei'): · 

• ·: .. ntlon:Jcndo-se ú sua opç<To, no cnso ~ni que, 
subsJstonte·s as dnns eomnrcns, tenhnm s1do àcs-. 
memlJradus ·dellns territorios importantes para 
formnçiio de novas comarens. • · 
· Nadn pódc Jrnver de nwis explicito o ele n~ttis 
sensato. · 

O Sn. Cnuz 1\f.lCHADO:- Niio orn cnso du nrbi
trio, ern cnso do diroito pot•l'oi to. 

O Sn. llfli:NDES ·nE AL~miDA :-Dividissem o 
territorio como quizessom, niio o dostruimn, o so
hrnndo um ntorno deste torritorio nhi clovin 
continuar n pormnnoecr o juiz que nello jti 
o:tistin fuuccionnndo. · · · 

pnrn o mngistrado. Era umn outra cousn õ qne 
surgia, pelo fncto dns nltorot.;ues feitas no. res-
pectivo "torl'itorio.· · 

ncnlmento, S1·. presidente, não comp~ellendo 
n for~m destes nrgumentos. Si o nome. niio vale 
nndn pnrn n .qnostiío o n cousn subsiste; aind:~ 
que, corno j:\'clissc, cerceada ou mutilndn; si o ter
rito rio niio voon pnrn a ilho Circo (risos)," não_ se! n 
rnzflo por.quc o jniz que nlli CXJstia niio podin 
contin un1· n ndministrm~ j ustion em qualqncr dos· 
pontos dn divisão. Est:mdo n ornentlo o m:•gistrndo 
e sendo innmovivol no seu cargo, conforme ns leis, · 
S. Ex:. tornnu-o amovível, vncillante o. seu dí.
ri:Jito, e sell} n sogurnn,n qne n constitui,ão re-
qucJ·. A simples per1)etuulnde pouco gut·anto. 

Aincln exhibiu o illustre ministro outro :~rg-u- · 
monto, que tnmbem mereceu a minhn nttenciío. 

O nobm senador peln província do JUin:Ís o·. 
Sr. Ribeiro cln Luz lendo a ultima parte do aviso 
n. 377-dc 1870 declarou: o juiz Linha 1io cnso 
sujeito a opçiío. O que respondeu em apa1·to o 
nobre ministro ?• A h ! si elle tinhn a opoiío é por
que na Lia tinü:J, niío possllin nndn! • E' ücm sin· 

·guiar cstn mnnciru de explicfll' o direito d:.opl!iio; 
pnrn mim_ foi· rn:ds uuw novidade. · • . 
· Entüo qnem opta é porque :niio tem dirdito 
algum? Pnrccin-me o coutL·nrio, que quem optn 
tem duns ou mnis cottsns n escolher .. 

.Vozr,:s :-Est:í r:ln"ro. 
O S;~. Cnuz 1\fAcnAoo :-Quem op!n tem deus· 

direitos qne niio pódem ser simultnneos. · 
O Sn. Mii:NDES DE ALliEID,\:-J!:xnctnmente. Tum

bem fiqnoi, pódc-se dizer, abysmndo, em fl•eute 
cln doutrinn C dn COr/lg'Cm dn CXhi!JilliíO. ' 

Ouem optn tem· direito do escolher de duns 
coiisns um11; diz assim n l'azão e o hom setiso cm 
tod:•s n~ úpocns. O optimto niio póde no mesmo 
tempo servir, occupnr os dOLlS Jogares, imp~:de·o . 
n magna rnziío dn:impossibilidndo. O dom· do u!Jic:-.•.~ 
qnidt•de niio foi dndo no homem, c em tal sitna
ll:ÍO o J•cmedio é n opciio; isto é, o direito n dous· 
io~;n·es, fJllO so tot'!Hl perfeito om um pt>Ja n-
xaÇiio dn e~colhn. . . 

Essa f:Jculdado, u iz o nobre miu i:::tro, é mais 
nm11 rnz1io pnrn pt•ovar ·qne o opt11nte niío tinhn 
nlli direito nlgum ! . . . · , 

o Sn. Jo:\o ALI•'nEoo :-Esta realmente ó liem 
lemJJrndn. · 

0 Sll, ifENDES Dll AUIEID.\ :-TC!ll•Se di to l\0. 
nobre mini;;tl'ol: V. Ex. infringindo po1· tnl fórmn 
nlci~ e delibermlnmente, porqt1e tinha uma normn 
posiLivn a sogni1·, yai cr~nr um juiz avitlso. e n 
lei o pi'OhilJe, pois rrue. pelo contrArio, ordenn 
positivamonto que, havendo-os, scjt~m Jogo em
pregados tnes juizes.· O Jogis_ln~or niío cog:itou, 
nuncn, do CJl10. fossem cs~os Jl117.Cs creados. pro
positalmente JlOio .proprio governo. 0- nobre 
ministro nogn fotmnlmcnte a ex:istoncin dcssn 
oln~igncrro ! · _ 

Hn ot1tt·o nrgumento n que -tamhcm nuo posso 
deixar do fnzcr minha eoJ•tezia, a mnis re~prJi· . 
tosa, o não sorti n ultima a qno serei obl'ig·ndo, 

Orn, nccresce, St·. presidente, que o nobre mi
nistro nos disso nqui, qno niío J'nzin que~tiío ele 
no mo~ com rclnclio nos te nssLlmpto, o que lho im
portovn orn n entitlncle jnriclicu; comn1•cn que, 
como nntoriormento o:tistia, tinhn desnppnrociclo 

inl'clizmcnto pnm o pniz. · 
Apontou-se no nobre minh1tro n lei n. :l7G~

cle 211 do Junho do :l870,dizenclo·so·lhe • -Vilde, 
elln ordcnn no nrt. :17 qne não ~e nomeie um só 
juiz do di•·eito pnrn cemnrcns omqunnto houver 
avulsos dn mcsn1n ontrDncin,vencondo ordenado. • 
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Estn lei, ostn objocr;ilo, nenhum nbn1o cnusott n· 
S. Ex. que ro~pondcm: n~o podin elln embnrnçnr n 
Jibet•dncle que tem o podar executivo de nomcnr 
mngi.;trnclos, não p(lde pôr-lhe obices,-uem obsta· 
·culo algum no exercício clestn attrihuição. A 
lei de :U:liO Jwvin sido uma violadorn dn com.ti· 
tuic;üo I Posteriormente, iúsistindo·se lHl nn::u· 
monto, o nobre ministro declarou que essa leijá 
nno vigornvn ! · 

C1·eiu que o nob1·e ministro pronnncinndo:sc 
por ostn mancirn ,ern JlOI' persuadi I'·SO que estn lei 
tinlw tOIIlJlO corto do vitln, que j:í tinlw aspirado . 

.Pnroceu-mo quo o nt·gnmcnto de ~. Ex. 
apoinva-so no rundnmonto ·da que e>;sn disposi~,;;o 
do art. 17 estavn consignnda om uma lei orça· . 
mentnrin, cuja t'ot'r'ri nf•o v:d nlém de anno. 
. A base, pois, ii a argumentação. do nobre mi· 

· nistro serin " seguinte:- Si essa disposicão nfio 
so renovou en~ outra lei do or~amento, pcrdctt n 
sua .. rnz::io 'de ser, não tem mais Vifíor, não existe 
portünto. · 

Orn, St·, presidente, deu-me vontade ele saber 
si com cJfeito depois da lei elo orc.,omento do 28 
de .Junho de 1870, onde se nchn cem tomplndn esta 
clisposi!,'ão, não hnveri:l :tlgumn outm lei, mnn· 
dando vigorar, continuar c manter essa dispo· 
sic;ão como pel'manonte. 

'Lcinmos primeiro a clisposiçiio do ort. 17 da lei 
n. 176~ de ::JS de Junho de 1870 que detcrtuin:~ o 
segtlintc (ló): 

- • O goyerno não rará noyns nomenções p~ra. 
comarcns, emijuanto houver j nizes de direito 
disponíveis du mesmo cntrancia, vencendo orde
nndo.• 

0 .Sn. ·1\IENDES DE ALMEIDA~- .•. opezor disso, 
pela arguntentnç:ío do nobre ministro, o que cu 
observo é que S. Ex. entre os dous direitos que 
se àchnm cm JH'CScnçfi, o cl<issas. nssemiJiéus o o 
ml}iS elevado da asscmblén gct•n!, prefere o il.i
reJto dnR assernbléas provinciuos, o rruc me pa
rece rio todo insustontavcl perante o nosso direito 
publico. 

As usscrnhléns provincincs, Sr .. presidente, é n 
nrgunwntacf•o elo nobt·e ministro, conhecendo 
bem dn situnoiio do toJ·ritorio sobre que Icgislnm, 
c do suas cardenes uccessidnclcs, pudem legiti
m.1mentc· crc.1J' comarcas, u;;am do um direito, 
que lhes conferiLl o acto nddicionnl. O podtlL' le
gislativo gernl não as púrlo cmbnrnçal' pór fórmn 
nlgnrno no cxorcicio dessa faculdude, porrJUO o 
direi to dns assembléas provincincs é perfeito. · 

Agora, digo cu, St·. presidente, c dizem nqnellcs 
que stlstcntnm .n thes!')·contruria :-• Os !linheiros 
publicos siio :wludos peln assemhlén geral, na 
pn r te que lhe ú conccrnen te, clln é qncm lixn a 
receita c a dcspcsn nacionacs, é tnmbom seu 
direito c mui legitimo. . 

'l'cmos,por consequcncio,em presença clous di
reitos ... 

O Sn. Ln::i:o Vm.tozo·:-Ha de se deixar ele exe
cutar umn lei? 

OSn. MP.NDESDE ALMEmA:-E ha de sc·deixar 
de executat· u constitui~ão? 

O Sn. LEÃO VELLOzo:-Uma lei que creou a 
comarca? · 

O. Sn. :Mtmnn:s 'OE ·ALMEIDA :-E n constituição 
que dá ú as~embléa geral o direito de zelar e lls· 
cnlisnr os dinheiros publicõs 'i' Na lei seguinte do mesmo anno, lei n. 1836 

de S7 de Setembro de :1870, art. 20, se encontra 
estn im pot·tantc e positiva disposição (li!): 

- • Picam em . vigot· todos as disposições da 
lei do Oi'''arnento rintecedcnte que não versarem 
Jlarliculormcnte _sobre Jixação de receito e des
pcsn, e (-note o senado) não tiverem sido exp1'cssa
mente revog:•dns .• -Esta disposiçilo não é .do 
carncter orr,amentario. 

0 Su. LEITÃO '0.\ CONIIA:-Este é mais impor· 
· tnnte do·que o oLllro. -

·E diz o" nobre ministro que o art. :17, que 
· jit li, não estú oin Vif\'~r entr~ n.ós 1 

D'onde o nobre nuntstro, tuo rllnstrndo como é 
. e t~o estudioso, pódo deduzir esta estJ•anha con

scqucncin, tão fóra dos pl'ineipios e d:~ verdade,. 
em prcsen~n desse texto tão claro, que manua 
consitlcrnr "em vigor o nrt. :1.7 da I~ de 28 de 
Junho do 1870 por outra lei de 27 de Setcmbt·o 
do mesmo nnno? O honrado ministro ::lirá onde 
descobriu qno cssn lei jli não estuvn cm vigor, 
depois do ullimo texto tüo claro c t!iq pronun· 
cind0. . -

Sr. presidente, na questão da crenção de co· 
mnrcns pelas assembléas proviucin~s, çu (u~ con
-tinuando a maravilhar-me da log!Ca JUrrdrca do 
j]Justrc ministro. . 

S. Ex. entendo quo não ha meif? do conter. as 
:assemblóns provinciaes nesse vcrtigmoso prur1do 
de 1:reaçlío de comat·cas que fnze~l, com ou sem 
.auxilio elo "'Overno. Bem que esteJa certo, como 
·O nobre t~inistro tnrnbem esttí, pois me _parece 
quo jit declarou nesta casa que, q'!_nndo os go· 
vcrnos qnorem, comarcas novas nuo se crcam, 
·sem haver umu razão relevante, uma razão do 
justa nccessidude •.. 

0 Sn. JoÃO ALFnEoo:- At;ora estão creando 
.comm·cas do dons terços de freguezia. 

O Sn. LE:i:o ·vELLozo:-Oh! senhores!· uma 
lei! 

ó Sn. ~IE!>."DES "O& AL~I&IDA:'"-Esse foi o direito 
com que se creou o poder representativo no 
mundo .•. 

O Sn. LEÃO VELLOzo:-Si é uma lei, deve-se 
cumprir. · · 

O Sn .. DANTAS: -Procuram o mod11s vivendi. 
O S11. L&r'l'ÃO DA CoNHA·:- Reforme-se o acto 

addir.:ionol. 
O Su. L&ÃO VEtLozo:-rsto é outra cousa. -
O Sn. .riiENDES DE Ar.MEIDA :-Nilo queiram 

adrnitt!r gue ns -nssemlllóns provinciiu~s possam· 
obrigar tt ussemiJ!én geral ••• 

O Sn. Ln:Xo VELLOZo:-Obrigar.não; é execu-
tor a lei. . 

(lia outros apa1•tes.) 

O Sn.l\I&NDlilS DE AL~IIi:JD,\ :-Quando os nobres 
senadores acabarem eu· continuarei. 
_ O Sn. l.'l\ESIOENTE :-Attenção • 

O Sn. MENDES "OE ALMliliOA:-- Como clizia, Sr. 
pl'Osidentc, estamos aqui em frente de dons di
reitos : o elas assembléns provinciaes que, co
nhecedoras do territorio e das necessicl.udes dos 
habitantes, crenm uma ou mais comarcas c o 
presidente da provincin, dolcgndo do poder exe
cutivo, não pódo embaraçar n creao11o, porque 
passa n lei pelos dons terços, conl'ormc se tem 
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entendido, pnrao.caso pouco importn; o o direito 
dn nssemlllóa geral. que dispõe dos -dinheiros pu
hlicos e os zela, porque póde nugmentnr a dos· 
pesn ou diminuil·n conforme :is neccssidndes-pu
blicns e a situnciTo llnnnccirn do paiz, e qtic não 
lu1 de deixar que os cofr•cs pu!Jiicos sejam absorvi· 
dos pelos nsstlmblúus Jli'Ovinciaes, cr(.mndo a seu 
talnn to comat•cns. · · · . 

c~o ~. divisão. de pnroci1ins polns assembléns pro'-
'·VlllCJnos~~--- . 
·· · Ahi as ·assembléns provincines, como. no cnso· 
·ela cr,eaçüo o divisiio das comarcas, cortnm a seu 
g·osto, dividem um terrilorio em fJllantns pnro
chiu·s lhes npr11z, mns o -podo r ecclcsias tico .não 
intervindo,. tlc:n como não existindo .n parochin, 
e port:mto não se nomeia,- e nem se n1ant1a pngar 
ao respectivo porocho. 

0 Sn." LEÃO VELLOZO:-Isto Ó questüo aindn 
por ventilar; 

Süo dous clireitos ; o como o direito nuncn póde 
ser cont•~a o dil•eito, pergunto : Qual é o_ direito 
principnl, o mais importnnte, o nwior entre esses 
dous'i' Sem duvida o da nssembléa geral, por
(Junn to e!Ia ú que sabe, peJos csclnrecimen:os que 
tem ti sm1 vista, qual o estnc!o do J'n;-.endn public:n 
o a convoniciícin de se fazerem economias ou 
de perrnittir o alargamento em despesas. 

Logo, e!Ja tom Ul\1 vrto a opp:Jr contrn essas 
crcuçües, que niio podem viver, subsistir sem o
pagamento de õrdcnndos dos u.ovos juizes de di· 
reito. Logo es;;e direito ó superior ao outro, e 
esse direito deve prevalecer. · 

0 Sn. l'riENDES DE ALMEJDA:-Ella jti está rC· 
solvida no pniz pela constante prntic:•; desde que 
o diocesnno nüo concorda na crençiio dii· parochia 
e nüo a .provê de parocho, ·e !lu não subsisto. A 
lei provincial estaca, diante do veto Cllnonico. 
Ora, dn mesma fúrma, no caso dns comm·cas, 
cllns nao subsistiriio, si :i' nsscmblén geral e o 
governo ni'io quizercm. Mas desde que o gover
no concorda co1il as assemblúus pt·ovincines, .c 
pressurosame11tc admittc a ct·en,,1io dus comar
cus, sem considerar o~ embaraços do tlwsouro, 
ú ollo o VOJ'dncleiro culpado desse augmento de 
despestl, o eile o nnti-ec:onomico, o réo desse de· 

Entlío o ministro, Sr. presidente, não se póde 
ampurar com a declnm~ão de que as assemlJlti:Js 
provincincs crcnrnm coriiarcns, sendo c! lo por ·isso 
!'orçado u nomeur os respectivos juizes do direi· 
"to, :.• mnntcl-os, a pngnl-o~< quelr:i ou niio a as
sembléa gorai, sem fundos que comportem essa 

·despesa, quando cllo tem cm sua mão um 
veto ... 

0 Sn. LEÃO VELLOZO :-Qual é? 

O ·Sn. 1\IENDES DE Ar.Mn:roA:- E'- nüo nome::tr 
jul7. para nilo ser obrigado a pagnr; é o veto prove
niente do direito mnis elevado du assemblé:t 
gerril, zcfndora da ronda publica, que não pôde 
ser cmbnr:•(,mdn pelos Interesses sccundnrios·das 
:~ssembléns proviuciaes. Do contrurio, Sr. "presi·. 
dento, toda ronda public:t do Imporia poder-sc-ia 

. esvasinr, medl:tnto a creoção do comarcas de todo 
t:tmnnho ... 

O Sn. ·Lm·rÃo DA CuNHA : -Podemos chega:ç no. 
abuso de crear-se uma comnrca cm ciida run. 

O·Sn .. Cnuz !'rfACHADO:- O remoclio ú d~finir 
o.P::t_drão ela- cumarca como organização judl· 
crarra. 

O· Sn, 1\ImmEs DE AL~IEIDA : - Tudo seria .bem 
feito, si as rendas provincines comportassem· o 
Jl::tgamonto dessas desposas. 1\Ias hoje o png::t
lllento das despesas cabo ao [:iodar g·eral o este 
tom cm si o veto para impedir esses tão onerosos 
desvios. · 

Não nomeie o governo juiz, e não monde pngar 
o ministro toes despesas sem prévia rlecisão ela as
scmblún goro!, e tudo marchnrü cm ordem. Pura 
mim não huvcrin obstnculo; mas o crc11ção das 
comnt·cos no paiz depondo de um Mcõrdo entre o 
que crêa o o que paga, c o ministro, que responde 
u ossomblén ·geral pelo bom uso qüe faz dn 
rcnd11 pulJiicu, nada tom que vêr com taes crea- · 
çües de comarc:ts muitas vezes insensatas, sem o 
lleneplacito ela que tsn1 de mandm· Jlag-nr os 
re_spectivos ordenados, gue é n assombl a gorul. 

li c to. · 
De ninguem mais se poderá o pniz queixar. 
Portanto o nobre min'istro, niio obstante sua 

boa vontnclo, e suns excullentes disposicües, pec-
cou, niio pócle com solido. fundalllonto dofenr 
der-se com o cro'açiio ·de comnrcns pelas as" 
scmbléos provinciacs, que assim invade e oppri· 
me a geral. . . 

i3r. presidente,. quero a indu tocar om um as
sumpto que jú tem sido trntndo nesta casa e 
sem duviE!n mell1or do que eu· poderei fazei-o. 
Mns-jillg-o indispcnsavcl ainda este ex:tmc. Re· 
firo-mo ao neto elo presidente da proviucin· do 
Ccnr:i nnnullanclo n eleit;ão nmnkipal du capital, 
ou nntes, il!lnullnndo um neto do poder judi· 
ciario já de ha muito em execnQITO. E' o mesmo 
facto ncontecido na província ele S. Paulo, com 

·a municipalidade de Santos onde se deu o pri-
meiro exemplo, c creio que Lambem nn elo Alto
Amazonns, com a ,municipuiidade de 1\Innáos, si 
não estqu enganado .. ,. 

O Sn. LEITÃO DA CuNHA:- Nüo está, é. exnctó. 
O Sn. 1\IIlNDES ·DE ALMEIDA :-.• :·mas. por ora 

quero Iimitnr-me ao facto do Ccnr!i, em :vista 
dus·circumstnncins de que se acllu revestido. 

-Nem ha, e nom póde haver conllicto; o direito 
geral é superior no provincial, Isto não som·e 
duvida; e si Iw quem ns nutro, a asscmbléa 
póde removei-as, interpretando n lei. _ 

'l'omos :linda para solver a qacstiio um simile, 
um exemplo ele nnnlog·in, mui perftlito o ncoitu
vel, que olJsorvnmos entre nós no caso dn croa-

O nobre ministro ela justir.n, que eu suppunbn 
cstt~r muito indignado coni o procccliment•J t1ío 
irregular do seu collcga do Imperio, com re
lação ás eloicüos municipaes de· S:u1tos, .por
ter intMrvindo em ma teria que era ela. campo-· 
tcncia do nobre ministro, embora S. Ex. queira, 
dizer que é mataria estranha ao poder judicia
rio, porque referia· se a assumpto el~itoral ; 
quando, como jíL ·notei, suppunhn o.nobre mi· 
nist.ro indignado com esse procedimento, ·llquei 
muis uma vez sorpreso, o niesmo maravilhado. 
no vôr. S. Ex. s~guir as pisaclns do seu ex-cal
lega na questão do Cear!Í constituindo-se o SQtt 
campeão. O facto ó simplesmente o seguinte;. 
aponns o rcln to om poucns pnluvras pnrn pode1· 
estabelecer 11 minha argumentnçiio. 

Un1a dns purochins, cujos votantes concorro· 
rmn 1>nrn a eleição municipal ela cnpitnl do Ceará, 
teve n sun eleição annulluda por decisiio do juiz 
de direito, c reformada por nc to da ros, 
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pectiva Reln9iio. E em rnziío dessa: circum:s~nri;;_ln,.- ~tacão ~o rcet~rso ... Aclm itt~·;,~u~'~t~;:Qevia ser 
:mno o melo depois, n rerJt10rlmonto:l;1.d*um~ :resolVIdo ate o- dw:· 8 dcsse•;;:mcz;;: 'nu o· rruet•o 
interessa elo, CJLlC entenclott CJllEl, om vistn'.dó•'rj'ue· .. :entr·ar nn CJUestüo dnsJ"éri:tS, om."guo tulvez pu
se tinhn dado om S. Paulo qunnto 'ít · municipa- desse ·caril vantagem entrar; porqnanto, não so 
lidado de Santos, podia clle renovar tombem n Lrt•t:•vu ele um desses .. casos graves, urgentis
qucstüo no Ccnrá por· dar-se nnalogin, e pedir simns rjuo nfao podem esperar, que niio mlmitlom · 
que, no inl'crso dó que se tinha rraticndo n rc~- n mininw dcrnor11 conformo o decreto de 1853, 
peito de Snntos,. onde vereadores· nullos fornm por ox~nnplo nm haúea.s-corpus; c nssim, não oc
mnndmlos funcc•onur, se mand1rssc p•·oeedcr n corrctt c:lllsa qno obrigasse ·o tribunal n func
novn clei•:fio para ver~udoros dafJUOI!a m unici- ciuna1' extrao•·dillarinn'lente· nns fél"in,; de ·Janeiro. 
palidade nnunllnnclo-so n legitima. E' tscm- -Adrnitto nuc l'osse fntnl o termo, e que o To
pro o mesmo attcntado, um otllCJUo· ao poder jtt· curso, apresentudo em O de .Tnpciro, linho de-ser 
diciario, com n inver~üo do resultndo. Niio ~oi · resolvido nté o dia 8 de Fevereiro. Admitto t11do 
si fui exncto nesta exposi~:1ío, mns em summn isto, posto que se lel'antem algurnns objecções, 
s:io c~tes os. pontos Pl"incipncs. que não cleixnm de ter sua importancia cm vista 

O presidente dn provincw, •·cccbcndo estn re- elo •1UC determino o decreto de 1853. 
·clnmacno· extenrpornncn, o extra-Jegnl, entendeu Mas pnssemos adiante. , 
que dcvin, sem C!lltJ'a cnn~illcrnçfio, rnandur pro- O senado s:1bc qnc as confet•oncins dus rela-
ceclcr ii novn elc1ç~o cm lodo o município, por ções se fazem poln dirccç1io que clil o presidente 
jnlg·nr pro1'aclo qne os votos dessa puroclria :111- do tribunal'. Não ó'o mesmo ('aso o do juiz 
nullados por sentenca do juiz de di•·cito e os de de cli•·oito. jniz singular, r!ltC obra po!· si, CJLtc 
outra qne tnmbern tinh:un sido por ncén·diio do n1ío deprmdÓ de quem lhe 111:u·qnc dia c ilom em 
Relnr;5o, importuvnm lHniot•in absolntn sob~e n qne·lw de l'nnccionur pnra resolver um recurso 
totalidade dos votantes do nnmicipio, o portanto elo prazo improrogavel. Quem rcguln os tl·a
clnva-sc o cnso'prcvisto no m·t. '1ft.2 d:1s instrnc- balhos nas Hei:Jçucs niio slio os jnizcs que tüm de 
r.ucs ele :1876, combinados os §§ 2 c ü do nwsmo relntnr o foi to e vota•·. Os juizes do feito estão 
iirtigo. • adstrir:tos ú direcção 'elo presidente do tri-

Feita cstn .clci•;ão, n mesma f••cguezin, cnusn ele bunnl. 
todo ·esse estranho acontecimento, clcnlogar a um Orn cu vejo, Sr. presidente, que a lei ultima 
recurso p:ú•11 n Relnçfao do di~trir:to, a qnul nosso ele olui•·õcs c seu rcg-nlumento, quando tt·ntnm elo 
occnsiiio entendeu devcr:mnullnr não só n oleiçüo assnmrito cm qucstiio, T'nandam resolvel·o, na 
·aoss~ paro'chia con~o.a de todo o mupic[pio, por conl"onnidndo do art. 38 da lei de Hl de Agosto 
consJdcrar todas V!Cwdas pelo acto tua trre""tthn· do :lt::~G. 
do presidente da província, o Ahi os til, um dos muitos defeitos dessa lei, 
E~tnndo.a qnestfio nestes termos, o presidente c seu regulamento CJllo mandam, emmatcria tão 

da província entendeu que havin um conllicto irnpor.t11nto, vigorar disposi(;1iO de um docrelo 
do JUrisdicçüo c invnsiío do podnr judir:.i:•riosohrf'l rrno JU c;tnvn re\'ogndo. · 
o :ii:lministral.ivo, c pois CJLle tin!:u cJI0 direito de · l~sso nrt. 38 refere-se; note-se, nos nrts. :l2 e 
mandar p•·oceclc:r il es;a eld!!fao C:o!ldHilllWdn, o 11 :33 <lo regul~mento ntltig-o d:•s Relu~•õe~, o de 3 
Reln!,"iiO ufa o linha outro direito sinüo o uo cxn 1 11in:~r de .h neiro do 18~3, estundo, desde 187~, cm 
tão sümcnte o recur·so pccnliar da pnrochia cuja cxocuniio, o novo. 
eleição lhe foi aiTecta. Conio ~c podorin assim pr:•ticnr, si os tra-

Eslc ,n~goci!) suiJi~t ~o g-overno impcrinl hnl h os clns con rcrcncins dns Relaçlies, já estavnlll 
pelo mm1ster10 da JUStiÇa pa•·n rcsol\•o•·-so orgtlniznclos de ont1·n maneira. Como poile•·itnn 
o conJJiclo suFcitndo pclu p•·csideneia do Cem•:í. os da>tlmbnrgar.lorcs do Rolnção julg::u· )lO I" dispo
Ouviuas as ri uns soc•_,lícs reunidas, de justiç:1 e rJo sir•õos (jue jú niio cxistmn, o niío existiam cm 
In1pcrio do conselho ele Estudo, reconlH~Ct!U·SC viÃ·or ctn i875 o eul i87U '? · . ·" ·'":"':: 
que havin conl1ic.to, prünuncia.nclo-sc o ministr·o ~Ias esta· é n verdndc, c forçoso é a olla cur-
em favor do neto do pmsi,lento dn pro,•incü,, em val'lno-nos, o nem n lei o monos·o regnl:;ntonto 
visto do voto sing-ulnr de um elos illtlslrcs r~cm- cleixurn faculdade. para os jnizcs podl!rc:m nl'as
bros dns dnus scc!."ões. tur-sc do seu dispositivo, visto como, tanto uma 

Aqui temos dnas qnestõcs a examinar o con- como out1'n st•O posLCI'iorcs no J•egularnento das 
· flicW posterior c o neto da prosidencin do Ccar:i. Bcln(."ÕCS de 187~. Vejamos estas disposi~ões (li!); 
de 3 de Julho elo anno passado. O nobre ministro . <Decreto n. 2675 de 20 de Ü11tubro de :1871> . 

.. defendeu ambas ns doutrinas. nrt. 1." § :18, no scgunuo período: 
· '''·Disse S. gx. que o primeiro neto ela R•~lnçiio não . < A uccisfio (du i~tizo de .direito) pro.duzir:i 
·'podia subsistir, .ora nullo, tlOI"CJUO sendo npro- desde- logo todos os seus cfff!ttos. 1'odavw,, no 

scntndos os pnpots do rccUI'SO n O do .lunoiro, a caso do excl nsão, poderão os ciilndüos interos
deci:<iio foi dada a O de Fcverei1·o. Den-so o ex- snclos intorpôr a todo o tmnpo recurso p:tl'll a lle" 
cesso ele um dia, pnis ns l'e1·ius, cm Jll"uzo imp1·o- lunão do dist•·icto, a qual clccidirú promptamcnto; 
roguvel, niio podiam ser incluidus. Port:mto, n:i conl'ormidntlo (nott!•sa úem) do nrt. 38 da ·lei' 
houve excesso de um dia, ou antes do :dgumns de 1 O de Agosto de 18~6. • .• , 
llOl"n~. como se exprimiu um i Ilustre conselheiro O nrt. 85 elas instruc.;ucs ou do rcgulame'nto 
de Estu(lo, o, estando nu li o o ncúr•diio du nelnçiio, ele 1876 reprodnz n IIICSilln doutrina. O art:;'38 
o presidente do Ccar:i cstuvn no sett direito do da lei de HlftG diz o seguinte (lti): · · -'. 
mnndnr proceder n novos olei~·õcs. < Dns decisões deste ·conselho (municipal."'dc 

Sr. presidente, niic• (jncro :ti'Ol'ignnr si, fnnc- 1'ccw·so) poder-so-hn recorrer pura a Relação do 
cionondo :r B.clor;uo do Cenril u o do Fevereiro, dislricto, n qnal deciliiril p,-omptamcntc o recttrso, 
isto é, no cliu Jli"Oprio porn as SUIIS conl'orcncins; segundo a fornmln (noto-se bem) ••• cstnbclceidn 
lwvin ou nno excedido o prnzo, contutlo de mo- nos urts. 32 e 33 do •·cgnl!mwnto dus Hcln~õcs, 
monto a' momt;uto, o ni•o ciCI data dn aprcsen- com prcferoncin ú qualrgwr cmtro sen'i~o, sem 
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,j '-.~~o. SESSÃO EM 7, DÊ.·'A.GOSTO. ,.,. ... i1:3, 

J'o_!·mnlidnd,Qtd~.~i~o, 'cxnminnndo ns t•cclnmnções .•. -..O.~Sti •• DtAs DE CAnv.u.no:- rient:ó do prnzo 
nno nttcndtdns,.••C·os documontos, fJUfJ ns ncom-:. 'ldc.·ao;dias. · . , . 
pnnharam, sem ndmittir no\·os, nem nllegnr·ões;· .. ·. · ·: ,., .,· , ... , . · ' 

• Si n Holnr;iio jnlg-nt· · ntLCndivel o rec[uso O Sn_. i.\ImND!~S DE ALMtUnA :-. -~ no <lin 9 de 
mnndnt•:\ repnrm· n injustiçn, procedendo-so en.; l~e-~CI'Clro, do_stgnado fl~lo Jlr!Jsiden.tc li!' Jlolnçi1o, 

· confot·midncle (lo disposto no nrLi"O nn tece dento o dw do sessno ,011 conleJ•cncw ordtnnrw, eolnbi
e impor:í nos membros do (•onsélho n multa dÓ nnndo o prccetto du pt•azo eom o do re<>ula
nrt. :126, § :1, n. 3. monto de 1~3;)_. ;Si lllllitos processos rl:l mesma 

• O t•eclu·so scr:í apresentado nn Jleln~•ão, 11~turcza COillCHitss~m no mesmo prazo e dia, e 
dent1:o do prazo mnrc;1do pnrn ns appollnçõcs nao puilesscn_l tlor· (altl! cl.c tempo sc1· ,iulgndos, 
crimes, o nflf) rern e/leito snspcn~ivo. • . IH! conserenc1n,_ soll,·er1:m~ os recurso~ a pena da 

Eis os e/l'eitos dns referencias uesnocr.ssarias le1 t_Nno podul"Wlll ser ndmdos "! Serw ~uma exe-
1Jll1 uma lei nov;r, não sendo do ante-miio exa- cnr:;ao nbsu1·da: 
minadas, Pç>r consegum te, ennforme estava ostntuido Qtó 

Leiamos as disposições dos nr·ts. 32. e ;):3 elo tlf[UL nus~e art. _::!:.! do \lltin,lo rognlnp1ento jú re 7 
rcgulnmenr.o dos Relur;õcs do;~ rle.fnneit·o de 183:3, vog:~do, n Helaç:,'o do Ccm::J l!roc~dcu convunien
a flUO o nrt. 38 refere-se, e impõe n clwcu<•iio (lê):- temc~te; csr.ava.em seu dii'C!to nmda mesmo que 

• Art. a2. As nppelln!;ÕCS ~Jne se interprw•re:n se_ ~llt~zesse n!l~gur :s~~~_nullidz.'d~ pr!lveniente do 
nos cnsos elo nrt. .:167 dn codrgo olo proeesso cn- cxces.o llo tHnz~, exce,,o que nao u nenhum e 
nlinal, scriio aprcsenlmlns nos prazos cstabclc- cnrno_st: sn1Jo,_1wo J!~S.<ou denlgnnw~ horas. . 
cidos no m·t. 27 deste reg-ulamento; c sondo , Os JUrzus. lltiO podiiJm oiJ1'11r por SJ, qnanto á 
exnminndns pelo dcsembm·gndor ;i quem o pro- epoca qo JLllgnmento, ~stnvam na çlepcnclencin 
cesso foi distrilmiclo, este o lcvarú ii mesa. • ~lo pres!dcnte da !J.clnoao, e o J:!rCSJdcnte tinha 

• . • "sn~ v1sta o nrt. 33 que cllc dcvw observ~r. 
Passemos no art. 33 (ttJ): . Quero -ir por partes nprccinmlo n nnllidado do 
• Xo mesmo dia, ou cm outt·o (rtttcndct o senado) .ncrjrdiio que tã' celebre tem tornnilo o nome e o 

que o JWr!sidcntc tlc.<laaar; ~erão pot· .sort" e pu- dcsenth:trnoo do ncttwl pmsidcnte do Co;m] . 
. b!icnmento escolhidos dons :1djtwtos, os fJLwe:; :i A-Helução tinha 1lo ohodccer não ú sett re"U· 
vista do rolatot·io, c dos rnnis. csclnrccirncntos, l:unento actrwl, o ele 2 de Maio de 187~, mns a 
fJ1fC t!:.Cl{f,il·em, !.! poderem collter rlos u~lLos (11ote-se dnas clisposioões. do antigo; o respectiv!l presi
wmla), .rulgnrao com cU o t• nppullaç:lD, venceu- dente resolveu, ou '' nt,:s nwrcotl, na forma do 
do-se a docisilo por dons votos confol"llles, c lan- · nrt. ::1:3 d,o vciiJO rogni:Hnonto,ojttlgnmemo desse 
i)nndo o ,jniz n scnte1H~~n. que sct~ú ussig·nrula por recurso pat~u o tlia O do F'(nroreiro, o irntnodinto 
r.odos conforme no vencido. • · no tenno rig-oroso do prazo; c 1> ilin 9 er·n renl-

Que'nl lur sem preor;cupaçãn c:;tc preceituado, mente o ultimo de tim muz-de tt·inta c um dias 
não póJ,, tleixnr do reconhccet· •1ue o ,iniz su- inr:Jusivc, corno er·:1 o do Junciro, ou de trinta 
bordin:tllt'l. á um clirJfu não póclc cst:n• sujeito :JOs dias, exclusivo. Sendo o prazo dn lei mensnl,por 
mesmos LlcvM·os, cm mnl.eria dl.l pr:1zos, como o isso qtw ;;o uuuHlou. contar dn datct da cnt1·ada 
juiz sin,s-nlnr, mnximc si hotlYCr exigcllcin de dos_pnpci;; JIIJ secre;ririn da llcln('ão ,(:H·t. 1." §,18), 
esclut•ocmlcntos. . . , c nno de ·momcílto a momento; :undu no ri"'Or 

Sr. presidente, como é pos.~i,•cl que o~ jtti- du Ot·d. tlo liv. a tit. 1:1 no~ inicial it!fiue, pare
zcs. dn Itelaoão, stt,ieitos ú dcterrllitl:lt;'ãO do cc-me. que, uttentns 11s circtun:<tnncins e ft.írins 
art. 33, isto é, :í !fpac(t rptc n pri!sldentr de- decorridas, nfío set·in dc,todo des;u·razoavel, nem 
.<iuna.l·, potlcriam proceder ele ourrn mnncit·n, in- nbsurdo fJUC :1 rlccisilo do recnrso pudesse en·ec
terviado nas attrilmiçõos do seu chore CJLlC <le- tunr-so no dia 9 de Fevet·ciro, o da confcrnncin 
sig-twr:o o dia 9 irnmeclinto, <JUC era un1a scxtu- or·rlinnrin, o clin pt•efixndo pelo presidente dane-
feirn, protwio ú r.·onl'cronciu ordinnt•ia '? E' olle lat•fio. . 
qucrH conhece do estado dos processos . c da ~I11s cu nfio quero .entrar ncstn averigua~ão, 
~popa om fJUC podem sct· apt•escntatlos pnrn pot• J'!_ão sc1· preciso, sendo ontro o valor· da 

.1 ulg:unen to. · . qucstuo. 
Attendn-se si, (e j1í o notei) f[LlO o ju~z rle di· A"llclaçiio do Ceaní, portanto, ou antes os jni-

rcilo rr•sol\•o por si sô as f[llCstõcs c" epnt::~ cm zes do rectu·so, proeedendo como pt·ocedor·D.m, 
que deve fmwl·o, o lJLlt' os j nizes Llns lle!nt•ões isto é. nbetleconclo ít orilem elo Sttpcrio1·, j ttlga
dependem du ducisiio elo seu [li'Csidunr:c pn1·n ram de fórma mui reg-ular e convunidntcinonte. 
nwt"cHr-sc o dia do rcg·nlnmcnLo dos l'citos rp:io Ag-or·n vejnmos elo onde dodttziu o nobre :rui
lhos são confinc}os. Os prazo~ nos dou~ t•nsos mio nisLt;o o direito rlp _presidente do· Cenrú· 'para·· 
podtln1 :;.er morltdo.~ poln rn••smn r.rm'flll"n. rwnttltw· urna eleu.''"' .completa c ncnbada. e . 

Sendo nssim, célmo nfio rostn dtwicln, o neto dn, sem reclnmuvão em tempo, do poder adminis·
R_clnl)ãO elo Cem·;', e~Lú perfeito o vúliclo (apoiados): tt·ativo .. .l~t·rou n. Huln_qfio clu Cear1í exceden,Jo o 
VJsto fiLlO a ncla~:'o proccrletl conformo n lc1 pr·aso do nm dw? :snn, sonhot·; n~tam,is llo 
ordena, <:01110 a CXCCUÇiiO SOilSrttntnOiltO pro~ticncla :lCCÚ!"dO, fOSSO Cng'l~llO Oll proposito, ]lOUCO 
o nntori7.n; o creio tot• sumciontcmonte domons- impot·tn; mas do onrlu r·,Jsulta o di roi to do prosi~ 
ti·ndo cstn lhcse, aprocinndo bem o nssttmpto. No dento dn pro1•incia pat·n n medidu que tOilltilU "! 
caso do jni7. collcctivo, si assim 1111sso cxprcssnt·· Disse o noiH'e ministro: • O poder oxoctlLivo <:1 o 
me, n exocu"iio do pt·oceito legal, corn rel:wiio no executor das decisões do potler jndiciat•io. ,-E' 
prazo, cont<irnllilllculdudos pruticns que tni•na-so oxucto o qnotlisso S. Ex.Qunndo ci poclot• cxecu
mclispensnvcl luu·monir.nr•, u nfío dL•pondu 11 so- tivo executa ns ~uus orrlcns é n SU[let·ior; qn:mdo 
luçfio dus mesmos juizos, como ncontccu no juiz I o~e~nla as or·dcns d" outro pollcr, ú sub •. ·lltel'llo · 
sing·uJ:u·. · o com fiLlC dir1lito o subnllot·no, sem consultar Ó 

Pin·eco-me quo na ospccie do Coarli, a clocisüo snporior, intromctto-so a ,Julgnr Jlor si sónullo 
podia, sem otronsu da lo i, ser dada... um acto firmado pelo j niz o poder competente, 

v. w ~ 
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tendo cm aiJono sun cxistonein inrliscutidÓ por umn grande nccednde, hn mmOi'O·:m·eJô. consen· 
mais do :mno o·cileio, um noto em summa consn~ :tinclo nn é~ecnc•ão 'do'Ulll ncói'diio uTcl!o cln Re· 
grado o rcspeit:111o ntó ·entãb pelo proprio poder l:içiío. vou rcparnl"n.,; ·E: por isso mesmo, sem 
executivo? . · . consiclot•úr•ão ulgumn ao os ta elo u:• questão, dos~ 

ArJni, Sr. prcsident~, cm·f]ncstu~;; cle~ta ordem tróo umn i\leição v:Uicln I lslo cí iner·ivcll 
niío olho pnr·:r as po~so~s, nproe•u ~omont~ os N:io podia fnzol-o, Sc·. presidente, o nolo estava 
factos· o podct• executivo é um :;ó, emfJorn d1ffe· completo, esta1•n nrmc, fe:;r:ll.e perfeito. 
rcn tus' pc"sons f'unr•cionem cm divors:•s clpocns, A rJLlH fic:n J'crlnzidn, Sr. presidente, n scgu· 
como rupl'oscntantcs desse .potler. ...r:mrm dn socieclmlo si o qtlC passn omjnfgndo niTo 

o Sn. Cnuz MACIIAPO :-Ntio clign poucr exccu- é niantillo, c l'IJsprlitndo; si todos os dias o poder 
· 'd 1 · · QXCCLllil•o qnizcr por esln fúrmn rcpnrnr os erros 

tJVO, o JH'esr eu te UI provmcJU •. pr.ssndos ?J:í se viu destruir ]Jor r,·,rma ttio di· 
O Sn. Mi':-<n-:;:s DE Ar,~1moA :-nMcri-mc a 11111 ctatorinl, 'pelo sir. t•olo uma scntcnr:n depois ele· 

·. J'nnceionario rlo JlOflnt· execnti~•o on nnto~ n um pns~ncl:~ cm jnlg-:rdo? · . . 
delog·ndo -du:<sc. poder fJLlC é um.sr'l, ÇOIIl[li'O· o proprio' poder· fJllC o nohro ministro consi· 
.hcndc o ellcl'o c todos os fnncctoJwnes que dera c rcconlwco como exectltrll', nnrw~ ntr; cntüo 
servem nesse poilor. . . llnvin l'Ccl:unndo contnr ulegnlidncle do ncórdiío, 

J>,•rg-nnto: ü neto niio os!nvn p~rfotto? A 1!0 • tudo estava ·rcito o ncnbnclo; este poder nem por 
lnllfto do cli:•lrir:to niio tinha reso!VIllo :IS qne<lues ieí, nem pcln rnxiío, por si só tem direito pnra 
coircernpntus ú Pssas oleir·ões c o poder execn· destrnir aquelle t~eto. . . 
tiVO Oll SOU ng-enle... • 0 que [ll'!ltiCOil. foi 11111 Vorut\clciro :tltentndo, 

o Sn. Crtuz li!AcuAno :-.<tpofudo. Ag-cmc. L~m-·~imples neto de forcn. -
Elle niio -flodin revolver o passado e dizer: 

O Sn. Ml~NPR' PE Ar.~mroA: -Ponhamos ngorq , Fnct•·sc nova eloiçiio. rwvcndo ontr·n j:í oppro-
isto ele Indo. Gosto dos ropm·te;, mas .. · vndr1; pm· quem podin rnzel-o. D\mdc pois lhe 

O Su. Cuuz M.\CIL\DO : - E:str! é juridioo. vcin e,;s:i exLrnor•dinari:J. jnrisdic(•iio 'l' 
o su. ~lllNDES nE ALlll~ID.\:- Niio quero saber (} chnnccllcr D'Ag-ucsse~u dizi:unnílo bem que 

neste 1110rn0 nto si é OLl não juridico. ... o peio1· dos defeitos dr! unw dccis:io é n frdt.n de 

O Sn ·. Cnu·'. '·' I.l<'.rrADO: -Deve snber, 11orque é jurisdkr.iío, do compctencin, c1e quem n proTeri:~, 
• - " " c nlli ntÍo hn, f::lln iulcirnmentc este principal 

amigo da juri:<pruclencia. elemento. 
O Sn. 1\IE~:rn:s DE-Ar.ME!D.~ : - Srr ngcnt~ elo Ilfns, Sr. prosiclenlc, o presidente do Cearti, com 

poder··exceuth·o é semp1·c ser poder oxe<:ntJV~; nm descmbanl()O invr;jn\'el, niio hesitou· um mo· 
llorqnc.o!ml cm seu nome; ncstc;;_cn~M opw-se monto cm tomar u medida que tanto· condem· 
princip:dnlcntr:: pnrn o mandnntc, nno se V.'l' COJ_I· nnmos. _ 
sider:rr o m~nrlnLnrio; ú como si o proprw 1111- S. Es. nnturnlmcn te . di sR o comsig-o: « A de
nistro elo Jrnpm·ío tivc;:;;c ftlnr·.cinnn•l'? f:.i, nn Pt:o· cisiio dn nelar.iio pnssou r;mjulg·ndo, é certo; mas 

. vin~ia do c .. ,,,.ÍI, Pnru ljlle pOIS de~VI:Il'·rllC, dJS• <.JUO importa r Nüs V<rmos revolvei-a, Yfii110S nn· 
trilltic·-cne dn questiio priuciprd ? nullar Lmlo o nna estü complelr:i c poJ•fcito com 

Estrl neto, Sr. presiclcnte, estava ·crmsumll1nc1ç>. um simples trri~o de pennn c ninguem me to· 
]lorqn:' a Jlr)/:J():iO que tem· por lei n r:omp.etoncm mnr:í conlns. • Isto cm ontro pniz scl'in inncre· 
do rnl"'ar :1;· oloi~iíes. lwvin reconllccHI~ que dit11vel; sr'• neslc o Yemos r·mrliznclo, c o rrue 
aquella"' cJeir;ão CJ'n v:ílida, e o p~llcr cxccntJYO .• " é mni;;, :•pprovaclo c npplaudido por este g·ovcrno 
quem n B.r:dnt•iio hnvin commantcado c romoltJ~O introuvr/lJl!•, o fiLIO :'CIIl cltll'irla ó peior. O f[ttc 
cópia do ncr',rrli'io, no menos pnl'n sen conllCCI· fazer eontrn tnes enormidades? · 
mcnlo não impediu a execnaão, mandnnrlo só· Not,!·$0 ninda. · 
mente'proocd~r tt novn cJci(;ÜO em unw dn~ pa· A Ticlnl•:io, que niio prído por si ohral' s'cm rc· 
rochias; tudo o mnis estava· compldo c pc:rlctto. cl:lln:wãn," estava impcdicl:~ de Jl•'•r logo obices no 

o Sn . .TAaJJAUmE:- Apoio do. attcittÍIIlo durJtWIIe l'nncciol~nrio. 
- Posteriormente tei'O .uma reclnmntiíu sobre a 

O Sn. ~I":-:nl'..s DE AT,}IElD.\ :-Com que direito, nov:r c iJlegnl clci(;iío de nmn dns f1·eguczias da· 
!lois, o presidente cln pr·ovincin, dc[lOJS de deçor· rJuellc mHnieipio, 0 a lornnn cm consider':t()iíO 
rido anuo <l meio, pnRsando a scntunon .om .ftll· purn nnnnllnr como a.mwtton, Ludo quanto so 
gado disso: • Nfio os I :'r direi to 0 IJllC se fez; prn ticou nessa c nas elci1:ues dt•s ontt·ns pnrochins: 
cnm[)ro rcpnrm· o cn·o? • • Houve l'Celnmnçiío, 'l'em sido por isto nccu.snda; á n1cu ver, injns· 

, fez-se umn cont:J que demonstrou com efrd·cza IP.li\Ctllc. . . 
. ter-se excedido um din no prazo imp_rqrogui'Tr:_l, En entendo, Sr. presidente, qnr~ n Hclnçiío do 
e portanto proccdn-sC\ :1 uma nova el" 1 ~" 0 • • Nao Cenl'lr, tonmnclo como tonwn conhec:im~nto do 
vejo pnrn 'is~o, Sr .. presidente, direito nenhum tod:r n clei<~ão do mnnicipio, cdcic;;fro ifleg-nl o 
da parte do Jll'esidonte. attrmtntorin "do dir·ci to <.ln me~mn Relngiío; estnvn 

O Sn Sn,YEilU DA 1\[0T'rA:-Nenhum. elln em setl direito proceclonrlo, como procedeu. 
· . · · 1 n· O neto mui i uridico lln Ueltll'ãO do Ccndt, tnxodo 

O Sn. MEl'WE~ uE Ar,)tJ:rnA:-:;-IIonv_o um,_.JU .'7,n~ de excesso, t( luz elo dit•eito· j:ímnis podot·in ser 
monto reg-ulnr e JlOI'feJto o ,.,u~ exor.~1 0:' 0 8,"' 11 • assim qrwliOcnclo. Houve confrts5o no aprecia· 

-protesto c roclmnos; c como c CJUO osso~ . fncto' monto uus hypothcscs. o segundo ncút•diío é n 
se de~conhccom, e sr.1. c~trn,!l'n .ele,.,. reponto,, 110: defesa do direito <ln Helnr;üo, a nffirmaçiio .Jnridícn 
um s1c vr.lo sont~nçn t?n,sndn cm ,rnl,ndo,, pn~., ~s. de sua compctencia conLrn o nttcntndo do uwnsor. 
t~beler:cr-sc o IJis m llli!llf !Isto e, o JlO!ler.c~o?.u Disso-se aqui quo clln dcvín limitar-se ao oxnme 
~IYO f]UO exocntoLl n drJcJsuo do por.lor .JildJCJ~llrl, J 0 aprccin1•~o do recurso elo elci1•ão imprestnvel e 
JUiz competrmtc pes,tc. cnso, .ucorrlou um d.t:1 llÇ crimiuosü o não iutromctter-se' na outra quos
um somno de Epunctudos c dtsso: •Oh! pratHIUCl 
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SESSÃO EM 7 ·DE AGOSTO. 

tiio em quo-sou direito ern .. nJrrorrtosamento vio
lado! Perdoem-mo os ·i!lustres del'onsoros do'tiíó 
singular doutrina, ncrui,no sogundo.acórdiio nüo 
se trata de u!n·simples r:ccnrso.do eleiçüo legal· 
mente autonztula; nrJlll tt·ntn-se de um nttcn· 
tndo pt•nticmlo contm o sou direi to, que ern in· 
dispensa vcl repeli ir o condcrn nnr. A fiel a t;üo do 
Cenrá uiio olhou para n fJUOstüo pequena dos do
feitos que podesso hnvet· na eleir;iio illegnl da 
parochin ele :Mccejnnu, olhon como devin l't~zel-o, 
parn o gr:rnde c injustiOc:,vcl nttentaclo prnti· 
cndo contrn sun docisiío. anterior, i1•revog·n vet.. c 
muito bem declm·ou :-·· Isso é nnllo, é mesmo 
altnnúmtc c1·iminr.so, e por consorJnoucin toda n 
elei~'iio gnnnta npoia-so nesta bnse nüe tem-raziio 
de ser, c injurídica e condemnnvol; • e po~tanto 
fez osso tri!Junnl o qu~ devia o Jhe cumprin rn
zer·, pur:.1 rcsgLt:tnlar n SUi.l competench•. 

1\Ins, diz-so, porque :1 nelaçiio nfio mnndou 
cópia do acórdão ao presideu te? Na hypothesc. 
fignt·ndn, níio lutvin pam isto mniLn r:1zfio. 

J~ domnis,si o pJ•esicloJ~to era o (li'OPI"io critni
. n.oso, tl rruem a Hclntfio nfio podia- julgar, si era 
quem <:<JIJHUCttern o ntcentado.... _ 

O Sn. :1.\auAnnm :-Nisto nfio ha exactidiio. O 
ncórchio tem sido mal Lrndnzido quundo se diz 
que nwrttJnssc ao Jll"CSidento. · 

0 Sn. !'iii~NDES DE ALMEIDA :-Mnndnr pm'.a f[UO' 
no prcsid~nte? A·cnmnra :~pprovada existia; c 
nnnnllaryiio de umn eleicüo criminosa, o em easo 
tüo excepciOIWI, uüo ú ·a de que t1·nta n lei dn 
reformn eleitoral. 

E' necúsStll"iO que se ttttonda !Jem ti esta ci1·· 
cumst:mcin fJ ue é impo1·tantc. O presidente da 
próvincin niio ú princip:tlmente o executor destas 
deci~ues da i:\olnÇão ; on por otttt·n, a Rclnçilo 
sómnnte ú abl·ig-:tdn n nwnclm· no presidente a 
cópin do nccjrdiio (e rl o fJUO diz a lei), no caso 
de anuullnçüo do cleiçues lcgiLimnmcnto-nutoJ·i
zadns pn1·n qno o presidente cumprindo-o, rnon 
Jlrocedel· tis cleic;ucs. . -

O Sn. Cuuz 1\J.Aciuoo :-Apoindo. 
O Sn. MENDES DE Ar:~mroA :-E' o qne diz o· 

§ 18 do art. :1.• rln lei do 1875: • No caso de an
nutla.áio, o presidente do tribnnnl_dn Hcln('fio 
enviâr:I immNlinlamento ao presidente dn ro~
pcctivll p1·ovincill c6pin tlo ncórdüo Mim tle que 
sejam dndns 'fll"omptns providencias pnrn a n.ovn 
qunlillcaçfio ou pu1·n a nova eloiçüo (porrJue -este 
processo ú tnmbem npplicnclo pnrn o r:u~o do 
nova cleiçiio). No~ antros cnsos o executor ú a 
cnmnrn mmlicipnl (:1rt. 2. 0 ~ 30); 

Ora. perg-nnto cn: nqui-hnvin n!g·mnn eloiç1io, 
propl"inmontc tal n nnnnllnr? 

Niío, nqui tratava·-so do um nttcntnc:lo contJ'U 
um fncto oxistontQ, u upprovnçüo de umn cleiçüo 

·por juiz competente e roconhocidn pelo 'poder 
oxccntivo ou por sen ngcnto. Hnvin ele se ra:m-· 
dar no r:.riminoso cópin do ncúrdüo dn Relnçfio 
que condonmavn o sem neto pnrn ollo niio cum
prir? Portanto, ti fncc dn lei -e do direito nüo 
vejo motivo nlgum razonvot pnra se ntucnr o 
coilclemnm·, como oxcesso, ::t d<!cisiio i.ln Bolar,iio 
do Ceur:i cm defesa do s_eu direito, porqnnnto" ns 
hypothescs siio dill"erentos. · . 

Esse rospeitnvel tribnunl, Sr. presidente, vin 
dlnnto ele si um ct•iminoso, violndor tio SOLl cli· 
reito, e por isto mnndou dcclnrnr :i Jog-ilimn cn
mnrn municipnl que mantivesse n dccisüo tomndu, 

o no promotor :pnra ncensnr.os que impedissem a 
oxccur;iio. A Helnçiio· do Conr::í, por. prudcncià 
niio quiz qunlill~nr do crime o neto tiio irregulnr 
da prosidcnein dn província, e todavia esse neto 
nttentntol"io da .i!lrisdicçüo cl_n Rcluçüo era, e é, 
reulmenl.c l11Jot cr1mGl. 

As hypotiloses nestes dous- ncúrdüos, como jú 
tenho obscJt•vndr,, süo difJcrcntcs, e niio devem 
seJ' confluHlidns. Si a Hela"fio do Cenrít se 
limitnsso a jnl:::-aJ• o recurso "de Meeojaua, ·da· 
ciCli{'fio illcg:1l dn Jlrósidcncia, Jwviu ubtli<:ado-o 
~cu dimito, lot·navu-so cumplicc de um neto tüo 
n:,·cg:nlar o condemuavel do prcsicleuto da pro
vuwm. 

u~r Sn. SENADOn dá um nparto. . 
O Sn. 1\IIlNDES DE AL:IIEID.\ :.:... ... Si é iwllo o 

acót•diío ( m'a alii vem m11is c~ttt rloutrinn I) po
din.-so Jll"nticnr o fJU~ foz o. coutinüa a fnzet· o pre
sidente? Si era nullo o ncÚI"cliio repnrusse o mal 
quem p:u·n isso tivesse COD1110tonci:~, e si era cnso 
ir repa1·avel, o remedi o nüo podia ser o neto da 
prcsidencia. Proceder de f,jrmn contraria nfio se
rin rlccis:io de um jnrisconsulto, de um ndmi
nistmdor i ilustrado e zeloso de sm1 rep_utaçüo, c 
só,;wnto o comprcho[l[loria si fõm. prnticado 
conforme a jm·isprudcncia elo i 11iz de paz cln rorin. 

Direi mesi110,Sr. prcsidcnte,"um desses: advoga
dos de nldôa com provisão mas do· 110tlCIIS letrns ·e 
de.fr.~co senso jnl'idico,pod1n tnmbem lcmiJrnr-sc 
do semcllwnte uullidnclc e :tinda de semelhante 
eompotcncia ; e portanto direi com frnnrJneza o 
sinceridntle, fJilCm vosrlena competenciu.cJe jul
gm· dos netos nuilos da Rclnçüo ? Qncm deu ao 
poder exccntÍ\'o essa antoricl:icle '? S6m~nto. :o 
ttr!Jitrio, com n· r1uasi ccrtesn dn iHlpuuidnde. ··:::. 

Sr. presidente, as nullitlndes ipso jw·e, ou de 
pleno tli1·oito tl:m -nn nossa jl!l·isprudeucin o 
mesmo vnlo1·.quc se lhes d:í. eti1 Françn, isto é, 
para rrno sejam reconhecidas ta os é nccossnrio que 
alguem com com potencia nssim decl:ll·o. Esse al
guem será o podet· cxocmtivo '? Por certo que 
niio, e nom·podorin ser o jniz destas nullidndes; 
nüo lho foi conlladn essa missão, nüo pócle por
tunto nprecial-as. 

O Sn. JAcuAnrDE:- Apoiado. 

O Su. ~fENDES DE AumroA.:- ln Gttllia nihil 
cst ipso jt11·eunttwn, dizem os Jurislns frnncc:zes. 
Não h:t nnllidndo do. pleno d treito, é necessario 
CJUilndo exislnm, que sojmu declaradas taos pelo 
juiz, pm·n preduzirem rill"cito, pois que do outra 
sorte todo o mnudo podin-so jtllgnr hnbilitado a 
julgar invulidn, uulla, sem vnlor, qnalquer 
decisüo. . 
. .O Sn .. T.\GUAll!DE:-Apoindo: era umn por:fêita 
·nunrchia.· · · · ·· 

o Sn. 1\IENDES DE AL~IIllDA: - E' nnllo ·o ncór
düo dn L\olnr.iio do Ccnd, admitto. 

l\fns si· rl imllo, o que teudi:i~ quo .V<k nqui? 
Vossn missão ú outrn, muí diJI"orento. . , 

Sois por :1cnso o podo1'' judicim·io? Não. N~stas 
cit·enmstancias vós não tendes competencin~·:J"n
culdatlo nlg-umn pm·n dcclumr nullci . nenlium. 
neto de outro podot• tiio indupondente. Ide recla- · 
mm· 11 rcparn~·üo do mal perante o. poderjudi
ciario, nssim como rcclmnnm pornnto.vós aqltel!e;; 
que não siio DLtendidos pelo poder administra
tivo. Vüs não sois o rJue tleve repnrnr os erros 
dO OffiCiO dos llg'Clltes dO podOl' judiciaria, C 
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ANNAES DO SENADO. 

nssim nndn tendes quo in tromotter-vos nas ques
tões cm que ellos in torvtlm. 

Mns vós não o entendeis nssim, e nbusnis o~
tranhnmonto dn forllo material de que dispondes. 

Abusnstes nl1i nô CeaT:í; e muito ahusnstos na 
}lrovincia do Amazona;., al.msnstcs em S. Patllo, 
o ó por isto CJUe tnntos moles, cm dnmno sobre
tudo da proprieclndo 1.ern · appnrocido no muni· 
cipio de Santos por n1io reconhecer a Hclnçüo 
o Jogitimi.d?de dos vercndoros o juizos de pnz 
Cm eXOI'CJCJO • . 

De nwncir:1, S1· .. prosiilonto, CJUO os dit•eilos 
mais sagrndos da propriedncle o outros se per· 
dom OLl se nrriscnm, por q nnnto a decisão do juiz 
não roconlwcido, incompetente, não póde ·ser 
sustontnda peln Bolnçiio. · 

E qtwm é o nutor, o principal caus:tdor de todos 
·estes 1nolas si não este tüo singulnr go\·crJ~o? Este 
.goverito, Sr. presidente, que por sua cl'gneit·n 
não póde deixar do ser uunlillcado verdadeiJ·n
lllente de introuvable. Creio que ainda niio vimos 
nadn do semelhante rrté HUI elovn"ão (apoiados) 
o presumo que nem dnrtmto ·minh"n vida c nem 
mesmo depois outro se ver:\ (apoiados). 

Entt·etnnto, foi uma fortnmr, Sr. presidente, 
que scmelhnnte gover·no existisse (parecin llvpo
theso irnpossivcJ no estado dr~ nossa socied:ide), 
porquanto, cru preciso que. o mal· ficasse bem 
pa·tentc aos increclulos, trinda os mais prn•tinnzes; 
em sumnrn, er·n imlispultSal'cl que se nllrissc os 
olho~ nesta terra, pnt·n vcr·sc ~ c1ue fEZCtn ~sles 
homens que, fuccwsos nn oppos1~uo. suo arbt tro-
rios o despoticos no go1•erno. .' · · 

O Sn. Cnuz :1\fACHAoo :- Apoiado. 
. ·' 0 Su. l\'f!l:---ngc< Dl> ALMEIDA: - 0 gTande mal, 
en trotnnto, n~o vem disto. IJUO julgo ser um 
phenomeno Lle ncaso, tah•ez som continuidade. 
Tacs phonomcJlOi' podem logo desap]wrecor· sendo 
pnssngcira ~l eausn; pelo contJ·::n·io, llCCi~Ssnrht· 
monlu surgem do terreno qtw cl'nnte-m~o estava 
prepriroclo pnrn :o g-erminntuo de tnes plnntns. 

Por nosso inl'or•ttmio o .mui todo, ou antes n 
sua cnnsn principnl, lll'Ovém do pnr·tido consor\'11-
ilor, no menos do.s ultimo.; IC!Ilpos, que n:io tem, 
ou [HH'ecrl não e!'er rn:ds nos princípios, que o 
constitLH!lll, pois não sa!Jo morrer pot· olles; cru 
mnis nos. ternper::nnenlos que procura dar :is 
doutrinas, !wgundo as circnmstnncias, como que 
temendo semprrJ r.lonwsias no ~ou c~lnstcrio. Ot·n, 
a meu vr;r lem sido um mnl, crua o dosnlento; 
cston porsnnclido CJTLO si esse pnrtido se compe· 
nett·asse brJIIl dos seus rlevorcs c da rcsponsalJi· 
lidado que rmrt·egn; si, nnalmentc, tivesse fr.l 
nas.instrLuitüos o nos Jlt'iucipios e dontrin~s CJUC 
·as mantelll, júuwis cstu plnn ta stu·girin no nosso 
solo. O phcnomcno leve vida [lOJ'fJ tlO niío encon
tron Jll'ineipios, convicQõcs prol'unclns nn stw 
solir.iez c vit:~lidaclo que lho ser·vissem de lJUI'I'Cira, 
UlliS de~ltO{;OS do lOliliS t!~t:IS COll.SfiS. 

E' ,·, timidez desse pnl'tirlo ou dos que o tem 
di.cigirlo. rl no rmfnrrJUCcimcnto dos [ll'in~ipios 
cm. que ·ontr·'orn tinlwmos fr.l o nos snlvnram orn 
ép'ocns hoje deslcmiJrnclus, rl11nrlo soli<lcz no re
gímen g'IIVOrlltlllll'nta.J fJUO adoptamos, CJ!lO eleve
mos os males qnc lto.]c snppot·ta o experimento 
o 11niz. Pm·r:r:e perdida :rrJuelln rN:otl.n, e nrls 
YO!IlOS um. partido dividido,. fJUnsi disperso, o 
sem dontrmu~.collHJUanlo hn]o um só ponsn
mcnto nos guw: a rr!sistonr:iu no mnl. Dirramos 
solJre islo nJg·nuHl eousn. 0 

O qtlc ·tomos·.visto,aié,nqui; do certos nnnos a 
esta .parto? Os govor.no·s ·quõ:~tôm administrado 
osto poiz, é preciso dizol-o·francumcnto, tum sido 
J'ormndos de cstndistas chamados motlerarlos, ou, 
de metade de pi·iLwipios. Toda u modornçüo con
sistia om n1ío norcditarem muito nos prinoitlios 
dos dous purtidos mais sulientos, organizudos 
dentro da doutrina do nosso r.ogimon constitu
cionnl. Esta tcndencia produziu um resultado 
que todos ostnrnos presenciando, o destroce dos 
[H'incillios, a ruzüo real dn vida deste gabinete. 

Estes.llomons de metade do princípios se inti
tuluram uns conservado,·es·liberctfS e outros libe
l'aes-consfi'Vadores; clles não stio nem urna nem 
outJ•a c:ous:1; ;1s calr;;ns com que uns se apr·csontam 
tcuJ.umn perna de umn cu r (amnrelln por· exemplo) 
o outra dilferente lvot·mel h a), vico-vcrsn os outros, 
lrocnilas ns posir.ões (risadas). · 

E' :1 cstn gTei ou a esta classe de cslndistas CJUO 
a si mesmos soo/cunham do moderar/os, a que se" 
jalA'a unicn habilitadn pnra n udministraçiio do 
pu iz, c o tem posto n v i ver c a supportor n con
fusão q LlO todos observamos; d'nhi males nüo pe
queno~,. o indi/l'crcntismo politico,· ·a descrença 
nns dontrinas c nos homens com todas os suns 
deleteri:1s conscqncncüls. E o muis não ú preciso 
dizer, sente-se. . · 

or·a, St·. presidente, si é a estn cl_nssc de cstn.
distas que o goYcrno tom sido confindo, o revcso-· 
mentu [rouco ou nada :oproveilnrú, o mal todo 
estü no cnrracjuecimento dos JH'incipios, nn pouca 
ou nenlmmn fé n:r~ instituições o nos homens, 
mesmo os fadados par·n tlerendol -ns o clnr-lhos. 
dusonvolvimen to, porque ollcs mo;.mus não 
tüm firrnoza no qnc pcnsnm. Em g·eral só cogi
tmn du posse do poder.; o assim •.. 

U~T Sn. sE:-Io\DOn d:'l um a11arte. 
0 Sn. !tfEXOES DE Ar.~IEID.\:-Niio CO!ll[li'Clhondo. 

O CJUC Jlosso com sogurnntn deolnr·or 6 qne si 
houvesse um JHlrtido CJlW soubesse cornpcne
tl':lr·so de sun missão, o l'-elnr n doutrina con~ 
se!'V<IClorn, cnrno pedem ns instituições qne nos 
rog-em, espocinlmonte ncsttl época, c unido m~n
tivcssc a stw divisn, nct'Cr]itni, esta plnnto fJUr• 
tanto tem cstragaclo·n nosso-pniz, tirando·lho o-· 
soceg-o c :t SC!g'Lll':•llQil, por quusi dou:-; anuo:-, ar-. 
rn~.t.ilnLln·o no cstndo em CJllO o vemos, j:ímnis 
tcrin gormin~do. J~~te ó um frncto nn turnl dos 
mríos di:rs de uma unção. · · 

Quizcrn; Sr. Jll'Csiden te,, dizer t:unbom ol:::mna 
cousa sobru n ·g·tuu~cla ·nnc:IOnnf, essa gunrd:r·nn .. · 
cionnl erendn no pniz pur·a tlefosn das nossas insti
tni~ões. IJUO tfio grandes scrvir:o.s lcn~ prosto'do ll(l 
mnnutcnr:üo du sr•gut·:mr;;n pnbltcn tnternn e ox-. 
ternn, cllêin do homens cobertos do sen'i~os, .ó 
snerificntln depnis de unm rcfoi•mn ít interpretnç1io 
ceJ'CIJI'inn do uoiJro ministro dn jnstiou. S. Ex., é 
vo:·dado, J'rJz n npolog·in dessn putrioticn g-unrda 
nacionnl, mns inl'elizmcnto ossn que prcsto11 scr
VÍf!OS J:I n:to existo,. foi posta t't :norgt:nl, urro ú ::t 
qtio vou1 agora occnpm· o~ postos dn rol'nrma; n 
CJUO su nos npresonta Jl,Ol' rlin,!.ltO é n novn crcmla 
por S. Ex., mns esta ntntln JWO tom aquellcs ser
vi~os, niio consto; Pois bem, é mais csto um 
UuS no~sos desenganos; :1quellu JJriosa g·unrdu 
nacionnl rlo qnem o nobre ministt•o traçou o clo
g·io quo 011 ~pplnudi c todo o sonado, roi duro e 
l'l'illnwnto snorillcndn; do nndn lbe vnlcrum os 
serl•it'os, a que sor\'0 no nohr·o ministro ú a 
nova. 
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S. Ex. julgou cmnm;'pnrn:co~l!Oncstar o golpe 
que pretendia dar, confusll o art. 20 do novo 
rogulnmento ela gurirdn nucionnl, e JlOr esta causa 
transforma umn instituiçiío ;'de maneiro, e isto 
é oindu urna dns curiosidurle~ deste governo, rrue 
o nobre ministro niio respeitou urn regulamento 
do.proprio pode1· de que ú S. Ex. fun<:cionaJ•io, 
isto é, o poder executivo. Nada ó cmbnrw;;o parn 
os nriJitrios deste g:IIJinete. . 

,1\fas o nobre ministro diz que ·.é, outro.. cousn 
mui diiTorente, o que o legislador quiz; ·que- n lei 
quer, no envcz do nrt. 20 do regulamento, umn 
novn orgnniznoão, lima g11ardn naaionn.J inteira
meu te uill'crente da que existia,- c que tendo niio 
a rcduzit• mns a alargnr-sc; c, como se estão 
crcando comarcas todos os dins para novos jnizes 
de direito, npezur do terl'itorio ser o mesmo, é 
ncce![sario pura ser logico, pelo menos _oncaixnr 
cm cndn comarca um com mundo superior. E o nobre ministro diz: -O poder executiVO 

no fJUe foz nnteriormcntc estnvn com n cabc(•a 
soiTrendo da molcstin fJUO nestes ultimes ten1pos 
tiío conhecida se tom tornado; o poder oxecuuvo, 
si assim posso explicar-me, servido por conser
vodores, promulgnndo este regulurnento, nao 
sabia onde tinha os miolos, e S. Ex. vem ngora 
repõl-os scientificamcnte cm seu Jogm·! . . -

Por esse grave defeito, o honrndo ministro 
preferiu seguir n lctt·a do IGli, entendidn pela sua 
11ermencmtieo, niio se importando com o rcgllln

. monto do poder executivo. 

O Sn .. Joio ALI'DEoo : -'-- Ellc até ochou fJne o 
popnloçiio tinh11 dupli<lado. -

O Sn. 1\i!El'(DES DE AL~IEID.~:- Foi iamberrl por:1 
mim uma marnvilbn. 

Em 21i annos h o nve em Minn_s um mqvi meu to 
de popuh1çiio nnnca experimentado em paiz al
g-mn l De 000.000- hnbitnntes que possuiu o pro-_ 
vincin em 181i0, pnssotL a ·ter 2.:300.000 ! Entre
tanto é u.mn pt·ovincia que, me purecc, recebe 

_ Ora, Sr. presidente, este proceder é :í primei
ro vista inacreditnvel. Comprehcndia·SO CJLHl o 
illusti'O ministro revogasse o :wt. 20 cm questão 
ou o clai-incnsse, tirando-o dns imp_urczns, das 
confusões c amphiiJologins qne nelle viií S. Ex., 
mas r/ove-se lastimar, que, lJresente o texto leg-al, 
apeznr do seu talento, niio o pôde o nollrc mi
nistro entendei-o. 

JJ:ntrctnnto, Sr. presidente, :.i primcit•a visto. 
parece que não ha que dizor desse pobre regu
lamento; niio so percebe esgn confusão· que tnnto 

·amnrgurou o illustre. ministro, pro1•avelmente 
porque o vimos do perto. · 

1'odnvia é muito passivei o cng-nno; tall•êz a 
intcllig-encins mui elevadas seja mais con1moclo 
e mesmo mv is pro1•eito~o ver ns cousos de I ong-e 
molho!', conforme nos dcclai'OU aq11i em outra 
sess1io o nobre senador pela Bnhia que ora est:\ 
tão p1·oximo de mim. 

O illtlstre sen:1dor assegurou-nos que delongo 
-vio-sc m11ito melhor do que perto, bem enten
dido trntondo-se do poder moderndor; c ·é por 
isso que digo nincla-tulvcz que com as intelli
gencias mui elevnd~as, dü-so o mesmo plienome· 
no, não succcdn o mesmo que 11 mim suc
ccden. 

Eu vou ler o tal nrtigo que, por sun confus1io, 
tanto incom1nodou n S. Ex.; mns leiomos primeit•o 
o quc~.;cspeita :i lc•i- n. 2:i91i de 10 de Setembro 
de:!8,1u. . 

.A. lei no art. :L", § H diz (líil:· 
• O governo Oca autorizado a retln::ir o qua

dro dos o/Tir;ines du gnarcla nncionul 110 que f,)r 
··'indi~pcnMvcl pnrn a cxecuçiio desta lei, em cir-

cumstnncins que nii'? sejnrn as do§ 1 ;o . 
O rogulnmcntn o~ta consignndo no dOCI'Cto n. 

õ1i73 do 21 du l\laJ'(;O de 187/L. O urt. 20 que tl 
o desenvolvimento dostn mcdhln exprimo-se 
nestes termos, onda n1io descubro n confusão que 
lobrigou o honrnclo ministt•o (ltJ): 

• A 1'erl1torxTo dos oJTleines :ís proporções t.lo 
Jlrescnte quÍ1cli•o, vct•ificur-so-hn succossivamento, 
:'i medicln fJLlO t'orelll·vaaonrln o~ lng-nres natuw•s:. • 

pouco immigrnçiío. · 
O Sn. Cnuz 1\L\CHADO : -H o muitos anno's que 

tem 1.800.000. 
0 Sn. !\Ir::i'i'DES DE ALMEIDA : - Etl me regulo 

pelo que diz o governo pm·a isto mais compe
tente qne o nobre senndor; os dados que elle : 

.tem siio pnrn mim irrecusaveis. O nobre ministro· 
. dn justir,,n fJUO tnmbem ú ele l\fiuas disso que 
eram 900.00il os bobitnntes do snn proYiucin cm 

':181i0, acredito mnis em S. J~x., jlert.lôo-me o . 
nobre senador per Minas. · 

O Su. Cnuz 1\fAcuAoo :-Isto. foi no principio do. 
seculo. -

0 Sn: 1\'f!lNPES DE ALl!Em.\ :-0 gov'crno tein 
todos os I'ecursos para saber da verdndc .. : . _; .. · 

O Sn. Cnuz 1\L\CnAoo: -E!n mutcriu de cst:itis-
tica, niio lw ministros. . ; -. 

O Sn. PAnANM;uA :-Mas isto fuz coJÚn pora. 
a argmnentação do nobre senador._ · -~ 

O Sn. Cnuz l\IAcJiADO :-Em :1780, tinha a.-pro
vincio do Minas 600.000 hnbitnntcs, peln estntis
tica pbrttlg·twza: 

O · Sn. ilfENDES DE Aumm.1. : - Conllo muito 
pouco nas cstotis_ticns portugucz:ls dessn .,?-pocn ! 

O Sn. Cnuz liiACI-IAno :·- :1\Ins tl cert<l que no 
terr:po dn Jnconl1dencin tinho üOO.OOO. 

O Sn. MENDES DE Ar.~mm.\:-l\fns, Sr. prcsi
dclito, eu in ex:uninnndo :1 nutorizaçiío que tinhn 
o nobre ministro porn creat• ·novos oJllciuos. do 
guarda nacional org·aniumdo novns quacli'Os, c 
pondo :.'t mm:gem tndos os olll9ine~ d~ ,i!lltig-n que_ 
tinhum set'VIdO tunto n ossns, tnstJtmçoes que fe
lizmente nincla nos rog-em o, por ora, nincla niio 
consegui o rusultmlo qnc cspernvn, e receio que 
po1· rninho J'raqnoza possa conseguil-o. . 

J~u sei, Sr. presidente, r1ue cstoLl oufadnndo 
um pouco o scnudo (wTo apoiado.~) , peço nos 
meus dignos colleg-as quo tonhnm alg-mna pncien·~> 
cia, !' mntoria ú vas.ta o mosmo niio a po~~~~ 
tOI'!llJnnr llOJO... _ ·,._,,~.-, 

o Sn. Sn.vm:nA n,\ MnT·r.\ :-E c\ motoriu muito" 
Orn, Sr. prosillonte, como destas pala vrn . .; oltus 

tão c!m•as se poder:i dodnzir tJllO n novo lei niio 
foi clestinndo pnrn limitni', rcdnzir-sc o qnndt·o 
dos oillcines ontiio existentos? Oude n razão (lu!'a 
n cronçtio de uma novn clnsse de olllcines? ' 

importante. · 
O Sn. PAilAi'i'AauA :-Púdo continuar nm:m1lã. 
o Sn. Droao VEJ~uo :-Tom feito um discurso -

mngistrnl. 

I ?Til ·~-vA --r·------- -·------·--r·· 
--- -- ____________ E_D_V_l\_J_:..o_o_cL-rr:íl\ 
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O Sn. 1\TENPES Dll Ar.METDA :-Sr. presiâcnto, 
cu tenho ainda urna fJUeixn a fnzer no noll1'e mi· 
nislro du jnstir·u; o llfJLli, o rJUO :mgmenta o 
meu por.nr, nfio' tenho rcnwclio sinfio vnlr:ll'-me 
do k•·upp, do fnmoso iJ;Icnrn:~tto do S. Ex. (l'lso). 

Ern HWLOE'Ül de se~LH'nn(~n pul.llicn, JJcm sinLo 
ter de queixnl'·lllO ·de S. Ex. Exn1ninnndo todos 
os rolnlorios nntct~jot·o:-; no dn jnsl.iç::t c],~;;;tc go
veJ'llo.l, nfio cneonli'Ci o !Htmcro du erimcs que 
se tem lH'aLie•Jdo no 1r>iz clescln ti de .T:1nei1'0 de 
i8i~ nté llojo;, ou melhot• :~tü :o 11ublie:11;:io do•stes 
dou~ IIIOIIUI!lt•nto~ (indicando os ralcttrll'ios) ac•·e 
CJn'tmnin.~. qnc :;ó corn n1n r,ruind:1sto pnJcm Pr:es· 
tar-~c Plll':l consulta (•·iso), 11ons IJem \lOclmm 
sm·vit• de pedno rundunwnt"l de algumu 110\'a 
p~·ramirle do l'gvpto. . 

Ora, eu leio n,) artigo soiJre a tranrJnillidnde OLl 
seg·ur:11wa pnblirn, J:nwmln nestes dons relato· 
rios pclu'Sr. lllinisLJ'O, ·especialmente nu parto 
que se refere :í provind:o do Co:or:í ..• 

O Sn. JAC111AI\ 1Bn: :-Ond •'· p:o reco que hn gt1erm 
. Ci\•il, JIO!'fJllC dfiO·SO COIIolJ:Oti!S Ci!lll]ltlCS. 

é) Sn. Mi,XDE.> D~> Ar.~mw.1:- .•. e mesmo nas 
outros.: . . 

O Sn . .To.\o Ar.Fmwo :- Ern todn p:1J'tc, nl<l 
em l\liuns; o outl'u din niir:> tivemos a rO\"cl::u;i'•o 
dos m:.ois horrorosos crime,; ? 

O Sn. ::lfExm~s ns Ar.)IIWH :- ~fcgmo rrnrulelo o 
fJUC C>t:í :Ot]ni dito (apontando o,< !'t!latorio.~) não 
gojn :1 VCJ'iludc inteit'n, c npcnn~ pill'IC dn vcrdnclo, 
ninrln ns~i 111 faz nstt·cnnPcer pi' lO e:"tado de segu
rança intern:o tlo nros~o pniz. Exnrninemos n 
quesliío, lendo o arligo do rol:otorio. 

Peço a V. Ex., Sr·. presi•,Jente, que mo n~·•mlo 
dar um cxr>mplnr elo rcl:.tor1o do nniJl'C mlll!SLl'O, 
JIOI'fJllC este gne :trrni rc•n!'o c puzcrnm :i minlon 
disposic~iio. so nelnt no:;;LC doplornvel esf.:Hlo /lntJS
tl'ftudo·Íi éom as {olluts l'l.'lttl/wrlas) c n:io posso 
emcontl':lr n Jlnrte do artigo fJlle· int•Jressa n 
fJ uestiio. 

O Sn. PAnANAon.~:- O seu K•·upp niio sen·e. 
O Sn. 1\Jmmr.:s DE Ar..~uÚDA:-Inl'l'!izmcntc ntio 

serve ..• 
·o Sn. PAnANAcuA:- Hacl1ou •.• 
0 s'rf. llfEXDgS DE Ar.~!l"llA :-Est:í imprc~tnvcJ, 

m:os o m:il ú r·epur:weJ r:om outt·o exemplar. 

(O orado1· é satisfeito.) 

Agorn j:'o não é o mesmo relntm·io, compacto, 
solido, herculco, <'Stit dil•iclidCl o, port:mto, si !'os· 
scrnos., pot· unttlo~in, upplicnt• a ~ll'gLuntm ta,~·Fio do 
noJJI'c mini~tr·o qua1llo :'os coma1·eas, cstnl'ia esta 
grnndo m:ossu ele papel ••.. suppriruilla. 

1\fas vanH•s no quo inoporta. 
Ex:omin:mdo, SI'. Jll'esiclcnte, os urtigas elo Jll'Í· 

me iro e mesmo do s••:;rn ndo relnto!'io do ministerio 
ela j ustir:n, eu Jlco esp:mtntlo do ver· tu o g'!'ando 
llllli1UI'O Llc cr·i1ues pratic:odos om t:io pouco tempo, 
porquanto, pr'ocle-:<e dizei' qtlO, antes de 18ii nfio 
lln um s.~. rolatm·io dos precedentes miuiSL!'os 
que tenlw podilio rcrwir tão :~vultnda cúpin 
de crimes. 

Om. Jl"i'gun to en n V. Ex., no sennclo e mesmo 
ao p:.oiz, rl'o,Jdo de r·epente s:iltir·1un Luutos J'aeino!·as 
n per·eun·ore111 as no~su~ pruvincia~ o ensang·ucn· 
tando-us pot· esta fúrmn? nne elemento novo 
iULCl'\'eiu [J:ll'U esse Lt'istu resultar] o? !'OJ'Ij ue !lfiO 

se fll'aLicarnm •. ,nntcs estes factos, e só os encon
trnmos agora ? 

Ponho de Ju~o,,Sr. presidente, o que ~e tem pas
s:odo nas [ll'ovmct:os nssaltadns peJa fome j)I'OVe
nien te da sêcca; lllas JlOI'fiLW n:os ontl'IIS tambem 
dí1·Sú cssn nnormalnlmndancin dr; i!clir:tos? Sr.pre
siden tu.V. Ex. sn!Je. que o estado moral rlÕ p:1iz nfio 
é bom; não tinil::tlnos outros meios omcur.cs para 
cornJJt~tOI' e:-;to rnnl sinfio n J~epJ~es.siio do g·ove•·no 
por meio dn l'or•:n; ,; si os crimes almndnm nssim 
actmolniOnLo. quem poderá Ler :o respons:dJilid:Jde 
du n,.!.rgTo-tvac~üo 1lo n1nl? 

E' ccl·tn rjue o rnini~terio pode1·i:o :oppellnr para 
o est:odo mor:ol pouco ag-r"clavel, ponco invu,iavel 
dn nossn 80cicd:tdu, nggca\·uUo cm :lfgutnns pro
v_ineios pclliS. cit·cnnlst~uH.:ins dn. sêeen, mns esta 
rnxfio j:i foi allcndida, e sómenta cm pnrtc npro
veitat'in. 

Na vunlado, ha no pniz tlllllflnl cstat• socinl que 
mnito con\•irin, ~in:lo de todo estirp:ol', conter, 
l'ü[lt'imir eOlll e!Hll'g'i:l a jll'O[Ia:,:to((ÜO pelo ciC!'l':Oma
IIW11LO das lJO:lS dortLrinns; mas !!SLe rne10 p:ora 
SCI' cffic:oz d"m:ondn tempo, sendo const:mte a 
vontndu eu vig·ifnncin do g-ovcrr10: nssim niío ha 
dttvida ttnc o rnnl seria :of:ocndo em sua raix.l'l!ns 
n sot:ied:ode lll'oeisn r.ll.l prompto l'emeclio, sem 
elesen.rnr do p1·imrJÍl'O meio Jll'O\'eitoso nn futu
ro: e;;se prompto remedia é sem duvida a rc
rn·e;;ã" pelas penas ela lei, prudente tmos enor
gic:orneutc npplil:ndn~. Si niio imped~; o inere
nwnto do mal cm snn fonte, contt.im, obsta o 
tloJ~ell\'olviMJCnto externo. Isto é sabido e bem 
conheuir1o pelo s01wd", mas não cxplicn o eleva
do or(•sciillento dos cl'imes em tfiu diminuto cs
pn(:o de rompo cm que tem ndministcndo o 
actnnl g-overno. Acredito ser otltr:t n c:ll.lsn. ·-

Em snmrnn, S1·. presidnntc, <•nte1·iormente, e 
dizem :os e;tntisticn~ erill!in:ocs, hnvía fJUem re
pc!Hsse com nlgn1na oncrg'in os cl'irnos, c o nu-
lncr·o não cru extrnordinnrio, assim como não 
poderia sêl·o ngora, si ignnl ou mais l'orto re
prcs~iio ~e ddssc; logo, niio po;;so deixar de culpar 
o governo ncl.nal sinuo como o cansndor propria
mente destes !'netos, uo ruenos como o que por 
sun frouxidão os m:mtinlrn, c rlo nlgmna sot·te os 
::tcüro~onv:o, r111rque podia po1· si, po1· seus ngcntos. 
por tl!TI:l polici:o JJcm escol loidn, rc[ll'in1il-os; o ::t 
repressão do um trm•i:o r:omo consurJncncin n. qe 
ou.tt•ns, o terno1· impediria por sua pnrte n contt· 
nnn~fio. Estom pcrsltnrlido que com esla disposi
~'ão rlo governo os crimes nfio se muiLiplica!'inm 
tnnto como nqni se \'ê. O csll'nng-cii'O que qt~ize,r 
fazer um cstuúo soiii'O o estado moral elo flrnzrl 
nestes dons nnnos, nchnrú aqui muito tll'g"ll.mcnlo 
contm nús: o nível ele nossn civilisnt;t'oo ficm•i::t 
mais relmíxmlo. 

O Sn .. TAGIJAHID!l:- Deus nos livre, flcariamos 
perdidos. 

O Sn. 1\IENDBS DR Ar.)ll,lDA :-O nobre minis
tro conta no ~on I'CinLOI'io qne andnm gr:orídes
qnadl'ilhns de fncinorosos percorrendo o pniz, e 
assignalu :1lg·nnws com nomes q tte rllalmon tu ele
vem tntJtLe1· medo, fJ nundo j:\ não lmst:osscm os 
sens [l:l\'OI'Osos feitos. · 

Os cnlcbres Viri:o to~,ilfeirelles, Pnulos c Cnlan
gTos, pela enorlllitl:odu dos :ottcntntlos qne tôm 
pratiotHio vCnn ::oq ui assig-nn lados cm g'I'i pilo. 
:ilú1~1 du onL!'OS cuja roputuoi'io nua ú menos utor
rnllur•a. 
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J\In~. Sr. p1·csidrmto,-niío. ob~tnnto o que :tenho 
notndo por ullo neste rclntorio, ·o,quc roulmonto 
fnz entristecei' o corn~'ão bl'nziloil·o é ver n ma· 
neiru por rJuo o nobre 111ini~ti'O com n stw lloug
nin· hn!Jitu:d Li'tlta rlestus nssnmlll'"'• eo111o si 
fossem fuctos muito com11H1ns ·c indill'ui·cntes I 
Eis, St·. (ll'esidontc, com que nlío posso .remi· 
monte· conformnt'·lllC (e é disto qno mu queixo 
uo nwsu1o St•. ministro) ,mnximc rJUiliHlo t~ntn 
do clescrm•or a nssom!Jrosa e Lorrific1.1 carnifi· 
cinn do ~l,nb~ltiügn ! 

Admit~n, c:n1sn 1ncsmo Ucsng-rnd·nvcl r·cpnro, 
CQnlo .S. Ex. tfll·11 pnlnVJ'tl~ rtHd:; nc~t;(.nitllrHlns, nwis 
durns. referindo-se n outros fnctos que não ma
nifestam lnntn cz·nczn, c entt·otnnLo ·n penn do 
s·. Ex. ]l:ll't!l!e de ~dg"lliiHl sorte bonuvoln o indul
gente, d i:111tc destas ntrtJcid:~e'los ! 

E sobretudo o reparo é rnaior,mais so!Jrcsalta, 
q.a:mdo S. Ex. r;ouro~'" n J'n7.eJ• t1 CIIIUJlU!'H(;iiO dos 
actos du Ignncio José COJTÜ:t (a vietimn) com os 
do fucinor:r Jurity; pni'Ceo qu_e ~c rtner-iüio jns
tiflc:u·, pc•ll'f(tW suri:t j,;so irnpossivel,:tintl:t mesmo 
na situnrfio tão dcplor:nrol dtn qno v·ivotnos, nuts; 
de nlg-uuw sorto nttcunn!', cmpallidecet·, dar 
mesmo Utn tCJJI[lOl'HIIlOiltO ll10ll0S :H!TO IIOS hor· 
rores pruticmlos em T:rbnt.ingu pot· Jut•ity, qne, 
coitado! impellido fnt:ilmontc pelo medo, por iio
foitnosn npreci:rçiio,_ ou por •.. 

{l Sn. JAGUAnrnr:::- Pro]larar o terreno para a 
absolvicüo .. 

O Sn. l\IENDES nr:: Ar.~miDA:- ... porcJnO nu 
vcrdntlo, St·. prcsidcnlc, n que vem, trntanilo-so 
do lro!'l'onclo crirne elo T:tb:ttingn, indng-nt• o rJUC 
fez Ii:t,IIICÍO Josú ·Corrêl.l cm OU L !'OS tOHIJlO,S; a que 
vem nmda pn1'a o onso qun Jgnucio Josll Correa 
anteriormente, un épocn do predomínio do seu 
partido, procm•asso .Turity pnt·a llJo faz;,r mui: a 
que ve1i1 por rmrte dn governo esta offlciosn di)· 
fesn tüo sonl prnposiLo; n .. qu.c võrn, cLn sununn, 
ost:rs cit'ClUilstancias at.t~.,nu:mle$ ... 

O Sn . .TAGUAUrnll:- Tudo é invon to. 
O Sn. 1\rllNDES or::· Ar.~mrnA:-. :. pnra um cri

me do;;ta ordem, praticmlo em Tu!Jnting·a? O hor
ror deste· crime podol'l\ ser por csl:t fúrmn apa
gado? 

O Sn. .TAauAnnm:- Ig-nncio .José. Conea foi 
delegado rle policin murtos :mnos, o si quizesso 
tomar· vingnnou do JtuLty, te!'ia npro\•eiludo essa 
occasião. 

rrno. fll'llticotl Jurity; pot'fJUC, e note o senado.., si 
Jgnncio .Iosé Con•lln crnprehendeu cm u Jgttm · . : 
tempo ntncar setl ndvers:u·io .fltrit)' pot' qtws;<. 
tüos de vizinlwnçn 011. politictl, este não J'ez a· 
mesma con~o. níío ofl'encle11 :r Igmteio .Jo~ú·COJ-rên 
tiio sérrnent.u: I'o.i muito nlém imn pe1·vtu·sidndo, 
I'cz \'ictimns rJe SCll furot· sem miserico"rdin ··ul
goumn, rJnC implot·avnm, n infeliz mullwr de.sbu 
jnimig·o, suns JilhilS, DS· ct·inn~~ns, os ug·greg-nclos·f 
Nnrla pCrde contei-o·. ení st.Ht feroz o ft•in inllcxibi· 
lidudo ! qunnlns victinws I 

O Sn. ;[AGUAnmll:-,\poindo, 19 pessoas. 
O Sn. MllNo!;s DE Ar.:.tmoA:- Tudo isto não 

tit·on o nobru rnin(stro- iln srw lleugnw Iwl,itual: 
Todn n Llt;trczn do jniz pnt·a n·Yictim<r, toda n be-
ncvo.lencw JHrrn o nlgoz I • . 

Onde n necessidndc dessa defesa, doss:t cit·cum
~tanda utLcnunnte p:.1:ru ttLlJ c:·irnc que nfio tem 
non1c, que rui'o tenl jnsliflcfu.;fío e flUO Uovin, ao 
contmrio, clt!~pertnt·__:todo o zelo du mi u is te rio? 
l\Ias o ndnistet·io niio tem~ infeliuncnte, zelo pnra 
tnnto; o delinquente é nn1 nrnigo da situ:.çtio, 
fui nclln apoiado r1ue pôde Ievnr n cll'oi to o seu 
dcsig-nio. Outro qne nfio flii'iJ esta gnbincte_, 
h~lVOndo :1s uccusn~·ües rruc se têut · .'lprcsen
tacio contní as mllol'icl:rdes do Ceani, teria, 
mesmo po1· causn d!'ste CI'ime, mndndo o presi
dente, Lel'ia Jnandado otllt'O chcl'" de policiu, e 
sét·ia e dignamente se trataria uestu gr::rve ns-
sumpLo. . . 

Essas noYns autorirlac1c=-, !Jem in;;truidns pelo 
;::-ovc1·no, ni'io se lirnitttrinm. a m:mdar pt·cndcr 
lg-nncio. José Cnrrên (n victi111n). u a J'azet· contm 
elle proeossos de todn a cspeeiu, qürJ mnis ng
gnnr:un a posir.üo do g·overno neste n~g-ocio_. 
processos rruo tiopoi,; do que tem occorl'ido siil) 
sem lmsc, crc•ndns cul/wc, p:rt':t fll'('f.l<rrnr:so a ab· 
sulvic:io do g-rande perverso; siio proce;;sos .•. 

O Sn .. TAGUAIUDE:- Baseados em purn fnlsi
dmle. 

O Sn. MENDr~s oE Ar.~mmA:- Sem d,tr:viua; c 
cu digo CJ ue este nrocedirnenro do gover·no, fm~ 
pedindo n contJr,nin:r(iiío de tüo hediondo crimi~ 
noso, excedo no aLLcntado do .Turity. .: . ~·· . 

O Sn . .TAau.\nmEi : -.Em nome da autoridilde 
se commcttornn1 crimes desta ordem.. . ·;,. 

O Sn. ;t.In:NDEs DE Ar.~mtnA: - Nüo leio esta 
pnrto elo rolatot·io do nobt·o ministro, pot·quc niio 
quero o nem desoj•l que o lia soja tt'a nst,riptn no 
DJOU discttt•so, fornecendo mnis um meio do pro
png:rl-n pela cit·cnln~•lío dos jot·~nus, dnu,do- co
nhecimento do um tloto,rlUO osttllHrria fosso l'larn 
somtll'll esquecido. 

'l'iio J:nntJntnvd mo parece. 
Niio compt•obondo, Sr, presidente, como o 

govet•no só tem nbot•tos os olhos sobro as ton
·tnlivns rlo morto de outr'at'n, e rJUO se t.li~em prn
ticndns por Ignncio .rosú Cot·rua o ~cus filhos con
tra .TnriLy, e nlío se assombt'll, nlío ~o ltOt'J'Orisn, 
não so indigna diante desta tão hol'l'ipihmtc cn-
tastrophc ! . , . 

Si rculmonto Ignncto .Josu CorPun, prattcon os 
actos que serviram paru tortno du compnmçiio 
com os do .Ttu·i ty, digo qno esses netos, mesmo 
examinados como tum sido, nada são diunto dos 

O Sn. ;t.IENDEs DE Ar.MtUDA: -0 procedimento 
do gcvorno acerca do uttentado espantoso de .Tu· 
ri ty" é_innudilo; porquanto, dü n. entrever um de
sejo, unw nspira.,~o quo a lei reprova; p:ll·ece 
qnot·or justil1car,Õn no menos desculpar, um J'ncto 
ro:tlmente· digno do Gdio, dtt cxecr•:wilo g·ernl. 

Cuslu crer, St'. presidente, qno h:rj"a liiÍl proto· 
ctot·, o rruo se procure cii'Ctlmst:tncins attenumil"os 
a bem de um criminoso destn orclem, no mesmo 
pnsso rJne a victimn é pot·sog'ltidn com todo o 
nJ'an. e pot' tod:rs ns mnueiras, pelas autoridurles 
do Cem·:i, · n quem respcJitn cisto negocio. · Niio 
havia outrn occasi:io sinão estn, Sr. presidente, 
orn que os protectores de .Tul'ity attQ'mentusst~m 
os soll'rimontos fla victinw. o infeliz Cot·r~u. cuja 
I'amiliu t:io digmt do commisarnçlío por sun desas·.· 
Lt'ttcln sorte dovtka merecer do ministet·iQ ontra 
protocçiío? Esta mesmn oocasiiío foi u prefor·ida, 
Sr. prosidento, como que pnru nl'l'lldm· o homem. 
mais compotunto parn fornecer provns contra os 
assassinos. . 

I ? III 

O nobre ministro ela justicn não hesitou em vir 

EDVJ\LDO <Í-.-rt:ÍJ\ 
OPr·:IV\DOR 
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· .· ~: !eJ•:pcrnnto o ><Onado nrn longo officio, cm. cujn 
,; .: -·-·y_ernciduue sü pu reco qno s_ •. E:x. flOLlia acreditai·. 
.. ->;":'o Sn. ~mosTno nA JusTIQA :-Pois 'cst:ínpoindo 
, ... , no testcmnllilo do cnn~m·varloros rrne o noJJro 
· ·_senador pé lo Cc;,r:.'t dcclm·on acima do todt1 a 

. susp~i~a. Corrên cstil pronlmcir.do pelo juiz 
mun.JcJpnl, ·C n p_ronnncia foi. sustentada pelo jniz 
de diJ'CltO, fJUC C C011SOJ'\'tldor. 

;Â; . .;Vii!,t_n)lo 'r; úo tcnh.o cxpo:;,to, S1·. prcsiclentc, 
podc,sn-,,·dJzer· sog-n rn mente rr u o .lu ri ty, o ·tre
mendo hcróe do Tnbnting-n, cmqnnnto du!·ar.estc 
governo, jámais ser:í ,inlgaclo, c si fõt• tcrít. 
n .nbsolviçfio. E nn vc•·dodc, pl'otegido por mi- ..... · ... · 
JJJsl-ros qnc proctll'lllll n bem elo seu crime. cir
cutnstnneias uttonunnte~, no passo (JUC cnrt~c~)'ant :.:· ~-<r-·:,·~~ .. -:'·.,l':T.. 

n mflo solJrc a vi c timo, nndn ele liam hn a cspc'i·nr. :,:_,_,;,:;( ·.·-;,
Quem ú cnpor. de pl'occdcr assim niio G capaz ·· · .... 

O Su.' .T.~GUAUJD":- O cllcl'c de 11olicin que 
Y. Ex. nomeou chamou essll juiz do direito 
Pilatos. ' 

<lc l'nzcr pnnir .Tn.rity. 
o sn. JOÃO AL.I'llEDO: -Augmentnm a anlic:~iio 

no :<ffiicto; nprcsentnrn-sc como accnsndorc~·da 
victima. 

. Este é o tc~tomnnllo do conservador quoY. Ex. 
mvoca. · • 

O Sn. l\fENDEs DE Ar.~ndnA: -l~nmcnto ~ince· 
J•nnlcntc n po~i~~·fio de un1 ulini~LJ'O que, sc1n n:~
turafmentc o rJnerer, sorvo du dcl'ensoJ• do tiio 
nlJomi 1111\'el crinlinoso, pmcurando e apr<)SCll· 
tando ciJ•cnmstnne.ias nttcnnantcs, c atG conscn· 
tiJ_Jdo f[l;'" ns autorillndcs,- nmi;.ras desse monstro, 
se.111tn tunda consen•adas nn Grnnjn. 

(T;·ocmn-se apcwtes eut;·e o S;·. JolTo A.l(-;·aclo:e o 
S;·. ministro da {azendct.) 

OS::. 1\IENDJ's DE Ar.~TEIIlA :-0 nobre ministro 
cln fnzend:1 comprelwndc butll o que estü elizon
uo. Oh I cct·t:mwnto os illn:;:tl'CS ministi'OS suei. 
JH'OJHlg'JHH.lorcs m nito zelosos dus prcrognLivus 
do poder .i udicinl! · 

O Sn .. JAGU:~nrn;; : -Aign1J1as fo1·am promovi-. 
dns, ont1::•s tem promessa de o ser·em. Ar.nuxs Sns. Sl,NADOims :-1\Iuilo; muito. 

O Sn. :lfJ,NoEs 01~ AL~mJoA :-Pm·n niio ofl'cn-' 
cler-~e a indcpellllencin tlo. podo1· judicinf n1ío 
querem lJLLC se punn Jnrtty, c consor·vnm os 
complice~. os co·réos de .Turity no exercício· da 
artlot·itlncle, de qu.c ns:11·am Plll':< njud:tr o crimi· 
noso na clcstrnk:io dessa infeliz ra'milin! 

O Sn. 1\l~>xnt>:; og At.~JEJDA : - O fJltO dieú o 
estrungc.dJ'O c}no, sn1Jendo do facto dessa en.rni11-
cinn o dn stHJ tl<~tn, niio liYCJ' ninda notiein-dn JHl
ni(;iiO <lp grnnde cr_iniÍI}OSO ~ Pl'OVHVÇlln:ent'~ per· 
g-untar:< : o que c futlo de um -crnnmoso qtle 
commdtuu cO<rl frieza HJ morto~, que rrtwimou 
um:1 J':11nilia iutein1? 

O Su • .L\GUAI\IltE :-E lhe roubou os bens. 

.o Sn; 1\Il~Nnp: nE Ar.)tEIDA :-O <.Jttc su tom 
fmto atu hO.JC purn puni l-o? 
. O Sn. ~!INts·rttO n.~ .JUSTIQ.~ :- Esliio pronun" 

CJadcs. ·. 
é . O ~n. ::\~ENDES DE Ar.?r~rnA :- Estiio peonun-
·,, ctndos 1· di?. o nolJJ•e mJnJstro corn LO<ln a su:t 
..... tlOLlg'Jlln (1·iso). 
;i:;f,(:,: O Sn. ~uxrs·r·~:o DA ~·Ar.~>NDA :- F.ntlio quc!'iu 

~_,; __ ~_~,·~_'_·:·;,t.J~_=_;_?~?~·~:~- : ;~~:;~~~~(~:;::~n;:lJ~::~~;l.-~s~e log-o cn l'orcnl ·o~? 
,. . . ·> •. -.'0·;S'n.· 1\IB:I'IlES DE Ar.~mto.\.·:-l.Jm g'O\'el'llO COil· 

·set'\'adot·, 11indn mc:;mn_:tlg-um quo niio fosso J'C
putndo: o liJCIIHH", o llHit:S gTavc, o mais respeita· 
dor ela lei, proce,luJ'ia :•ssim, com <!ssa indiJl'e
J'CUt;~a, com essn tibiezu em fll'esen~·a de um t:d 
atfO~tlado? En. dnvidc, St•. prusiuente, qtw no do
llllllJO t10 Jln<'ltL!O CO!ISOl'\'nL!OJ' SC pratJC/lSS() Ulll 
crimu somolltantc com o auxilio dns nutot'iuados, 
jilmnis, scJ•i:l impassivo!; u si o lwn·en,Jo feito, 
contr·u tocln u tn·esnlnpc,::li.o, se clu:g·us~o n lovur n 
ef]'oito, r.:, e . ..; :n1 tnritlncle.-;, tnil V• 1Zns nniorc.~ n nn o 
cri~nino~o. 1~ii'? d urn1·in!n nm momet'H_o. no pode1·: 
seJ'Jilnt dunllltld~o~, sc•J'Iam re~ponsniJJ!Jsul!as por 
honra do g·ovuJ'uo u do nosso paiz. 

Niio, S1·. prcsitlonlo, uiio lliiYCrimn nntoricl:!. 
tios C«;ll1 scryncJo l'IIS CJUO O USI~ SSOill_ COOI?Cl'lll' p:11:n 

·um Cl'llt1e lll<l li0l'l'Clltl<1 .. IUL'Jty 11110 SO lltl'OVOt'lll 
u lilncur nLiiO dc1s rncitfS que. t:rnpre;.:·ou, si niio 
fossr! auxil i mio polus :mtol'iclmlo~ dt• Gl't\njn, que 
se lt:m mosiJ'nrio :mtus <! cl<!JIO!s tio C!' I nw suas 
proleetOJ':<s muis pl'uJtuttcitllln~ .. lnl'ity nlli vivo 
n:J .. rn.niçn· ~eg·ur·ar'.'~~n, O~l!'!rar!tlo :1 :~bsolvi~río. 

btu IJ bom s:dJJdo a<JLll e la, o llO cmtanto essns 
ntltot·iclndos srio e [ltll'Cco CJLlo continuam a sor 
eOUSO!'YllllllS. 

Estç•tl_ porsmHiillo, Sr. p~csidente. ele que na 
cxposu;;ao do tJ~on1t.•ndo c1~1n1e de ~Pnbatin·~"··a o 
noJJre ministt·o nn snu rclatol'io niio <:onsitl'erou 
n q uestiio scri:nncnLe como elln devcrin so1· si· 
niio vcrin q ne o nosso paiz vni Jicnr <:ollocad•), no 
cunceitü dtJ .i!:uL'úJHt Cllltn, etu sitaw;üo 1rtu.i Ues
rnvnrai'CI, (Jnandu este f:<cto. com todos ns suas 
~~~ripecins, l'ÕJ.' nlli bem conhceiclo o npreciado. 
11 rg-urt~t•cnws entre. os povo~ d.-1s regiões ,.;;OJni:
sdvng-ons dn AnH.wu:H do Sul, o n1csn1o .nhi om 
csc:dn pouc_o invojavel. O ministc1·io porlia ÍloU:- -
pnr-nos ma1s r,:; te desgosto, t)J'oceclcndo 1],~ IIJndo · 
diJl'ul'llllLC. ·:·: 

Est:,tnos cm·Ag-ostc de 1870, Sr·. presidente·· 
lw.qnnsi um nnno qnc se perpctrolt cssu g-r41ndÔ 
crin1e, u .lllrity, cume ha ·pouco disse o nobt·e 
miniSLl'O da j nsti(;'n, DJlOll:IS cst:í Jll'OIHlllCilldO f 
(ris!J). 

E' dcplor:r\'CI, Sr. ]liY;sidoritc, c dcv.-:mos todos 
senti l-o como IJt·azilcims ; pois que o !'neto CJUC 
acn!Jo de rclntnr <i de tal enormidade CJllC n1ío · . 
t<!lil nonlc (npoiados). · 

Pnssuroi tt outr·o nssnn1pto. 
You I':>ZCI' agor·n, S!·· ,Ill't)SidCJ~t:c, ~1mn pequena 

porg-lmLa ao nOIH'O nu_n1stro da JllStlt•a; tal\'07. S. 
Ex. nos yossa dar 1 nformn(•lies, po,.to qnc no 
caso cn nno possn esrernt• que as riu bons. 

O Sn. PAil.\NAGU.~ :-Est:'1 muito prevenido. 
O Slt. l\f~>NUJ's m~ Ar.M"WA :-Podem ser cxn

cLng, nws JJous niio ns cspct·o. 
. S1·. presidente•, cm 1800, SO!ldo ministt•o ela jus· 

tJtn_o noiJJ'<J scnr.dOJ' pelo l'wLthy que me cst:.'t 
OUVlllUO, liJli'OStmlOil-S!J llll1 [ll'OI!3CtO :t l'llSpOito 
dos cus::11nentoE nciiLhoiJCos. Nn le1 n. 10~/1. do H 
tlrJ Solembro du 1801 § ~."do mt. :1.• se lu n se· 
gninto disposioiio (lô): 

c 'rat1lo os eo!-'nrnc_Jttos clu que tJ~ntn o~ '2, cOmo 
os do ]lJ'ecedon te, a ao pouol'i'<O gowr dtJ benoncio 
desta lei, si entro os contruhéute~ so tlu1· impe
dimento que, ·;w coll{o;·midatla das lais em vi[}01'IIO 

~.,, ... '. . :;; :;_:.!_~:·-;.-. ?:~~7;~!~ 
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·-- ~- : ·SESSÃÓ':~.EM 7 DE AGOSTo: ·~:~;~:·>;;~~·\):,;; 
·-Jni;ritií·'ú;;:nnqnillo que ni"Js pOs~n·:~ér--~1i~ifli~~vcl, o sn. l\rr,NDEs DE Ar.liBID.\:.....,.Estou-lléríó:aé~'-''-'.;:·::._;;~: 
"obsto-.no·mntl'imonio cnrholie:o.· .- · · - - ·,;,:,·.- !JLle o no~ro ndnistro nos lw de dnr: úmn'·'c~a'r!ta~~:.:-:.:~·;. 
_. Nó rP.glflnriwnto d .. ssn lei, o dê'>crcr.o · n·f' :JOGO liii'OI'lfltlt'"'! _ncen:u do. tucs rnç:~o~, e :~o .niesmo·r~,,.,_.. ... >--

:_-,:t~.~:: de -17-dc A!JJ•il do 186.1, •cnpitulo 2.", so.d•~~un- t0111po U11Llc1:1 dus ITI!'rl!dasqLW,JII tomou pnl'3-(jt~o.S::?~··: 
~·;._ •·: _.,.t . . -~·volve o~sn rnott~rin, nenndo n juiz do clirciLo on- esso rnnl :-;e,Jn repr·rn11do e niin :-;onggl'uve~~ou:- __ ;_~- · 

-~,.;~~~~;.;.S:·._- ·,;;C~I'I'Cg":i~O dE. ii[)J'eciur tt.lf!S irHpP. linH!lllOS, rn:H.; r~nttio O~IS [J';!nCJ1-tiiJi.%:lJ'Ú tlS5H_•gUJ~:llldU _.\fJUC;~;t_:JC;Sf .. :· .. · 
·.::;;:r~i.;,(:{~::,:•·,.:tudo der aceórdo con1 o :11:tig-o da lei f!LW ucubei f11ctos n:w·exJstern~ e nm so::llo .de rninlut';:p~rte· 

•,;:;i\"~ --.-·de ler. . ; c Ludo 111n I"Cilll no mui hor dos lllll!ldns>- --.-~~_,·_ :· 

, 

-·-: ·' · Enlmlnnto, S1·. prcsidcntl', tenho tido noti<·ias, • _l~rn out1·os a'~~lfi)Ptos, S!'· presidetite;;aclrer. 
n:io ~ei ~i siio ('XtH:ta . .:, c~tirnnrei qnc n;1o ~ejnrn, n1nt1a o nohro tnuiJ~tt·u n1n1to :1n1undo.,e", u· rneq. 
de-que pud,·es qno nLir:11n n l1ntina !is OI'Ligns, J•UI'I!Cfll', IIHll [li'Cl\'CIIJdo eo111 o sonad .. , en11 Oqui!J 

- m Udn 01 de I'CJig'iiiO, CD:'/1111 -~e, C Jw j LI iZfJS do I'CIIiiiiC::Il LC é'llCel!llii'IOOudo com Í~l<t, sÕIJJ'lllU<ÍO 
direito qne 'c prcst11111 :1 f;ll'ilit:or esses cnsnmen- quanto 110 [lOIIlO de niio Cfll<'ror S. Ex": cóneordtl'r 

.tos, j nlg11ndo __ uiio lwvcr impcd inwnlo rJ uc os co111 ns emendas d11 i I Lustro rorn 111 is,.fto n resp :i to 
. <)bste. _- de c:e1·Lns vo1·bn~ rlo son Ol'i'rllllCIIto. Parece-me 

·Filt'O justie.n nos mini:::t,·o::; du~ igrPjn~ prr'sby- qu~-~ o no!Jro rninist._·o ·nfio "t(n'e J"::1z:io na insis-
~tel'innn e ontn:ts, c~tallclcl'idns entro nós, pnr·quc luncin que fez., o deSeJa nl~lHteJ" ... 
cJizem: •Si cn~t~mos este~ homens, eí pm·quc elles -

__., nostJ'IIZum u ucelnl'f•<;iJO du eJn~ Jl'"J"m f1iZ01-o, O Sn .. ToÃo AI.FfiF.DO:- O plt~no de conJlicto, 
:{)lOis esti'l<? sem in!"perlinlent.o .. ll Um do . ..:sc:.; nlinis· de colli:-:fio esl{t i.I"nnspttrent.c. . 4 

tt·o~, tendo etl-lJ':a Lado Uestn rllntcr~in ern outr·ri O Sn. MENDES 01:: · ./', r .. :\ri~ID.\:- Não yojo u m;l 
s~~M1u, fez pel11 impJ•un~n n •l.••clm·nç;io de rjue raz:'to fOI'te, solidu, edille3nle npr.,~cnturln pelo 

.SJ. c11~:1vn Cl'll porque 11,; nutor1dndcs elo pniz ns· IIObJ:c rnini.<lro Clll pr•'• do• sua reluctnricin, r:orqml 
-scg-nrn\'tHn nos d{J(·u rnen tos ni'io haver pu rn isso en LInha vont:1de de SOl' -ngTodn vcl a :::; . . l~x. v o .. 
in1pedimen:o nl·:um! tundo n l'nVOl' do seu OI'ÇIIIIWill.o, pois n \o ne::;o 

J:l!:io .<Í sll isso, S1·. presidente, fJUC ~c'rin nl•l a :~tlvcrs rios os m•·ios de ar.hn,tli"LrnJ• o pnii; no 
•:e1·to ponto n menos cornpurn:i\":llncntc com outro pn_sso <JUC :1c1Jo nlg-Ull13 l'IIZÍIO dn parte dn colll-
:f'ncto que von·ref;,l.:w·: bJm·idos que bt'Í!.!tllll c~~rn u11:-os::o n:1S cutcnd:.ls eeononlicn:-; qne Sng-gnrc ;·c 
~u~s ronsoJ•to . .:, c :t"' nl1n n donn:11, r·c~olvern e!lMH. de nssinl propondu_JJHHiida~ q nu pn1·a tun 01 ini:.;tnrio 

, n_ovo, c ndJ:IIll ju1zcs do <lil'uito fJUC li!Cs fae;i- que se diz tfto 7.cladoJ· dos diuhcii'Ospublieos, tão 
)r tom o c:a~nn1ento da r11c:Hn:r sort.c fjl.lC no:-; s:H.!'Cr-- ceonomico crn ~.IIHIJlln, dt•vinln ~m· ruui.·ng-rndn-
, dotes. E' o que rne con~Ln. veis; e :rLü dir·d ll1:1i;.;.quec~tn pnt·te dn 1'01·tnnn 

As meninas ou a~ scufuH·a,; que cnnL•'IIIIcm tncs puJJiicn ccouomi~atln podia :linlln fiol'l'il· .-pnl'n 
casam,mtos, siio inlr•irnm-·nte illudid:.s, "sron n-~cnii11110cl31' ontl'us jnizes do direit•l- qno por 

_'ttssim persuadido_, diz•·nolo-se lhes. qno 11~ !L•is 11hi Yi•·s~em Impostos [tclus :1~semldé:~s provin-· 
perruitt,~rrr t:ro:-; ennsoreio:.;. o Jle:~Jnp.eoit:Jdn~_,nindn cinPs 11:1 cre:~~~:10 flú non.~s cunlnrcns.,·: ... ' .. , 

·In:ds •·onvcnuidns, qunndo lô111 11111 dnetHn•·rlt.o C1·cio, Sr. JH'e~iden!o, qne o qn.e .. :.:mnis ,:fez 
-'-flUihcntico, <lc~pwllo rl:ld" peln juiz <ln ilil'tiito ou S. E:c 1'esenti1•-se u indispür-sc con):. 3· com-

-- .'~tnunicip31, dizc11<1o qtHl n o lia impc•litncnlo nl- rniss•io rui a rJUostiio do> oiTiciucs de g:!IJiucte. 
:-gum, CJU•• O[J~I'-' n SOIIII.'IIwnto cnn, .. rcio. O S1i .. !nÃo Ar.t'ltiWO: -Q-uando 01'11 do p1·0· 

-~~·:··-' Úl'n, :1 lei é p:Ht•ntc, é nHtito c!nJ'il e po~ilivn, g!•nnHna uão ter,::rn os nlilli:oitros officinc~.~do s-a... ._. 
_ nrto podcr:i sct· dm.:vir·t:wdn; t~1n~1 .eu niío sç1 si o IHncto. · ·-~"~•.·_.·- _·;, .. ~~·~:,_;.- ·~-.. <:,.;."'· 
'noiJrc nunistr·n JHI sun Jogicn .1 11r. 1cinria tern por- · · - · -~ ·~ 
•,_ve·' tum cJo>eobn,·ro cousn_dilfllJ'onru dnqn• I ln que O Sn. ?th;::;o~;s DE ALllElDA: -.Este -ri1'íoi~t~rii):f;· 
-~me" p3r<-'ce uxi:<ti1·. u que peço." S. Ex. •! qtw si ~omel'ou ".runcc.:ioiHtl' _J'tlZ<•ndu umn iue:r~a~i.yi'V:a;f;:-:,:. 

nc:.sso tot·tuu• n o~·cnJml' H LJ'IIJtliHI 11estn cnsn, a exr:->t0ncr:1 do.~. otiiCJtws de g"ldlillet~~p~r:~eu~~ .. ~-
co•~<O ·devo p1·osnn1 ii', ,] ig-n<J-se do diZOI'-JIIe, e no quel'or externllnnl-os de tnl f<il'l113 .: que_;;.nunca 
senildo $i Ps~c~ f;:wto:o; ~ãu rcnL:s e t~:11 sido np.. uwis Stll'~~is:-:bm_ti supct~tlcio dn t.errn~·,·Gust~múito 

--. _·~ ···mph1.t1:l,:.~LicJ1 , 00S11 .~o,,,u 110!'~; 0i,•r(1• 0•1.:.ne.·dc1 •111:<11_;e·-·c•llll~·J.:f1 .. ~u 1n:0n1t1~n_,o111 ul•111oe~',.:,o5· de cx:nninnr estus rJLU•stües, p .. rr1uc é u'm->~:festudo 
, _, u , • "" • u mo!·ul• IIIUÍIO cnuvo:nienlc pum :HJUi!ntui·.p me: 

d(•ploravui:< quu tn•·s l'ti•·to:< pod••m r.rnzol' 11:1-SO- reetnwn to I'Cul dos· nwmiJJ'QS do Ulll guiHncte·a 
ciedudn, soiJrt•tudo f'ln III:Jto&·in do sn,·ccssfio. sua Jll'irnoir·:l cxhilJif!ão. · 

,, ,..· 

· Por Ol':l, Sl'. pl'U"idcnto, niio t••nlw 1Jll<3 J'nzel' no Estu rninisllll'io te111 nndndo r.lcs1le o sou nns· 
· ~- · nohl'f! nlinistt'O:I nlf!IIOI' eensn1'n pOI' es·.:c'S clesvios cerlolli'O dt!.o\rolw·ão l'Hil ovolut~iío; srnn idéu lixo, ;7-~d:: 

dns nossn:-l lei~; ~ómente dc!sejo snbet• si tne~ l'ndos pns~HIHio elo c1•ro .. en1 üi'I'O, c~ndotnnatlllO, t·e·.. .,..-~ .... 
tGu; I'CJuli<lndo,o t••IHI0·3 cnnlweor.o quo S.l~x. tem Jl<!llindu 1-:oju o ejno hontcm nppl:111d1U o ndorou. ,, ---;:.:-· 
rt.~ito. flOI''l ue IHI tur;IIIIWll LO c::~ to !.'l·n \'C liSSI'IIllJII.O E' :I~Silll f.J nn :lO C li tt':l l' 0111 fnnc~·üe~, tJ ii".:: :- ~~.~-~: .... :_:_'_~_-.-:;_._-.:~.·:.:-~_-_': 
dovin jü l.lll' occupndn s11:1 ill1rstrntln ntton<•fio •Guel'l':l :10s olHcinc:< elo g·llllinl'!e, sua existencf:l- ---_, -: ... 
nos qnnsi dons nnno.sc.ml q11o S. li:x. so tem ncl11ido é 11111 Llispundio ~ç111 utilid11du, u:tstmn os~"~11~p1·e- - ~, __ .,~;; 
~i ft•ento do tnini:-~lorio da ja:-'Lit·n; o pül'lnnto pet~·o g-ndo~ flu.st•crt.,tur·rn;.rnliS tlc!poi~ tl,! :dgunl~·.tep~po ; .. :· .. 1~~~ 
CJUü nos C:o'CI:It'Cf)il, J.iOI't(:lU t.ltt.IIHint-'it':l por (fUO US ~ll'l'OpCtldtdú O COUli'WtO J'úCOilSidLH'U o· CL\~.01-:-lllZ:: .~ .·'"-~-~·~~~~.-:. 
eou~ns llltll'chnlll, Cfllll os. oxerHJlln~ que so. viio honlt'lll, niio er;lln Uio r111'1 t•ou~n eouJ_~~so~~.os :.:'"~- ;~:-:·. ~~~~ 
1l:nülo sog·undo Olli!O d izOJ\ nito sei n Lú fJ uo ponto nllgTt I'H\"':.1, o:.; otllci::cs do gnllineto ~ ·'-licnsetuusc:''. _,. ~ 

- ... c~ c nt•cmn~ com so"mcJhnnLP~ oxemplos, que fHII'n rnclhor. g ontiio oxert·ntll o posto c:·.·.>_~:· ·- ' ·•· 
oUIJ'n~ lnlvez niio sPjn isto nm 111:11, 11111s qrw Jlllrll 0 Sn .. lo.'i:o.Ar.FI\IWO : _ 1;: tir:11.311/zit'é' chéfos 
mim o é sem dnvidn nlg-u11m, e n•oio quo 11cmo . 
eo111 n g·rnnd•• Hllli(•J•iu tln populn~flo do Ur·uzi[ e[Liol de J'e[wl'll~l,,O P 11 1'tt olllci:~os do gniJinete; 
Jlnrlillw :ts mesmns Cl'OB!:n~. O :-;n. CAXSANs:i.n ''" SJ:o:-I:,Jnú .(1JI't•sitleute docqa.-

0 Sn . .IAr.UAillll": O cxomplo é do terríveis .~ellw):- Ondo se l'oz isso? -' '. 
ofl'eitos pum a I'"" o moJ':llidml.u dus J'lunilias. O Sn. Jo,i.o ALFlllmO:-:No ministct'io do V; Ex. 
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.122 ANNAES DO SENADO. . .. _ , : .~}tff:.~:: .. ::.;t:~,;;:. :;;~-;:;(<· 
.. O Sn. CANSAN:'.\o n~ SrNrMoú (prt•silleute do con- n~_o póclo. di~trnhir do um. serviço or:dJ~J~'~>in>~i}> .,. ;· .,,•:;;;,-' •· •·• · 
sellio):- Com vcncinwntos? dr"i>en~:rvel n_este umpreg-trdo,.por;qunnto;;snbrnclo ·.•;;;-.:., ... · :·_,·_-· ' .• -.·.· .. :.•;· ... '.:_~·.:;,{;:_ .. :_ .... ·.,:.: 

··: O Srr •• ro.to Ar.r··nr,no :- Niio ~oi .~i 1!0111 vonci- de snn r·epr~r·l.iç~o; long·e delln, nfió,'Jl6'ele:ror'certo-· .. :· ·• .. 
merrtos. rrrn~ som dL1vid:r nlgurnn rm~endo fnltn ir olrservar· n rn:rrchrr elo seu surv'iço.·c·monos:~·fls" •. :•. ·.. . . .• ,_,_,.; 
S'Un rupnr·tir.,iio, cali~:rl-o .. Poi' outro !:relo o rninistr·o r·h:rrnnndo~· ·: •• _~gi;: ''.• :.,:· 

p:.rr·n o seu. 1-!'ahinete o lllrefu ri e u.rnn repnrti<'ão·:,·;•.;:~-
. O Sn. CA:-ISANS.\0 D~ SrNr~mlÍ (prt!sitlentc do crm· 0 ·· • - S • ( · ·' • d · '· -: .. u ) · I' t · :>H. -t,;AN~AN~AO o~· INIM!IU prtmU•t'nle ·• o .... ·_,.,· •. ;_~·;' .. >.:_·.,··.·. 

se t.o :-, ,.es a provnr rs.<o. Ctinst•liw):-l'r'imcirnmcnte niio li olilci:tl de gnbi'~>.;,,,, ... • .. ·· · ... 
O Sn, :'.JoÃo Ar.I'IUH'o : -Tom havido rcclnma. no: e_. 'l'l,':rbnlh:r no rp~u g-~ll~ii~ete, rnns vni todos-.:~;;:· .:· j.::.;~.f:.·,:, :::~:~;"- , ·.: 

r1ícs, n· ir.npr;cnsa f,(•m rcel:rrnnelo. os ~J ~~ .'\-,~~;D11;~-p~E.~tÁ::~~~~-~::7:~~tou f;r lln,nelin_:_._~··.·_·':_:?_f~;_·_·_: .. ·.·.·~-·--~-·;,;;_,_·.'.f_._:_ .. :_._~_·•_f_._•·_._ •. !.~;:_):·~_:_'_:.: .':.,/ 
O SrÍ.' CANS,\Ns.to or~ SrNmnú (rll·niilt•ulr• do crm- - .. ~ 

selho) :~A im prensn ~errrJI!'C c~t:'r di~po.-tn, r:omo 1 h esc, excellent_rs,;rrno, e V. Ex. ost{t 111 nnndq · ... -.~·5">1:'·~:;;;.i',:.:..·,,···. - •. -; .. 
O nOIJI~C -SCO:IdOr, :l t:(•JlSUI'IIr OS H C tOS ilo g'OVCI'IJ'), nn h ~-·pof.llcse, e OULI'H COUSH • • • _ -.: .. '. ~· .. ).~~~,:~!!.tJ~~~i·.,&~·;~<:.···~----'· ... 

o Sn, JoÃo ALI'IliWO :- Is~o tarrr !Jern 11 ::;0 ,; O Sn. Ar··voxso CrcT.so (ministm. da (a::enda~,·.,:::·yi"-"'"'Y{t:-;'41!,'1.~·-',';. 
exneto . .-\~orn, q uo 1'~1~0 oppo~iç:ií.o l't•nnca e cJnrn, -1\Jns o nrgu rncn to ü côxo. _ .. ··.·_ .~._~~~~~';4~rJ.,_~~~{~!;~~~;;~' 
ufin hn d!l\ridn. ' O Sn. :MRNDI~S DI~ Ar4MEfDA:-\7 • l~x. vet~:i que.·:·:_~?~~~:-:'-~.:~:?.:~~_:·.-:~ · 

O Sn, CANS.\NSÃII DI•: SJNDIJIIÍ (Jll't!.<irleole do clle andn bem (apoiados). <··· ·-.. ,:,":-;_:~-:·.'r;•·\f~??·' . /i;·-· 
couselho):-l'~:sso cham:rr- p::rn olJiei:rl d" g·:rbi· co0

11111
S
1
J}.!c··o.T.o.\n ALvngÓo:-Isto do côxo não ·:·.s ·-.~_:':.')'_~;_}:::·_-)·> .. , :·.; :·_·:_;,,' 

~~~~e~'ici'::'\~~~;1 ~~~~-g~l.rufc•s d" J'i.lfr:ll'tÍtJiiD eln rni- O Sr:~ CANSAN~Xo nrl SINTMJJIÍ (pt·esidente do con> ,-.'::,;,:..::)< ? . 
Q Sn. ?llr::~Dr.s nEAI.~mw.I.:-Di:lllLO d:r pulnvr:r St!l/10)·-Vai :r fJLlúlll Lowr :;.·::::·· .. :. ··•. 

~o~-:~-;:~~~~~.::,~or~-~~~~~~·l'I()A:-Pnl'rJLW níio 111.:do? no?I~~··J;:,;:?,~~-Ar.vnrl~O:~~üo vejo ninguem eôxo ::·~~~~~~.i~;~{ 
O Sn. i\fr;Nrlr;s uJl Ar.~mtrM:-0 uoiH'il JH'csi- O Sn. l\IENrm~ Dll AL~tr,roA :-O nobr·e ministro 

dcr'rttl do consellro p<'>de tudo .. · dn 1'11zeruln foi t]JlCJll.llisse fJUe o nrgumcnto era 
O :-;n. AFFONSO Cr,L~O (ministro da (n:::Pitdct):- c:ôxo. 

E' pr·ecl~o dr~rrroll~Lrnr· pot'íJlte nirn pórle. O Sr.. AFFON~n. Crlr.~o (minisl'l·o ria (o::fnrlct) :-
0 Sn. Ilfr.Nor.s nr~ Ar.~rr~lll.\:-Por·qrw ns rcpnr··. Como h:r prrr:reo V. i<:x. disse que er·n outro nr· 

tiçües, "i tr'llll eltel'l,S, r.\ porqLHJ pr·cr:isnnr clelles :;nrrrento do no!JI•o rninistro dn jLl<Litn. -
p31·n ben1 díl'ig-il·:1~, nt:tnlnndo-ge nssitTI a regou- O Sn. 1\h~NDli:S Dti: .Ar..'~uunA :-Nfio hn clnvidn: 
lariel11do do ser·vir;o fJ LlO nlli se prc;stn, o fJlte ni\o 1\f:r< V. Ex. niro viu :rindn sin~o urna. prern issn 
~ po~sivel r:orn o :rlnrrrrlono. e j:í v:ri rlizendo que o :rrgurnonto cí côxo, mns. 

(Cn.t8am-se tlh·m·sosapat·tes.) d':rqui :\pouco Ira de v,;,· o eontr:rr·io. rp:re elle 
M:r~. np!'oeienros este faeto ern si, sirnplesmenle tern muito bons per·nas par;r :rnelnr (ri.<atlas). • · 

a theso. O Sr.. Ar•FONSO CEr.so (ministro dct (a.:::mida) :-
Assugurn o noltr·e l"'''"idcnte do conselho qno Vmnos vêr. . 

S. Ex. tem o direito riu eh:nnnr :r urn clrefe ele 
repm·Lir:iio JHlrn sen•ir ilc oiHr·inl de g-nl,inete, eu 
digo e snstento qno S. Ex. níio tern este rlireito. 

OSn. Jo,\o Ar.l'llrmo:- Apoindo. 
"o'sn. AFFCÍNso Cru.so (minist,·oda (a:::tmda.):-

Vc,imnos n denlonstt·açito. · 
O Sn. l\fENngs DB A r.~rgroA :- Yon demonstr:rl'. 

Nfio est.:í (wcripto en1 lni •. ncm ~eJ•in preciso. nu1s 
r.stri no n~piritn i!n ~Pgi:-;Jw.:fio, e .~nn _2111ll)l':llh'fiO· 
pal'tl o cnrgo bon1rndtca pu1·n-quo lnnc~ue~ 1~st:nrn 
de>~tin:rdo. 

Purqnc é qnr· :-:o n~:rnein n nm cid:rll::ín t:hcl'e 
dt~ Ulll:t J'i'pnl'Lif·fio'! J~' por·quc r1 govPrno repn
Lou-o o ltrrmeni :tpto :r .berrr ser·Yir nell:r e diri
g-il-:1 conveniPTttotncntc~, um vi:-:tn dns uLLri!Jui .. 
çõcs IJLH~ nu lei e:o;tfw deelaJ•n•lns ••• 

ú Sn' c,u.-~.\:-;~,\0 "~ SI:-:mnrÍ ( }11'Csitl!•ult1 do 
ao,s(![lto):-Si V. Ex. demrllr,;trtll' q1w elreflJ do 
repnrlic.~;io não dirige. n SIW repill.'li,;fio, entiio ::1 
snu dcJnunsLn11;:io pu~ll.! ser Jl~:ILL~I''el. 
. O Sn, .Jn.\n A r.r'nrwn :·- J>uis onl::io e li o tunr o 

dom d:r uldfJllidude? 
(; Sn. CAN!"AN~ÃO ni~SJNJ:\Int'· (!ll'f',o;ldt'llltt do cnu

.<clho):- Ni o lnrrr o dorn rl:o n!Jirjuid:rlle, ,;em 
dnvit.ln, nul:; Lra!Jnlhu, o snt.i:-:l'uz o~ ~er\rit.;o:-: :.l ~cn 

O Sn. ?llE:O.'IJr·:s 111·: Ar.~rrwr.l :- E~tnlwlot•o :rpo
na:- umn Jll'ellliss:r diwndo IJII('. o nnbn• miuislro 

-

O S11. l\fr:::-nms or.: Ar.MF.rru : - 'Fnllo nn thesc, 
nãn you ü hypc!Liwse; pcln Jrypolhoso ,,te.\ nem·JJn· 
officwl do g:rl.rrrrf!tu. Om, nn Llwso,n:io 11:1 eli
roilo, e nem rnr.iio ele . eonl•oniurrcin p:ll'n elis
LI'tlllil~, ll.:ÍO Ulll :-;implPS Cfllj)l'Cg':H]Odt! reprll~tic~iio, 
rnui fncil ele suiJ~tiLI.rir, rnn~ o i!hCfe de umn'r•l· 
pnr·lirilo, crrjo~ ~en•ir·os niin podem fneilmonto'. 
sol~ :o~uppric.IÜ~~ ~~ mesnio enlprcg·:ülo de on1.1~n o r· .. · 
dem,e rr:io ii·!d :rlüm. O qne rno irrrJHll'la rroste rí1o·· 
nwnLO r.\ o que se rofer·e "'' uobr·" rninist:·o da. 
Ju~tit~tl, quú quc•·ia l! nind:l quer p;p·:1 :1uxilird~o 
JJO t1·n.lwllw do snn pn~Ln dons u!1k.,ne:-:; tlc gubi:.· 
ncte,qumrdo mn, p:rroce·rnc r]ue l.rnst;rrin. 

O Sn. · r\I•FoNsn CgLSO (ruini.<ti'O da. {rr::mula):-
E' O <JUO [llll'CCe. . -

O Srr, l\r"Nrms o"' Ar.M~rnA :-E' o que 1110 pn-· 
rcr·e scrn d rwi<.!ll, u ,; o q ne n rnr.iio ost:'• dic:tn ndo 
:'1 prhneiru visl~l, ~nlvo do1rwn~tr:1l~fio cuutl'al'in tt 
(jliO Sttjdl0-1111'. • 

O •p:o L' q rw um rrrini>tro Jlórle dcscj:H' tlo um 
ollii!i:tl de• f.WIJinclrJ, r·n,io :lllxilio r•or:J:r:'rre qunrrclo 
~~~tit eel·,·:ulo du~ inl'ot·tn:lf'ües dm~ difl'orcnlcs 
~12.cçlíos tla sun I'C}Inrl.it•ão? .Muitn 11nuco. 1~, si n~ 
qnot oxtr·w1rdinal'ius, pc.'lde tHIIlbl.'lll prnctu•:d·n~ 
ern ouLr·u Imr·te JIOI'CJLW, l't:lizrncutu nost:r crit•te 
o lron!'lldo rrrini~Lr'" do ju~Liçu :reillli'Í:t rnuito 
q11ülll o pullt•ssu 111 fnrlllD.I' u eselnt·ec(~l' convo .. 
ni«~Hit('J.nenLe ll!JS nssunlpl.o~, :dndn o~ rnuis deH· 
cados do ~11n [mstn, 

.: .. _;.'::.7::,;:;:,::.~:-,::c:r:~ 
I 
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}:~-~.->::~~~; ~.,_ SESSÃO EM 7 DE AGOSTO. 1:23 

'. :? .;;~crê{ot.'iit;ze .. um ~meio! (le gabinete é, e rnosmo 
,,· ri~----DII~, poderJU~lC:;.lJ I em, 00 ~g-er:nl_. : llffi ~- orrrnni;wclor 

.>' .. ;de,~pllpeis._,;pn·ra t'!wilit~n' no ministro n sólru;>io dus 
. ·que:;tões .~que e ub1'1gndo. 01'11, 81·. pre,;iu(lllte, 

.,.::Pa':n .o m1stm· de org·:miz•~d<?r ue p:qwis neeos· 
~ 'SIII'IOS .par;~ O (JSLlldO dos IIIIIUStros O 11!11'3 O dCS• 

. ··.~:.· puch~; .seryiço 1nui simples, p:11·ueo-rno mui 
;, ·.,) ·: , . • .-~uiTicJen!c um moc;:o de _alguma i!lte!ligenciu e 

"'· ... " · :·'~. --c;:,..··Jllu•t.r:oç>~o; e 1111r11 1stonuo se. fnz mrl1spensnvel 
;.-,:.·:,·::·~ .. ;~--- .. ~:-.:.:7_.~,~~-;->.:,:./(/n~ p~_~su~cn d~ u_rn chc.!l'u .de ropnrti(;úo c:orn o iii· 
· ;·:~---~.., ·- · .-·,/:: ... _":··<-.'·.·conv_tmu~ntu de desoJ•g·uniZrtJ_• .. so o :i._Cr\riço inlPOJ'· 

~ ... _:.",/~~>"~;'!~-;::-~--~:~~--~- ~nnto:. ;:i :-:c1~ cnr~o. scJ'Vit;o deppndonLe n5u ~ô do 
:.:.:.:., .. :_::;~~;.~·:·;~~'~\~~~~,~--~-_,.· 1nt.elltgencw e riJusl.r~nçfio_, co•••o do expel'ioncin 

;· , ..... ·.,..,~~-~':··_!·}.:·:.:.~_~f .. ·:;·::;~~:. e ·de· tnetu, pnra born rnnrcilnr. E o Sr. 1ninistro 
.. ~~)~~-~;;,~·-;.:·:::·_:~:;~·:--~.-~::da-; ju~ti~~fl n~io exig-e l::m1o. . 
·,<:;.:~.~fê;.,"'P:'-i4,;:<. "A um chefe tle rep11rtiçiio, co•no hn poueo t.r11-

·.:~~~~~:-~~~~·':,._~·.;-...,..;;-;.-_ _" JOU:·SB, ~m·ia 1 :düm dl' rnnis comu10do, mais con
. -::i/.-:~·-/-~'\'~~-:-·:.;~-~ .. _·-voniun te c ncer1.:1do i nfo,~uwr ~oure os no(l'ocios 
:.· ,:·_, _ _.:_<.~-·:_>._ ... _._.de"sUu •·epnrliçiio de qno presurnc-~e Wr

0 
rrwis 

<~ ;':'i5:-2:':'f .-;pleiw <:Onhecimento. iln q~w si o tTzern, estando 
: .. :: _:~:.~.:--·::_.:.- . . _n_o ·gn!JrnCt(~, com relil(iiiO a outr•n-.. ropar·tiçüe:o~ de 

.. · -·:-~- ~~::-• .-~:-<:~· quo··nnucn podeJ•;.i eonllccCt\ sin5o rnedin.tlte ge-
" ~>:·:.; .. ~:.~:.-~i:<~~ . net~'l '-~·ltldL~~. . . 

. .: ._ .~~----~~--...-:~~~7- _:.. l!t, :sr. pi'C~ldentc, st os elwf~·s tlo repnrtiçü,•s 
· ··.,; .. ,.~:9-;:· .. ;·,·~·''':.' siio os mais :Jflllpl;~do~ pnr11 otlicines do ""binetc 

"· ·---'<' ";:.:t·- corno pa1·qc:e r·c~niLnr~ da~ pnl:~vr:1s elo Jl(~JJ'O pre: 
. ·-· si dento do conselho, si isso t\ imlispensn''"'• entilo 

S. J!:x. devi" ul1.·1rrtnr parn o seu gnbiueLe n 
todos os chefes de rcpnrtir;.iío do scn minbtolJ•io. 
Por conse(lll_CllCin, 011 Jli'OVn de UlllÍS O SCll 31',(('11·· 
·menta 011 m•" tem vuto1· nlgnm p:>ra dizer: •I~Ll 
posso chnmnr p:•rn o men g111Jinetc n um chefe 
de repnrtiç:ío. • Niío senho1·, niio púde. 

O Sn. JoÃo AI.F111i:DO:-Apoiudo. 

·o Sn. i\Tii::\'DEs n~ .A~Mii:IDA:- Póde chmnnr 
. n rpwlrp1~1· outro runceion:>rio (]e inferior cnte

g·orin pnra o ~erviço (JlH' j~i n~sig-nniC'i dn orgnni
znr pnpf!iS e que niio ''s!e.in pl'eoceupnclo,tiio sujcit.o 
no serv1ço de 1mn se"""o eorno um chefe de repnr· 

. tir;iio. Póde ('lwmnl-o: corno hn ponco do~eln•·on 
· .S.Ex. o Sr. ministJ•o dn ngTicultLlrn, porfJUnnto .o 

quo · n:io póclc n n"IUni illnst1·e presirknte dn' 
consf'lho, qne n:~dn teme? Nostc sentido impe· 
rnnrlo o .<ic voto, S. Ex. pófle tndo. 

Mns si o nobre fll'l'~idcnte do ·consr•lho. ([lliZCI' 
reguln!" n ~en tll'ncedirnomto po•·unw !Jon prnlic~ 
·o facto em c1uest'oo niio so póde sustent~1· pnr~ 

~ qn(: elln lhe_é contt'lll'Í:} •. e nnm e:o jn,;til1co ror 
mew dn r:ozn··•, do cs[llrJto dn le1 e dns conve· 
niencins JlLlblicas; o, pois, j:iínnis S. Ex. pollin 
chnnHtr pnt·n SPU.g-nldnPle a nn1 chefe de ropur ... 
ti~•iio sem levnnt:or.sm•ios I'Cpnros. 
· l\fns o no tore mi 11 ist.ro dn j nstiT·a niin qLtor pnrn 
Q sen gabinete lllll clwfe de repnrtiç:io, n•ns tem 
IH"Ctorv·iiu pc•UC11 SOitHJilOS, cxir.:·e düns nJTici:w~ dn 
gnbincte p111'n lhe org11niznrem os propeis de sn:1 
pn~l.!'· pi'Ctllnf.'i'•o qne como jü observei niio se 
.rust1l1en. - . . 

P:u·:• qneestc,1n em dw n sem pro Jli'Ompto o e'i:pc
dient.c de seu g-:li.oinetf',lli::toque s:'oo de m:>is duus 
otllcinos que IJXige o nobre mini"t1·o, nté JlOI'(JllC 
boje o n1ini~ter•io dn jnsti·r;n estri lh'I'O de cerLns 
nt.Lriltni. üe~ q no out.r~'or·n :-:our~oenrru~nv:~rn uq nolln 
past.u, .r!epois (]!' l,'eformn quo se t'<·z.colll n erencão 
de 11'1:11~ lllll llllni'ICriO (fi'IU d1J :o;f~IS pa~SUI':IIn :1 
sete. l'ol·tnnto, Sr. Jli'O~i,lento,· p,;rl)l'C·me ·qne n 
ro:sisltllwin do nroiJJ'O mi11ist1'0 (JUnnlo ú cmcndn 
tlostn Yerha uiio tc111 rnzilo do ser. 

(lia 11m aparte.) 

I . ' 

Ouço dizo1' nq!Ji1 Sr. pr~?si~lcntc,(ruc D raziíopor 
que o .noiJJ'O nlllllstro p•·ec1s:ovn de dous·officirws 
ue gnllwetc orn prw cnu~a dos tl'llbrdiJOs d:os duas 
cnrrwrns. E:<tn rnz:io tn1nllem r11io é proecdente, 
N_:io me co~stn, Sr. presidt!nte, que o nob1•e mi.'· 
n1st1'0 da .Jnst.ir:n nnles de vir a esta cn,,;, t.ivl•sse 
nqui urn oJTiui:ol c.le g-:oiJincte pnrn o inl'órrnnr dn 
rnurciJO ·dns dis•·ns·ües, como acreJitt>, que não 
torá agora na ontrn cnmurn quem: ,llio esteja. 
pt~e:-~Lnndo jgounJ sot·viço. · ::~~~'~(7 · · ·~ 
. "\eh o este ~crviço nté certo ponto· inntTe dis; 
pensuvol.: E 1111 ':e1·rt:•drJ, SI'. prcsirlentc;·-~i esta 
u ~ ruzno da ex:tg-enr·in, p:1recu-1ne hem pouco 
l"OIIclll, 11:'10 tendo o nnl.11'e minisLJ'O o dom dn
u!Ji•lnidndo, pr11·n nproveitnr, e,;tando Mflli, o , 
l.rlllmlho do ollll'i:TI de ;:nhinetu. dc•stae11do na 

. Ot;J-tl'a c~ma.r:n; ·c este seJ~vir:o p:1recc-mc t::1o nlj .. 
rumo, tao cllspunsuvcl, que sun supp1·essi1o ... · 

O Sn. S;r.VElllA DA !\IoTT.~ : - Hn;•endn J)ia~·io 
Official. . . 

O Sn. ME:\'DES ng Ar.~mJoA:..,... .• , niio Jll'eju
dit:al~ia . .t>ot~tnnlo, niio pns:;o convetH:eJ~ .. me' .da 
necessid:•cle do dnus nJlleincs du ;;:·n!Jinete nestns 
cil'cumslilnc;ins; dCVI! h:1ver, pois. outra rnzãú 
de mrOor v:Tiin que justilique a exig.-enci11; pOI'fJllO 
essa fJllf! se Lmn allcg:uJo,it rne11 vet·~ nno~proccde . 

A. e!llonda dn illust1·e curnmiss:oo, qu11nto ao 
presJdJO de Fel'n:onrlo de Norouhn, servi(•O que 
p:o:.:sou pn1·n o rninisterio dn ju"t.iç11, impoí·ta t1io 
pequenn Jimitnçüo que nduliro a reluctnncia do 
noiJJ'C. m_'nis.tro, tnn to mnis quanto n· cifra da 
cnmm1ssuo u n mesnw du pi'OJl:lsta •lo gove•·no. 
Como, pois,. resisti•· :i emenda da C'lllltl1rssüo que' 
só teve etn vi :o: La, acompn n.hnndo o governo, a 
economia dos dinheiro~ publicos. -

O que o nob1·e ministro pmliu? 200:000,5. Na 
(;nm:u·n dos deputados; é corto, nugment:ll'nm .a 
~irra da prnp,st.n corn_ rnnis_ ?O:OOU~; a~crescimo· 
tu_nd:•do em ,.a leu lo nuo kg•tlllltldn, e po1s n com-· 
m1ssno cntcnrleLl devm· monte!" o pedido da1 pro
postn, e diz :- Sntisi'IIÇa-se ao nobre rninisii·o no. 
que pediu nn propostu, po1·que S •. Ex. duv:ià,. 
estar 11111ito certo. quando r.:z o seu pedido cx'n
rndo na proposta ao poder legislutivo; que 
200:000,S.JJastnvmu. Sendo n vei'IJII do minbte
Pio d:1 gnorrn, u1nito n1enos. 

Vogo, porque S. Ex. se rnostJ·a hoju Liio nfcr-
rndo :í mais 11SSI'S ii0:000~000 ?' · 

Eu n:io ouvi, Sr. ])J'esidente, razf1o alizuina 
nn diSI!ll~silo que rno con,rencesse da neees:-oi- . 
dnlle · d:J clcV11~::io d•··SLI! verbn. A rlo rmgmcnto· 
d? yessoal p':_nVC!Ii!~ntoJ dn conversão di) pre· 
s111ro Prn pr~l~:H) crvrl centt•fd, conforrne sy:-otPtnn 
nindn n1io resolvido pm· d"pe11dcr de · couvc
nit!ntt'S cst.tHins~n:in-cnla no n1cn Pspirit.o; ,. nrosnl.O· 
n:io mn p:Jt"e•·e nssumpt.o de lei nunnn. A.;-eon
sidol'n:.;üos dn illustro "on1missilo n1io deixam 
de :-o r rnzon veis . 

·Si o nob1'" .minil't.t·o qnizosse>, po1· ex-cn'i'plo,. 
mais ontro presirlio p:11·n 1·éos de ccrln ordem: 
do crin10s, cm Ioc:d dn meMnn nntn rez11, mus· 
JH'OXinJo tlll eõt~tu o nHiis se::ruro, rruizessn, sup:. 
!'oulw!no~. tom11r c_ontn dn ilha dn 'l'rindncle, CJIHl 
Jlllg'O llldt~p011~:1Vt'1ti, llH!:O:lllU por~ OUI.J":lS I'HUSUS, .• 
ent.:io compJ•eiii.JndcJ'i:• n convenienl!ia deste nu· 
gmen to du desp!lsa, o de IJom grudo JH'estnria 
o meu voto. 

Orn. 81·. Jll'üSidonte, O nobi'C ministi'O con
tentn·se com n t.r:onsnlissiio dn ilha d" Fernando 
parn o sou minisl.et·io, no eslndo cm qno se 
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achn com o :H!CI'f'seimo no primit.ivo or·cnmonto 
'ttc 70:'000,5, poJ·tnnto 200:0001$, Jlrll'fJtW .em lei 
:a11nun ndd.ttrr-~o nwi~ 50:00015 '? Fuc;nm-so os 
ostudos qun se projeclnnl, cnJcuJo-SI! o custo t•e:ll 
':'ln otrn, e ou_trn~· clespesns c11111 n O"guniz:H:fi .. 
do JIC'~o:d, que niio llesitnrci om Yutnt pelos 
::;o: Oll015000.. • 

C1·oiu que con1 isto S. Ex. so tliío lle$0'··o:.:tnr:í; 
cstotl musrrro JlOI'81lndirlo qnc pl'ncudor:í t~r;m 
:lC(!J'lO tiCCOilll1llldnndo·SC COill tiS r:tí'.ltflS dn illllS
tl'C ?Otümi~:-:üo, .8. E~. únd:t perde, c o serv i'':O 
pniJltcn .p:nnllnra 111111LO. 

l'lll'í!Cc·mc flll" o nobr·c mini~lro Y<,in um 
p~ueo_ pr·cocerrprHlC! c"'" ,o ~cnndo c ,julg-'' que, 
11ao o~tcntundn rc:-;Jsll!nem ns I'Jllendns di1s nos .. 
S:\S COIIIrni:o:SÕI~~~ llitO IIIOSLrnr:i- Cül'lO espirito df! 
i'ndcpt.•ntlt~nc·iu, nfio J'urtí JHtr·a os seus :1n1ig-os e 
11nrn o·pulilico bon JliHII'll como. eslndi~Lr• 11rmc 
e resoluto. l!:' um urrgnno dn Jlllr·te du S. Ex. 

O nolJrn senrlt.lOJ' por· Gnynz, que é homem 
muito Clli'ÍMO o foi mestre r.ICt honr·•H.Io mi· 
nii'tl''?, Yl'itl tlfJlli cxplir·nr·IIIC que n r zi:o dn f'Xi· 
genc1n dos Ml:OOO,:; oJ·n o projf.'cto de p1·i;;iio 
CCJIU!Il!' IJUO O 1101•1'0 lllini~IJ'ft rJIIIpr·eiH'lHle. 
1\lm, per·grmto ou. " pri~iio ccllulnr ú nqrti on em Fe1 n:tJHio ? . . 

O .sn. SJLYErru DA Mo-r'l'A:- A prisão ccllnlnr é 
DCJ 111. 

O Sn. l\IIlXDI'S m; A r.~miD.\ :-En t~o lriio JltÍrle 
cstm· cln,;~iiÍI'ndu 1fr1 vcr·bn- Fernunrln d" No
ronlro. E~L:i nn· :<f'l!'Unt.ln pnrto do ndditi\·o dn 
cam:tr'n dos tll'lllHII!lo~. . 

E~s,~ id•'n de pl'isiio collulnJ', ct·ei"c• que acndin 
no e~piri to do nollre mini~tr·o depois dtl qnes1fio 
da COllliiiUt:lt.)iíO du liCilU ll l'C:iJICilO 'de O~CI':l\'OS, 

.O Sn •. JttÃO Ar.FnEoo:- E' pnrn excC"tllliiO do seu 
Jll'(tjC<'lO futni'O, Jll'flj uto :di:ís :dmndÔIIndo 1111 
outru cnmvru, onde n:'lo tum Lido nnd:mrenlo. 

. o SJ!. l\1F:l'o'?llS DE Ar.~mi.DA:-Essc;; Gl ooo,~ 1"-'• 
d.rdos no nrltliLJVt'• tln enm:n·n rios riHJII.llnlin~ ni'1o 
H~n1 ogOJ•[t r:~ziio do ~er~, trntnndn-se ele unw JCi an
nual, <l umn d ;;ltt'Sn l.lenr urlinvel. Trntn-~e dn 
eonstt·nct~iiO Ue lllll t~rlio 11:1 cn~n de cor,~t .. cçiio, nflo 
tom nndn qnc VfJJ' ""ma ilh:1 do Fcrnuudn, ondr~ 
>:e Yni constilui1· prisf10 civil central ele outrnnn· 
turer.n. 

.Na illw !ln Fcrrnnt.ln niio podrwin . haver•, nem 
hnve1·:i. ;, meu VL'I\ pl'i!'Oti"o .,·ellnli&l': tts r·:1Zi1es de 
conveniPncin niio o ne"n~ollonritrnr. Lnstn n rJUC 
so Jll't~ji!Ct:~ f'om;tr·uir•nqui, r·nmo err~nio. 

Po1· lltrLr·o ludn. S1·. prcsidonre. o pi·oprio nnbro 
minis~ru rt•t·rmllc,·o q~w. n.:!J•plit:nc:;iio dc~tu sys
tomn e nrn "'nl.que o,; Jnluli?.O~fJUtl ern tnc:> cellu
I:IS cni!ÍJ'Cill n~o vuo cumpl'ir 111~a penn t.lo l"'isf'_•o 
COill o 1 "'''fiOS I to lh• r~nwnd:o, v:"' lllürr'el" c nl:l· 
nHHJtc-c t]o ttllHI d:ts mnr·te~ uwi~ntr·ozoi-'. S. Ex.·, 
.JlOÍ~, I'C.I!OilhCC:l' CJirO 11 systl'rllll du pris O Cf'lilllfll', 
tia f,·,,.nw pnr que tt.'lll ;;ido :1pplic:tclo no~ Estndos
Un idos e ""r •••Jr.t:ts Jl ... r:tes dn Europn, é o pcioí· 
~yStCIIHI, n:i1) Ynl COI'l'lg'll',,, 

O Sn .. Jo:i:o Ar.r,ruwo:-l\fnln lcnln r.• Cl'tllll· 
monto, 

O Sn. l\I":-;rms rH~ AJ.M"JD.\ :- JJiz lwrn o noiJI'C 
Sl'l~ndor·. Nf111 st!i pnnpru intr·odnzir-so rro nosso 
p:~r~ !rmn qualrd:11ln de IWIW quu nno ,; a qtw n 
ICl I!XI:.!'f.', o Olt•lln:; :wun~elllíl n IJ1•Jn c.lH hnmnui
t1lldt'1 nour o logi:-:J:tllor pntlin cxi~·ir ... 

-

O Sn. PAHANAGUA:-1'1ing:nom di~se .quo o sys; 
tcmn eollulnr· niiu eorl"igo. ·· ,: . 

O Su. Mr.:Nn",; o1~ Ar.Mr.:mA:- Comc.,:si.pelns 
oilscrvn{."ÜOS foiLn.s, cssn ·pt~nnlid:1du fnz rnorrer 
lunLnmunLn, ou, SI du Luc:;; ·prhüe:-; conség-uo stlhir· 
nm contlcmnado, fie: :a de t11do est1·a;.:udo 't l~stou. 
11l'J.!'llllltmtnndo curn ns J•nlnvrns do no!JI•e rni· 
nisLJ'O· ..... 

O Sn. JoÃo AJ.I'IlEno:- .E' o que o nobre mi-· 
nisLJ'O di~. no seu rel11tOI'io. 

o Sn. l\Ir.:l'o'ons u1~ Ar.MEIDA :-A pl'Oposilo desta 
-qnest:io, ouvi nmn doutrina :;presenlatl:~ pelo 
nobro ministro como refutnefio aos nn.mmontcis 
Jll'Odnzidos pelo no!Jre soll:lllOI' pelo Mar•nnlliio, 
nosso coJicg-n,. que ~e w~seuta nestes ban,·o~ o orn 
11:10 se :whn presente, e o no!Jrc se11ndor pelo 
l'nJ·nn1í, flllC we c~IÍI presl.:mdo ntlcnr·iio. 

O illtlsl.r·e minisLr·o lrnvin con.rriutntlo uma 
pena in1postn n urn r1!n cscr:1vo cn1 outl·n qno a 
lei 11~0 consig-n:1vn. ll.lri rJslão os nrts. aa o üO do 
cotli~·u r:1'ir11irwl pr·ot.,stnndo eonLrn o :u;to do 
nobre r11i11i~tro c" nova dontJ·inn. 
N~o du.vido dns bons inLt'll()ÕrJs doS. gx .. mn~ 

dig·o ClllC nestn p:u'tc o nobre ministro niio :mdor~ 
regnlm·rnonLe, niío se acon~dhotl !Jem, é di!.tno • 
du ecn~ur·n pelo. sncrilicio r1ue ind.:llitnmentc 
impô?. :'!lei. 

s. Ex., porécn, !lefen'de-se desta .U.rmn : Qtle 
Ílll[l<H'I:l qtw o codig·t'l cri111in:d contenha taes c 
Lne~ c11:-opo~içUe~. ~i y:li com ellns l'f.!f!uzh·. OLl Ji ... 
mit:ll' tt nl't"•O do poder . modet·n•rO!' 't H:tzão in
sulitn o incspoi'llrln nos labio~ de• um milliSti'O. 

En1 priutor r·o Jng:H\ Sr. pr s:dcf!LC, t!ll niio vejo 
fJr'Jt.J o nolJro 111 i;dsl ro tenlw pela CotJisLi Lrr.ir.üo 
tlutnl'idr~rlo J.ml'a interpr·et:u· assirn :r JcL · 

Os netos tio poder mude· :Hlo,·,con orrne us l.lwses 
"da eon,;tituiç:in .. niio podem ter· I!XCcll((ioo St!lll qne 
sejntu rog-n liJrnenLitdm.; pelns. Jois OJ'di nnr·ins .. Si a 
J,."i delet·mil'lll flliC n:io "c possn eornnrnt:1r llllla 
pena c•m untrn que n:io cst•·.in nella ostnb,lccida, 
é pot·qu" o Jlll lr·r rnndoJ':~dor· que snnccionou essa 
lui "CJIICI'ia assirn por inle"essu pu!Jiitio. Nisto. 
niio se lhe J'nz violcnr:itl, niio StJ lirnitn a extensão 
dus ~·i"!HtS ntli'ÍIJnit~üt•s, utú porque cssus não vão 
alem r.!o qno tí justo e rmwavel. · .. 

I 
'_._L~Jdos os pod~1·es. l_?nlitkos tum tlll.l eampo de 

w~•·uo que ns luiS doll.lClll no tntere:-:se :..rornJ, e 
110is a ncci'11> do pnd1H' modei'udol' de harmonia 
com n loi" niill soll'ru con~tl'nngimentn o limite 
que rcpngnu. ú rnzão, c o noiJ1·e n1inistr·o. niio 
pódn I)Ucr·er• fJllO o podei' n.odcr·mlor· sob tnl 
lll'utexto viol" " lei. Niio tCll)IJS' cm n·os~o pncto 
ru.ndt!lllOnL:Ii llolle!'Ufao sujeito it nonnu logill. 

O Sn •. L\nll.\Hrnr: :-Apoindo. 
O Sn. Mr;;.nr:s nr~ .\r.MP.II!A :- A lei existe o se 

rnnntcrn, pnrqno todos os podcJro., quo concor
l'cr·nm p:t '" lll'(•p:ll'n !-11 o qn'zcram, o poder mo
llCI'itdot· nhi OIILI'Oll, C JíVI'úiiHHilO, COill )llltl SiillC• 
r·fin; logo uiíu ~c f:1z li:nil:~~~iiO c~i.~.rindo-~o o 
énmpr'iiiiOII!t'l de.llr,ll lll'CCCILO legal O flllO YÍ\'0 
[101' IICliO tltt SOU dJr'CrlO. 

A lei cxiste,"dcvo SIJI' l't!s[leiLadn pelo protll'io 
pndur• urotl<u'ndor·, n~sirn t•onto o mais l'li'lo oxc· 
eutivo, 110ln~ ci<'l'lllll~tnllcins do snu p .siçlio ; c o 
noiJJ'e -rninistr·o que se nr·rttgn .o direi ln,] .. irnpôl' 
sun von!ntle, cnrno ú pi'olcnr•iio o· doutrina do 
nr•ttwl minislet·io, 110 Jlndt.H' rnr)tlcl'ltrl<Jr, pelo fM•to 
dn reconl1ocur puln !'efer•cntln u Ormu tln onti· 
cinde nug~1stu que repl't~srnLn este poder, niio 

-....:.. 

. I . 
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devo con~ol'rei· pnrn n violn(.liío c menosprezo du 
llll!SIIln lt!l. . . · 

I>oz·tnnto,niTo comprchendó e,;tn rnziío do nobre 
minisLz·o dn jn,;Liçn; S. l~x., quu duvo ser om 
rcspoiL:ulor dos pl'<•ceitos·lbgnos c dos" mnis rigo- · 
l'OSOS; S .. EX.,(JUil di?. qno O podur CXCI'U!ÍVO dove 
sc~r o fiscal, o· zolu<lor· dn OdClHencia ils leis, é 
cntrot:mto.o rne,;rno que ns inf'1•ingc, a [li'Ot•·Xlo 
de quc.o pocle1· mod~1·mloz• niio d11ve ter obsta
cuJo~ quando quer commutaz· pcnns,c cnmmntnr 
como? Pôde-se dizcz· que o· l':•z.n~o coul'"rmc 
cst:i nn constituio;;iio. que é moderando~ perl31i-
ilalle, n1:1s ag-~n~nvnndo. . 

Nilo hnvendo quorn pedisse 11 .pulavra e uem 
n_uHwro paro· vot:tr-se, Hcou encorl·adn :t diseus-· 
suo. . . 

~lEIO sor.oo. 

Entl'onnovamentc rm 2.• discussiío, ~m vir· 
tudo do emp:~tc occor'!'ido nn vmnr•iio ern scssiío 
de .11 do .nwz proxi mo findo. n projlosir'~" d:~ HWS· 
rna c1nwrn ·n. 271:1, du 1877, uonsid .. rnudo D. 
Hiln :Muggessi .Pinto -:q•tn purn rccebet· o meio 
soldo de seLt finndo mar1do. 

A su:• minOI'II(.'ÜO é, Sr. presidente. no conlrn
rio, sol•retuclo com relnf':io no escravo, c s•llll 

. ]JJ'OVeilo p:u·n n socicrlndo; po1•qu" este p•·r:fcrii'Ú 
nnt"s :1 ru-·nn de :woit•~s n ir mo1·rcr Jentnmen tu 

· ern urna éndow i:-oÔindo. o scu1 rneios de J"egcncrar .. 
se, nl'ol-'nnrlo n momo1·in do seu crime. Ahi o 
.PO•lcr· mod,,rndOI', conforme ·o nn1,1·e mini><t•·o, 
fnlt·• ú sun missão, porque niio vni mnderm· n 
penn do.delinr1uentu.no cont1·ní·io vai exn;.:-cr·nl-:z; 
vni, pórlo-sc d1zcr, lOI'Ilttr mais dut•n, mnis pr<J· 
jndki:d n pcnn, sem o llenolicio quo :z .socjetlncle 
espcwn. 

Sr. presidente, n hora cstít dada, cn n1io de-
sejo tumnz· mais tempo. • • · 

0 Sn. Su.vinnA o.~ MOTTA :- Niio tem tommlo 
tempo, LOI!I·no np1·oveitnt1o. 

O Sn. JoÃo Ar.FHEDO:-Tom falindo bl·illwntc
rnente. 

"0 .Sr.. l\f1~:-.'DES DE Ar.lrEIIÜ : - .. ;. :zns meus 
honrnrlos collcg:rs r(u •. so di:..:nnntm.:u::ompnnlllll"· 
me com l:mln IJenC\'Oiuncin n1tl c~te momento. 
Não desejnv:• sc1· t~o long-o como Jni, cnn-i as cir
cuutio;l:ancins dn diScu.ssfio n lnnto n1e oiJri!.:'nT·:tnl. 

Ig-nor:,ndo .~1 hnvin nHlis t1lgun1 SL'Otldor CO!ll 
n pa I11VI'II, o tornando que n:~o houvesse, en nno 
quorin tn111bum ubrignr :•O nobre ministro n fallnt• 
no lim do !JOt'tt. ... 

O Sn .. JoÃo Ar.FnEilO:-EIIe fnlla sempre no 
din seg-uinte; 

O Sn.liiEN"DP.S DE .-\.r.liiUDA:- ... niTo quet·Ín,pnis, 
constrnn~·cl-n n rospoiHlOI' logo, por•l•n n rnzel·o 
mnis IJCm infol·mndo, <!Oill os rccur::os que lhe 
Jll'upor·cionn sun rcpa1·ti~iio, e dnl' nmnnh1i no 
senndo o JIHIZOr de ottvit· "s. Ex. rol'ulnndo o que 
porvontur·a cn wnhn dito de menos jnridico ou 
ilc nlt'nn:.; cxuctn nns minlws np,·ecint:~ücs, o :10 
mesmo tempo dnndo o~plicnçucs qtw possum 
snlisl'n7.1ll' :to ~cnndo c r•nimnl-o n volnr do bom 
g'l':tt!O, UWS COnYencidO, iJCio OI'ÇalllClllO c.la 
jtt-~ti<:n, como ou o~tott disposto n fuzd-o. 

Tenho conclnido. (Mnito bt•m; muito Úl'/11.. 
0 01'/lllOI' ti COI/I.Jli'Í111CIItlllfO )lO I' m,ui/os 81'S. SOIIU· 
liGI'es.) 

A discn~siio ficou n<Hudn. 
Hel.ii'Oil·S<' o S1·. minist1•o eom IIS m.-•snws for

m:rli<lnllus com qtw l'i'lm rcceiJido. 

SEGUXDA PAHl'E DA Oll')I~M DO DrA. 

l'HO.IllCTO DO SEX.~DO l.l;'l'll.\ Jr. 

Niio hnve!Hlo quem pedisse n pnlnvrn; ficou_ 
en<:erradu pelo Jlii)Slll O lllOtÍ\'0 . 

lll>QUEllll!llN"TOS DO ,\'-\fANUENSI> JlA SECIIJlTAP.J,~ DO 
SE:C\00 AX'l'O:o.'!O .\UGUSTO JJF. CAS1'ILIIO • 

Seg-uin-se e til. 2 .u o ultima discussfio,. n 
qual lic6lt pelo lltcsmo motive encec·nodn,.o pa
r·ccCH' dn mesa soiJJ•e os. requerimentos <lo nmn
nuens<j dn se~;re.turiu destu camnr:c ~\ntonio Au., 
gnsto de G:ostill!o. 

LICENÇA. 

Seg-u;n-sc em :L• discussiio, a qual ficou eu-. 
co rrr,da pelo mo:: mo motivo, a propo"i!:i"io da· 
cunu;rn do~ S1·s. dPputndos n. Hl8, do co1·rento 
a 11 nci. nuLOI'i z:md o o I:OV•'rno a eonc;.tlcr um 
nono ele !ice nça ao desemlJurgaclor .loi.lo Cuctano 
Lisbon. . 

Seguiu-se cm 3.• cliscussiio, u qual 11cott cu-· 
ccr rndn pelo rne~mo rnottvo, 11 IH'OJJO~i•·ão dn ca
nuor n dos Srs. deputmlos, i1. 187, uppi·o\'nndo a 
pensiio conccdidn no. citlnd1io J'ranccz Chnrles· 
Decorio. ' 

Scguil'tllll·~O en1 3. 1l discussfio, n CJUOI 
tmnbom cncor1·mlu pelo mesmo 1110livo, ns 
posi(;ões" dn c:unam dos !ij1·s.· deputnclos: 

ficou 
]11'0· 

N~. Hiii, :lti7 e 180, cnncedendo. dispensa nos 
estudRnt,•s ltlnl·tinho Cor1·ên de S:"•, Jovino Odilon 
Cnstcllo Branco <rJosé .<\ntonio de Azevedo Vi:mnn. 

N. :lftlt·, ~mtoriz:mclo o g-overnÕ n ·rn;nc:lnr 
nd111ittir n exume dns UHl-tOI'iri;. do Ctlrso d,,·ob
stutrici:l d:• .fncnldaclc do m••rlicin:t do mo do 
Juneiro a Di nu do Oliveirn l\lollo. 

Em 2." discu~s1in, n qual ficou tnmb"m on
eel'l'mln, ns Jli'Opnsi•;õl'ls dn mcslll:t cmnnl'll do cor
rente nnno. ns.86, 103 o 2g,eonccdemlo di,.;pcnsn 
nos oslndnntes .Jonquin: Ismel l:isneiro, Edunrdo 
Augttsto Nog-ueirn_C:tmnz·go c Ol~·mpio Thompson. 

LICilN()AS. 

Continü:o ~' ·1.· clisenssiio <lo lll'Ojc•<liO do son11· 
tlo lutrn H, dn cOI'l'Onlo m1no, rclntÍ\'O :i con· 
cess1in do meio soldo t'ls filhas elos olllciuos do 
uxcrcilo o du nrmadu. 

se~ruirnn1·se em 2. 11 discussão, a qnnl n~~on 
. tnm!Jmn euccl'l'nda, ns proposiçües dn mesmn 

C:lllllll':l : 

I ? III ,. EDVJ\LDO J.-rftÃ 
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N. :2:2-1,, nntori?:.~ndo o:gõvern~ ~~· :c~ncecler- no 
au..'ci'liar· da biiJiiother:n nncionnl· Antonio, Gon
()ulvcs.Pii•:Jgibn um·anno de Jicen~•a com ores
pectivo ordenado. . 

·:N. 227, r~onc·eucurlo um· a nno de li'cençn com 
o respectivo ordenntlo no cont3rlor. cln. estr:1du do 
ferro D .. Pedro II,. Antonio .José 'rrench. 

PENSÃO. 

Se.rniu~se em2.n discussão, a q'u3l ficou tllffibl}m 
encel'l·ndn, o proposi~,,ão da cnmarn dos. Srs. de
putndo's n: 2::!3, tl(lJlrovl.lndo o pe11sao concedid3 
no p:lilro Mnno~l Corrêl.l do Figueiredo. 

PU0JE€'f0 De SENADO l.n:TUA D, 
.::·~~~~~ 

'(~,-;,~; .. 

Segi:iiu"sc em f. • ii iscussiio o projecto do se
nndo· letrn B, do corren-te nnno, dispondo que se
ruo declara<.hos_ de 2.• entl·:m!lin 11~ eomnrca~ gne 
actun!menle suo de f .•, CllJas sedes Oll este.r:nn 
em portos s<lrvido~ pot· vnpor, on este,inm sitna-. 
dns a menos do üO kiiOIIIeli'OS,do vins 1'errens. · 

Não.havenilo quem pedisse n·pnl:ovr:o, nem nu
mero pnrn votar-se, ficou encerrado 3 discus~ão. 

Esgotnda.n mntcriu da Ol'dem do di3, o Sr. Pre
sidente dou n seg_u'inte pur3 8: 

L" parte (attf âs 2 i/2· horas). 

Votação das. ma terias cuja discussão ficou en
cerrada. 

Di;;cnssão do pnrecer d:1 commissão de con~ti
"' tllição I.::trn Q, do c'orren te anuo·, sobre divers:1s 

acttls· eleitol'lles. dn provil)(:in de l\Iinas Geraes 
(não e-.:cedcndo do meio din). · . 

Continunçiío da discussiío do art. :l. • do pro
jecto. de lei do orc:unento t•elativo :.is despesas do 
1ninisterio dn ,iusti(.'!l, 

~t~- .~.-~ 

~t(~~~ 
'· 

2.• }Jarte (ás 2 :l/2 horas ou antes). 

2.!";·disc11S~iio dns po•opo~ições Lla cnmnr3 dos 
St'S'·.,).lup'nt.ados do cclrronte 3nno: . 

Nf'§g;~· nnlorizundo o g·ovc1·no 3 conceder ao 
· pndre'.FrntTci~co Juiio de A7.evedo, .lente substi

tuto' de gr.ometrin e arithmeticn do collegio dns 
3rtes o· p1·of'essor· de geometria no nrsrmal de 
guet•ra do Hecife um nnno de licençn. 

N. 208, nutol'izando. o g-overno ll· mnndnr 
admittir O. Jllnria Aileli:o de Oliveira n exume do 
cur~o de oh~tutl'iciu du fuculllnde de medicina do 
Rio du Janeiro. 

Luvnntou-so a ~cs~ão :is 2 horas o 50 minutos 
dn turdn. 

de I87'0. 

PI\~SIDENCIA DO Sll. VISCONDÉ DE JAGOAllY; 

SUlflfAHIO.-F...xrRDrEsT~.-Duas proposlçüo& dn..1:nmarn: doa-· 
Sr~t. duput.ric.Jog :. n. primeira snbre -I&. mnt.ricula do. niCtJI'DII 
al1111\no Antonio Ilha. ~IOI'uirn., o u. liognntlu. ~~·bro oH vtm.: 
citnoutos do -t.o tanentu· cln armn.lln. João' CtiAo Puroirn. 
Al'ouca.-Pnrocer da. commluft'o d·u·:orçnmon·tO·:do lldnn.do 
I'IOIJI'o u .. propotoiç;to' da eanHLra- do& Sr~.- daputudo~. au
toz·i;mudo n cn.maz·a mnnicq>:1.l da córLo ... a eoutz·uhir 11111 
o.mJlrOtoLÍJnO Ll'u 4.000:Q0ft$~ - Q· uocruto f'ln · :13 do li"ovoroiro 

.~~~LI~:~;;~~·-- ~!~~;~t·r.~\? or~~~~oJ.,~C~~O .0 ~T~: ·~V}?:~ju~i~· ,s,~~~as;;: 
ntLdo Jutra. H. J\ppi'OVaçãO om t.n discurtliiio • .:.... Mui o 
1Witlo IL D. Ril.n. :1\f;L;:golitoi Pinto. Apj>rovação ·um 2.n t.lis· 

~~~~~~t~· Ãn:~~~~u~~~~~:~~li ,Í~u·ci~~~~~l~g~"Â·p~~·o8v0á0~~;~~~~~ ·2~~ · 
O Ultima tiil'ltHHUiÜO. - !.;ICOHÇJUI.i' UO dOiiOUII.H.LrgmJui' ,foito ~ 
Ca.utu.no J ... isboa. Appi'OYHCitO· tHI1 a.n· dhiCUiilião··; no ;m:dlla.r
dn. hiblioLhoczL nnc10nal Antanio·Gonoalvus Ph•aJ.dlw .. ; .. Ap• 

~~~~~~S~': ~~~\;i~~a~\~~CJI:~~~;j.~i~~u~~~~t,.gol'l:IL~~::~~~ii~ i.ei~~~ 
T1·onch. ~\pprovnnão om -;a, I'\ dillCU"II;to, -Jlt!ll:iÚj~~~ : ao ci
dntlii:o franco:t. Cli"a•·lort Dut!OI'io • .A[lprO\'tlQiio· om 3,11,(jscm; .. 

, s;lo; e no -pndro Mnnool CorrUo1. clu ~"'iguuirllUO. Approva.. .. " 

· g~~ g~ 5:~ ~í~~U~~~0.li~~~~~;~~~u~~.i~~~~:,~·u~~~~~;:t·u~~~~r.!'i~~:: 
}JI'Ojocto ÔO· ttunnUo lul..i'a. B • .App1'0\'a!ii'I:O• om: :l.n tlif>Ct13 ... 
litlo .- ÚI'Çnmonto da. jutoLiça, Discu1'80· elo Sr.-rnini-NLI'O: da 

. julltict~.-. -l~muut.IIL tln. commirisão tio orÇtuTwuto. J~ncorra• 
.monttl da ,diz,;~·n~l!itO,-SimC':Sil.A l".All..TK' DA OnPK:'It' Uo DtA,
.Licun!;a ao 1ei1t'O ttubstitn Lo do g,•ornoLI'~a Q arithmotica.tio 
collt~g•o lias ILI'l..I!:J no R••cil'll ·~"'rnnc:isco · .• f.ofi'o tio A:lovat.lo. 
8ncOri'ILilionLo Ua. tlíscut~são.-- Exumo na . fucnltlnllu dtl 
mc;aliciiiiL-do D. l\Iaria. Atiulia. tio' Olivoi·rn.·; -Ent:on·amonto 
diL t.littCU!iSi'I:O, ' . 

A'~ H horos dn manhã fez-se ::t ÍJh3m3d3 
e 3chtmom-so presente3 :2t;' Srs. sen3dores,. n sa- · 
be1·: Visconde do .Tnguary. Dias . de 'Cnrvnlho, 
Crnz M,•chado. B3riio de l\lnnj3ngunpe, Chichórro, 
Ltliz Ca1•los, Silv:eirn rla Mottn, Correio, Barros 
Bllrr1•to, Visco na e dol Nictheroy, Ribeiro rln .Luz, 
Vieira dn Silv3. · Bnriio de Mnroim. Leão Vel
Joso, Pne~ ele Mendonçn, .D:ontns, Antão, .Tun-· 
quoir3, Lcitfio dnCunhn_. Conba e Figneiredo, 

· Diniz, Pnran3gn:.í, Di,::ro Vo;J110, Visconde de 
~fnrilibn o Mendes de Almeidn. ·· ·· 

Ddxnrnm de compnrccer, com cnusn. pnrtici
pndn, o~ Srs. Uchôn Gnvnlcnnti, Bnrão de Cotc
g·ipe, Conde de Bnependy, Duque do Caxins, 
Octnviano, Silveil'll J.oiJo, Almeida e Albuquer-

. CJUO, 'reixei1·3 .ILllliOI', Sinimbú, Gorloy, lllurquoz 
do Hervnl,. Fernnndes da Cunhn, Snrnivn, Vis
cenck de Abneté o Visconde de Bom Hetim. 

Deix1.1ram ele cnmp3recer, sem cnusn Jlnl'tici
pnrln, os· Srs. Bariio •de Sonz3 Queiroz e Visconde 
de Snnssnn3. · ~ 

O Sn. L•. sECDii:TAlliO deu cont3 do seguinte 

EXP.EDIENTE. 

Do ll~ officios do I.• · secretario• da camnrri dos 
Srs. deputados, de·r; do corrente me7., rcmllttendo 
3S seguintes · . 

Proposir-ões. 

• A nssem!JI,!a,g·el'nl l'c~olvo': 
• Art. ·!. • E' nntorir.nrlo o governo n rnnndnr 

admittit· .o nll'el·es zolo11nno .elo exe1•citn Antonio 
TI hu llfo1•eil•n. nlumnn mntricnludo no 1.• nnno 
dn c;-srolzo militai' tln côrte, n pro'Star·, nn época 
rios ex:omns do eorront" nnno lectivo, o oxnmo. 
do fortillt•ac;iio pPrmnnontA, mntm·in do· 2.• nnno 
do rurso snpcrio1·, ::tllm do poder matriculnr-su 
no :l." nnno. 

~ 

r' I 
I 
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; t. ·:Art.' 2. • 'Fica~'rovógnclas as .disposições cm 
eontl'llt'io. · · · · · • 

• Pa~:o · da · cnmnrn 'dós cleJÍUtndos cm .õ. do 
Agosto do 187!l.- Frederico A. de Al1ntiida, L • 
vico~presiclente.-M. Alves de Araujo, L" secrc,
tnrio interino.- Pedro da Cunha JJeltrtTo. • 

A; cornmissiio do instrÍlot;;iio publica. · 5.(). 
• A ~ssembJt!~ geral .rêsolve.:< · 
• ·A1·t. L• E'·o goveróo, autori~ado u r.IÍonni' 

.no':l.• tenente da nnnnpn ·.Jofio Cliiio- Pemira 
-·<Ar0 n.c:l os vcndTnentos de piloto embm·cado em 

·.nnvio de g-uorrn, ·correspondentes no tempo .om 
que esteve prisionoiro'do. gov<Jrno do Paraguo:r; 
e· assim n todos quantos estivet·em nus, mesmas 

-condições. . . · · , · 

Qué ·são úrgorítissirrios os. càlçnmentos dns. 
ruas do' Conrle do Do oro fim, dn. Fabril:~ dns Chitas 
uoJ\lilitiio, Vinte e CiPeo de .1\'fnio, Senlnjr .dos 
Passos e. S. Jorge, e t••rreno do 'largo ''do:•Piiço · 
entregue uo gozo publico (quadro n. iO)~'''- ,.c'::'~'.é, · 

' ' -.,:~-.~~~:;, 

'(i. o 

• Art. 2. • Revogam-se as diSflOSit;;ões, em con-
trario. . .. 

• Puço dn cnmnrn· dos cleputndos em õ de 
Agosto do 1870.-Fretierico A. "de Almeida, 'i::" 

. vice-·prosidrmte • ...:.Jlf. Alves tl!i Arm.tJo, :1," SOCJ'C
tario intorino.-Pedro da Cunha Bt!ltrtTo. , 

A' (:ommissiio de pensões e 'ordenados. 
O Sn. 2." s~cnr::-rAmo leu o seguinte 

Parecei'. 

· • Fernm presentes á commissiío a e orçnm~nto as 
inforrnaçues exig-idns cm requerimento de~; do 
mez p:oss:uJo, par:t CJLlC ella pudesse dnr pnrr!cer· 
sobre~ prõposi~ão dn c~mal'n dos deputados n.:l47, 
nutorir.nndo 11 camarn mnnicipnl du curte a con
tmhir urn cmprestirno n juro de U•;. até a 

. quantia de t~.ooo:OOOS parn consolidnr:iio de sur. 
dividn c ter·minnoão dos cnlçnmentos 11as runs du 
cid:1de. · • 

Dns refel'idas inforinavões ~onstn 
1. o • 

Que a imp~rtancin total dn di·· 
vida dr1. cnrnnra nté 30 de 
.Junho lindo é de .. · ..•..... 

2.o 
" Que iwsta imri·ortnncin com-

prchende-se: 

2. 3!l2:!l3õ,S92!l 

Dividn ile cn l(::trnen tos de pa- · 
rullodipipodos desde 1873 n 
1878 ................ ·..... L208:23l~;$G79 
Dividn .lln mt•stnn orig<Jm. · 

de 1878 a 1879 ............. · 84õ:974,5õ2õ 
senr'o ·o restnn to J>ns~ivo OJ'· 
dinnrio do exercício cor-
rente • . . .. . .. . . • .. .. .. . . . 288:72Gp725 

Que .. O preM médio dÓ metro quadrado do·.:c:iJ.,: 
çnmento por parallelipipedos f'oi : tnn 187-cb,<de_;,:,' 
õp6ü0; em: :187:2 de 5,5740 ; cm' :18ia r.le,;;5~G44:·;;'.,. 
ern -1874 dç7;ji012; em 187õ de 6;5500;''f:ii:ni1876: ... , 
de-5;5800; em 1877 de 9151H ;em 1871:!:det~~~:l:78 ' • .~. 
(<Juadro.n. H). . · ':<:'·~::-·::: ; 

7 .• 

QnC. no mesmo periodo.·o custo dos ·ca1Óam~l~7->.±::.c · 
. to~ ordinnrios .foi. po1· metro . qundi·ndo·,,ç2~426, :: . 
2,5~'63, :3,S1G0, 3~i.4õ, ::1$150, 2,5õ0U, (quud J'O·ri;.- ~2),>' ~; ' 

A diV·•du proveni·ente de eal~:amentos por•-pn~;,- >.::· 
rnllelipipedos teve fJOI' origem tuna representa"" 
efio dn cn '11111':1 municipal em dntn de :::1, de . Ju-.. ·-

. Í1ho elo :1.87:~, om .a qual, '1ttcnto b pessimo esiado 
das runs da cidade, propôz no gove1·no c_ontrntm· 
o cal~amento de !7 runs -e 'pr:o~as merhante as 
clausulas: L• de ficar elle pron1pto dentro· dO-<Jilll· 
u·iennio; 2 .. • de receber o omprcznrio seu pngn
men to pot·-prcstat:ües cmnuaes no .v~tlor das quutas. 
marcadas nos· orcamautos mun•c•pnes nté. ·sua 
cornrileta · indumn.iza,:ão ; 3. o de não· perceber ,<-, 
juro rdgnr11 pela móru. . . ·. :;~.· · 
· O governo, cri1 po1·tnria de 2õ de· Agosto.:do;_J' · 
mesmo nnoo, nppr·ovou· u proposta da cnmarn· · 
munieip:d nos lcl·mos ·em que·· foi feit:t; . . . 

Em principio do a uno de 1875, alguns 
znrios· representaram, ao governo contra .n 
·ficienciu dá verbi• ·nxada no ort;;nmento m 
pnl pnm n nmortiza!)1ili dn divida ori::-:··.-·-. .::-:· 
contrnLo~ pai'U ~ntçnméntos, o · 
tempo indeteruunudo os sc11s l"';.;"u"'" """·=<:<•uLI 
cl:1mno ~rnve ·e irrcpn1·uvel e 
niio pollendo set· ·estn a intenção nem da "'~!:LI!~~"'''"~·;·,. 
nem do u·overuo .. ' .· 

A c::un{;1rn m unieipnl ·autorizou ·uJu:,,;,;dé!:setls·. 

3 ·" 

Que de ·187:1 n :18i8 n cnmni'Il 
nHmicipnl tem feito nworti
z:H'àü de divida corllrnhi
un" no mesmo periodo pilru 

membros pnrn Olltl'lll' orh :t'cc.ôrdo 
dores, e estes, em .dntn de 30 de 
unno, propuze1•nm aeeitur em pa 

• VIJ1lCI'1idO }uros de 6 °/\• no ::tHDO, flilA'OS 
meu te oll'urecen do-so n efl'eetLwr um 
clinltci:·o pnr·n· as obrns do put:o u~unicipnl 
JlOI'LIIIICiu de. 3 °/o tiO VlllOl' HOIIJJ!Hll dos 
clcos titulos. - . _ 

cnlt;;nrnuntos por pno·nlleli
pipedus IHI i!llpOI'LUnc:in de 
uo nnno tlu i!:l79 do ...... . 

ü21 :3õ7,Süõ0 
104: :17.36üõ0 

e por conta do Jlussivo m·-
diiwrio de............... 312:004,$381 
no tot:tl do ..... '. . . . . . . . . · 1.038:5:2õp!ll(i 
(Quntlr·os ns. 1, 2, :1, 4, õ, ü, 7,8.) 

· E<tn pr()(lO~tn foi trnnsmitlidn no governo em 
otllcio de ~q, d(! Julho, o soi.J1'e ulln ottvidn n 
secc•iio do conselho du Estado quo consultn 
sob~·u os negouios H c:urgo do ministorio do Im
pel'io; em n v is,., do 4 do Setembro. . . 

O.plll'ecer da mniorin ria sner:ão pronunciou
se n J'uvor dn opel':l~!iiO; nws 11~0 J'or rosolvidti n 
~onsultn, Jlcnndo assim esto neg-oeio set.n solu-

. . OI?l:":lll\DOR 
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ção a !~unia. O 11nrccor vn i junto·, o púi.Io so1· 
lll11ll'llSSo p:u·a maior esclu1·ocimon to elo sen,, clo; 

'Pnl'a .Jlur um tcrmo,:'1 situuçiío emlwrur;o,;n o 
- vexntona om. (]no sn achn n cumara m.unl<:ipnl, 
· J'oi. yot:1.cl:L 11.11' dos UCillllados a .res•!lu~'iio ur:• 

sU,JCitn u dcl1bcrnciio do son:ulo. 
A ·commis<iío de" o1·~unwnto, depois rlc exnmi· 

nn1' ultont:llnrmto ·todos os docnmcntos o rnzõcs 
OXPO't.ns pcln Clll1llll'll, Cl .llni'CCCI' ela SCf'C.):ÍO dO 

. Imper10 tlo conselho. clrJ .Est:ulo, chc.wou ú cunclu
sfln de que :1 propo,;i~·iío d:1 caiiiDI'n d11s depH' 
.:ta dos. deve se1· :q,provnua com moditil'nções, que 

... ,a :comn1is~iío .~nereco em projecto substitutivo, 
. e p:.lS:'U U J LlStlhCI\l'. . 

" _O,cmiJrestirilO Lcm' tres nns: 
.. _,. 1.;~ ~lngunlot~to de tof}o o pn~s·íYO dn c:nnnrn 

, .llll1DI0.1pa) 1w 1111por1nnc1a .de 2.a92:935~9z:l. E' 
, :,,natm:lllque os crl'dorcs: que. niío têm direito 

j!.perfeno no pngumento im111edinto clo·s sens·ere
:·'difos,:mns .IJUC JlDI' l'C[tiidnde àoveJn sor nl.tondi
. elo~, ,n11o Jl"nhnm duvid:1 em rece1Je1· titalos-

VCIH:·cudo juros de r; v. (ciilcO por cento) pagos 
. seme~tralmentc. • - e 

, _Estn JlMtc do cmpreslimõ'sc!':Í, pois, colloc:1dn 
com n tnqior fncilidmle c vnntngorn m ntun. 

2 .. o PngarnQnto c conclu:-'i.•o das obrns cncct~l
d::JS-fJ~lO e~t1if!l pOI' concluir em c:onsl•CJuencia da 

· :._rcs~.:i~rfo _dos. rc~pcctivos contratos. 
· .Os: credo1·es rln divida clestn. 11:1turoz::J niio du

,;.yidar1i_o tn.miJ~m receber os titulo~. l'oc.ilmcnte 
.,,, n~:.gociOVf!IS, l1vrnndo-senssim de pleitos di,::pen· 

dlo<os1 c colhc•J.do proveito cln eontinua .. 1io clus 
ollrns 1nten·ompidas com prejnizo seu o dn mLtni-
cipnli'd::Jrle. . 

:3.• Cnil;nnwnto d::Js runs c Jll'acns mencionados 
no qu~1dr·o 10. • . 

- Calcula a r:omm issiío rJuc pnra este serviço c 
nl::n:us outJ·os do fJUO m·ce.-sito o nmnicipio, hn
ver:• nm snldo rlo. olll(Jl'~Jstirno de L:WO 11 .l.ftOO 
con_tos. ':o mo. JlOi•êm, o en1Ji1·ego de:<:<o qu:mtin 
SCrta ·CI.ll ObrtiS li()\rm.;, pndt~l'i.iO ~e r O~ laS feitaS 
pelas eonsignn,·ões do -seu OJ'"IIl1Wnt•1 · rcdnzindo 
assi111 o ,.m 1.~~·e:;ti"'o u 2.soo·~ooo,:;ooo. 

A dc~pcsn com ju1·os ser:.i no L" anno de 
:lflO:OOO;$, o iril 'diruinuindo na pl·onorr,fio d:1 

~~·:-~· tUHOt't.zru;Uo, n ~Jlln( níio serlí rncnor dê fj ·ulo an-
~ .. ,_~n~'.l·"'.ente. . . , . 
~~··,:;;}.~i'·;;r_e:!da da·camnl':l .II1Ull1Cipol sollrc uma 
;(.i-:~,.Jlrm.mull;no tCIIIJlOi':JI'III, Jica ellu lw!Jilitadn nur:1 
·.::'~'c';iÇOn!t'J:g.~n,· suas o. l'n,; po1· preços mui vnnwjo~os, 
.... ..,.IJ1:fo"f,l,<!_l:(lS tal\'llZ 11 2;) 0 /o ::JPS :JCIUIIIJS; ]li'OhibiiHIO· 
x ·";,r~e!'-1J.l'e; .. cou tn1tos da nu LLll'el::J desses, sú vnn tn-
.:~:" JOSOS·~.n·n aJ}JWI'Oncin. quo ncnrrcturtllll os emiJ:;J· 

r:n:;n~·· (j llC U' DSSObl!rhtllll. 
llf()Hiül'nndo snn I iscai isnçfio e seu dcfoituo~o 

sys,y~DI!J dtJ impostos.podcJ·ú.n ~:nmn1·n flr::u· i~cnt:l 
cm .. mtllS l.1revc prnzo dos onns do Clllprcstin'IO. 
Em tudo o cn~o a CXI.'CUr,;:lo resll'iotn du seu orca· 
mento·é condit;:"!o impresci!ldh•IJI pnrn fJUO se 1i1·· 
mo o ~t!U credito o mio se repita mnl idcntico. 

PnomcTO SUDSTI'I'UT!VO. 

Art_. !·• ,A cn.11Wro municipnl do ·corto ficn 
:lUIQI'IZ~du; lllcdlhUtc IIJliJI'OVII~mO 110 A'OVl'l'llO, U 
cuntr::hll' um omp~cstirno utú ú quanliu do 
2.8t:JO:Oll0 1~ pnrn í'Onsolid:oclio de stw dividn, o 
tOI'l.nin"~·fio dos cnlçnmenlos .dns J•tws du c·itludo . 
já con truluc.los. 

~-r':~~-~ 
---~··-' .·~ 

A.rt. 2.• As apolit:rJs niio,podei'ÍíÕ~.scr c>mittidns 
n h:uxo do seu valor nominal, on 'im•os llÜO· cxi:c.
dentl; n iJ •;., pagos anmwlmcntú cm .scn1estres 
vonc1dos. · . 

A1·t. :J." Nos. orcam.ento~ municip3es. sorú ri
?'ndn U . (jUIIIlt.m !_II'CCJSII jl:ll'U jl:J\.l'llllltiÜIO .. tlo;; 
lnros e nmurl.izn~•u.• nnnu:d, nuncn menm· do 

):; 0 /o. A cnmnra muuicipnl ·com . llCCiiJ-cl,, du ·•g-o
VCl'IIO po•lci'U nugmontm· a . quot::J. du .. mnorti
zaçiío, si os seus l'ucui·sos o perrnittit·cm. _. 

s. R.-Pnt•Õ do ~cnodo cm lf .do Ag-oslo de 
:18i9."-: B. de:. Cotl!qipf!.- LeUilo rlrt' C·un/i.rt . .:_, 
J. · .tlnleto.-J. D. RIIJ~t!'O da Lu::.~Dio{Jo Vcllto . . 

Ficou soTll'e a mesa pnrn ·ser 'tomndo e1~· cori
sidot'n!;:'IO c,m} a (ll.'OQOSit~:io rr qúe se rel'oro, indo 
cntl'lltnnto n li11Jlfllllll'. .. · · 

Com1lnrcce1':nn mnis os Srs. Fauslo de Agnia1·, 
Jn;:rual'il•e, All'onso Celso, Ucltun CtlVnlcnnli e 
.roão Alfredo . 

O Sn. Plu;:smgNTE abriu a. se~são. 

LeLl·S(' 11 ar· tu cln sessão nntoc:odr>n te, c, nrro'iln~ 
vendo C[ uom ;;oure e lia llzosse obscrv:t~õe~, ·deu-. 
se po1· appruvudu. 

C?mparcçcl"alll depois os S1~s: Bariio dn Lngnnn, 
Bnt·:ro df! Pu·nptlllHI. Nunes. Gonçnlvcs, ViscondrJ 
do Rio Br:mco, 1'cixeiro.fLmioL· e Sinimuü .. 

·~ ··~ 

O Dl,CUETO Dll'i3 D.Jl Pm•tmEJHO Dll.~Úé2 •' 
... ~ ... 

.O s..:. '-'iei•·a ela Sihr~~:- St·. 'pt·csi
denlil •. conrun~J_e.~e ger:rlmentc nesta expi'IJSsiío 
g·errc--r·rcn~punsno-a npo:-:enrnçiío. n.jubíluçútl, a 
rerO!'lllfi C O tc.m~n, CjUO llilltl/1' JlCI'CéliJI'·IIl nfgtlllS 
u~TlC!IIO:< dO exe.I'CitO, COIIl ::J l'üCUlllJIIlll:':.l peCLl· 
nwJ'In dc. que trntn. o nrt. :lO.:l § .XI da ounsti-
tni!,'iíu do Infpc1·io. · · 

A lljJOSPlllnÇiiO de Ulll Cllllll'C"'DclO .publico U 
jublln(;:ro de um l:•Jlto, u pí•n.-1io q"uo se r:once'cle 
a um vi\.:'nJ'io, que renuncia 110 seu .IJcnelicio e 
::J 1·orurrna do um milil:ll', ú umn recompe,;sa 
ÇOlllll~lllll que 1\UI'fillf\'C Utlltl classo·intoil•ü e CLLIC 
u tll'Vlda desde que se )JI'Il"nchem :•s·condil-uos 
cstal•elcr;idas er11 lei. 1\fas niio cstti do c;•rto 
neste .c:n.-o n rceompen~n JlCCLtnind:l !)Or S•;·rvf ... 
ços feitos :10 J~sladu, e fJUII o governo couc~ile 
c:ou10 n r.!Xpynss:io d:t g•·utidiio n:~ciun:d pu1· feitos 
lllOillOI'UI'IJIS O_U SOI'Vi!)OS< CX.tl':lOI'dÍlltll'iOS O rOl C· 
vnntes, o n:10 ucotnpan l_w ·. ox.clusiv:unonto" :.1 
dJ>pensn do se1·vi,o. do Estndo. · 

1~stu .conl'ns1io ·pl·ey:rJe,·c ninda- at<i certo 
ponto; entmtt~nto, a pons~·o .concedidnnos ter
mos 1]0 ~ XI do n1·t. 102 da consl.ituir•5o nos 
SC:I'Vitlol·cs c!o Est:rdo cm sua viila é ti16 hrivilc· 
p:wda que, mnd~l nlesmo·no c:1~o·de condem.Hul:fio, 
ell~Js n po1·ceuem, co1110 :rcon tece todos os .dins e 
su III'ULICa com ns prnçus dll pret. ._ 
A~s1m U\111hem, cm Vll'tude do:<to mesmo pl'in

cipio, os olllui::Jes, do mn1• e do terra como os 
honornrios,.tj uo reeebem I:WllsiJO, ncc'um ult11n-<~ 
com os ven~~1montos ::J que tetulliroito, quaestJUCl' 
q uo t;llu,; seJ nm. · -

EX;ISte, prll'l)lll, nn nossa logisi::Jçiil!l uma ex
cep~:ro onxoi'Ludn no ducrdo lle i:J do Ft!VIli'C•iro -
de 1822; CJUO ou i.lesojr.• fuzcr de~uppu!'CCIJI', mon· 
dumlo á mesu o suguintu p!'ojcclo 

' 

,. 



·. 

, 

. ,Foi liiio e"'ficouí soi;N a mesa 
op1iortunamente .o seguinte 

. , Proj~cto: · · 
. ' . ~ À nsseiul.Íióa geral ilecre tn : 

• Art. L •. As pen'sões conccdiÍltÍs por scrvi~os 
I'OICVOlllOS ·llOS Sei'Vido'res. dO E.;;tndo Clll' SUa 
vidn·.niio se. suspe!Uicm,!({LHUlSCJLlCl' qu.e sejnm o.s 
cnrgo·s que occLlpcm, vit:tlicios ou tempor:u·ios, 

.ou. os. vencimentos qUe perceberem do · tllo-
.. souro.. .. · . . _ : . .. 
·.::·.• Fica assim explicado o decreto de .13 de Fe-

vcreiro·cle 1822. . · 
::· • Art. 2.•· Hcvógnm-s()' as di'Sposi~,;ues em 

. contrario. . · . ·. · . . .. · · •· 
.• P:•co.do.sonaclo, 8 de Agosto de 18ítl.-Vieirct 

da Silva . • · · . · . ' ~ . . ... -
PlUl\IEiRA PARTE DA ORDEi\f -DO DIA. 

Pl\OJECTO DO SENADO Li;:Tn,\ H. 

Votou-se cm :L• discussiio . e foi." n]lprovado 
para passar :i 2.• o· projecto do senado letra H, 
do correu te nnno; rclntivo :i concessiio do meio 
soldo ás filhas elos officiaes do·cxorcito e aa :•r
ma da. 

':::' ,._. ·' .l\IEIO SOLDO. 

Poi'.fg'Lialmo'ílle snbrricttirla :i votn<;ITo e appro-
• · vadn ·parn 1Jnssar :i 3." n proposição da cnmnrn 

dos Srs. deputados n. 278, de 1877, considerando 
D. ·niw Mnggessi Pinto ~pta ilai·a receber o meio 
soldo ele seu finado mnrHio. 

nEQUERillENTOS DO. AMANUEXSE DA SECUET.A.IIIA 
DES'l'A CAliA!IAANTON!O AUGUSTO DE CAUV,\Ll!O. 

FoL tombem. submettido :.í YOtaçiio em 2." · e 
. ultima discussiío c upproYado o pnrccer _dn mosa .. 

sohre.os, requerimentos do am:muenso _cln se" 
. cretaria desta camara Antonio Augusto de 

.. Castilho. - ' 
Í.!CEN()A. 

. .F.oi·a.li1 igualmente submottida~ :\ votn_ç~o.em 3;~ 
· d1scussuo o app1·o~adas para ·serem dirigidas u 
soniir,iio impCJ'lul ·a ;proposir.iío da camarn dos 
Srs. 'clepulnclos do .corrento'nnno c 

. N. :iül:l, autorizando o govet·no a concedor·m~1 
, nnno do licença ao· desembargador_ João Cuct::mo 
·Lisboa. 

"' r ;'PENSÃO. 

Foi tnmbcm submcttidn ú votaç1io cm 3." clis
cnssiio ·c approvnd:• pura ser dirigida Íl. sancção 
imperial. u proposiçlio dn mesma· camnra .o · do 
mesmo anuo':· · · · · · · .... 

·N: :187, · npprovando a pensiío concedida no ci
dadão ft'lmcoz Churlos Dccorio. 

MATlliCULA DE ESTUDANTES. 

Foram tambom submettidas :\ yotaçiío em 3.• 
discussiio o.appt·ovadas ·para ser~~. dü·igidas :\ 

V. IV 

Ns.: 1Gü, 1ü7.c ,;~~j~~j~~~~~J~~. estudantes ·l\Ia1·tinho 
Cnstello Branco· . o 
Vianna; 

N. J.M,, nntoriznmlo 
ndmittir a ·exumo dos 
stct1·icia dn l'nculdado do. m 
néir•o n .Qinn de ·oliveira 1\Iol . 
. •Formn tombem votadas .cm 2.~ 
npp1·ovadas· 'JlUI'n passar :\ 3.•.ns p 
mesma cnmnl'll :do ·corrente nnno: . 

Ns. Sü, 103 o 214; concedendo 
tudantes Joaquim Israel Cisne1ro, J,;ctu:Jrclo 
gusto ~oguqira Camargo _e Olympio . 

.. 
o sl:-~_cruz :Machado 

Eu 'pelliria no senado, como 
equidade, n. dispensa do prazo 
alim de S. Ex .. o; S1·. presidente d 

. discnssiio ns resoluções . · acabu 
tudas, de fCI'ind9 prcten do 
cedendo pensões por. n,.,ast.naos·. 
tudo, e. finalmente lts"quc 
outro JllDg'istrndó onferino 
pnrn cuidar do sua snude em 
Süo. tre;; oL·clens de rosolLlcues se 
dn Cf'jllidndo que pc~o, a sabor: 
es.tnduntes, ns pensões por ·~'''V!!t•o'" 
unw ou out1·a I icençn a 
Faço o requerimento· pflla 
uüo pelos individ-uas. · . . · ·:.:-:c· ... 

O Sn. Srr.,;ErnA DÀ. MOTT.\: -'SÓ 
do rcgiinénto. · 

O Sn. PHE:SIDENTE: ~O · ·· 
sobi'O estas resoluções qne se "'""""'"''m 
sómeutc· as cfue se referem á Ul:sptJn:sm;•-a .. e 
clontCS, ]lenSCiiJS 0 JiCeU()aS a m:l!:"liSLl'tlir.IO!;c 
consultar o senado·:· · . 

Coiisulladó o senado, resolveu· 
meu te. 

.LICEN()~ • 

Foi igualmente voturla cm :l_:·~·.0~g~t~~;~~; provudll· pa'ra pnssur it 3.• n·p 
mura dos Srs ... deputados·: 

N: 22~, elo conenl e 
YCI'UO, n· conceder. no 
cion11L Antonio Gonçnl.ves 

. licen~a coJR o respectivo· oruouwu.a. 
. ·:~···" 

O Sr. Barüo da Laguna (ptirâ,õrdcm) 
pede dispensa iie intorsticio ·pm·a a resolu'ciio·'que 
concedo um anno do·Jiconf'a n Autonio•·Gon{inlvcs · 
lliJ~agibn. · · · . ~- ·· : .: ·: ... ·~·-~.;:~:~·~: . .:~i: 111? ..... 

' Consultado ·o senado, resolveu· nffirmativa
mente. 

PENSÃO. 

Fornm aincin submcttidns ·ú votnçiiô ó(~p~~~~-: 
yadns paru tlnssar tl 3'. • as pJ•oposioões du :onmara 
dos Srs. dopLllnclos: •.";;:· "· · · 

N .. 223, npproYaudo a pensão concedida ao 
podre . 1\Innoel ·Correu do Figueiredo. 
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ANNAES. DO. 

ue licencn'com 
dn ostra da do 

'l'rench. 
SEN.\DO r.E-rnA D. 

votnclo em 1.• discussiio c np
:i 2.• o projoclo do sonndo 

,n,ercm1'n anuo, dispondo . fJLle scr5o 
entruncin ns comarcas que 

ele· i.•, cnjns sédes ou estejnm 
dos por vapor ou estejnm sitnn

·Go kilometros de vins ferroas. 

1111 sala immedintu o Sr. ininistro 
iYe'f'or.nm sorteados pura a dcputuoiío r1ue 

os- Srs. Correin, Silveira dtl 
c sendo o mesmo scnlwr in-

sn com :os for·m~lidndes elo es-
nssonlo na mesa á direitu do Sr. 

· ·a 2." cliscnssiio do nrt. 3." elo pro
'"'•1u'''''·'"'' do orçnmento pnrn o exe1·cicio do 

relativo ás despesas do ministerio 

· Jf_.:afayeU:e (ministro dtt jto8.tifa) 
· pulnvr,, pnrn responder no !ton:t:.'ctlo 

PnJ•nnú, notn qno S. Ex. voltou 
recompõt· os cert·!ldos batalhões 

r1no jtí desenvolvem no ·seu 
rso. O.nviu-<'ls o orndor .de novo 
çfio e re:-:;pcilo, HliiS n impressiTo 

llto fit:on foi qne o nobre senador 
Mitrem-•" mnis elol] uun te do que logico. 

Ex. om Sll:t Jll'imitivu opinião sobre 
::;,:-.~~:il~ii~~:~~;·o~lé;: mnlnr penas, continunnclo a pon•· moderndor, _cormnutnnr.lo penas, 

:is leis criminncs; nem póde o nobre 
comprohender corno condem nado o réo 

Sebnstiiio no grtiu rnédio do nr·t. :1!l3, e comnm-
tndt~ "poJo .jtliZ a penn dr)sse lll'tigo na de :100 

riultnr, no nrt. 60 do codigci criminnl é um 
nbsurdo. A cstris·opiniõcs i1crcsccnto-se n de ·:um 
Hlllstre' membro rio senndo, tiío'vcrsmlo em di
reito constitucionnl, qunnto nos diversos rnmos 
cln ndministt·a.,iío -o St·. Visconde de Bom Re" 
tit•o : S. Ex:., úeste ponto, pensn do-mesmo modo 
qnc o orador. . c · -

Voltou :lindo o nobre· senndor )JOio Pnran::l.nos 
decri!Los de 31 de Agosto c 1G do Novembro do· 

. nnno pnssudo. . 
Dissera o orndo t' que o § 7. o do art. L o da lei 

do G de Agosto ele '187~ lwvia firmndo como pt·in
cipio que a designução dos aujuntos parn jul; 

· gorem os recursos de pronuncia et·n confind:nt 
sorte. O honrado sonndor contestou esta intelli
gencin e disso flUO a lei detormin:írn o SQrteio· 
como um meio clu dm· rnnis celeridodc no julga
mento .. Niio é,,porúm, nssim. S. Ex. nLLribuiu ir 
lei um defeito que elln nno tem. Si o pen·~nmento 

.dominimto da lei fosso a celeridade nos julga
menlos, ella n1io tel'in recorrido a· este expediente 
extrnordinnt·io de confia!' :i f'ntalidndo n designação 
do juiz; teria disJIOsto quo seriam adjuntos os 
dons immcdintos ao relntoJ·, e CJUO na conferencio 
sogt1inte jtllg-11secm com·este. · · 

Discutiu o nobre senador uma import:mtissim:. 
CJ!le~t1io, a d? saber si o corpo l~g-islativo tem o· 
du·e1to de rel'ognr decretos expedtdos pelo poder 
executivo, em vit·ttlde do m•t. Wi, § 12 da con
s.tituiçiío; mns Tecorreu S. Ex. a uma ,ser i e de 
nrgL1mentos,q ue o orador pede liconM/pnrn clas
;:ilicnr rlo secundnrios,-porqnnnto não se -fundam 
nos princípios que dominam o' nssm]~pto. . 

O 11rincipio cupitnl do que se deve Jllll'tir para: 
bom elucidar n matr:1·ia é o·dn independencia_des. 
pode1·us políticos, qnc ú umn d:1s bases funda
mctHnr:s dns fúmws livres de governo. 

Costomnm considernr os puolicistns n divisão 
dos poderes debaixo de dons pontos de vista : a 
divisão sniJjectiva, que cl umn simples opot·noão_ 
intellcctnnl, pela qnal p1jdem disct·lminnr-se as 
divm·sns clusses de fnnct:üos politicas, mesmo 
nos governos ·onde ellns siio todus exercidns por 
uma só pe_sson, como nos . go1•ernos despoticos; 

, acoites, JÍelo ·· J'ncto de set• o ·t·éo cscmvo, pôde o 
.. :77 .. ;:.;,:;,. p'odet· modtlrndor cofnm ntnr ontra.. vez os :woites 

· ,,,(" ;.-. em p1·isão com tmiJ:dho,det·ognndo assim o tirt. GO 
. do codigo. 

e :1 divisiio objectivu, que se vel'illcn nus socieda
des em quo, como em n nossa, cudu poder·reside 
em pessoas ou corporações clistinctns. Orn, onde 
se 'não d:í esta ultimn clivisiio, niio póde huver 
libcrclude; o orndor lu um l.recho dé Montesquieu, · 'F:réil é, com tudo, a C'Xplir:noão. 

· E' ·pnrn o orndor clontrina nceilnvcl o corrente 
·•que no-. exercício ch1 nllu attribuiono de com
·'·mu<nr penns, tem o poder modcr:1dor n fllcnl
·'dnclo·de dorog·m· n lei ct·im innl,nem ouléos limites 
. so lhe podem nssignnt· qne nflrl sejnm.os CJLlO se 
de1·ivnm du mesmu nn turczn dos se poder. Assim, 
não é licito 110 poder modet•ndor cornmutnr uma 
pena1,Qm outra. nií'! existen_te. nn l~gislnção. vi-

·:gen.tQ;:nlorquo Jsso llnportnrw mvn~uo nn csphorn 
·-de,outro podei': nem pó li e t:•mbom fuzcr n corn
mutuoiio om peno rnuis grave. Excepto estes, ou
tros limites niío conhece. 

Esta doutrinn niio ú só elo orador: tem-nn ox
posto:·:o prol'essndo vnrios jurisconsultos cmi

~,.ncntês·e ulgnns da escola conservadora. Já pelo 
. ''',·orndoJ:; nestn discussiio foi lida umn' consulta 

· _:, ;assignadn pelos Srs. Visconde ele Un1guny, Pi· 
· menta Dueno c Visconde do Joquitinlronhn; 

nessa consulta se dizia qtw snbordinar o poder· 
moderndor, quando exerce o direito do com-

. que, tt·nt:mdo do governo ingloz, proclamou esta 
verdade, c.• declnru CfllO do mcsmo.sontir s5o Rous-
sonn o Benjnmim Constnnt. · 

l~sln opii1iiio do 1\rontosquiou, con~idcrnudo a 
SOJHlr:wão dos po!lrlres como requisito iudispen- . 
savel pnrn que hnjn Jiberdudo, servo do respostu 
no nobre scnuclor por Goyuz. que estr:mhon que 
o ormlor, sendo dcmocmln, sustentosso quoao. 

·corpo legislativo niío püde rovognr dect·etos o 
prJder executivo; .niio ó por ser liberul r1uo o 
orndot· niío tleseja qao um poder politico invada' 
ns :ottribtlicões drl outro. Nesse• cmninhnr chcgnr-

. so-hia no ·despotismo p:n•lnmontnt•, o peior do 
todos, porque ó o despotismo nnonymo. 

Defino em sognidn o orndor n nuturozn o as 
funcoões dos· tt•es poderes, qne do ordinurio se 
recouhocem uns constituições ; o legislativo; .. :•o 
executivo, o Jndicinrio, posto de pnrto o modo" 
rndor, cnjus attribtlir:ues foram poln nossn con
stitniciio constituidns com nlgtlmns das mais ün
portnntes, sepnrndns do poder executivo: O 



:riodér'Jegislaiivo flxa''as regras ·pelas· qunes se 
de:v.o r()gcr a·comnmnhi:ío. péllitica; o cxe·cutivo 
g,ov.çrna o'Estndo.d~ntro dos limitcs'cjuc.• lhe ris
slgnam a constitUIÇno .c as leis, cxccÍlt;ondo~as e 
fazendo-as executar; e o judiciaria applica a lei 
aos casos ,oc~urrcntes cm materia do direito pri-
vado e crunmal. . . · 

Cadn um ·desses poderes tem a suri missiio o 
sou modo· de acçi:ío; a formula que dá existéncin 

,_no s~u giOdo de seJ', A formula do lcgi~Jativo é 
a le1, o decreto, a resoluçao. A do executivo ú 
o decreto, ~ regulameot~, ;os instruc~ões, as or
dCD;S c;-:I!Cd}das por escr1pto: como os avisos; A 
do JUd.lc!arw é o despacho, c a sentençn. · 

A dJVJsa~. c.1cstes podc1:cs, cujos .. fins c cujo 
IJ:}OdO de eXIStir fiCIIUl.aSSim rCSlllllidlllllentC as~ 
s1:;:nnlad_os; prcsuppõc n sua indepeudencüo, c esta 
exige na<;~ s~ _que cnda podei' possa exercer as 
suas ntWtbuJçue~ sem a intet·l'erencia de •podei: 
e~trnnl10, mas amda que os actos de cada poder 
moo .. possum ser annullados por outro poder. 
MUltas· vezes cm·ece um dos poderes, ·para que 
um de ~cus netos se cump1·a, de acto de outro 
podc.n·; 1.sto cJrectita-se, porém, pelo principio ua · 
hartponw,. que nu o exclue o dn indepcndcncin; 

Pude, u Vtll'dude, dnt·-se a invasiío dus attri" 
buições de um po~ler por outJ'O ; mns por tul 
fórma .se achnm. dispostas as instituições qné 
dentJ'O da cs,tlhern, ·da su.a Jegitimn atltOJ'idadc 
n_chn o po?er U!;V:OdJdO mc1os cmcazcs parn nul
llficnr a 111\'asao. Pretender· que, dt~da a hypo
tbesc ele uma usurpnçi:io tlc atLriiJuir:ües deva e 
poder aggt~edül!l retnli:ir st~hiude cla.len-'alicludc' 
é umn tlieorin perigoso c 1[111) tnnderin a estallelc: 
cer a I'C[ll"essi:ío do abuso pelo abuso. ' . 

Applicando es.tcs princiJiios ;\ que~ti:ío vertente 
conclúe o. orador que, sendo um decreto· urn 
·regulnmento, un1:ts instl'ucoõe§, ml.'clicl;\5. cíue o 
go~Cl'llO toma.'pnrn u boa exccuçüo dns luis, claro· 
esta que constJLucm actos· nroprios do executivo, 
os quncs sem qnchJ'tl da mdcpendcncin elos . 
.JlO~m:e~ nüo vodcrão se,r revog·ndos pelo .cOJ'[lO 
lc~pslnttvo; c parn ma1s coJ·rollornr estas id•'•as 
lô um LJ't'cho do"1'honis~en, que os•·rcvetl soiÍrc 
a ~ons~ituio5o belga, notns ti.io profm1das qufio 
mli1UCIOSUS. . · · 
· ·1\f:os, ·objecta-se, o . rl'gulamcnto .·ou decreto 
oJTe;nde a lei. Si ofl'cnde · a Joi, outros ~iro os 
me1os !' cmvrcgnJ'.Llclo. corpo lcg:islntivo. Dccla· 
rc a ICJ, ç desde· que dcclm·ar a lei ele modo claro 

·c positivo, o regulumeuto cabido fior fnllaJ•·llw a
]Jnsq. ,Si p rpiuistr~ r.:or um disco o e, declnrndn 
a lo1, lllSJStJr constdur:mdo em vigor· o re"·u·l:l
monto, neguo-1 h o o corpo Jen·islntivo o" suu 
apoio,, pódo clenunc[al"o o processai-o; tacs si:ío 
OS ;noJOS, OS ~Ol'l'eCllVOS Jogues, · 
. ~st:1 cloutrmn nua ·tem só por si o npoio de 
;Jp.rlsconsultos cstm11gciros, mus ainda exemplos 
tJrnclos d"'s Annacs do nosso ll:lrl:uncuto. Em 
i87~ o J}nndo senmlor Fig·ncir:o lle 1\Icllo propôz 
um projecto de Jci declnr:ondo sem cJTeitu o dc
CI'Cto n. t.i6JS·~e 2 do 1\!aio de ~87~, q~o deru novo 
reg\11 nmo,n to us l~olnçues do ImpoJ'JO, I~ o i esse 
·}ll'OJOetu u rcspect1vn commis>iro. o esta ·c,uc se 
.compunha dos S1·s. Znctorins, Vi8conde do·l\luri
,tilli) (:l l~ernande~ Brngn, declarou CJUC -o poclc1' 
.Zoglslaltvn carecw ele faculdade pcwa 1'evogcw e/i. 
1~cctamcutc os cleC!'Ctos do llaclm· ea:t.cutivo. · 
·'Em seguida occupn-so o'oJ•adOJ: com à co11flicto 

<lccorrido cnlre a Helaç5o do Cenrú o o prosi-

dente ·dessa 
senador.,. pelo . 
Bnhin,. o Sr. Fe 
cheio de energia disso 'n '''""·""''< 
conflicto em t'uctos dn m•to~>m"' 
C~Lud:íra O fnClO; OllU'o"mnon 
sei h o do Estado quo o tin 
ram. unanimemente que· 
n ccnsUJ'a do nobre sena 
secções; compostas do ho 
trados. · · · 

· Da questiío do Cenrú 
nobre senador pelo Pnraná 

.nado r pelo.Mtoranhiio: n ·ambos 
ponde o orador . 
.. O honrado .senador pelo Ma 

· que .o prazo, qtw a Relar•iio ex.ce· aeu.'.;;r 
rompiilo pelris ferias; c rccOITCU 
regulamento da Relaçi:ío a .CJUC se 
lamento cleitornl,pnrn mostrar que 
gadoros ni:ío podiam haver-se de 
sin:.a··acruella por ,que proce·i ler·am 

Nem um nem outro 
nrazo de :30 .dias é. i 
Ycriiencia das férias, nos 
pende os prnog, importtt 
zos. Qu~1nto ao· segundo 
que o presidente ó quem 
c11rso e que .este deve 
rcncias qlHl o presid<ln te 
c~ldnde;rJUC o ,presidente 
n~o se ·segue q LW possa 
fora do pruzo. . . , 

O nob1·e senador pelo Mnranil1io. 
os m·gurncntos do orndor; mas este 
ll[ll tll'S'.tunento -d(l muittls pernas, e 
f.PSWS dizem CJllC Os lllOilSlrOS.CitlC tôm' ml'DWI'C 

de mnis, si:ío mnis defeituosos que,úvi;~ã;i~~~~: 
qtwes fnltn ·Um membro. Rubclais .a 
phismns .em duas clnsses us./iarbati 

·baU; S. Ex. soplligmou, pede o orna.ori'Ht'·"n"' 
par:1 dizei-o, e o seu sopllisma foi dos~'l,ar'bâ:i.i'±:'IJ• 

Coutinün o orador a .entender 
presidente do Cenrio nado te na de a 
funecionnrio não annullou o n"ror.rJii,n. 
nuUou a eleição de i\Iecejnnn; 
cisüo do juiz de direito, CJllC era a 
gundo expressa declnmç5o da lei: em ~~~---~''"""u. 
deste asse1·to lô c commenta os arts. 
rer.r.ulnmcnlo eleitoJ•al. . . . : .. 

T:nnbem pelo :texto ela lei se justificri a rêt11o
çüo do Sr. Dr. Mello Fr:mco do umn comarca dii:O:· 
:1." entJ'ancin; em Goyt1Z, Jllll'll ou.tru 'da mesma·.· 
entr;mcia eml\finas. O Dr. 1\Tello Franco é"nctual-
mcntc·:. deputndo :í assemlllén ge1•al legislativa' 
c, por is~o,. naquclla remoçi:ío viu o. nobre sena-
dOI' pelo Po_r:onü 1,!111:1 inl'r?cciio dn lei. :1\fns· a )ei 
fnlla. cm nomonr;-ao,. proh1bc o nccesso':·•Oca~;:no.-. , . 

. mençiio quer dizer investidura do mn>cn'êgt).;em:'~. 
que antes ui:io se tinha sido investidó':'.'lDav·a-se~-"i. · 
isto na remo<;:ão de uma comarcn pnrn <óiitrn:·da' 2'>:' 
mcsmn entrnncia? Hnvin nccesso ou promoç5o 'i' · 
Niio : logo n. lei ni:ío ·l'Oi infringida. . .· \ :. : .. 

O, n<oJ;t•u sonado1· qtwrer:í talvez um)llirir,!ín: dis"> 
posic5o cln lei; mns n incompntibilidacl'e.if§t:Ínn~. 
restricçiio de direitos e n rcstricçi\o.•dC''.di!;eftos '"': 
deye ser exprcs~n na lei, n5o Jlúde ·ser•jtillidiêà:~?' 
rncnto es.lnl!elecicla por intcrpJ'Ctnçiio dc·iannlogin' · 
OLI llllljllilltJVII. . . , ... ,,.~,. ;, '. '•' 

Acc1•escc qll(l cs111 rcmoci:ío teve precédontcs,,c 
como dizem os jnrisconsullos: consuctuclo'optimo: -.• / 

' ' ' ,_"!1.',...;!.~~'1",\ 
·,~fc'it· ... ' 

}iiP'T 

.. OPI!":MDOR 



··-~- ''·· ···i,'. 

1.32 ' ANN:A.ES DO SENA:DO:: . . . . 

tcuum intcrprcs . • o,orador cita a remoção·do Sr. 
Bnriio de Anadia o· u·rdo,Sr .. cansei llciro l~rnnco. 

Alludiu.co -nollre sonn·dot• pelo Purmui n di!l'c
roúte~ delí~·tos commettidos nns provincins. · · · 

O orndorJit solíciton informacões do presidcule 
da provi nem do Rio rolntivanicute no l'neto do 
neg-ur-se sepulturu no viga rio de Cnpivnry. 
,,.Os .·papeis c:onccrnentes no conOicto entre. o 
oresidente'du província de l'\Intlo~Grosso·c o juiz 
Meto.llo· richnrn-se preparados pnrn subir :i·~eeçfio 
de: jnsi:íça do conselho llc .E~tndo; niio convem, 
oortnnto; quo o governo uilinnte jnizo sobre a 
questão,. . . · 
.•.. ,P.assnndo a J:espondcr no nobre seundor pelo 
~larnnhão, observa que S. Ex., longe_ de ter· 
,~nZUes .. -·lltlrn n1o::;trnr .. ge uterrorisai.lo, con1o 
:;,•fe'z:no· sen exordio, J'oi ·pelo contt·nrio. quem 
Jôm·sua· líng-nngcm ungid:r de pierlade nterron 
~m<:,principio no orador, que ni:io i:;rnorn ter 
3Xistido umn scila do hnnwn~ que com todns 
Jss::ts· npparencins piedos:rs intligimn ~ruais tor-
~ nr.ns ·. · 
:1:F.élizmentc niio roi no ministro dn justi~a que 
:;,'nobre scundot· torturou, mns sim certos nJ·gu, 
ment'os pot· S . .Ex.· mesmo crcndos. 

.O•primeiro movilflcnto.de S. Ex., npôs o sen 
:-xordio; foi o do ussombt·o dinnto dos voltunosos 
"elatori•):'< do m inisterio dn ;j usti()a,. nos quncs 
_;'Ex; ·denominou. de cnnhües Krnpp e cnnha-. 
•llÍlÇO~k' · 

codigo um movimento cnergico,. odiento mesmo, 
o o resultndo roi n:lei do 3 ·de'. Dezembro. . , 

A nóvn rel'ormn judiclnl'in consagrou nlguus· 
principias bons; mrís tem-se-lho arguido ser,· 
com9 ot•gnnizuçiío judicint'in, m:.ls imporfeitn que 
a lo! de 3 ele Dezembro, pots coB funde extraor
dinariamente as cornJ)etencins. E de. flUC!n foi· 
a l'efot•mu judiciariu? . . . · 

A org-m)iza~,;à(l das Rclntões pelo r.egin'Jcnto de 
18:J3.foi J'eitn po1· conservadores; e num membro 
desse Jlartido ó' devida n oren~ão do supremo.
tt'ibunnl. Si o poder judiqinrio não é, poi>, o 
mesmo dn constitui cão outros que nüo os.Jibcraes 
o t:im modillcndo. ·• • · . 

_Oc:cup::i-so dopois o orador com n s\lbtlívisão 
elas conwrcas, sustentando niio ser obrigatorio 
pnrn o governo o provimento do juiz de 'direito 
em umn dns comnrcns resultantes da subdivisão, 
c Ílll'J.ltlgnn n emendn da comm is são de orr:n· 
monto, nn parte QUC veiln o Jli'OVinlento elos 
.i nizes nus comnrons rccem-crcnclns pclns :rssem
lll<Jns Jll'ovincincs, :mtes cln vot:H,fio dos c.ompe
tentes fnnàos peln :rssemiJlén gérnl, lendo uma 
opinião do Sr. Visconde do Urug-nny, pnra de
monstrar que a icléa dn cornmissiio· teHdo a 
cerceai' umn importante nttrii.Juiviio das ':Jssem
blóus provincincs. 
l~m i85!1, o conselheiro Ferraz. entiío presi· 

dente do conselho, propüz no seundo uma emenda 
ao or .. nmento no sentido da d:1 nobre commissiío: 
essa "emencln roi vivamente combntida llélos 
finados Bernnrd•' Pcn.lirn de Vasconcellos, Pi· 
rncntn l3neno, .Tcrruitinilonhn, . !Jouve rer1uerf
mento pnrn que ·fosse separada, o, npprovado o 
reqLwrinH·nto, nunca mais se f'nllou nella. . . 

Uccnpon-so ci nobre sen.ndo1· pelo 1\Inrnnhão 
cori1 os successos, descrevendo-os com a sua elo· 
quencia sombri:1, de 'fabntingn. Em relnçlio a 
esses ncoutecimentos, tem o. governo e:um \"·rido o 
seu dever; es1.iio pronuncwdos os m1p tendas 
no eonlliclo, i3 ncliam-so presos, alguns fora·· 
gidos. Accusa-so o governo. de haver tido in;. 
tot·fereucia nesses suacussos; a nccusaoiio ropug- · 
na no bom senso ; o ornllor contesta por neg·nçuo 
c pede as provas. · . 

·•'Não era pnrn csperm• este assombro, por parte 
lo rlobre smadór, porque S. Ex. ó o inventor 
:lo·canlwmnro ou pelo monos o sen intJ'Odnctot· 
1a pntrin littcrnturn. Yolmnosissimos -in-{otios, 
1ujo merccintc.mto o OJ'llclor reconhece, sflo cle
,ridos á pacicneia c crudirão do honrndo scnn
:lor: Umn de:<sas obra;; o· Dil'cito Ecctesiastico re
l:trte-se em varias tomos; c o primeiro dellos 
cm nrida menos 1,600 Jl:1g-inns .. Este lívt•o cau~ou 
11lHt vcrdndcirn re,·oluciio na nrto de .encnder-
1ndor, c costuma sur dividido cm tres volu111es. 
~iio hnYin; pois,.qno ndmirar em serem um ·pouco 
uuis volumosos rclntorios quo dovinm c:onter 
lados e informações relntivos n um grnndc pc· 
•iod~, visto não se ler aberto o parlnmento no 
1UUO pnssado. 

O honrndo ~cnndor pelo Mnrnnhão, nprccinndo 
1 que vem cxpendidn no rclntorio rln justien; so
JI"C orgnnizn(;5Q jndiciarin, niio viu ·nhi nircJn de 
1ovo, o acl~un mesmo fJUC niio se ndi:mtavn idón. 
.l orador desenvolve ns suas opiniões, l'nzondo 
'et• que a indcpcndoncia do poder juuicinrio 
1unc11 serú •1mn rcnlidnde em quanto sobre o juiz 
.iver acr;iio o medo ou cspernnr:a; SL1stcnta a ne
'essidnde ,de pôr a mngistratnra a coberto de in
luencln do governo; e declnrn que, pnrn esse nm, 

Perguntou o nobre scnndor si constnvn 110 g-o-
-veruo n cxistencin do c:1samentos entre dissidon· 
tes celebrnclos no Impcrio, con tt·n o § ·'~-· ~o 
urt. ·:1.. o da lei de 1861 ; não consta nn secretnrw, 
e, si o nobt•e serwdOJ' suba de algmn facto, de
clare-o do modo positivo. pnra que so1.ome111 pro· · 
vidctlcins. Pnroco quo dcsejnvn S . .Ex. conhecer 
qual n opiniiio do governo, relatlvnmente ú.cstcs 
casamentos: diante do toxto do ~·~.· do nrt. L• 
da lei de lSGi tncs casamentos s1io nullos. · 

1 primeiro passo a clnr· ó est:riJClccor o principio cln 
'ntiguiclade para a promoçiio dos jui;:es. Póde 
oer que cstns idc!ns niio sejam ns do nobre sonll· 
ror peio 1\Inrnnhiio. mas em todo cnso são dig·nns 
!c pondern(:üo. · · 

Disso mnis o honrndo senndor que ns ]eis or
tinnrins nwtam o poder judicinrio, dcsnaturnm-
10, e_ql:\e_este poder que nhi existe, não é o d.n-
•Onstttmr;uo. · , 

Acoitn o orndor n proposição do honrado 
:enador; mas de quem têm pnrticlo ns leis quo· 
1Ssim dcturJlnm o poder judiciaria? ' 

Os libernes llzcrnm o codigo do processo; mns 
'iornm os conscrYndorcs c inicinrum ·contra esse 

Autos de 'terminnr, explica o orador u1gumns 
pnlnvras suas que tem sido commentndns como 
umn allusüo otrcush•n ü dignidade do' seundo. 

l~ôra o ·orndor · denomiundo UJ~·sses por um 
hourndo senador, pelo Conró; respondendo n esse 
honrado senndot·, apontou os Jogares da.per,"l;\"l'i· 
n::u;iio do lioróo :;reg-o .c, annnl, chognnuo a :tlhn 
do Circo, disso: • Pelos sous quo our;o, parece 
quu estou na ilha de •Circo. • • · 
· O mais inteHígento imi·tndor elo Homero é Vir· 

g-ílio ; ó, portanto, {, .Eneí-dn·que ·recol"!"e o orador. 
Enéos cCJmo Ulysses, tnmbem pisou nas terras 
de Circe, c tnmbcm como efile ·ndmirou-se n~tc 
os prod igios dnquelln balJHaçlío •encantnd.n.. Vtr· 
g·i!io tenl sido poeta de predilecr;iío de mu~<t~s·.es· 

.• .. 
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tndistns, e;pois;pedoro~~riidor~licencn·:parn,citnr a 
~assngero•'"em .,. que•' elle···'.·descreve ai entrada de 
Enéas nas terrus do ·Circo·:-· · · 

l'roxirna Circro raduntur littj)rn terrro 
Dives innccessos ubi solis Jllia lucos 
Assicluo resonnt cantLl, tectisq)le superbis 

• Urite odorata nocturna in Jmnine cedrum: .• 
Passagem que Fmnco ··narre to ussim traduz : 

• Junto í1s prnins dn terrn se nnvcga 
. Que da magicn Circo se . apregün; 

• Com o. continuo ·cnnto que no céo chega 
• ·.Aqui a filha do sol. o 1Josquo. ntrua; . 
• E JWS soberbas cnsns por costume 
• Fnz do cheiroso cedro, :\ noite, ·lume. 

Virgilio diz que' o cantico 'clHJgnv·a nos céós; 
. i10 senado reunam-se os Pl'imuii'OS oràclorcs do 
pniz; os ::u)tigos compnrnvama eloqueílcio :\ m u· 
sica: e, portnnto, qu:mclo o orador disse que 

·suppunha-se na tcrr" do· Circo, apenas quiz ex-
primir qup poios sons dn cloquenuin que o nr
roubnva; .1 nlguva-se na terra dn deusa . 

.. Outru intet•preta()iiO, além de· inconveniente, 
não cstnrü• de acc•kdo evm as· intencões mnni· 
festndns pelo orador no ·correr desta~di;cusslio, 
intenr;ões que se trn_duzem no respeito que con
sagt'11 no SCillldo, n:10 só por sm· umn dns altas 
corpot·açües do Estndo, n1as aindn.pclos talentos, 
patriotismo c virtude dos ·seus illustrados 
mem bt·os. 

(llfuito bem, 1nuito bem !) , , 
Depois de. orat• o Sr. ministJ'O ·dn justiça foi 

lida e posta em discussão, con1 o projecto, n se-
guinte· · 

Emendct. 

• Art. 3.• § :l. 0 

Secretaria de Estado. 

Sub-emcndu :i emenda da commissão. 

. · •. Depois elo n lgai'ismo :146 :470{$ ncrescente·so: 
- supprimidos os log-nrcs· de prnlic::mtes e as 
grntilicuçües para diõ1l'ias e cavalgnduras aos·cor
reios, c ilcrindo reduzida n 2:~00~5 n quota pnra 
oiDciaes· do gnb incle.-Diooo Velho. -Bcwi'Os Bar
?'oto . ...:.Ribeiro da Luz.-'-J. Antiio.~Silveira ela 
l!lotta.-Leitiio da' Cunha. •· , 

Nüô havendo mais quem pedisse -n pnlavra 
encerrou-se n cliscnssão. 

Hotirou-se o Sr. ministro com as mesmns for
mnlidnilcs.com que fura recebido. 

Indo votar-se l'Cconheccu-se niíoJ1aver numero 
e ficou rescrvuda n . votucão puru a seguinte 
sessüo. 

SEGUNDA PAHTE DA OHDEl\i DO DIA. 

LICENÇA. 

Entrou em 2:0 discuss:io, n qunl ficou encer
rada por faltn elo numero parn votnr-se, n pro
posição da cnmaru dos Srs. deputndos, elo cor- . 
rente-nnno: 

N. 229, nutoriznndo o governo n concllder no 
llntlro Francisco Joiio do Azevedo. lente substi· 

·1 ~·1/l·~v-;l 

. tu to de •geometria e. aritlJmetica do collegio das 
artes ~!e profos.sor·-do .geometri~. dó arsonatde 
,guorrn do:Roe~fe, um-anuo de lJCcn~n •. ·· . · 

EXA)!E !Ü FACULD,\DE DE MEDICINA. 
.· 
Entrou igualmente em 2;" discussiio,:::i qunl . 

Jlcou encerrada por falto de numero. pnrn votar" · 
se, a PI'Oposi<;ão da mesmo camura. do corrente 
nnno· · · ·· · 
' N. 2os, a'utoriznndo o governá n manda1;. 
mittir' D. I\Inrin .A•lelin de Oliveira ::. 
curso ele Obstctl'icin da l'uculdnde de ru~u•.<>ul« .. <'" 
do Hio de Joneir:o. . · · ... ", .. 
· Esgotnda u materin cla.ordem do dia o.Sr. Pré~· 
sidente deu. a seguiu te ordem do din para. 9 :' ·, ~' . 

_.,, <, ........ . 

Primeini parte (até 1 ho1·a}. 

·2.• discussiío do nrt. 2.• do projecto de'l 
orçamento, pom o exercício de 1870 -'-1oou ...•• ,.,. 
relativo :is despesas rlo ministerio·· do. ~ ... 1._, .. ,v, 
com•idando· se o Sr. ministro, 

Seuunda pltl;ie (cí :L h01:a ou.antes): 

-Discnssfío do pnrcccr dn..commissiío de con~ti~; . 
tui~iio letrn z. do corrente anuo,. sobre diversas · 
actús eleitornes do provincin de Minas Gcraes. · 

Discussiiõ dos requerimentos ndindos, pela 
ordem do sua apreseutãcão, a saber~ : ·- · · · 
-L•; do Sr. Correia, pedindo informaçüés a res

peito da quantia dispandidn com o pag::unento do 
ordenado do,jniz de direito de'Tnguaratinga, -na 
província de Pernambn,co. · , · 

2.o.~do mesmo scnl1or, pedindo informa~õés 
sobre n soi:m11a dispendid:~,. no presente exercício, 
com soccorros pnlllicos, ua província do Pianhy • 

3>, do mesmo senhor, pedindo cópias dos do
cumenlos·que justificam a ordcm.do tllosouro, de 
1fi ctc·Juuho pi·oximo Jludo, relativa ao ·alcance 
do ex-director das colonius de Itnj~hy o Prínci
pe D. Pedro; e do acto pelo qunl foi nomeado 
.João· ~nptisln Fcl'l'ejra de Brito. delegado do in
spector gemi dn instrneção primm·ia e sccnndn-
rta da curto, na··provincia do Paro.uú. ,· 

q,~•; do .Sr. JunqU:eirn," pedindo inforn1açües 
do quaes as sOJ1)mns que tem o thesom•o rece~ 
bido por emissão dé bilhetes, no mez de Jnnh1> 
proxiwo passado.. . . · 

5.•, do mesmo senhor, pedindo · .. cópia dó 
nviso de 20 de Dezembro, dirigido pelo 11iinis~ 
terio da ngricultura no da fnzençla, acerca do 
pagamento J'eito pela estrada de ferro D. ~edro II. 
por desnproprÜl('iio do terrenos: • _ . 
. 6. o, do Sr. Corroin, pedindo cópin da~actn ela 

reuniüo do conselho de Estudo, em Abril dG 
anno pnssndo, na qual se tratou da dissolução da 
camnrn dos-doputndos. 

7. •, do Sr. Hibeiro dn Luz, pedindo informações 
sobre os crimes commettidos nos tcrmo·s do Ube
rabn e outros da provincia de Minas Gernes; ll 
bo.m n'Ssim ·das providcncius tomadas pnrn puni-. 
çüo dos criminosos. · · · 

OPERJ\.DOR 



.a. o . do Sr. JngunríiJo, 'pedindo cópia dosoffi-. ,Con-tinu~çiio,.d!Í:~;'!2!~qdÚ;Ó~;;~-;~do art. ~to do 
cios do presidente do Ceriru, de·:w de-Outubro do:~ ·projecto 'de>Iei' do;·oronméritci:pnrn;o exercício de 
nnno passado o 3 de 1\Inio ultimo, aos qunes se, 187\J-!S~O,:.relátivci'asr'despeslis ::do _ministerio 
refere o aviso do ministerio da justiça, pul.dicado do ImporJo._ · ·: · : · · -· · . _,. ·.:• : · .· · 
no Dial'io Officictl de 1~ do Julho ulttmo, c do de 

, __ ,-, 

30 de .Jnlho de 1878, no qnul se rcl'orc a consultn 2.'; 11artc (ás 2 :l/2 h01't'8 ott antes). 
do Exm. Sr. conselheiro tio Estndo Visconde ele 
Jagunry . . 

.9. 0 ;. do Sr. Dantns, pedindo informn<·ões sobre 
os processos instnut·ndos nn villa de 1\'fãcahubns. · 

:3.• discu~siio dns }})'Oposições, cuja nrgencia 
votou-~c hoJe. · · · 

J..evnntn-sc 11 sessiio :' s 2 horas da tarde. 

Actn e1n D de Ago .. to de :l87'D, 

I'I\ESIDE:\]CI.~ DO Slt. ':JSCOXDE DE JAC·U,~ll\". 

A's H hor:1s da manhã fcz-so a chamnda e 
achut•nrn· se prescn tes 2:3 Srs.-senadores. a st1JJer: 
Visconde· de .Jnguary, Dins de Carvalho, Cruz 
Mnchndo. Bnrã~ de i\Iarnnn:::uape, Chkhorro, Luiz 
Carlos, Viseonde de 1\Iuritib~, Leão Vclloso, .Jun
queira, Barros B:n·rcto, Corrcin, Paes. de !\lon, 
don<,;a, Darão de 1\Inroim, Bariío de l?irnpnmu, 
Paranag-tHi, Visconde do Rio Branco, JaguariJJo, 
Candido Mendes,_ Visconde de NicLiwroy, Ribeiro 
da Luz, Ntmes Goncall•es, Crmhn e Fig-neirodo 
e Diogo Velho. ' 

-Deixor(:m dc--l'ompnrcccr, com causn [Jnrtici
pr.da, os 8rs. U~.:hõa Ca1•nlconti, Dm·ao de Cotc
gipo, Durão da Lug'tlJW, Conde de Baependy, Du
que do Cnxi:1s, Fausto ilu Aguiar, OcLtlVinno, 
Silveira Lobo, Almeida e AlbuqueJ·rruo, Antiio, 
Godoy, Fe1·nandes dn Cunha, Snroiva, Silveira da 
l\Iotla, :Murquez do lJerval, Visconde de Abaeté,
Visconde do Dom Betiro. Dan tas, Leitão dn Cu
nlw, Diniz, SinimiJú, Vieirn da Silva, Afi'onso 
Cel~o •. To~ o All'rodo e Teixeit·n .Junior. 
· Dcixnr::m de comparecer, seJm ca usu pnrtici
pad:., os Srs. Bnrão do f:;ouzn Qtwiroz c Visconde 
de Suassmw. 

O Sn. :l." SECllETAJUO dctl contn elo seguinte 

EXPEDfENl'E. 

o meio do :l." secretario rln camnm dos St•s. 
ueputndos, ele 7 do cot·rcnte mcz, cnmmuni
cand:; que n dita cnmnm elegeu para membros d:: 
·mesa quo devo l'nn~:cionnt• no-'cnrrcnte mcz, os 
St·s. Visconde do Prndos, .pt•esidento, Frederico 
Augusto do Almeid:1, Luiz Felippe de Souza Leiío 
o Antonio Francisco ile Almetda Bnrboza, vice
pl·esiden Les ; I. o secretario o St· .. José C:esnrio de 
Faria Alvim; 2. 0 , 3." e (I,, o os St•s. Mnnoel Alves 
do Arnnjo, 'l'honwz Pompeu de Souza lkazil e 
l'edi'O ela Cunha BelLri10. 
· Ficou o sennclo inteit•nclo. 

A's H horas e moia dn tnanhü, o St•. Pt·osidente 
docl11J'OU que niio püdln lwvor sossiio pür l'altu tle 
numero de St·s. scuudnres. 

Em seguida deu pnru ordem do dia H : 

:l. n pa1·te (ult!' ás 2 :l/2 ltol•as). 

.:"'votn'"ão das mntel'ins, cujn discussiio Jlcou 
_ .. _ ··.enccrrndo. 

As mntoríu~ j:í desígonildas, menos os recrno~ 
.rhnentos, a saber: ·· 

Discnsslío clo"·p:~recer da commissão de consti
tuição letra Z do ·corrente anno, sobre diversas 
actns cleitoracs dn provincia de Minns Geraes. 

3." discussiío das proposit'lics 'da cnmarn dos 
. depmados, cuja urgencía foi votada nn ultimn 
sessiio. · ·.· " ""' · 

O sn. l'flESJDENTE conviUou os Srs. senadores 
presentes parn. se occurJnrem com Lrnbnlhos das 
cornmissões. 

6..10, 0 se ..... i'io CIU 11. de Agosto ~e J.S.':rO. 

l'llES~DEXC!.~ DO Sn. YISCOXDE DE J,~GUAJJY, 

SU:\1:\I.ARIO.'- E:Cl'lwrR:-.o"TJ~.- Duns pt•oposicüos da ·ca.maa•a. 
dos; Sl'S. dopntados, so.ndo.uma..sobro .o fH'i\'llogio con· 
coduJo n. Cal'lo:o~ Agost.mho do l .. aporzo!iu•o pura fnbl'ica.r 
o \'ondol' ~oua. o a ontra. sohru o tououlo grndundo do 
coa·ro t.!o ostnllo-mníor do 2." classe Jonczuim Alvos lln. 
cost:L. :\lnttos.-A nomont..lão do.um promotOI' puhlJco pl'D· 
nuucia.Uo. J)iscUI'SO o roqucl•imnnLO do S1•. C'orreia -
!:." f'.\Jt1'F. n.\ 01\UI~M OO.IJrA.-ÚI'(.Hl.IIIOUto da ju:;Lir.a,ApprÕ\~01. .. 
r:rto.-Liconçon ao lento. sul.JsLitnto Uo goomotJ•iÍt. o tll'itllmo· 
i.ica no· collpgio das O.l't.OK o p1·ofossordo goomutrin no ar
RCIIal do g'UOI'I'a do no~ifo pnÚI'O FI'<LUChh!O .loão.t.Jo Azo
votlo. Af,Jli'O\'j.lfiÚO cm 2.u discussão.:-- LiconÇIL para. fuzor 
o~nmc c o curso elo obsto1.rlcia nn l'ucuhlado tio moUicina 
do Rio do .Janeiro a D. Maria A'dolia do Olivoil•a .• \p· 
p~ovução om 2.u dhoc~tt~ão.-OI'onmonto do .Imperio. 
DJ:iCUI'SOS do:> Srs. lllllll~LI'O do lmpel'io o Sllvoira 
Lia :\!ottn.. · 

A's U horas dn manhií fez-se a clwmnda c 
:1clwrnm-so presentes 38 Srs. senadores, n. snber: 
Visconde do .Tag-nnry, Dius ele Carvulho, Cruz 1\fn
chndo, Bnrlío de 1\fnmnng-u:~pe, Godoy, Leiio Vel
loso, Dnrão de Cotegipe, Chicharro, Corroia, Jun
qneirn, Pm•nnng-uü! .Diniz, Visconde dé Abacté, 
Visconde de l\IurHtbn, . Barros Barruto, An tiío, 
Bnriio de 1\lnroim, Pnes ele Mend01wn, Luiz Gnr
los, .Tngnnt·ibe, Bnrão de Pir~parúa, Fausto de 
Ag-uim·, NuncR Gotwnlvcs, Mendes de Almeidn, 
Hibeiro da Luz, Visconde de Nietharoy, Leitüo 
dn Cunlln, Dnnlas, Visconde ·elo Hio Brunco, Cu
nho o Figueiredo, Bariio da Lagnnn o Diog·o Ve-
lho. • . 

Compareccl'mn depois ns Srs. Aflbnso Celso, , 
1\Inr(jUCZ elo Hervnl, _Uchôn Cnvalcnnti, .Toiío AI"· ~~·-- •-. • -
f1:ec.1o, F.crnnndcs ~n. Cunha, yiei.rn ·da _snva;.-·,.,:;:~ .. ,:·~-~~:.,~-·- ... · . .::~.,:{;~·
SJIVC!ra dn Motla, Smunlní. e 'l'ClXOtrn Jum_or.: . ~·;..-,;,~,;;:,,;--.,,_,•:;;--.:~.; ' 

Detxnram ele compnrec:er, com causn pnrttCI·'~.::C:X~';,(:~·_;:'>(•' 
t1ad•!• os Srs .. Conde. de. Bncprmdy. D,uqtlC de'' :_;,d:"~~'<'!'?'::~:."':: 
Caxws, Octnvrnn'?, Sl!ve1,rn Lollo, Almc1dn e Al·',\·~::.,;~.\J' · ··' '-' 
buqueJ'(JUe, Snnuvn e V1scondo de Bom Retiro.-:'Ai:'··~·· ~·~'-·'· < · 

Doi:o;nr~m de c_ompurcccr, som. causn partici~-~~?~? _ 
pndn, os :St·s. Bnt'IIO de Souza Quetroz e Visconde';·;:::,:'!;,;,.: 
du Sunssunn. · • .,;, .. ·· 

O Sn. l'UESIDENTE abriu a scssiio. · -~·:;~; 
Leram-se ns nctns de 8 o O do·corretite mez,'e, ·) 

não lwvendu rJuem sobro cllas !lzosse oiJscrvnr.ües, 
l'ornm dndns por tlpprovndus. • ,-· 

. •' 

•. I 
~) 

J 
I 



r. 

• -·::f\~··;}"_4--:.:. __ -;, ':·~·:·- ·.·,~: ,-.. :- __ ·.. . h 

O Sn. 1.~ SECRET .. uuci~1.deu:~contn.,:do,,~soguinto .. "_, ... ·--~~-·~ ,• -~·· ... --.,·.-1.·· ,' . ~ .. ,.:_. ~~~-~ ?;~-~: ··: ~~~--~i-~~PEDr~Ni{fu~~f;L~~~---:_~~(~ ... 
Officii:ls-: , 
Do .ministerio dos negocies estrangeiros, de G 

do corrente mez, romettendo dous officios diri
gidos no Exm. Sr.' presidente do senado pelos 
presidentes dns «amaras dos dignos pares do 
reino e dos Srs. deputados dn nn(;ao portuguoza. 
Recebido com agrado, fazendo-se ns -communica-
çõcs devidas. . 

Dous do L• secretario da camara dos Srs. · de
JlUtados, de 9 do corrente mez, remettendo as 
seguintes · 

Proposir;ões. 

A assembléa geral resolvo : 
• Art. L • E' concedido a Carl os Agostinho de 

Lnpcrricro privilegio ·por dez annos para fabricnr 
o venclet· no pniz soda nrtillcial e acido sulfut·ko, 
sem. prejuizo ela importnçiio de produetos estran
geiros similares. - · 

~ Art_. 2. • Ficam revogadas ns disposições em 
contrariO. 

• Paço do camnrn dos deputndÓs em' 9 de
Agosto de 1879.-Fredel'ico A. de Almeida, L• 
Vico-prcsidcnte.-José Cesm·io de Faria Alvim. 
- Tftoma::: Pompeu de Souza. Bl'ltZil, 2. • secre
tario interino. •-A' commissiio de empresas pre
v.llcg·indn&. • 

• A assombÍén gerul resolve: · 
·• Art. 1.• Fica concetilido no tenente gra

duado- -do corpo de cstndo-maior rlc 2.• classe 
Joaquim Alvos da Costa Mnttos n conservnciio 
no dito corJlO dn mesma antigtlidade de . que· jli 
gozavn nn nrmn de nrtilharin, de onde foi trans
ferido. 

• Art; 2.• Revognm'se as disposições em 
contr~rio. .. 

· • Paço dn cnmnra dos deputndos em 9 d·o 
Ago> to do 1879. -Frndcrico ... 1. de .tllmeida, :1." 
vico-presidcnte.- José Cesa1·io de Fm·ict Alvim. 
-:-Titomaz Pompeu de Souza Bra:::il, 2.• secretario 
mterino. •-A' commissiio de marinha c guerra. 

A NOMEAÇÃO DE U~I PIIO~IO'fOn PUDLICO PIIONUNCIADO: 

O Sr. Correia:-Uma dns mniorcs perse
guições, que nu situnçüo nctunl se tem feito, roi 
a que soJI'rcu o distincto e h umnnitario medico· 
:qr. Miguel Hodrigues Bnrcellos, cltel'e do par

. ·; - ttdo conservador na cidade de Pelo tas. 
• .. f·á~-;~,:~: Nn ultima elei~f,o dol'nm-se. nuquollu. c_idmle 

.r:-·''.' ·;~- >.::.2: scen~s )a mo.n~ay01s. O ex-clu~le . do pollctn dn 
.-':::-';:7, 1?:~.:-:·:provmcw dtrlg!u-so pm·a nllt, mstnurotl. pro-

·. ·· >f'""•·· .. :;;:.:cesso o pronunciOu o Dt•. Bnrcellos como in
,..:,:::,:.: .. ··:;"''~curso- no nrt. 192 do codigo criminal I l~oliz

. ·:'·' ···'.:··,:i!r.nente o integro presidllnto do tribnnnl da nela
.. ·:· .,;,:.:j:;çiio,de Porto Alegro poz termo :\ porsoguiçüo. de 

_.-:·:.,:;:::.que t'ôrn victi ~n.o aquelle ·iJiustrc: cidadi1o, que 
• .. ".,·.~encontrou lon1 ttvo para seus soJfr1men los no ro-

" 

: .. ;. sozijo mnnifestnclo pela poptllnt;;üo no conhecer-se· 
~:n··sentença do juiz superior. 
··':' .... Houve difficuldndo cm encontrar promotor, 
que officinsso no processo. A este respeito disso 

· · opr. Barcellos nn sun defcsn : , · 

"" "•, ... 

f·,:;;;., ~ÚhhaÍ.·m~Í~br;éleresaestti. nn proprin. de
;~nunclll que/se·r:ve:'dõ. :base ·no. I?rocesso," que/para 
s~t: d:tda, l'oi prei:'iso mandar vit• dn ctdadc do . 
RIO Grand~ o promotor· interino, que n tlrrnou; 
provnvel metllo porque aqui no the11 tt·o dos nci:ln
toci~entos, onde nasci e tÓdos me ·conhecem, . 
se .nuo encontrou quem a nssignasse ! · · · 

•-Foi atú nomondo um interinamente, . CJUe 
depois 'de juramentado pediu sun demissão, no 
que se diz por não querer nssignal-n de cruz! • 
. O promotor, que officiou no processo, acaba 

de. dtrigir no presidente do Estado Oriental do 
Urngury umny_etiofía, nn qunl collocn-se sob sua 
protecçao, ~OI1c1tando ser emp1·egndo em qual
quer servtço que o mesmo pt·csidente queirn 
coufinr-lhe. 

1 Eis n petiç~o que .trorluzo, mns "que publicarei 
como n rccebt: - · 

• S~iior.-1):1 ~nfrnscrito, brnzilet·o, na'scido, 
Y vecmo de RIQ .>ronde doi Sul, v iene· ponet··se 
bajo ln protcccion de V. Ex., · eorn e! objeto 'de 
srll· enplendo em qualquier sen•icio que v. Ex. 
digne-se conllarle. -

• Buscando cl infrnscrito cl sol de ln gloriosa 
bandern ·orientnl, no lo hace sino porque Jmcu
•mtrn-se cm su ratria en ·Jucha sin termino 
con la~ idens predominantes en ella. pues Jo's 
sngrtt~os princípios de ln escuela republicana ni 
son m pueden ser tnm temprano lns fuentes do 
ln vida publica brasilern. · 

• En estas circumstnncios, cl solicitante que 
es ante todo. un hombre . do cornzon, ·y que no 
sabe-beber en copa qne sus monos repelen, tuvo 
ln idcn, y cree qn·e en horn bueuri ln tuvo; ele 
recibir olionto on el benclicido ii ire de las livres 
instituiciones de un JJais CJUC do sus ccnizns re
n.asce nndOI'!JSO nl sop o Jlntriotic<?,nl cnpoiio·glo7 
rtoso dei prunet·o ciudadnno orwntol que frnn
cam·entc _ votl.i sus ·dias, sangro y esl'ue~zo pnrn 
redcmpc1on do ln hermosa poria doi Pinta; 

• E! solicitnnte, soiior, no os un llombro com
pletamente desconociclo en su pntl'in, en la qual 
ba repnrtido sus labores entre las pacientes occu
pncionos doi mng-istorio y Jns ardientes, Juchns 
del.carg-o de. promotot· de ln justion publica .eu 
varws locnltdndes y -cspocinlmcmto en nl do la 
grnml ciudud de·. Pelotas en ln ultima crise 
eloctornl 'lan sangrientn parn el111, v n contento 
genernl ha cumplicio sieinpre sus ilebot·cs, sen 
ombnrgo de los peligrós d'e todo o gonero que, 
especialmente. cm su tlltimo cnrgo, lll pusieron 
a.pruebn su intclligoncia, energia y consiencin. 
Con los documentos y inl'onnes que"tiene el ho- · 
not· de sumiuis•rnr a V. Ex. hace cierto el soli
citante lo que nllcgn y conUnndo stl provcnil~ y 
tio su fnrnili:t n ln snbi:l y foliz protccc!on do 
V. l!:x., espera ol solicitante êJUO V. J~x. dig-nar
se- hn 11 ttondollo com :~quolln bondad, cariiio y 
mngnnnimillnd que son dos mns grandes y inse-

llnrttbles atribtltos do Jns nlmns de ar1uellos ni:]uicn 
os sig-los hnmnnos rcndon homonngon de gloria 

por sus virtudes civicas y noblossn patrioticn, 
con confin!!çn de que unn inspirncion fP.!iz lo ·.·ii;!> 
volvil.i los OJOS hncin ol granel rcstnurndc.r do un , ..... ,. 
pncblo americano, espora, el solicitante, que "~-;';;!;:. 
V. Ex. so dignnrli nccptnr sns scrvicios perso·-. . •.. _·. ·: ,,~~ 
nnles com cntern y dedicndn gratittld. , • ... .... '-i'' .ii) 

• Polotn~, 7 do Maio do :1870.-E. R. 1\I, (Assi~~"'"::,;~::._,r•;: 
gnndo) Joao R. Pc1·eim Vianna. • · ··: · :·;·:f 
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o Sn CollUillA :-Corno sÓ''·'·ê';'"'({:i)eiiciÕnitrio ~ ~-<Foi ignnlmcnte -votncln cm. 2.• ~i~cussiío o ap
invocn." pnrn ser bem snccodiclo; n·mcsmn' cir~mm- prov~tln pnm pussnr :1 3." ~ prop~su;:uo. ela cnmarn 
stanci:1 do tor sorvido cllmopmmotor na ~Jdado dos ::;rs. deputados, do cotrento .mno · 
elo Pelntns · nn épocn :1 que me retiro. N. 22(), nutoriznnclo .o governo a- conceder ~o· 

Este •lo~ulllonto ln1wa luz sobro a Jlerscgniçiío pudt·o Fmncisco Joüo do }.\zevorlo, · ltJnt.e s.ubstt
quo sofft·cu o D1·. Miguel Rodt•ii\'ttcs Barcellos. tu to do goomctJ·in e nritlrmotica do collcg-10 das 
Foi' 11eccss:trio recorJ"or nos soJ•viços ilc uma "nrtcs c Jll"Ol'essor do geon'totria. no nrsonnl de 
pcsson que niío hesitou cm firmar um doeu- guorrn do llccil"e, um nnno ue llcenç;n. . · 
menta ilestn ordem. · · 

Vo 11 por isso envinr ú mesa um requerimento, EX.\lllE NA--F.\CULDAnE: DE: ME:DICINA. 
pedindo um documento CJUI! pot• sua dnln hn d~ 
.mostrnr qnc o.promolor pulll!co d9 quem trato fo1 
nomeado para que ~c consummnsse a pct•se
"tlÍI(i\O que soJl"l•ouo Dr. Barcopos. _ 
"' Foi lido, npoiado, posto en! d1scussao c nppro
vado o seguinte 

Requer i manto. 

" Requeiro que, y~Io minislcrio da just,i!.;a, se 
pcç;n nb goycrno copm do neto pelo 9 uni 101 no
menclo o promolor.pu!JIJco que olrl<:JOuno pro
ccs~o inslaurmlo n:• c1dnde de Pelolas pelo ex
cluire de policin da 11 rov inc~n elo H.io G~·:mde elo 
Sul c no qual foi Jli"OlllHiclaclo o Ur. !IIJgucl Ro
drigues Bnrccllos.-M(tuoel Franr;isco Co,·reia. • 

PlUMEÚlA PARTE DA ORDE~I DO DIA. 

ClllGA~mNTO DA JUSTIÇA. 

Procedendo.-so :i vptnçüo dns rubricás cl<? ar.~. 
3·. o elo pro,iecLÇI ~lo lrl! elo '?r<:a.rncnto, relaLJVo.ns 
despesus do lllllliStel'lO ela ,jUStiÇa,, fOI_approvacla 
a de. n. :1, salvas :..; cmcnilns du commJs:;uo. 

Fora 111 Í"tltllm un Lo approvudas as emendas. 
Foram Í..,.uulmcntc npprovailas as rulJJ·icns 

ns. _2, :3 ·o !J:: a do.n. i.J, sa~vu~ as ctnendns dn 
·outra camara c. '~' comnuss:~o, ~ent!O .1ppro
vaua :1 ela commtsS:IO c ficando ·preJ tttlJcadn a dn 
Otttl':l Ctlllla1"1l. 

Foi i"LH1h1lll!llo approvada nele n. G, snlvn a 
emenda"' da commissüo, o !Jcm assim n emenda, 
as de ns. 7, S. c 9 e a tio n. 10: S!!,lvas ns.cmendas 
dn outra camara c _da conumssuo, llcnnuo pre-
judicada n da out1·a cmnnrn. . · · . 

Foram tnmlJcm npproyadns ns de ns. :U c :12, 
salv"s ns ·emendas da commissiio e bem assin1 as 
emenuns, a de n. 1:J e a cl.<~ n. :l~, salva a e monda 
da commissão, c bem ns:Hm n emenqa. 
, Foi app!·ovacln a emenda suppresstva da outrn 

camarn it ntbrica n. W. o bum assim ü rubrica 
;, w, n de.lJ .. :17, snl\éa :1 emendn da commiss,ão · 
e bem ns~nn a emeJ?.di!, c19 n. J_8,. o n emcni:la 
suppressivn da ce>nnntssao u rubr•cn :17. . 

Foi _igualmente UPJ,Jrovad.a a eJUCD;da do rodnc
·çlio da outra cumat•a t1. rnbrtcn n. iü .. 

Postns a votos por partes tiS cmonclns Sltppres
sivns da commissiio no artigo nuditivo cln outra 

·_cnmnra, fornm approvndns ·c 'bem. ns.:>im o n. a do 
additivo corn a cmondn du comnussuo. 

Foi n nnlmcnte :lJ.llH"OYado o parngrnpho addi-
·ti v o da conunissüo. . , 

Foi tombem vota dá cm ·2.• discussão pnrn pas
sar{, 3.• n proposioão da nicsmn camara, do·cor-
renle nnno : .. 

N. 208, autoriznndo o· f\"0\'Crno n mandar 
aclmitlir D. Maria Adelia ele Oliveira n'ex::ul)e.do 
curso de obstetrícia da l"ncttlda·de de med!Cma. 
do llio do Janeiro. 

on<;:.\.~IE:NTO DO Ilri'E:UIO. 

Achando-se na s:dn immediuta o Sr. mini~tro 
elo Imporia. foram ·sorlcnr.los pam n .deprrtação 
que o doviri receber os Srs. Fenwndes da Cunha, 
llm·iío ·do i\lnroim e Con·cin, e·. sendo o mesmo 
, senhor introduzido no snliío coll'l ns formalidades 
do cstylo, tomou assorito na mesa :i direita· ·do. 
Sr. Pl"esideute. · 

Continuou i:J 2.• cliscussiio do nrt. 2. 0 do pro
jecto de lei elo orcnmento para o exercício ele 
':t87!J-:l8t:!O, relativo üs despesas do ministeriq do 

-Imper,io. · 

o Sr. l!.'i'rancisco Sodré (ministro .do 
Jmpet·io) :-Sr. presidente, comprehendc V. Ex., 
comprellcndem os honr:,dos senndores o emba
ra<;o com que Itllo neste mop1e0:t0 tendo .de 
Lomru· ~ p:iluvr.t perante pnres tao d1gnos e dJs
tinctos qnnes' os mcmbt·os dcstn nug·ustn casa, aos 
qtwcs todos .estou ncostu.mndo ·a v~n.erar o·· rc.s
ptlitur, tanto por sua cmmcntc posH;ao no pa1z, 
quanto por seus servi~os e ucrisol:tdo amor :í. 
c:msa ela patria. ·. . _ · · 

1\Ias, correndo-mo o dever ele· justificar • o do
render os negocias que estão a cargo dn Jlastn do 
Irnp~!"io, O.!;t ilüo .po;;so deixar ele. tomur na,~ovidn 
consnleraçao o d•scu,·so profer1do pelo lwnrndo 
senador pela província do Pumni•. S. Ex., com 
aquclle lJl'ilho, com aquclla proficienciu :com 
que costuma. cntrut· nos dubutC!_s, tratou. de ,di~ 
versos c vut·wdos·. ussumptos. J~, pots, comcçure1 

· proctu·nndo acompanhar o discurso de. S. Ex .• 
em todas as suns pot·tes. . · . . 

S. Ex. perguntou-mo qunl ora a op•uião do 
goyel'no ~ respeito do projecto .. q~ rofurma. da. 
elo1Ruo dJreclt•. Eu,. cm apnrtc, .Ja rospond1 .a 
S. J~x.: que u opinião do governo~ a do pr'!
jocro; que o mo·~Jo _pelo qnnl d~~OJ:l que .SOJll: 
l'eiln a reforma o muda o do pro.1ecto; e que. as 

.condições de cupaciducle c iclonoidude do votante 
que o governo entende devorem ser acloptndas 
süo as elo projecto. . 

Peço licençu a S. Ex. para dizer que presen
temente esta lliscussfio me purece um pouco ex

- temporuucu; porque. o. projecto da rel'opua se 
acha no sunudo e sLlJCtto tLO exume du Jliuslre 
commissuo do 'const'itui~ão o poderes. Breve-

~· -· 
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n;cnt~-é de crôr ~1uc ostn augustn camnrn;~:fé~dii'J.ti"emúii~iorvi()ó'-qiie;' c~sê lente mnis nntigo niio 
occus!no de çx::unmal-o em todas as suns pnrtos~-.~ ;:dev:a;cóntinunr'(oll.n,,directoria. · · . . , 
c cntao ouv1ra as cxpli~n(iües · do p.~bro presl~.J ·. ;::'"c).g~;··s1ivii:nA.'!:íi:I.':MÕTTAdá um arlnrtc · · ' 
dente do conselho, do d1gno·sr muustro daéfn"'' ... " .. - .. • '····•···• .. · · . · · 

_zcnd:l meu distinctó' collcga c nmin-o c as minhns o,' Sn.·. 1\[~NISTRO DO IMPEniO: -,. Ex:plicnda ,essa'. 
proprins, si o senado ex:i"ir o nl'eu compareci- parte do d1scurso. do·· nobre . senador, pnssar:-:· 
menlo. . . " . áquelln outra em que S .. Ex. perguntou n raziio· 
· Em seg·und9 Ioga!" occupou-sc 0 nobre senador por que. o. govcrn_? mnndm;n fechar a esr,~ln po-

com os ne"'OCIOS da. escola. polytocbnicn . lytcclm1cn, mns nao o fare1 sem que lhe di"a·em 
S. Ex. estranhuU que o "'OVerno houvesse no- r~mate do~sns observações, que, SI o governo por 

meado um director inte1·i?to pnrn a escola .po- nuo cslur mdt~. app_rovado ~ rcgulv.ncnto de :1874 • · 
lytcchnicn,- quando lhe faltava faculdade 0 nu- pelo co!po JcgJslntJVO, podlll no mos'?!-' fnzer ns 

· toriza<;iio pnra isso. A qucstiio da e~coln poly- nlt~rll<;'OOs que !_he Jlarçcessem de ut111darle, com. 
teclmicn, (peço liccmon parn pondernr a s; Ex.) llUJIO~·w de ~nzao! podw decrctnr umn nomcn(;ão" 
é uma questão vencida· c so!Jejnmente discutida de d1rcctor mtermo para n escol_a, ou .fosse. t2· 
nesta casa pelo nolmJ p1·esidente do conselho 0 madocs~e seu aqto como rovogator1_o de rlJ~PO~I(!no · 
pelo nobre ministro. da ft~zendn; assim cowo por eont_rnrmnntcr_wrmente cs~nlJelcc1da, ou eomo 
mim na camnra dos deptltados. · .· de mterprctao:'ÇI do propr•o rçg_ulamcnto, obrn 

Mus, em obediencin.ÍI cortcziu {JUC de,•o no hon- d!> _poder executiVO, e a elle SUJeitO antes de dc-
radn senndor, direi que o governo nomeando um CIS:JO ~?s _cu muras:: . . . . 
director "intflrino, usou de fnculdnde propriD Eu Jn t1ve ~ccaswo de d1zer nn outra cnmara~ 
concedida por disposífiãO da constituição, qué que essa, med1da' o g-_o,•erno v1u-se forondo. n to
pormitte no poder .exe.cuti\•o fazer nomea9íio de mnl·n eo~uq umn_razuoAe ordem, uma medida de 
ompre,o;:os· p'ublicos, ou sejam tempornrios, ou alta,ndm:nJstrnçuo publica. . ; 
sejum interinos ou sej:un e'ncctivos e do caracter E •saiJJdo que a escola polytcchlllca, durante o 
permanente ' conllicto e durnnte a· luta da substituil,uo elo 

. · . Jen te rnnis antigo por um .director ~ntcrJno; muni· 
... (lia mn apm te.) restou certos trnços· de msubordma(iuo e indis~ 
· .A con~tituiçiio n::io fez àisLinc(;iio entro em- ciplinn que ern preciso que o governo cohibissc. 

prCf-:"OS effectivos, vitalicios, interino!! ou tempo- o Si:t. BAnnôs BAnÍ1E:To:- Não apoiado não 
~nrws. houve insubordinaoão nem: indisciplina. · ·' 

O Sn . .TAGUAmnE :-Quando estiverem vagos 
os· Jogares; mas o log:u· de director não estava 
vago. 

O Su: )Iri:~ISTno. D_? biPEnio :-O Iognr de di
rector mtermo, s1 nao estava l'ngo, .não estnva 
crendo. A constituil;iio permitte ;~o governo pro· 

. ver todos os empreg-os, o o governo usou da nt
tribuiç1io legal, dn faculdade que lhe é pei•mit
tidn, provendo o Jogar interinamente. 

· . Não preciso entrarn n questão de estar o Jogar 
. vugo, basta que cstivesse·1ior crcar; pnru que e 
por !'orça dn constituiçiío tivesse o governo n fa· 
culdnde que cllo <'lWrceu.. . 

.· 0 Sn.SILYEIÚA DAMOTTA:-E,porquc dcn;ittii'DIU 
· o Sr. Leoncio? 

O.Sn: ~IINISTUO DO. IMPEUJO:- Paro justificar a 
ntt~·1buJçao do. governo om provet· o Iognr in· 
termnmonte, t1ro mesmo argumento dn natureza 
do emprego. . 

Sentlo o . Jogar de . director da esco!a poly
tecllnica da immedinto confinncn do governo, 
n1ío so póde uclmittir nem conceéicr·que seja di· 
re•:to1· interino uma pessoa quo niTo mereçu· esta 
confinnçn do governo .. Si o Jogar de director 

- ell'octi.vo é da _conllan9a cl~ governo, devo ser 
ex:erc1do o do d1rector mtormo por quem possa 
ter essa mesma confiança. · . 

AIJm dostus razu(!S SC!(Ue'se a do que o artif:'O 
do regulamento do :1874, .que trato dtis nttribui· 
çues do directm· e 'de quem deva substituil·o, 
niio diz 1ui sua falia, porém nas suas faltas e 
impcdiinentos. Assim, o dil·ector ell'ectivo tem de 
ser substituído uns suas fnl tas c impedimentos 

. /_ pot: molestia e motii'.O~ pliSSngoil•os ·pelo lente 
mm snutlgo em exeJ"CICIO, mus do mosrno modo 
niio deve acontecer quando o directo1· L•fi'ectivo 
estiver impedido duntnto um tempo prolongmlo, 
licencindo, ou qunndo o goyerno entenda cm 

v. IV 

',' 

O Sn. l\IINisTnO no JMPEmo :-Niio é sómentc n 
pnlavra do governo que o diz ; o· ilirctor ·interino 
que hoje ó etrr:c~ivo. em diversos· officios re- · 
clamou uma mcd1dn dessa naturezn,,·porque en: 
contravn indisciplir.a da parte dos.,esturlnntcs e 
rcluctnncin da parte dn.congregaoiío, com o pro
posito de não reconheçcr suu nutoridade. · 

A medida tomndn pelo governo nem é ex:trnor
dinaria, nem desconhecida dos honrados senado· 
rcs, porque · sn bem que. cm todo a Jllll'te ·do 
n:mndo, cm. todos .~s- pmzes ~nde hn g1•nndes 
universidades, em cH·cumstancJns taes, essu me
dida ó aconsolhndn pela· prudencia c ericontl'n a 
opprovação de· todas ns pessnns quc·enteudem 
com os negocias dn instrur.(;iio, e vum quo n 
disciplina o o subordinação tornam-se indispeu
savois como incio ilc rest<IUrar a ordem e con
scgliir-se que uma educação regul:~r, qual <.leva 
ser n do mocas de um c.urso superior, mio se ve- · · 
nha tornar fnceibsa. . 

O nobre senador censurou tambem o governo 
pelos avisos ·cm que desnccumulou certas ca
deiras exercidas eumulntivamcnte. na escola· 
polytochnica, os de chimica orgnnico, mine
rnlol?in, physicn industrial c mois outrn: Quunclo 
u Je1 estubelcccndo certos cursos,. cr8n cu doiras 
elo estudos e mntorias determinadas e definidus., 
ache que assim procede para c;ue o ·prol'essol'ado 
seja um COI'JlO docente proJissiOnol,. is.to é, pura: 
~uc cada um,, occupnnd~·se ~specllllmenttl da
quollns materws que a lo! lho nnpoz e a que se 
sujeitou pelo concurso, ou. po1• decreto. to r· 
no-se um homem illustrado nessas mesmas ma- . 
terias o cumpra seus deveras, ·dando. optimns 
Jif,uc.>. Portanto a nccumulação de cadoirns im· 
pÓrtuntos; como o são todas. aquol!as em que so 
dividom os cnrsos .do escola polytechnica, não 
púde'dcixnr do trazer certo detrimento, corto 
prejuízo no ensino, que desnpparoce com o neto 18 . . 

... 
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do gov.~rno que o nobre seNJdor IJiío achou ro
gulnr. Neste IWC~liJYposto e com .. o mcibor~· 
n1ento, puu1uo hu lllllilo tomJIO cstm ,,m nccumu
lndns cstn~ "ade iras, o gove1· 10 entendeu que 

escol :r e~tcvc: fechada, as grnlificnçlies dÓs lentes; 
o o-no_hrc ~r.nndor, pnra npolnr ~un OJliniiío, disse 
que dnrunto 11s l'tlrins ns .\P"ilti!lcn.-.õcs não se 
>'tlspeüdern, assim corno niio é de ·c"ostumc sus
ponclel-llg no tempo ele cpidomins. P~çw lil:onçn 
no honrado scnnrlor JHil'u dizet· quo ~eus nrgu-

. devin des::wcnmnlnl·as, exot•ccP_cJo desia fómw 
·um ucto put·::uncntc do ministro ''o lm\·"-'rio, por 
isso que os;o1 meclida nc n de dec:cto 'cpend'a. 

!\Ias, disso o nohre s_cJador: • Ao pnsso que o 
governo fez e~sas desaccumtJ!nr,,ies, consen.iu 
nn c~dcit·n "de chi mi_cn orgnnicn q:1o ::Jccnmulnciio I 
se desse. • Per·o vonm par:• pondet•.;r ao nobre se· 
naclor .que o" Sr. Dr. DomifJ(fOs Freire, 'enio 

·<lo chitnicn nrgnnica na· escOltl ele medicina, niio 
foi leccional· ria escola polytecbnica matcl'ia dil"
fe~rento, como a lti estava ncontecenclo com a to·
lernncin 11e um mesmo prol"essor ensinar estudos 
complotnmcnte estranhos uos seus. 

mentos n1io lóm inteiru nnnlog·ia. . . 
Ctlmprc nLtcnder que o tnmpo das filrias.é 

considcrmlo· cnmo de_ repotlSO o trnnfJUill!uadc 
q ne se dá' ·aos knics pelus fudigns <)UO. liVCI'Ull'l 
dttrnnto o nnno--lectivo; o CJllC as fet•iDs . fazem 
pnrtc rlo mesmo <~nn·o. i'\iio ú cOLl.Sn extruordina·
ritr, nüo ú cousa nova CJÜC o:; lentes perccham 
todos seus vt:ncimento.s llurnntc as l'él"ius pcliis 
razões que :rcnbo ele mcn1:ionnr. 

.Qunnto ús_cpidcmias é um caso de fÓr1·a maior · 
res~ vado em dir.::',o c que a frn~·i! Inimuni<ln
rle niio póêle c·on tegtm· nem se pÓLle oppor. i'\ os 
casos ele for ;u nú1ior não devem ser prejudica
dos nqucl·cs que não lhe deram causa. 

O Sn. B,\nnos BAHllF:TO:- Mas é lente em duas 
raculdndcs. 

O sn·. ~nxrs·rno Do htrEmo :-Da mesma cudeira, 
o eu estou m"stnm<lo a difl"oren1·n fJUC ba. Cou
demno n~ nccumulnt.;lies pqlo principio de rrLw 
deve cndn Jll'ofPssor ::tjJCt'fOI(;Oar·sc no estndo a 
que se dcd icn put·::L bem leccionar, c o Sr. Dr. 
Freire, de illu,traçüo reconhecida, indo cnsinat· 
nu escola polyteclmicn a mesma mateda que lcc
·ciona na faculdade de medicina, n1ío destruiu 
essa rcg,Tn; no contrario a confimm porqne será 
melhor lcn1c Llc chin1ica organica tnnto cm um 
qunnto crn c utro cstatwlccimento. 

O Sn. Conni~IA:-Mns uinda o Dr. Victoria dn 
Costa ficou regendo tluas cadeiras. 

O Sn. DA:>T.\S :-Niio süo matarias dilfcrcntes? 
O Stt. :\IISIS1"IIO DO btrJmJO :-O Sr. Victoria 

dn Costa passou para a cadeira de econom in poli
tica, c o Sr. Dr. Feita! pura a cadeira oxercidn 
pelo meSitLO i>J'. Victol"io d<L Costa. 

·Assevero n V. Ex. f[UO não hn nccumula<;üo, 
!"acto do qual V. Ex. se poderá infornmr. -

Entende o honrado senador que de tir:trem-se 
~s uccumulnçlies veiu o inconvcnien te dc a !te-. 
rar-se o pl:Luu de estudos até entiio orgnnizado. 
Mas tenho uma con:<idernt•iio l![lcnns par·a npr·c
sentar ao honrado senador, c u que esse mesmo 
inconveniente si ncnso existisse se dnr·á, si sujdtns 
~s caclcirns a concu r·so, como hiío de se e, forem 
providas del1nitiv:tment<l. 

Si se dé~se nm concurso hoje ou amanhã _c um 
lente nslnmlw viesse tornnt• cónta dn cnd"irn, 
desuppnrecoJ•in, alterar-se-hia do mes~10 modo o 
p!uno de e,;tndos. 
· O facLo de nomenr-se um leme, por concurso, 
om meio do anno lectivo, impurturin Lambem 
nltc;•;J~,rro do pl11no de estudos; e, ~tssim, o que 
poderw t.leLluzit·-sc do nrgnu•ento do nobre so
nudor é quo as c:~tleir·ns ct.~verit•m conLinuur 11 ser 
accurnnl:•dns intlel1niclumente, sob o pretexto 
de j{tmtds lnOili!lcni'·SC osso mesmo plnno. En
t.retnnto, ninguom dir;í que isto St'ja JJoa dontri
nn·; com n onlrttd::r do um novo lento IIILlilO 
púdc l ucrnr· o ensino, C1 unndo o reccm·nomcudo · 
tragn no\•as luzes o snia·du rotina cm que houver 
pcrrúanecido Lllll professor que nüo tenha acom-
punhado os progressos da sciencia. · 

O ultimo ponto com que o honrado senador 
pelo l':~rnnú romutou snus consideruçõcs u res
peito tln uscolu polytechnica, foi do governo nüo 
ter mandado u!Jonar durnnto o tempo cm que n 

-

1\fns cr.'rc o fechnmento da cscoln polS'Lechnica, 
como medidn a:lrninistrativn,_ c as cit·cumstnncins 
a que o nobre senador se referiu, qllCl' de rérias, 
cgwr do ep;demiu, hu g-runde dil!ercnçn, um vullo 
profundo; e dctnnis o governo, deixando ele man
dt•r abonar nos lentes as grati!lcaçõcs durante. 
esse ~empo, não fez mais do que cumprir o art. 
92 do regulamento, crue pc,,o l1concn it casa.. para .. 
lct·: .. • · • · · 

• Os lent_es nfio pcrccbc'riio as grnti!lcacuês 
que lhes suo ou for·cm fixadas como pnrte de 
seLlS vencimentos ordinarios, sem o exercício da 
re~peel.ivn cadeira. 

• 'fcrão. porém, direito nos ordenndos quando 
faltat·ein por motivo justificado de moleslia; não 
lhos sct·üo nllo~ados sem essa circumst .. ncin mais 
do que- duns faltas etú um mcz. 

• As Jicençtrs ·que pedirem só JlJCs poilerüo ser 
conccdidns com ordenado por inteiro nté seis 
mezcs c por causn do cnrermid:,de. 

• Fóra dessas hypothcses,ccssariio o.s vencimen
tos qmtlque1· fJlW sf'jct o motivo da falta. 

• As :;rHõiJ.caQiies pertencct·üo om todo·cn~o aos 
que os sub~Lrtturem.. . 

Vu, pois·. o nobre senudor pelo Purnn:i que o 
governo nüo fez mais do que dar cumprimento 
ao tLrl. 92 e a LliveJ•sos do seus memiJr·os. · 

Si, por uma l'alta involnntaria como ó it de 
molostia, que so póde considerar nté de for~n 
mnio1•, 0 profussor deixa de receber ns fp'ath1ca
~'ões, porq u.; estas süo t;uncedirlns pro tabm·o, 
quantu lllais quando o g-overno entenàl.lr por uma 
ruziío do Estudo e de ·alta Hdmil1istr1rniio dever 
mand:n· feclwr a escola. Mesmo .pelo i:1uc uctL!JO 
de lê r V. Ex. vu quo :os grnti nca~ões niio silo 
cono:edi<las sinfio Jli"O labo•·e,.c quc ainrl:t mesmo 
em cuso do molestia j nstiilcada o ·ordenado uessn 
·,1cpoi' de cet·to'tempo. 

Passo llg·or•:,, Sr. presidente, a occttpnr·-mo do 
discUt'so do noiJt•e senndo1·, nn parto relativa it 
,·ororma do collogio do Pcdro·rr. 

S. r~x. contestou n fncu!dndo que teve o mou 
i! lustro antecessor elo fazer n reforma. 1\rns si o 
mou illugtre antecessor não tinha autoriz:tl!iiO 
do l'azer n refor·ma,- no mesmo caso estilo aqucúes 
que o antcccclcrnm. 

Procurarei fnzcr um historico das divorsns nu· 
toriznçli~s que ti!m sido concodid:rs ao governo 
puru rerormur u instrnc~ilo primaria c secundurin 
do municipio du curto,· não tratando do ensino 

.. ,:!';; 
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superior, porque o honrado senador não se di
gnou do occupnr-so deste nssumpto, e mostrar 
que ·o meu nntoccssor estava habilitado ]lOr lei 
e Linha fnculd:rclc de reforma:-. · 

. A lei elo 17 ele Setembro elo 18•:;1 foi· ncruolln 
que permiltiu no governo fazer a reforma de 
todo o ensino primnrio e secundnrio dn côrte. 
Desta nutorizncfio serviram-se cri versos governos. 
Em :l8:;~. o SI". conselheiro Visconde. de Bom 
Retiro, que t:m mir1ha opinião foi o crendor da 
instruc!)'io primacia e Stlcundnria dn côrte, cujo 
regulnmento é Lnl que ainrln· não vi nenhum-1rie 
ll~e seja superior, foi o primeiro nli'nistro a set·· 
Vll"·SC delln. . • . 

E' umn verdade que não posso deixar. de reco-
nhecer neste momen10, porr1uo mostrou vontade 
e estndos cspc•cincs no tom incisivo com que pro
curou rcfor·mnr todo o ensino, com qne procuro !i 
imprimir o prog-resso c a illustra<;ão em todas as 
ma terias que fazem pnrte deste ramo ·du instruc-
ção publica. •· · · · 

Foi, JlOl'lnnto, exercicln pela pl'imeit·a vez por 
elle quando ministro do ImperiGI, cm -1854, nr•s 

. instrucções ele 1855 o ultimamente em· :l877 pelo 
honrado . senador por Pernambuco. Todas estas 

'-reforuws Lirnm a sua origem daquella lei, porqno 
"elln dispunha que emqua·nto .'estas- rcformng 

; :não passassem ·pela approv,u:;ão do corpó·legis
'·lativo seriam consideradas de caracter provisorio 

e,, portanto, sujeitas ainda a :lltel"trções. 
Em virtude da autorizncão dn lei de :1.8ii1, se, 

flzcr .. m estns trcs rcfoi"mas. 
O art. :1.3~ do regulamento de i8:i~ dispõe o 

seguinte : . . · -
c O presente rogulnmcnto será desde já posto 

·em execuç;ão, dependendo, porém, de deOnitiv::. 
· _approvnção tio poder legislativo, -nn conformi
·.dade ele rrrt. fl." do mesmo decreto. 

• Emcrunnto não fúr deOnit.ivnmente nppro
vado, o g·overno poderá faze'r cm algnma 'OU 
nlgumas c.'e suas disposiç;õcs ns modificações-que 
a cxporicncia aconsel.llar. • 

Desde .:1.851 que estas reformas ainda não tive
rmn n npprova,ão do poder le(:(islativo; log-o; pre
valece o estado . provisorio. u corpo lcgislatii'O 
:rindu niio interpoz n sun nutot·.idnde, o é em vrr. 
tudo df)ste facto que os governos an torio!'e~ e o 
actttnl, pelo meu illttslre antecessor, entenderam 
que t:nnbem· tinham a faculclndo e u nutorizar,ão 
de reformarem a inslrucr,ão primarin. • 

O honrado scMdor di~se qno havia uma cli~
posir;ão na lo i do :1873 que prohibin que so fizesse 
qual!lner reforma, da data do dons nnnos dn lei 
em dtnnte. J\[ns eu peco licenm• pnrn !1.\r no·so
narlo a pnrte desta· lei e mos'tl"ar que não• tem 
npplica(:no ao exercicio dn autorização de que si! 
julgou investido o meu illu~~t·q antecc~sor. 

O nrt. i!l dn lei do areamento- do 25 de Agosto 

n_ão pó de ter. a pplicaçiio na· l1ypothese discutida, 
n!ndu quo n u'timn parte cle.;tc- mesmo artigo 
drg~: •uma vol' ... rcalizndns, serão. postas em exe
cuçuo e sujeitas ú n pprovacão dn ussembléa :;ernl 
nn sun primeira re:mmo/não podendo mais ser 
nltcrudns pelo gove~·;:w.. . .. 

Es<a disposic1io ú' permanente. J\Itos a pcrma
noncin d" disposição é <.ln nov:~ lei que as decre
t!!r, P~}'f!lle u lei qo :l873nãopóde, repito, abranger 

_dispo,rçues anterwrmente conrcndus. 
O Sn . .fuNQuErnA :_-Hn maioria de razão aindu 

para asnulorizações ele qnc o governo já usou. 
. O Sn. ~rrNrsTno DO bu•:mnro :-Repare V. Ex. 

CJ!le n lei é restrictivo no ultima parte, q Ltnnd0 
drz-quc as. decretar.- Eu estaria de accôrdo com 
o ~lf:!nrndo senador e. meu i!lttstre pntricio, si .a 
lf't frzesse pon:to Onal antes-do decretar.- Mas 
dizondo--ctn data ·da promulgação cln lei ·que as 
d!'!cretnr-,é visto que sujeitn todo o período nnte-, · 
r!or :'1 restrictiva final, o todas ns clisposi,ões do 
crt~do nrt._ 19 ficam subordinadas :is pnlavras 
nltrmns, rJnc servem de clwve a toda disposição. 

O Sn. Connr;:CA· clü um apnrle. 
0 Sn. MINiSTRO DO lMPEUIO: - 0 UOIJre senarlor 

póde achar que niio é das leis que se. decretarem 
dess" dnta em diante, isto é, das ltlis qne tiverem 
existencia depois do;~ tlrt. 19 ela lei de 187:3, mas 
pensnr:i ela mesma l'órmn sobre nqucllas. jú exis
tente~ ern virtude de di:;posit,ão anterior? 

O Sn·. Conm:rA::_ O Sr. ministro da jus~i<;a, no 
seu rclntorio, explicu esta disposi~ão da lei ele 
:1.873 do modo por que cu a tcnhÕ entendido e 
por CJue·a entendeu t;~ c:ommissiio ele orçamento do 
senado, de 1877. Sem pro se entendeu em sentia o~ 
contrario no de V. E:x. . · 

O Sn. JoÃo A~I•mwo:-0 proprio ministerio 
daquelle tem1'0 r1rmon aqúclln regra. As aliltO· 
riznções anteriores limilnvnm-sc n clous aunos 
nlais, depois da lei de :1~73. 

Ü Sn. MINISTUO DO IMPEUJO·:- Perd•)e-me ; 
V. Ex. quo foi digno autor do régnlnntento de 
:l874 c qne presidiu mesmo a refot·mn de- :1873 
hn do me permittir que dign que n lei. quere
fornlOLt a escola polytechnica é, si me ·:ai•o en
gnno, de .r unho ou .Julho de ·i87a c n lei qnc 
acabo de lê r é elo 25 de A~osto de :l873, além do 
decreto de 2 ele Outubro· desse mesmo lmnoGobre· 
exames da prcparntorie~, obra de. V. Ex., e que 
foi promulgnclo por forçn da c utoriznçiio de 185:l. 

O Sn. JoÃo A~Fn:moo:- Estnva dentro do 
prozo e parn a e.'colu polyteclmica houve au
toriznçüo especial. ~rodas as autorizações. ante
riores julgaram-se cassnclns dons annos depois 
da lei de :l873. Foi n interpretação que se den. 

de 1873 dispõe: • 
• As nutoriznçõe~ para crcaçüo ou rcform:.i do· 

qualquer repartição ou sorvico publico não 
terão vigor por mnis do dons nnnos, n conlat• d~t 
datn da Jlromulg-nçüo da lei que as dt:crci;m·. • 

Entonrlo quo ó muito c!aro o ar<igo dn leF-cla 
data dn pr•omulg-aç1io da lei· que as ·dec1·eta1·-, 
quer dizer futuro, isto é, niio pódo nbrnn!)et· 
nom nbrnçar n reforma de qualquer serviço ou 
repnNiç1io pnrn a qual já se tenhn th;o nutori
zaç1io anterior .. Acho quo ndisposi~'ão do url. :19 
da loi do orçamento do 2i> de Agosto do :1873 

Ü Sn. MINISTUO DO bll."EUIO :-Peco licença a 
V. gx, parn apresentar um prececlonie, o do. hon
rado senador·, igualmente pela pt'OI'incin de Per
narnnuco. Sr. conscl!Jeir•o.Iosé Bcnio, que tambem 
roformori u instrnc"ão primnrin em :lS77 e nlterou 
todo o plano do estÚdos do collegio do Pedro II 
em :l876. VV. -E Exs. então ni'io dissermn cot;su al
guma. nem n cnmnra o nem o senado so occupn
rnm da especie. 

I ? III ~v; r 

O Stt. JoÃo Ar.I•nEDO :-E' o mollo por que o 
ministerio do qno Oz parte entendeu n disposi-
ção dn lui rio :LS73. -

EDV.l\LDO cff_;& 
OPI':Rl\DOR 
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0 Sn. MINISTRO DO IMI'ERIO :-Niio contesto a 
.V. Ex. o direito nem a fncnldiHlo do httorprctar 
da rnnneir•n por que ncabn de fazer.... · 

1\fn~. si o ex-ministro do lmpcrio 'roformou, 
·.em :1.878 e :1879, Levo o tem por si a vunuoncia 

taci ln do corpo legisln<ivo, que sobre as reformas 
de :187\.i c :1877 niio se pronunciou. 

A in$titni!)ão, portanto, dos cursos nocturnos 
niio é cousn IIOV:t; sua crenoiio clim:mn do ro:<u
lnmc.nto do :1.85~, fJ uc organizou a i nstruct•i'ío pu
-blica, prenlCttcnclo cursos do cducut'ão pnt·a os 

Todas ns mais considernções que o no!Jro sc
nmlor pelo Pnrnn:í fe1. tirnm suu importando, 
sun origem, ele snàer si o governo estovn ou niío 
hobilitado, exercia ou não uma autoriz:u;ão legnl, 
pnra a reforma da. · instruccão publica. Oro, si 
provnr-se que 1lav1a competoncrn para. es~c ·acto 
do ~overno, pela lei do 1851-, para a reforma do 
colle::ria de Pedro II, pa1•n a crcação dos cnrsos no
ctnrnos de adtlltss refOJ'llHl dns faculdudes, de 
todo o ensino prima rio c secundnrio ... 

O Sn. ConnETA :-A lei do or~nmento não· con
signara mnis essa nutoriza<;;iío para despesn dos 
cursos }JOCturnos. ' 
'0 Sn. MINIS'rRO DO. IMl'ERIO:-QUC lei dO Or!Jn· 
monto? · 

O Sn. ConnmrA:-As lcisdoorrnmento tinhnm 
s'clo nccommor.lndns no astado de cousas, no ser· 
viço como era feito; não con~ignnva verbas pnra 
estas despesas. 

0 Sn. li!IN!STRO DO hrl'EniO :-·As d~spesns elos 
cursos nocturnos, aló que o pnrlnmenlo as vote, 
estiío sendo feitas pclns sobras dn verba dr, in
truc6io primaria e secunclnria. Agora di r-lhe-hei 
que ós cursos nocturnos não são mais do fJUe in
strucçtio e educação clndn aos odultos, c que hovi:r 
sido promottida no rcgulnmcnto promulgado cm 
18il~. no qunl se ordenava que a instrucção c 
educa<;;fio dos adultos seria prestada pelos pi'O
fessorcs do :1." grúo, em sua fa I ta pelos vignt·ios_ 
c co:td.iut.orcs, c caso estes não so quizessem · 
preslar, se entendesse o g-everno com os pro
fessores pnrticnlnres, pura conseA·uir este fim, 
no ca~o j::í exposto de niío se poderem prestar os 
pnrocllos e seus . coadjutores, a quem, pela 

. mesma reformn, se dava essa incumbencia. 
Nos or~amcntos niío se tem seguido um prin

cipio determinado e certo, consign~ndo-so sem· 
pro vcrbns espcciacs para as de,;pcs.;s o serviços 

. promcttidos ; pelo decreto de i878, crcados esses 
cursos nocturnos, na proposta~ que' fez o minis
tro do Impcrio :í cnmara dos deputados, pediu os 
fundos suficientes c nocossarios ·para acudir n 
essa despesa ... 

O Sn. ConnETA: -Por isso mesmo tlevia ter 
esperado pela docisfio do poder lcgis' ... tivo. 

0 S~. ~UNISTnO DO hll'EniO:-V. Ex. sabe que 
é costnmc entre nós, é pratica que devemos ir 
desplantando elo systema que nos rego, pedir-se 
creditas para certas despesas, depois ele terem 
sido feitos. 

O Sn. Conm:rA : -l\fus V. Ex. não pódo louvar 
este Hystemu. 

0 Sn. MIN!S'l'l10 DO IMPEiliO :-'!'unto OU COtnO 
os mens collog·us, nfio louvamos ; o nssim l'oi que 
pedi nm credito extrnordinnrio para !IS obras elo 
novn mlltaclouro, que esporo fJUC o senado m'o 
concetln; estou ~[ll'esentmulo, porém, esta ju~tin
r.ativn nüo só puru a tlofesa do procedimento elo 
meu antecessor, como do do todos aqncllcs que 
o Jll"ecodornul. 

",:1 ·;,,;;"'- '.· ......... ~.,·· .... - , •• , ---

adulto!~.. · 
Condcmnou o nobt'e senndor o. facto de, pe' 

reforma do collegio de Pedro II, terem ficado sem 
destino tros ·distinctosJJrofcssores, os Srs. Lnet, 
Gnt•cia o Costa. · 

Pela reforma do collogio do Pedro II (decreto de 
20 tlo Abril do :1878), supprimirnm·sc duns en
doiras do'"nntig·o -1." anuo, .uma no externato e 
,outra no internnto, a do poJ•tugnez e n elo ele
mentos do arithmetica c geogruph ia; creou-so, 
porém, a cadeira de litternturn, anncxu :, do.por
tuguez do 2." anno. A reforma estnbeteceu 
como ponto de partida o concurso para todos os 
lagares de professor, com cxcepotio unirm do de 
relig-ião, do qual r.l'uqui a pouco me occupnroi. 
Mandou-se, portnnto, pôr em concurso a cadeirn 
do litteratura, que ficnr~ nnnexa ú lle portuguez 
do 2. 0 anuo, c o prol'essor Garcia, não querendo 
sujeitar-se ·u concurso,licou dispcnsntlo o ·nvnlso,. 
como ficaram tambcm dis!lensml0s os dons pro
fessores Laet. e Costn, r\uo eccionnvnm as cnélei
ras de porLuguez c c ementos.de al'ithmctiea e 
gco::;-rnphiu elo. L• nnno elo internato. Aquelles 
professores serüo oprovcitudos nu ~Jrimeira oc
casião, pois são pessoas ele reconhccidn habili-
dade. . • 

Nifo l1ouve portanto Cl'enção de mais trcs ca
deiras, como S. Ex. disse. O que houve J'oi a 
creaçiío de duns cadeiras deitali:mo, umu no col
Ieg·io do internato e outra no do oxte1•nn.to. Mas 
devo observar que essas cadeiras .nuo foram 
sinüo restaurados; unham sido créadns ctn l857, 
pela reforma do vcnerand'ó St:. 1\Iarquez de 
Olinda, c snpprimiclns pela reforma de :11:!70, do 
Sr. conselheiro Pa·n!ino. O çlocl·cto do meu an
tecessor, o do 1878, o que fez foi restntu•:u· ... s~as 
duns cadoirns de itaPano, rcsLaurufliio que con
trubnlan~a ou compensa n snpprossãÕ das do por
tuguez c elementos de arithmcticu e gcographia . 

A' censura. eruc fez o nobre senador de não se 
tor feito concurso para a cadeira de relig-ião do 
mesmo collegio, on direi que isso foi determi
nado JlOI' motivo de ordem mornl de certa supe
rioridade : poderia ser que, sendo a cadeira de 
rcligíiio su,cita a concurso, se apresentnssem a 
disputnl·a 'pnrtidarios de idéns heterodoxas, ai· 
gum disciptllo de Volne"y, Voltaire, ele tantos 
outros q.1c entendem que o cntholicismo não 
ó sinão uma pura flcr;iio, algum raeionnlistn 
puro ou libi'e pcnscu1· aos qunes, devo declarar, 
niío acompunho de fô1·ma alguma. Talvez que 
o .ponsamento do g·overno fosse-; ·nomeando 
por decreto o professor ela cadeira de r<Jiig-iiio, 
ovitnr os incQn venientcs que se poderinm da1' si, 
indo a concur8o n mesma cadciru, cm que o mnis 
distincto,o que mais se dislancinsse dos outros no 
ccrlamen, fosse exactnmontc um concurrentc que 
niio purtilhnsso uns idéos do cntholícismo, nüo 
seguisse suus doutrinas que tl 1.1 religião do Es
tudo. Entfio o governo removeu da cadeira de 
philosophin O erofossor CJUO a exercia parn ll-Ca• 
dcirn de roligiuo. 

O honraclo senador disse quo houve g·rnndc 
incon venion to nt!ssu romoçiío, porq no n cncleira 
do philosopl1ia tinl1a 11cnclo nccphnla, niio tinhn 
sido b''lll preouchicl:t. 

·~~;~~: 
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' .Verincada mcsm·o· esta hypothese, o inconve· 
niente assignalado pelo nobre- senndor ficou so
beranamente compens~clo pela circums.nncia de 
ficar n cadeira -elo religião com um optimo pro· 
captor. 

_Mas não é exactp que a cndoira de philosophia 
nuo !lensse sumcwntemento preenchido, posto 
·que no concurso a que fo1•am sujeitos ui tuna
mente os ·concurrentes a cssn cadelra, niio tivesse 
sido nenhum quali!Jcndo ;·n-té entií-o, porém, sup
punh:t·sc que aquclles que exercinm·na, tanto no 
·mternnto como no externato; eram pessoas de 
toda a !JOmpctencia para bem regel-a. 

Sorvm awda de thema no longo questionaria 
do honrado senador pelo'P11rnnán probilJiÇão pela 
refor!Un ui timn, de ~878, imposta aos professores 
subsLl tu tos do colJC,(flO de Ped,·o II de não ensina· 
rem pnrtieulm~mcnto. 

Devo !li!':!lr uo hoJ?rndo senador que partilho 
dessa opmwo; l1a multas nnn0s, desde que tive a 
honra de representar a minhn província na sua 
assemhléa, _sempre pugnei por este principio, 
entend!mdo que os professores puhlicosdcvcriam 
o~tnr for:~ de toda c qualquer suspeição no en
SillO partwular, muito principnlrnente l}unndo 
esses mesmos professores puhlkos são aqucllcs 
que e:c vi ~a lei vão prcsidi1· mesas de exames 
preparnLorJos e servir de cxnminadorcs. 

Na minha província obSCJ'V['·so, nssim como 
tem-se o!Jservndo nesta côrte c cm toda a parte 
que ou, pol' malic_ia, ou sen~ clln, ou por qual
quer cJrcumslancw conressnvel ou inconfess)lvel 
tem-se presenciado o fncto reprovado de qué 
qunn.do o professor é ao mesmo .empo professor 

_ puiJ!tco o pnrtwular dns mesmas humnnidndos as 
aulas publicns deixn_m do ser frequentadas, 'no 
pnsso que as porticulares o siio extraordioa
rimnonte. 

POl'tanto, acho que a prohibição foi um acto de 
grnncl" mo.rnlidade. · 

Eu não sorin pnrtidurio desta prohibiçfio, si os 
Ycncimen tos que o lei concedo aos professores 
não fossem sull!cientos parn elles subsi~tirem de
centPmente, independente do exercerem sua JJro
!lssiio pnrticularmentc: mns desde que o Estado 
lhes fncultn os meios do terem uma suhsistencia 
b_one~a, ost(t no di~·cito do impôr o dizer a esses 
ct~la_duos : _s1 quorets. ser professor publico, não 
·SOJUIS pnrtHJUinr, O VlCe·VOI'Sn·. 

.o Sn._ DANTAS :-Paguem bom o prohibnm. 
0 Sn. LEITÃO DA CUNHA dá um aparte. 
o Sn. MrNrst·no Do brPEmo :- os professores do -

externa to do collogio de Pedro II têm o venci. 
monto do q,:SOO~,~. tanto quanto vence qualquer 
lente das faculdades· superiores. 

(Tia àlguns az1artcs .) · 

o Sn. n:\OÃO· DE CO'l'EGil'E :-Ha lentes que têm. 
co!legio: . 

O Sn. M!Nrsmo··Do-I.IIPEnro :-!\Ias V. Ex. acha 
lJon n medida prohibitiva? 

O Sn. BAn.\o oE Coú:awn: :-1\Iuito hon, o que 
acho múu é q no não se cumprn. ' 

0 Sn. MJNIS1'00 DO btPEillO :-Estimo muito en· 
conu·nr o noul'O soundor por minha proYincia 
neslo ponsnmonLo. 

O Sn. ConmirA dt\ um :Ípnrte. 

0 Sn. MINISTIÍO DO JMP.!i:OlO: -Peç_o: n V. Ex, que 
ropnre CJUe_ os professores ca thedrn <i c os do e:i:tcr
nnto já tinham prohibit;fio de easinnrcm part'cu· 
l!lrmentc, o decreto de 20 do Abril de 1.878 o que 
fez foi estender esta prohibição ta miJem aos sub. 
s•itulos... _ -

o.sn. ConnEIA:-Por isso mQ.occupei com esta 
parte. 

0 Sn. MINISTRO DO btP!i:niO :....:., .. e assim devia 
ser, porque si ao c::t.'ledratico é prohibido, ijunl 
a razão porquo nfio deverá ser ao subsLitu<o? 
A razão que pre.vn!ece em relação 110 catbcdtatico · .. 
com maior força deve prevalecer. em reluçãÓ 
ao substituto, -porque aquelle já se nchn- em 
ou,ras condições de indepcndoncin; não cst:.\ muis 
sujeito a certns prov:.s, e nem a nomeação do 
governo. · 

0 Sn. LEITÃO DA CUNHA : - Os professores do 
collegio de Pedro II já . foram dispensados de 
ensinarem em um tlos cursos; creou-sc du~s 
serias de professores, niio sei· o que mais se ll'es 
fnça! Uma serie lecciona no internato e oulra Í10 
externnto. 

O Sn. llliNISToo Do IMPEOIO : -Isto foi pela re
fornia. Pelo decreto de :L.• de 1\-Iarco c:le :187ü 0 
Sr. conselheiro .José Dento, comprehendcnrlo nos· 
cinco· primeiros ~nnos todas ns J?aterias éxigidas · 
como prepUTalorws para a matrwum nos cursos 
superiores, c~tnbeleecu francamente uni curso_ 
de propnraLorws. . 

A reforma de 20 rle Abril do 1878. do meu an
tecessor, estnbeleceu tos nulas avulsas c distribuiu 
as mnterins dos prepnratorios pelos sete annos 
com o fim.do estimular a;todos nquclles que qui: 
zcssem possuir o titulo de ba.chnrel em beiJas 
letras. · 

O Sn. Ln:1~·Ão DA CUNHA : -Devia ter ncnbndo 
com as duas series, determinanêlo que os mos
mos [lrofessores ensinassem cm uma e outra
casa, para isso ha wmpo e_ siio bem pagos. 

o Sn. MtNrsTno DO htrEmo :-Chego á ultimn 
prorte das observações do nobre· senador pelo Pa
raná, as que dizem respeito nos -acontecimentos 
quo se têm dado no ·norto, por occasião da lnmen
tnYel sêccn que devasta aquellas regiões e mar
tyrisn a nossos irmiios. 

Posso dizer no nobre senador que é verdade 
que alli algumas obras provinciaos e municitJaes 
se fizeram por conta da verba -Soccorros pu
blicas - mas o _g·ovct•no .iá mandou parar com 
todns estas obras, o ellas não continuaram ; ulti~ 
mnmento, tendo o presidente do Maranhão me re
presentado sobre a necessidnde do terminar uma 
ohrn que era nmnicipnl, mas que estavn sondo 
feita 11or conta de-Soccorros publicas-e cr.ue sua 
conclusão poderia nndar em pouco, expedi um 
nviso em dcsnccõrdo, dizendo que essa obra se 

·dQvcria terminar ou por conta dos_cofros provin· 
ciucs, ou mullicipaes, conforme sua natureza. 

·Dn .mesma fót·m·a tem procedido o gover~ao a 
respeito dns obrns do Ceará .c Parti,· idonticos 
avisos se tem ox:pedido no mesmo' sentido e 
nesta mesma conformidndo. • 

O Sn. Conm~IA :-E a respeito da illuminMüo 
da cidade do Sobrnl 't ' 

0 811. MIN!iiT!IO DO IMPERIO:-VOtt lt\, 

EDV /\LDO J:..íi& 
OPl::HADOR 
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ANNAES DO SENAIJO . 

. Não posso dcix:tr de contest:tr o facto, porque 
ncho-o elo t:ontn gr:widnde que supponho que o 
honrado deleg:tdo do governo que Já está, não 
seria capaz do prnlicnl-o, não seria capaz de 
mandar illuminnr a cidade de Sobral JlOI' contn do 
-SocCOJ"t•os pt~blicos.-:l~ntrctnnto, depois do dis
CÇtrso do V. Ex., pedi infermn<;:i:ícs que uindn não 
V!ernrn, mas prometto, logo que ellns cheguem, 
nmdn fJ ue cm niio esteja mnis occupado nesta ii
lustre cnsn, trnzcl-ns no conheCimen<o do senado. 

O' Sn. Su.vEinA·DA 1\IoTTA. :-Huo de custar a 
vir estas informações. · • 

() Sn. ~Ul'!lSTUO DO I~ll'EUIO :- Qunnto Ú parte 
com que o noiH'e senador fecho·•. o seu discurso 
inquerindo do ministro si linha sido cumprida a 
ordem cxpeditln pelo go\'erno, para que ni:io se 
nbrissc1n credi.t.os extraordinnrios n pretexto do· 
que quer qm· fosse sem uutoriznr.iio do p;overno, 
.posso nffirm:tr qtle esta ordem teni. sido llelmcnte 
observadn; depois disto alguns creditas se tom 
aberto, mn>< já eom nutoriznçiío do governo, c pe
didos .P''r teleg-mmmn, como os Llons creditas 
relntivos no Pnr:í, um de GO e outro de 40 contos., 
como diver:;os credito;; pedidos pelo presidente 
da Pnrnhyb:1, di\•ersos outros pedidos. pelo do 
r.earú c . nltim:1mentc pelo tircsidente do Rio 
Grande do Norte, hn dous dias, que pediu nuto
rizM;iio pnrn abertura de um credito de 20 :000;$, 
credito q Lte o autorize! por telcg-rammu. 

:rortnnto posso asscgurnr que as ordens do 
governo tl:m sido restrictnmcnte obsCI'Y:tdas. 
· Tendo :1~sim satisfeito no dever n quf' es
tava obrigado, para com o ·honrado senador e 
pnrn com esta nugustn cnmarn de responder pelos 
meus netos c por nquellcs pelos quaes me res
ponsnbilisei com minlw entt·adn par:t o gabinete 
ile ü de Jnnl!iro, niio me resta siniío pcrlir as con
dolenr:ins do senado pelo pouco tempo que occu
pci n sua digna a tten<;;ão. (J1fuito bem.) .. 

O Sr. Silveira da Mot.1:.a niio suppu
nha ter de tomar n pnJnvr:t na presente occ:osião. 
I:Iabituarn-sc a vôr o nebrc ministr<'l dn jtlstiça 
occupnr toda n hora, lle!xnndo apenns nlguns 
momentos para a resposta, e pens:tva que o 
Sr. ministro do Imp~rio se~uil'ia a mesma 
praxe. S. l~x., porém, prcicedcn no inverso do 
seu cnlleg-n dn j usti~'n,não sr.\ pela brevid:tde com 
que lmtou dos importantes nssumptos relativos 
á sua pnstn, mns ainda nlio emittindo 011inião 
ncel'lln das ermmdas da commissão fio sen:1i:lo. 

Este silencio do qourndo mi.nistro do 1.11 perio 
tem o sell Indo bom, porque pelo menos niio 
lhe ouviu o senado aquelln expt•essiío irre\'e.rentc, 
de que usou o honrado ministro ela jt1stiça de
clarando, Jog-o no seu prinv·iro discut·so, que não 
· dayn o sou cts.wmtimonto á; cmcudris do senado ; 
entretnnto, como é in.dispensnvel que se torne 
conher:idn a opinião do nobre ministro do Impo
ria, o or:11l01' convirln a S. Ex. Jllll'fi que a ex
terne claramente, olferccondo assim uma ,ba~e 
pnr:t n d iscnssiío. 

Hnvendonllnclido no orçamento dnjnstiçn, npro
voitn o Ot'udor o ensL•jo pnru dnr urnn oxplicuçii~ no 
senado, por não ter tornndo pnt·tc nnr1uelln clis- · 
cussüo : si o niílll fez, foi pol'CJUC roservavu-se 
para fullnr no ullimo din o o nob1·c ministr'o nesse 
din cone! Lli u o seu olisomrso {os 2 horas menos 7 
minutos i cm hora tiío udinntnda, o orndor cu-
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fer!no, niio senti u-se· com forcns pnrn dar á ma
ter•;.!. o dcscnvoJv;mcnto que, elln exigia. 

:Nao acontece assim _.agora; mns si sobre o 
tcmpo1 faltam no orador os esclarecimentos ne
ccssarros lHlrn cncotat· o debnte como r.Icsejnrn: 
UJ·ge_que o oohre ministro ·declnJ'e si concorda 
ou nuo com a~ emcl'ldns; si' discorda, quncs os 
pontos . dn ·dtVOt·gencia e :ts razões cm quo se 
funda. 

Expc_!ldcu o no!Jrc ministro ns sn:1s idéns sobro 
n qu~st:to da escola· polytechnicn, c muito é para 
adnumr o estar S. Ex. scn~ndo na cadeira que 
occupn. A entrndu de S. Ex. pnrn o "'abineto-de 
ü de .lan_'?.\ro teria cxplieaçlil.l satisl'nctot·iu na dis
cord~n!-'tn ·e!1t1'e as suás idóns ·e n do ministro 
demrsstonnrro; long-e disso, -pot·óm, S. Ex. 
approv:o tod:1s ns doutrinns do seu :mtecessor, Ll 
mostra-se dtsposto a sustcntnl -as. 

Em substancia, o nobre ministro tem feito o 
me~mo fJUe o seu antecessor e alp;umn cousa 
mms. O autecesso1· de S. Ex. dcscor.thcccu n dis
posiçiio dos. estntuios que esLnbeloo:em qual deve 
s~r Q snbstrtutç legal elo director cm sQus· impe
d;mentos; e for !3X!lCtnmente isso o qne lambem 
fc.z o ho~mdo. mrmslro com :t nommo~iío de .11m 
director mtcnno, accresccndo a cit•curnstnncia de
quc_cste nem siquer- era lente t.la escoln polyte-
chnten. _ 

Para jmtill~nr essa nomcn!(iío illeg·nl, soccorre-. 
s~ o. nobre m mtstro da constitui~ão, :1Jicg-nndo o 
dn•etto que ten1 o g-overno do nomear 11:1ra todos 
os cm·g-os publJCos·; mas c,;te direito só se exerce 
segundo as normas prcscl'iptas pela Je,.,.islacão 
vigente: O direito elo g-oveí·;10 niio vai :otéÍ\oménr 
pnrn os car::;-o_ê pu.blicos qncm pnrn ol les não te• 
~ha ns condrt,ocs de capacidade exigid:rs peln lei. 
:No _caso yertentc presct·cviam os cstntntos que, 
no 1mpcdunento do director servisse o lente cn
t.her~ratico mais mltig-o; esta era a condiçiio le,...al
e, l~rf!pensanl~o-n jnrl'inghr. o nobre ministro dis, 
pusu;mo de !01 mn1to clara e terminante. . 
. Sabe o senugo quaes foram os resultados dn 
J!Jegal nomcaç:oo de um director inteJ'ino • esse 
funccionurio não foi reconhecido pela con,...re~'af•1io 
d!3s..~cntm·al)l-no os nltlmnos, e o nobre"'ministrÓ
vru-~B obr·rgndo n lançnr miio de uma serie ele 
med1dus rlesn.:;rrudnveis, como forum, o emprego 
dn ~or<;:a publ1en, o rechamento dn escola c n pt·i-

. vnç:•o. de gnottllcut·õos nos professorr.s. Apeznr 
·de tn~o.. e como cada vez tornnsse mais ·patente 
a po~rç:ro f\tlsn do govc~no, forooso foi-olornittit· o 
homnoo V.sconde do lltO Brnnco e fir·mar o 'di
rector interino concedendo-lhe a ell'ectividade do 
Iogor. 
. ;A\ndn neste ponto não nndon bem o nobre 
mm1stro do Imperio. Não sõ deve dcmittir um 
fnn!Jcionnr•io publico, sem CJLlC ellc tonllll dado 
rn_zues paru isso; e o orodor act·eiJitn qtlC o nobre 
Vtscon.de, durante 1.1s suns vrngens, nenhuma 
O(?Cnswo. toye om quo pudesse J';tltnr nos seus 
deveres como director da escola · polytcchnicn. 

O nobre presidente do ccmsolho quando nu 
cnm~rn lemparnrw lemhJ':Il'nm, co'mo solu.,fio 
poss1y1JI do contlicto, a dewisslio tlo St'. Visconde 
~o H to Bt•anco, repelliu scmcl1tante ai I' i tre, qua
liilcn.ndo-o como umn o·rando injust.it·n · dias 
rlepors o nobre ministro de Impuriu :icÔilou o 
conselho o eXllOclitl a demissão: o ·OJ·ndor não 
sabo coa1o possnm conciliar-se n opinião do nobre 
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SESSÃO E~l Ú DE .AGOSTO. 

prcsiden to dÓ conselho e o a~ to do honrado m·i· 
nist-ro dolmpcrio. _ 

_Inventou S. Ex:.- um. novo moi o de explicar 
todos estas contrndiccõcs, declnrnndg que a tudo 
" obrig-ou uma J•aziia de Estado. 'i\);cs o c1ue ehn· 
mn o ti obre ministro rnr.fio de .E:sloclo 't Sorü o 
arbitrio do governo :Jorn cm quolquo,· cventun
lidnde resolver contrn ns exprcss!IS dotorminn
ções da lei? Da raziio de Estudo sorviu'se tum· 
bem o antecessor do no!Jre ministro lirirn, com 
detrimento de toaos os. bons princi pios liberaes, 
arredor da ilirecç5o dn escola polytechnicn um 
de seus nini~ tlig-nos lentes, o Sr, Gnlv1ib, uni· 

- cnmcnte porque este cidndfio . teve n ousadia. do 
. lovnr um oJllcio do governo no conhecimento do 
co!lgc·cga"1io. Jít se vê que ns grandes razões do 
nobc·o ex:ministro do Imporia s1io também as do 
seu suceessor· ... Por isso, na pessoa do honrado 
ministc•o nctual o orador apenas vê um Leoncio 
Seg-undo. · . 

O honrado ministro querendo justificar o abuso_ 
rra.e commetteu o seu. nntccessor com n sun ulti
ma reforma dn instrucçiio publica, recorreu a 
um argumento deduzido das leis de 18tH c 1873, 
c teceu um gr:mdo paucgyrico nos reg-ulamentos 
da insti-Lwo1io publica organizados pelo Sr. Vis
conde de Uom Retiro, dando-os como o que de 
melhor se tom feito em reluclío a esse rnmo de 
servi<;;o publico. · 

1'\ão pretcmde o orndor aba ter o merito do se-. 
melhnntt) trab:1lho, no qunl.deu o seu apoio como 
membro do parlamento; entretanto, affirma ao 
honrado ministro qtle o sou antecessór, o Sr. 
Leoncio de Carvalho, era de pensar diametral
mente opposto, e, para ·provai-o, lê varias trechos 
do rclatorio em que o Sr. ex-ministro do Imporia 

- assignaJ.otl no parlamento n clccadencin em que 
achou a "instrucçiio public~; . 

.Oru, como ó que o nobre ministro póde com
binur as stws opiniões~ respeito do ensino pri
maria clcmen t:tr com ns do seu antecessor? 

Dizendo, em nparte, o nobre.ministro crue u5o 
pnrtillw de todus as opiniões do nobre ex-minis
tro, o oradot· o applnude por isso. o mnis o applntl· 
dirin, si S. Ex. recusasse a so!idariedndu, prin
cipalmente no respeito ú escola -polytcchnica o 
üreforrna'de ensino. 

:Mus, o nobre ministro ainda niio exprimiu n 
sua O(Jiniiío n respeito do dec•·eto de 12 de Abril, 
nem do projeclo otrerocido ao senado c·evognndO·<?· 
S. Ex. coJtllmtou-sc cm. sustentar a com(Jetoucw 
tlo n-overno pnra cxpedtr novo dt!crcto ele t·erot·· 
ma"' do on·~iuo JH'irnario e secunthll·io, fundudo 
nu autoriz:tçilo ele 185:1, qmo niío jtllgu prc;venida 
polu disposiniio du lei do 1873. 

o decc·eto; porém, oxhorlliton dn.uttrilmição do 
governo, porqn_e ello. nuq estava nul<?rizndC) n 
J'efornwc• o cnsmo prunarto e sectlUdurco, mtuto 

. me1ros o_supec:ior, ~não poclin.in~romelter-se I!n 
iustc·ucçau pnmarw das prC)Vmccns, quo é utlrl· 
buiçiío clus ussem!Jióas provmeiaes. 

Esla!Jelecen tum bem o decreto o ensino abri· 
"'ntorio, o fllto o g-overno podia fazer sem uma·Ioi 
especial. Esse systema, quo so n1io tem uccli m~ · 
tudo nos paizes ma-is livres do munde, difficil· 
mente se ncclimatar:í no Imporia, n1io só polns 
eircumstaneias muito especines do nossn topo
grnphin, como tambom por circumstancias rno
c·nes e poli ti cus. 

O que é preciso é que. os nobres ministros 

1 ~] 1·1r~ 

percam o modo de ndministrar- copiand,o o flUO 
. Jilm em livros. 
. A i~strucr,iio obri~;ntorin no Brnzil é. impossivel; 
. é mesmo ucnn utopw, sn·lvo em algumas cidades 
do liloc•nl. A vustn oxtens:\o do turritorio e a 
distanciu das populnr,õo~ n:lo podem perrnittir 
que so oorig-ue o LJ•nlnilhador a mnii"dnr o fi lho á 
escola, tendo de percorrer nlguns· kilomotros. . 

. A. instruc~,fio obrigatoi'Ía devo ser rejeitada/· 
JlOrque elln importu mais urn vexamc,parn os 
pois e ·paru os tutores, que são pelo decreto obri
gados-a mandnr os lllhos c os orphíios ús escolns, 
sob penn de multas e prisão, o :1ue n1io parece 
iclún de um ministro Jilleral.. 

Crê que o decreto u1io foi levado ae. conselb.o 
de ministros, como assP.gurou õ ex-ministro do 
Imporia, porque si o. fosse, o nobre presidente 
do conselho não o teria approvndo. Naturalmente 
succedeu, como n respeito do cmprcstimo das 
40.000 npolices, c1ue o nobre ex-ministro dn fn
zcncl:• dechii'OII, que só deJlOis de feito commu
nicm:a no nobre presidcn te· do conselho. 

Dizendo cm aparte o nobre presidente do con
selho que o ex-ministm da fazenda lhe expuzern 
circumstaneiacl:llncnte o negocio :mtes de cn·ectuar 
o contrato, insiste o orador emasf'eg-uJ•;cr· CJUe a 
comrnuniea()1io l'oi depois delle assigu_aqa,-como 
consta dns dcclara~ões do nobre ex-nuncstro .que 
estfio nos nnnaes: B sL se refere a es~e incidente é 
só pac·n prov~r que_o govarno j;í tom ti do mais de 
uma dessa~ desgrar,as, o acto de um coiJegn sem 
o conhecimento pr"évio do ministerio. . . · .. 

Jnsiste,·entrrJtnnto, pela opini1io do nohro minis
tro o pela do aobre presidente do cansei ho sobre 
o ensino obrigatorío cm todo o Imperio. 
. Si o nobre· ministrojulg-n exequivol o decreto, 
deve informar o senudo da despesa que julga ue
cessaria purn sua plena execuçiio. Acommissüo.de 
oc·oarnento na opinião de que elle é illegal-e tem 
de ser revogado niio procurou aclwr receita-para 
esstc grnnde tabella de despes:t que o governo 
arlliLrnrinmente creou.- · · 

.O decreto n1io foi ainda sujeito ao corpo legis· 
lativo. Mus deste mo'<lo como' so conlinúa a estra
gar n instruc:ção, para executnr-se ns idéas dispa· 
rntudas do decreto? Como se officiou ás fnculdn· 
dos nn·nrchisnndo-n COlllp!etnrneute, sobre tUdO· 
peln dispensn dos a·lumnos :i ubrig:cçiio de fre
quencin, que uüo é ensino livre, mns vadinçiic; 
livre. 

O .decreto apmveiton dns icléas modernas a 
respeitq di\ instntc(;ÜO apenas ns folhagens, dci
x:cudo as rnizos. Pnrcce obra de um IJOme1n que 
perd~~S<" n noite a lor nlgnm:1 obrn nllem1i, c 
que no. di:! seg-uinte atirasse as idéns (lO papei 
sem crctet"lO algum. 

O orador foi lente por cspn~'o de 23 .::nno~, e 
durante esse tempo tombem teve· occnsmo de ler-· 
esses livrinhos, que são n origcl)l de taos r"!glll!!· 
montas, e de ve1•iJ1car nu. pratcca :t nppl!cnçao 
ilos~ivcl rlcssns idéns reconhecendo sempro qtle· 
a freqt~encin obrig-ntÓJ•in urn umn condir;iio de· 
nprovoctnmento. . : 

1\IostJ•nndo o quo soja o ensino livre na Alie· 
manha, julga imposslve! que c !I e se· organize· 
entro nós em taes condições, por sec·em hHeirll· 
mente diversos os hnhitos e os meios do yidn no. 
nosso pniz. Peln sua pnrte tambem quer o ensino 
liYre, mn$ níto como o estabelece o decreto, por
quo osso é o ensino escravo. Quer o ensino sem 
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depcndencin dns l,icel!çns e~tnbelc!Jidns no dccJ•cto, 
sem essas fisc:disocues d1spendwsns, in utois e 
supcrJhws sem que n oborturn de nulas pnrticu· 
Iilrcs dependa da licença do governo c s.em que 
este tenhn a faculdade de as fechar c de lhos 
impõr multns. 

Depois de 01,1trns con~ideraçõos, o ororlor possa 
a occupor-so com u ultimo reforma do collc,...io 
de Podro.II, achando-se agora mnis rcforçatlo.cm 
sua opmwo contra o systomn do ensipo que nlli 
se ndoptarn c que do~graçndnmento vni servindo 
de nor!~a n todos os outros colle;;l'ios, pedindo-se 

· agorn Ja para todos os esta1Jelecm1cntos de in· 
strucçtio n:as províncias o privilegio de que cllo 
gozo-a concessão do grau de bochorcl cm letras. 

Notnndo a declinnr.uo dos estudos classicos no 
pniz diz que ella se 'elevo ao systcmo de e11sino. 
odoptudo no collcg-io de Pedro II. 

Jul;l'o lnmbom desvantajosn n reformo que deu 
orgn!Jizoçiio distincta no éxtcrnoto, e qÚe apenns 
serv!u pni"l!- augn~ol_l}O do pessoal. J!! f!estc ponto 
dcse,Jn ouvu· n opmmo do 11obre mmJsLro, que 
bem podia fnzer ttmn fusão do internnto c ex· 
terna to, JlOl!l.pando a desposa o melhorando o en-
sino. · 

lia do vol tnr ao nssumpto, porque npenns tem 
esbo~'ado alg·nmas idéas, e, cmrflUIUto íts emendas 
da comm~s~.ão, deseja primeiro ouvir a opinião do 
nobre mnustro. Apenns de um ponto se occu· 
parú desde jú ; ú aquelle que se refere oo seu 
voto cm sopnrtido. · 

Já urna vez perguntou como se conservnYa 
fóra do Imporia .durnnto onnos o Sr. Duque de 
Suxe, ~endo almirante e vice-presicltmte do con· 
selho nnvnl. Hoje, não obstante Sua Altmm ter 
obtido_ dispenso desse;; carg-os, repete ll pergunta, 
descj:mdo saber si o Estado. danclo-lhc 75:000$ 
por nnno, o não obrignít rcsidcncin cú no .Im)leJ·io. 

•rem· sempre entrado cm duvida a respeito do 
direito qtiu tum os pr·itlcipos consertes a receberem 
dotação do Estudo, estando ausentes fóra do Im· 
}lei:io. Em apoiq d\l ~nn opinião. lo os respectivos 
nrtrgos da constitnJçao dolmporw, deduzindo que 
a ausencin sú se püde jusliflcnr por uma liccn<"a, 
que deve ser COIH:edidn não por S1ta Magestade, 
runs pt.!lo poder executivo, pois se não trata de 
negocio de l'n milia. · 

Não contesto o direito no Sr. Dn(Jun de Saxo 
mas ~6 desejo que se sane n irregtllaridnde q~1ê 
se pra Li cu nesse acto. Em quanto; porém, nos 
~§ 7. ", 8.•, 9. • o :LO entendo qtle os nlimentos 
de que cllcs trutnm devem ser supprimidos. 

A conslituiçiio. reconhece duns qualidndes de 
]ílrincipos-princilJCs imporiaos c pr·incipes do 
t'nmilia imperial, como so vô dos nrts. :1.05 c 108 
dn constituição·. Por essa distincçlio, entende o 
orndOJ', que os alimentos dados aos filhos do 
Sr. Duquu de Saxe. não estão no caso dos que são 
concedidos aos. fil]ws de Sua Alt~zn Imperial; o 
paroce contJ•adJC~a<l do corpo legislativo ti1·nr os 
alimentos ao J.lrincipo JJ. Felippe, o niio os tiJ·ar 
aos filhos do SI'. Duque de Saxo, que não podem 
ser chamados ti successão, por· SOl' setl pai est1·an· 
ge!ro c e!lcs o so1·em ntó ú maioridnclo. Niio sabe 
poJs,Jwr que rnzão cndtJI!lJ'Il desses meninos ha do 
ter a ota~tio de G:OOOp por nnno,qunndo n dotnçiío I 
de sou pai chr,gn muito bem pura a sua oducncão 
principesca. • 

Em uma época como esta do economins o "'O· 
verno nuo devia facilitar tnnto as despes1Ís. "' 

--- -

Como membro da commissiio o orador ofTerece 
neste ponto um voto cm sepnrado, o aproveito 
esta pl'imeira occnsiiio paro o justiOcnr. 

Voltarú ao debato depois do· ouvir· o ministro 
do Imperio a respeito das emendus da com·
missiTo. 

Si o governo pretende rejeitar todas systcma- · 
ticamente, como purece pelo que declnrn o nõbre 
ministro da justiça, que appeilou pnrn a fusiio 

'das cnmaras e fazer triumphn1· a sua proposta 
com a maioria da cnmnra tomporaria, ú nesse 
cnso escusado estar n del'ender ngora as emendas 
f]tle fornm tlictndus pelo espírito de economia, 
que o governo só quer para inglcz v~r; não sa
bendo mesmo si a 'discussão podcní inlluir no • 
emproslimo que o nobre·. ministro da fnzenda 
hoje conclue. 

Em npnrte,diz o nobre ministro da fazenda,que 
com efTeito o concluiu e bem pam o paiz, pois"r1ue 
até ús a horas estnvam subscriptos:L20,8~6:000§000. 

O orador conclue dizendo que a commissuo do 
Q'l'{)amcnto caliiu no l~?IJO armado pclo'g?verno, 
que upregoou a rwccss1dade das economws. Foi 
assim que l'cz um or~amento economico, para ver 
·agora que os nobres ministros lho ncgnm o seu 
assentimento. Entretonto o orndor espcrn que o 
nobre ministro do Imperio lh'o não h a ue negu1·. 

A discussão ncou ndiada pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas for

malidades com que furu recebido. 
O Sn. J.'>RESlD~NTE deu para ordem do· dia :12 : 
A mesmn já designnda, a saber: 

- :1..• parte (atd lÍS 2- i/2 lto1·as). 
Continuação da 2.• discussão do nrt. 2.• do 

projecto de lei do orçamento puru o exercício de 
:1.87~-:1.880, relativo :\s despesas do ministerio do 
Imperio. 

2. n parte (ás 2 :l/2 homs ou ltntes). 
As matorius ·já designadas, menos os reque· 

rimontos, a saber : · 
Discussão do parecer da commissão de consti· 

tuiçlio letra Z dõ corrente anno, sobre dive1·sn~ 
ttctus eleiloracs da província de 1\'Iinns Geraes. 

a.• discussão dns proposições da camura dos 
deputados, cuja urgcncia foi votadn na ultima 
sessiio. 

Luvantou-se a sessão ús 3 horas da tarde. 

G:;:;,n se .. HÜO e>nl.~de A.g<> .. to de ll.87':9. 
L•RESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAQUAJW. 

SUlt:\-IAlliO.-ExrJ~DIEN'ri!.-TJ•os pa·oposiçücs da camnru Uo:i 
Srs. l\opnt;ulo:>, t~ando u. prin1oira soUro os OliltLLutos tlt\ 
COII'mnnil1:1do u''<UIJ;Olica do S. Loopohlo, n t;CgunUn sobro 
um cJ•oLiito nlJurto no minh;to,•:o Lil\ mariuhu, u n torcoil'n 
sobro a llHI.ll'icLtl.'L du nrn cstntlant.o.- Att.out:ulo nn cilltulo 
tio Uanunnl. DibCtli'I:W o rorJUOrimonto do St•. Jluri\o 

~flt~~",?,~,~gg·lla ~.~~t'dci';.'i~~~~~L~~-~;oJ~~rd~~o s:.u.vf~f~.~~~fã 
Silva sollru ponsõos.- E~tcru,·os lii.JortaUos pala ·funúo do 
emuncjpu.r.fio om I.I.JUU.ssú. Discut'HO o a·uquQrmwnlo do Sr. 
Cot•rt~ia. Ãppi'O\'O.Çtlo t.lo roqut~t•4nwnto.- .Pm:~unn.\ l•An.·r~ 
DA.OI\ut~!l[ uu um .• - Orr.amt~nla c.lo hnporio. Di:;f~Ur~Of:l dos 
.St'H. VJscoutlu do lHo :Ot•"nco, minisu·o do lnl:POI'io o J"un .. 
qnojJ'IJ..,- .SKOt:NIM 1'.\IL'r~ U,\ ORJH~!II DO 1>1.\,-Actus oloito" 
rnoo da ~linns. l!:ncot•t•amor~to du. di:icussl)o.- .Mu.LI'icululj 
Llo cstmlnnLus. J~ucot•t•tunuuta da dilicuttttito.- LicLincas: 
nó. nnxilil~r da bildiothccn nncionul Antonio Góll!'nh•os 
]lira,t,'jb;l, u no cotltUllOr da. osLratla do l'ort•o D. Potla·o U, 
Autonio Josú 'l't•onch. Encut't'ntuotiLO t..ln dlt~cUMI:IÜO.--...Pon·· 
srto no pncfro lluuool Cot•t•ôa. do FignuirtH.lo, J~ncott•nmt.111tO 
du. dJSCll:hlliO. 
A's :1.:1. horas da monhu acharom-so presentes 

a1 Srs. sonndore~. u snbcr: Viseondo do Jag-uary 
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SESSÃO EM 12 DE AGOSTO . 

.Dius,tle Cnrvnlbo, Ct·u·ll MucÍ1ndo, B:11·üo do 1\fn
mangunpe, VisMrHle de Abncttí, Visconde do Rio 
Bmnco, Chichort·o, J,nill Cnl'los, Pnrnnngnít, Pnes 
de Men!).on,n, .Junqueirn, Barros BnrreLo, Cot·reia, 
Bm·üo ·a c CoLe::;itw, Antão, Visconde do Mtlt'iLibn, 
Leão Vclloso, Cnndido :t.Iendes, 13nr;io de 1\Inroim, 
Silveit·n. dn Mo Lia, .Tn~runribe, ,Dan tas, Rilleit'O, da 
r .. uz. Alfonso Celso, Fuusto do Aguint•, .Toiio AI· 
Tred·o, Uc:hôn CnvnlcnnLi, Cunha e J?igueiredo, 
Vieira da Silvn, Viscottde de Nict11eroy c Nunes 
Gon(;nlvcs. , 

Compareecrnm ;depois os Srs. Diniz, Leitiio ,dn 
Cunlln, Bnrfio do Pir·npnn1n, Barüo da Lagunn, 
'l'eix:eirn .Tuniot·, Sinim!Jú e Godoy. 

Deix:arnm de' compn:·cccr, com,,cnusn pnrtici· 
Jln'rln, o~ Srs. r:ondo de Bncpctld:i, Duque de 
Caxias, Diogo Ve!IJO, Octnvirino, Silveira Lobo, 
Almeida c AllmqnrmJuC, Fcrnnndes dn Cnnlw, 
l\fnrqncz dn Hcrval, Snrniva e Visconde de Rorn 
Retit·o. · , . 
, :Õcix:nt·nmde comparecer;, sem c::msn p:u·trci
pndn, os St·s. Bnriio de Souza Queiroz c Visconde 
de Sunssunn. , , · 
· 0: Sn. :r>nr,:smEN'!'E aiH'e n sessão. 

Len-se ri hctn rln sesstio· nntccedoilto, e, niTo -hn
·vendo qnem sobre cllallzcssc Ob$ervn<;;üi;s, deu-se 
poropprovadn. . . 

O Sn. i. o sEbl\ET.A.mo dou conta do scgninle 

EXPEDIENTE. 
Offictos.:. . 
Do minislcriu do Imilet·io, de 9 de- Agosto do 

r:orrontcr li1cz, remcttendo em resposta ao do 
scundo do 10 'do mez prox:imo 11ndo, o_ officio 
do prosir:lon te dn província du Rio Gt•:mtle do 
Snl, cm que se 111inislt'Ol1l as lnformn~;ües ncot·cn 
da i['UuliJ1c~çiio ([Ho st•rviu de !Jose ít cleilliio dos 
nctuncs ve;coclot'"'s c jtlil,CS de p·az dr:i municipio 
drJ Sonto Ang·elo. -

Do mesmo m inistcrio, e ele ig-nn ldntn, enviando, 
em I'O$postn no elo senado do :l8 de Al.Jril u!Lirito, 
-o·ofllcio do presidente dn provincin de Minus Ge, 
rues, cm rptc p1·ost:~ inl'rlrtnaçiio acerca elo eloilot· 
.S:osú .Fct·.t·ei••a l\Iagalhiíes. 

A quem fez a rcqnisi,,üo . 
. 'l'res do i." secretario da canwrn dO$· Srs. de

pu tu dos, rcmolto!ldo as seguintes 

pregadOS dn repnrtiÇÜO hydrogT:tphicn nos. CXel'· 
cicios de 1877 a 187!1. · ·. -. . 

• Art. 2.• Nn-insufficicucin dos recursos oí·di· 
nnl'ios, o ministro c secrctm·io de Eslndo:dos no
godos da fazenda· podeJ•á rcaliznr.ns necessnrins 
OJ~ernvües de credito par:~ cx:ccn,•iio.dn presente· 
!eJ. _, •' 

•. ,~r~: 3.° Ficam revogndns as clisposi,•ucs:.~ri,J;· ·-· 
CO!ltl ati O. · , C(',ii''-'>·.t 

• Paoo dn cnmm·n rlos depulndos, ·u de Agosto · · 
de :18iü. - F'1·etlr.rico A. de Almeida, :1 :O vice
prcsi den tc.-.fosé Ceset>"io de Farict .t1lvim.-Pecl1•o · 
da Ounlta Beltrlio. ,, , · 

A' Ce>llllÜissi'ío ele Ol'(;nmcnto. 
• A asscmbl6n geral resolve: 
•, Artigo t~nfco. O governb é nnto~izado a 

mnndor ndnl!tlll' o estudnnle .Tosó 'rnvnres de 
.MtJIJo·a Pxame das .. malet·ins do:Lo nnno dn fo
ouldnrle de medicina llo Hio de Jnnoiro, ele pois do 
approY:ttlo nos do 2. o ,;mno; ruvogadns as dispo-

. sieões em ccmtrnrio . · .. ·. 
· •. .Pn~o dá camn1·a dos deputados em 8 de 

Agostu de 1Siü .. -Frederico .ti. de ~llmeida, 1.• 
vicC·Jl!'Csidcnte.-José'Cr!sc~río de Fw·ia .Jilvhn. 
-Pedro dct Ctmlta .Beltrão.-A' comrnissüo ·de 
instt·ucoão publica. • - , 

Dn mesa pnrochinl dn ft·cguezia dns Crirrincas 
dn Jll'O\'inciu do Miuus Ge1·nes, TemeLlendo cúpi:• 
authenticu. dns netos tln eloir:ão de eleitores cspe· 
cincs a fJUC se procedeu--na dita !'reguezin.-A' 
conunissiio de constittli!)ão. · 

.A.TTEISTADO XA CIDADE DO BANANAL. 

. O Sr. 1B:ar5o de Cot:cgipe:- Ag-orn 
me~mo, Sr. presidente, recebo ut11 tolegrnmn1a, 
expedido no sr·. Godoy e cm sua nuscncirua~mim. 
O tclegrmnmâ ó o seguinte : . ..:·''''#.· · c~,3:i: 

• O ox:-dcpnlrlllQ Dr .. J\.JmeHln Nog-ncirn~·,ncabn - .c..>:,, 
de ·sor vjctlrnn do mnis IH·utnl attent:u.lo ·.-·. :- . ·.'· ... :..··.·.·.· .. ~.~.':.·.~:.~ ... ~ .• -.·.·: .... i ··Cerca de. 20 pessoas nrnta!l~s .nggrodit•nm-no· .. -":"'-' ., 
e opnnl1alnram-no cm pleno dia juntuú colloctorin. 
e lizcr:nn -lhe dill'ercntos ferimentos. Notaram-se 
entre os nggrcssot•cs o 'delegado ... 

VOZES :-Oh! 
O Su. BAnÃo UE COTEG!PE (cÓntimumllo ct lêr) :-

• .. c·scrts substitntos. . . . . . . 
ALr.;o:-;s,Sns. SllNADOUES :-Oh! 
ÜU'l'UOS Sns. SEXAU011ES :-Com eiTcito! 

Prnposlt-;õcs. 

• A nsscmbléa gornl resolvo : 
• Artigo unico. Devo sct· snnccionndo o do

Cl'Clo n. HMi da usscmblén provincial do Rio 
Grundc do Sul, de fL ele Maia do :1877, que approvn 
os cstntutos da comnulnidndo ovangclicn do 

O Sn. DAnÃo DE.CO"l'llGIPll (c011tinwwclo a.lêr):-· 
•• .-u policia :1ppm·ccetl upcnns · Jl:H'Íl Jll'otcgcr . os 
nggressoros, so o ·coli.curso de ulgurnus ·pesso"rts 

··fez oborL:lt' o tenebroso tramu. · 

S. Leopoldo. · · · 
• Pnco cln . onmat\l do$ doptltndos cm 9 de 

Agosto do,l87ü,- F'1·edr•rico ~t. de ~llmeitla, :1:." 
vico-rl!'csidcntu .-José Cesa1·1'o de F'arilt Alvim. 
-Titoma:: l'ompe·u de ·Souza Bra::il, 2." sccre·. 
LI! rio. •:- A' collll]l issiio do nsseml.Jléas provin· 
cwes.• 

, • A nsscml.Jlén g·ernl L'Csolvo : · 
• Art. :Lo .E' alJorlo no ministerio cln mni-inhn 

um c,rcdilo do 9:ü:J:J~328, para pngnmonto dns 
grutlflcncuco; q:uo poJ' loi forem liovidus nos om· 

V. IV 

. 0 Sn. L:EÃO YELLOSO:-Elle esteve ac1 Lli hn JlOU· 
CDS dins. . , 

o sn. BAn:i:o oB CoTF:arrE:- Este\'e. {conti-' 
mtaudo a -liJr) ... providencias.- Bnn:mnJ. J.f do 
Agosto tlc 11:l79.- Assignndo, Josti dc,Magalhii.es 
Couto. • · ~ · . 

O Sn. VtElllA n.~ Su.YA:,;_ E' a policia do 
S t'. RJLP.tistn Pereira. · .__ . . . 

'o Sn.·BAnÃo DE Co·rEGIPE :-Foi parn ohninnr· 
a nltonriío do goYet·no sobro ()sl.c fncio, c pe~lir 
n SS .. Egx:~. os _Srs. ministros promptns rirovi
clencws n rcspctlo de somcllwnto nltoutuclo, que 
podi n pnlnvn. · 

1.9 
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Sn. PnESIDE:->TE :-E' preciso ~::~Eu: DO BENADQ. 
ESCilAYOS LIDEilTADOS l'ET.O FUNDO DE E~IAI'iCll'Ar.ÃEI• 

l'OCJllCrilllOil to. E:~l JGUASSÚ. ' " 

,-· 
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O Sn. B,\nÃo DE CoT!lGil'E:-Não soi quere
querimonto·lwi de mnnclor pnrn pedir nos Srs. mi· 
nistros Jll'ovidencius. 

O Sn. PIIEiHDENT~>:- Seg-undo o nosso regi
mento torno-se nece~~nrin umu mor,iio, qu.c :>irvu 
de objecto :i discussão. Qunlqucr requerimento 
de infornln(.'iíO n este respeito. ó qunnto :JJnstu. 
. O Sn. DAnÃo ml Co'l'llGll'Jl :-'-E' preciso reror
mm·-sc este reg-imenta, parque de outru fórmn 
não se püdo pcclil' explicn~·ões aos mi·nistros dn 
cousn ninda n muis simples. · . 
E~cu~o :~crosccutnr qmdqucr rencxfio a este 

respeito. 
Foi lido, npoinilo e posto em discmsüo o so

g'ttiutc . 
Requerimento. 

• He(Juciro qno ~c pct;a no governo pnr intor
mcclio LI o ministcrio dn j nstiç:1 informaçües sobro 
o :JU.entndo commettiliÓ contrn o ex-clepntncJo 
Almciun ::"'o:;rtlcira na cid:;de elo D:mnn:~l.-Bal'iio 

-de C,otl'(JÍJ1e. • 

O Sr- .~fll·o·n.,o Ccll~>~o (rnini.~tro tlet fet· 
:::atida) : -Sr. pn•,;i,Jente, o facto, o que nlludo o 
telcg'l'nmma. I ido pelo nolH'fJ sennrlor peito 13nhin, 
ó sem duvidn lnlllCnt:~vel (ap'oiados), tanto mais 
quanto n vil:tim~'..; um.ciiludno clistincto n todos 
os respeitos . 

0 Sn. B.u1:\0 DE COTIW Il'E E ou·rnos SE:s'llOnEs· :
Apoindo. 

O Sn. At'l'ONSO C1~r.so (mini8t1'0 det {a:::cnda.):
Qu:mto ii pnrticip:lviio flUO se·attribue iis nutori
dndos policinos, JlCtW Jiclin•:n no nol.lro seundOI' 
para lemiJnll··lllc qnc costnnwm ser cxugcrnclas 
as noticias tr:~nsiuiltidas J.IOI' tolcgrammn. 

O Su. BAn.\o DE CoTJWIPE:- Niío digo que 
sim nem qne n1io, nem Y. Ex. o dig-n tumbcm. 

· O Sn. AFt'oxso CEr.so (ministro rht {a:::cndtL) :
Todnvin, pelo modo· como se :1cha cxpo~to no tó
Jegrnmllln, niío lw polnvrns lJnstnnte severns purn 
condcmnn r o sou procedi monto. 

·Os Sns. P,\IIANAGIJ.í., D.\N'fAS, LEÃO VE:LLOSO E: 
OUTllOS SEl'i'UOIIE5 ;-Apo'íauo, mnito ilem. 

O Sn. AI'I'ONso Cm.so (ministro rlet {a:::endrt) :
GnrantiJ no nobre sen:rdor c1uc o g·overno npr<'ls
snr-so- h a n pedir informo coes o u punir os cul
pnclos quncsrruer rruc ellcs sujnm. 

0 Sn. BAnÃO DE COTEGil'E: :-E' preciso que 
esses homens nhi t'órn sni!Jnm que politica não é 
isso ; não é ma ta r (ct[loiculos). 

O Sn. -:\l'FONso CELSO (minist1•o cli• {azcnclct) :-
Sem duvJ.:lu. , 

Findo o clchnte foi nppro\·ndo o requerimento 
do Sr. Bariío du Coteg-ipe. 

l'llOJEC1'0 SOIIHE Pll:s'~UJl,.;. 
Fo·i igunlmontc lido e mnnduu-so imprimir, 

pnrn ctÚI'n r nn ordem dos trulwlhos, o projecto elo 
Sr. Viuil'n da Silvn, doclurnndo que ns pcnsuos 
concedidas por set'VÍilOS relevantes nos sorvi
cloros do Eslndo, cm sua viela, n1ío se suspendem, 
quaosqner qnu scjnm os Clll'g"OS CJUO occupom, vi
talicios on tempo,•urios, .on os. voncimontos que 
JlOrccbcrcm do tilcsoLlrO. · 

-

~ Sr. Correia:- No dia'· :w de ·Abril 
ultuno, fornm entregues ns cnrtns de liberdade 
nos _escrnvos n)f!'I'_riudos pela fundo de emanei· 
PDI.)IIO uo mnniCIPIO dc!g·uassú. Até ngoJ•n, porém 
os Pl'OJll'ictnrios ni:ío foram inclemnizndos c1á 
som111n :\ que tem direita; contrn o que dispue o 
nrt. M, do regnlmncnto "de i::.~ de Novembro de 
18i2, IJUO diz; 

• Decori·ido um mcz depois cln expediçiío das 
curtas de liberdaclo, polus thcsournri:1s de J'nzcncln 
nas provint:ins, o pelo thesouro na côrto, scrít 
entregue o preço nos indivíduos moucionaclos 
nns rcla~,;ões dos juizes do orphitos. • 

Dnndo noticia deste fncto, dizem-mo de 
Igui.issú : 

• Creio que os pt·cjndicaclos t8m rornceiclo niio 
pequena sommn ás compnnhias do YClliculos 
dessa córtc o Nictheroy, -viajnndo de suas cn·sas 
pnrn o tlwsouro, •.l'alli para o ministcrio dn ngl'i
cnlttu·n, d'ondo siio recumbinclos pnrn n socrctarill 
dt;~.goveruo provincial c desta Jl:lra S. Domingos. 
A.tll;ntc n cst:~s romnrias os ~·eque1•imeutos o, 
mn_1s. do que tud_o isso, o vcxnme de :mdorem 
~ol~c.ttnndo o vnJJmenLo do poderosos inlerme
uwrws, que nncln tem conscgnido ilc S. Ex. o 
Sr. ministro dn :~gricultnra. ~ 

· .Entrctnnto, ao menor dcseuiclo dos possui cloros 
de escravos, vem a ameaça do executivo, si não 
ontrni·em logo com as rcsjJCCtivus UHllt1rs. • · 
· Purccc-rne fundnrln u· reclnmtwão. Si o senndo 

so dignar de approvar o J'errum~imento que vou 
subrncttcr í1 soa considcraçiio, devo esperar que 
a t•ospostn do governo ser:\ que n .lei foi cum
pridn. 

Eis o requerimento (tê). 
Foi lido, npoiado, posto em discussão e oppro-

vndo o seguinte . 

Raquerlmrmto. 

• Rcqucit·o quo, pelo min istorio da 'agt•icul
tnra. commct:cio e ollrns puiJJic'as, se po(;a infor
m:H;flo no g'OYCI'llO so!Jre si jo'1 foram indemnizndos 
os Jlroprietarios dos escra,•os JilleJ'ItlclOs· pelo 
fundo do cmnncip:t(.':io no município ele Tgunssú, 
provincin do llio do Jnnci.ro.-"llcmotJl Francisco 
Cot·1·cia . • 

PRE\IEinA P AH'l'E DA·, OHDE:\1 DO DIA. 

,\cbando-sc nn snln immedint:t o Sr: minist~o 
do Imp~Jrio, foram sorteados Jlil!'U a dcputn~üo 
que o devia receber os Srs. Purd'niiguü, Correia 
o Leitão da Cunha, o sondo o meslllo senhor 
introduzido no salão, com ns formolidnclcs do 
estylo, to111ou usscnto na mestl, ú "dil'Oitu do 
Sr. Pl'Csidente. , ' 

Continnon n 2." discussãe do nrt.·2. 0 do pro
Jecto de lei do orçamento pQrn o exercício do 
:1879-:1880, relntivo ao ministcrio do Imporia. 

o s .. -. Visconde do Rio B..-aneo: 
-Sr .. prcsitlento, os nossos o,;t~'lo:; JlO.l'lnmenta
rcs, bom tlrmndos pelos [Jl'Ccuduntes de.nml•os 
os partidos, admiLtom. que nn discussão do or
l.)amenlo t.l.o Imperio so possa discutir n politica 

-.,..,: 
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gernl. Nilo pretendo, porém, npro,•eit:n•-mc dos tu 
pcrmissiío pnrn tomur muito tempo no scnndo e 
:~o n·obre ministro;· meu lll'Oposito ·é :'compnnhnr 
.o ·nobre senndor por Goynz nas observnçii\:ls que 
110ntem dirigitl a S. ·Ex. c procut'nt' firmar mais 
nlg·uns princípios, qne me pnrccem interessar 
profan,lamente ii 01·dem publica d.este pniz: 

Terei em vistn ser breve, e ,at!" nn hEeVIclnde 
quero ser parn com o nobre. mtn1stro tuo cortez 

discJ•it,üo ·do governo; que se muni festa por .este 
modo? SeJ·-me.-ha preciso ponrlel'lll' ·pernnte o 
sanado n rclevllncia da instrtlCt:ilo publica ? Niio 
depende, dei ln o Cllt'acter nncio"nnl, · n c~pitcidndc
morlll c intcllectunl de um pnvo, seu Dmor.;is 
in~titui'.)ücs plltrins, cmfim, todo o futuro de um 
p::t!Z? • . 

qnnnto elle o fni pncn com o senndo.. . 
Sr. presidente, o decreto du :10 elo Abril deste 

nnno, que enm sorpre.zn geral r.eformon todo o · 
ensino publico do l:lrnzil, se me nf1gurn con:o um 
dos erros mais grnvos que tom commcttado · o 
go,•crno do no~so pn iz. · . -

. ·Nn Bclgica, . como -em outJ'05 Estados, onde 
esta-mataria tom sido discutidn per:mte o parln
mento, o r1ue clizin o rei clllqucll.n n:1oão modelo, 
pelo or::(iíO dos seus ministros, nprescntnnclo um 
projecto ·ao coa·po lcgisl11tivo? Que n instrucção 
dos IJelgas dov.ill ser considerndn. como uma fonte 
cssencinl ·da prosperidnclc nnciounl (apoiados), 
fJUC o governo tinlw em nlt11 con~idcrilf;ão este 
nssumpto c proseg-uirin no seu patriotico ·em
penho meclinntc o concurso elo pllrlnmcnto ; que 
a rnntez•in nito podia ser trntacl11 e rcsolvidn só
mente em umn scssilu, porém sim em dirret'llntes 
ses~õcs Jegislutiv:ts. A~segurnvn a solicitnclc elo 
g-ovcrnci c pcdin ardente . e rcs11Citosamento a 
dos representantes clu 11at:iio. · . . . · · 

.o noiJrc ministro csforeou-se por rlemonstrnr 
.que o govm·no, ao menos, proce,\crn Jcga!mcn!C 
pelo rrue respeita (' J'eformn .d~t .mst'l·uct'~o pn
mnrin e secundnrm do mumclplo cln. curte~ .e 
alJsteve-~c de qnacsqucl' outras con~ldernt'ucs,, 
pnr11 provm· rrnc o decreto. de :19. de Alml em todas 
11s suas disposições respettO}l tgunlmente I! con
stitn.it~1io elo Im per i o e tiS lc1s que deli a dcravam. 

Senhore~, cu niío csperuvn que um represou-· 
t~ntc da escalá Jillerul se mostrosse menos res
peitador das prcrog-ativn~. do pnrlamento do que 
o p11rtido D que tenho 11 honra de pel'tencer .. Es
tavllmos aindn no governo, qu11pdo em I87a. trn
támos de cet·cenl' essas dclcgaçues de que tnnto 
tinhll usado o ~ovcrno c d!J fJUe n.uncn cessnvll 
de usnr, confessnnclo nss1m. pr~tLC~mcntc que 
n1io CJ'n muito feliz cm·suns mspu·11çues; pnssou 
n11quclln tlpoca a (~isposiçiio que o no~a·e mi
nistro quer ngorn. ll11!Jl'Jlretnr cm ,sentado ~e
stricto,.m;,s que é mtelrllmente apJ?hCa,•el .. nsslm 
:is nntoriznçõcs posteriores, como as llntertOL'Cs. 

A lei de :25 ele Agesto de :1.873 no seu llrt. :10, 
dispõe o seguinte: · -

• As .autoriznções p11r11 creaçüo ou rof0rmll ele 
qualquer rcpllrtiç1io ou servi~'o publico niío te1·iio 
vi"'or por mllis de dons nnnos, a contm· da clnta 
drtpromulgaçiio d11 Jc~ qu~ as dccJ'etnr. Umn vez 
realizadlls serão provisormmcntc postns cm exe
cução c sÚjeitns á :lJlllrO\'ll~'üo d11 IJSsemblé,n geral 
nD sun 'primeira reuni1io, não. JlOd~n_clo ~cr muis 
ai fer11 cllls pelo g·overno. Esta (lisposat':to c perma
nente. • 

Atendo-se :'is. pulnva·ns-clous :mnos contados 
d11 promuig·:H)iiO ela lei qtw as dec1·etar, o nobre 
ministro pretende convencer-nos ele que a ns
scmbléa n·ernl fez o!Jrn séri11, m:u:cnnclo esse 
prazo li quucsqucr llnLoriwçües futuras,. mas 
deix11ndo que subsistissem . pcrpntuamcnte ~s 
:mturiznçücs llntcriores, por tmportantcs c nntt,

. gns que fossem. · • 
Acaso senbot·es, esta iuterprctnç1io #pôde ser 

l;USteuta'dn cm fnce elos ,principias, em face dn 
letrn tl espírito .da disposiçüo legnl, cuj6ls ter-
IiJos ac11ho de Jôr? , 

o nobre ministro invocou prcccclcnres:. eu 
creio que esses prococlcntes n;;o ·aproyeilnm :i 
intclli"cncin qn:l S. Ex. quer d11r a le1; mns, 
quando nprovcitnssom, seriam abnsos, e fJncm 
quer que os honvesse praticado niio teria. du·uito 
a que ú<Js sophismnsscmos n lei pnrn justificai-os. 

senhores do qno mnteria se trntn? Niío se 
trata porvéntura dn instrucçiio c. da oducaçüo 
civic11 elo povo brnzilciro? Pois tiío grr.ve ns· 
SLlrn1,to Jw do fic11r perpetuamente f~rn dos do· 
bntcs do parlnmcnto, outrcgue oxclnsLvamente ú 

Nús todos snhemos que' nos Estndos- Unidos da 
An1cricn con~idet•a-se n oeg:miz:~çüo cscolnJ' como 
umn instiluir.ão nacional, li que esso JIOvo·c o seu 
governo liguin11 nu1ior importnnc:in. N'a cxpo
siçüo de Pllriz,por exemplo, os Estudns-Uniclos 
ni1o ostentna·nm S1lmentc ·as suns procligio~as mn
ehinns e os variados nrtcf:tclos de sua ind ristrin, 
ti\"eemn lambem pnrticulm· em flenlio em mostrar 
quanto esta,·am r'dinntudos neste ns:.;umpto....:or
gnnizaçrio do ensino pu!Jlico-J'Ccordnndo o con
selho do sen grande p11triolll \Vnsl1ing-Lon, de que 
o povo dos Estados-Unidos devin con>iderllr como 

·assumpto de Jll'imeirll importuucin, :t diJTusiío 
g-erlll dos conhecimentos. · · 

Entre nós, porém, hn quem pretenda que esta 
mntorin de,·e continnnr fórn elos debntes do pllr· 
lnmento o :í mercu do critorio do :;ro,•crno, que ' 
todos os dias est:í reformando as SUliS proprias 
obras! · 

0 Sn. SILYEf!lA D.\ "I01'TA :-E li que Cl'Íterio! 
O Sn. YrsCONDE no Rro BnANCO :- Sou h ores, 

si o "OVCnHl podia invocar cs~a cnducn nutori
znção de i851, pnl'll a reformn da instrucçiio 
primaria e secundnria dn côrte e us das J'ncul
dndcs de medicina c de d·ireito, niio podin in
vocnl-a "Jlnra reformar a escola polyi~chnica 
(apoiados), porque estu rcform11 estuvn Je1 tu, e o. 
governo ele outz·o tempo tivera o bom senso ele 
cercear 11 llttribnir.iio qne'!he rõa·a dndn; dispondo 
que o seu novo' neto uüo podia s,er !!Itet·nclo 
siniio com o conctlrso do Jloder log1~lnttvo cm 
tudo qtwnto "dissesse respeito nos di1•eitos dos 
lentes ou•dctcrminnsse nngmcnto de dcspcs11; c 
qu11Jquer. que fosse a reformo, mesmo projectada 
dentro elos limites clost11 di~posiç~o, que ficara 
sob o abrigo do poder Jcg-islativq_, . cll11. niío 
poderia ser Jevnd11.n cJTuito sem auclwncm da 
con..,.reg11~;iío d11quelln escola. Entretanto o go
verno fez n SLla Ultimo refOL'Jl\ll sem ÍlllJlOI'tlll'·Se 
·ccim o parecer dos lentos. altet•ou os direitos 
de~tes. fez v11rias innova~ões importnntes, que 
osliío inteirnmcnto mrn das condicões que elle 
proprio havia cstnhelcciclo no sou llucreto de 
1874, que ea·n umn lei do poiz, em virtude da 
dclegu~'iio Ior.tislutivn. 

1\l!ts ell.' niio p1·cciso recorrer n argumentos 
pnrn convoncet• o scnndo de que o governo ex-
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orlJiton, uslll'JWndo nltribni~'ücs tla assemblén 
gcr:d de uma mnHoirn in:mditu. 

O 8n. Slf.YEin.\ nA i\lo·rTA:....:Apoiudo. · 
0 Sn. VISCO:->nr. llO llw DIUNCO:- .. , Ú O pro

prio ·g-overno <JHCm o diz no sun decreto IJUC co-
llle~'n 'por csJ.c~ LCI'rnos (lí!) : · 

. • Hei por IJcm que os reg-ulamento.; da in
struc6io primnria u sccundt1rw do município du 
curte; os dos exumes de pn,purutol'ios 1ws pro
vineiu~. 11 o~ o~t:·tntM rln~ l'n~•nlrhorlos ri!~ oliro•ito 

·c de mÓdicinn c da e~eoln polyleclmicn se obser
vem du :wcurdo eom us seg·uintes disposioües, 
dos l)ttat•.~ mio Sl'l'lio l'Xf!Cltlárfas ·nn tes da nppt·o
YU!;fiO rlo polir I' legislativo, a.~ qw• troux~rr.m: au.
guwuto de lif!SJWSl/. ou dapmulel'l'nt de autOI'IZctpto do 
'iiU..'lt~UlO J70dtw. 1J 

Corno se v1\, Jogo no prenf!lbulo do decreto 
rcconhccr; o g·,.lvcrno IJLlO u muwr porte de su:os 
novns llisposit·i:íes depende de t•pprovnt•üo do po
der leg·i:-;J:~tivo. Pois, senhores, esLn nu,teria c•stã't 
no cnso Llc unt seJ·vieo nd!11ini:-;troti\"o ut·gento, 
(jlle O g'OYCI~IlO t:Olltl':iil1 C ~UlHllútte O ,COllti':I!O 
u npproYHçao da iiS:·H:lnblt-!il g'OJ'nl.? P!!-'nto do 
parJ:I!ucnto o go\pcrno usur1w tlltrlJJI.lJt·c.u!s clesttt 
orrlem, ruz uma rel'ormu completo desde u cscoln 
de 'pt·imeir:os lctt'll' atG ils l'uculdndc~ superiores, 
') diz r·ÍIW \':ii i'lliJiliCLtél' l1 l'IJI'OI'fiiU :'i lljlfJI'OV11ÇÜO 
do pndtei' le;,!isl:otivro! O que lle:t gcndo este poder 
legislut.i\•o, ~enltorc~_, dinnte Uc sornolhnllto neto'? 

O Sn. Cnuz ~L\CIIAilO :-E' tuna cltuacollu. 
O Sa. JuNQUJWlA :-I"to ú urn nbsolntisrno. 
o Su. n 111:>1110 DA Luz: - Qu;lUdO as C fi lllnl'as 

CSttl\r~lltl J'Uilf:cinn~lttdO ! 
o Sn. VlSCONI'lE DO nlD BIUNC61 : - Hnviu nrn 

projecto de t•cl'ol'llw de instruet;;ão puJJlit:n pen
dente d" :•I'Pl'OI'nt;;:io du o~1t1;n cnnl::tt•n c do rru.nl 
~c :tpt·ovuJttl:.~:t:n nlgumus 1dcas pn1·n esto dcct~cto; 
tudo isto ú posto de p:•rte, não- se l'nz cnso da ut
triiJUir;üo da asscllliJiiln gcrnl, rcJ'ormn-sc tudo 
por um duercto, sob 11 JH'OIIlLIS:m tle rrue o neto 
dictntorinl ~tJl'Ú sujeito :i npprova<;ão do poder 
log·islati\·o ! 

O Sn. '!.'r~1x~..:rrt.\ .JiJNhlii:--E aincln niío l'oi . ... 
O Sn. V1~co:-;ur. D'J Jlto Bll.\:\'CO: - Scnil•wcs, 

MJUÍ n:io h:. sc):ncntc o!J'eH~u·dns leis nrrlinnt·ins, 
Jw on·uns:o t:omltelll dn eonstitnic·fío elo Imperio 
(lt]Wiado.<), JlOl'lfllC o g-ovCI'IlO nfio púde lag-isl::u·, 
nlio ptJdü lCJ!l\at• inícíuti\rn nus leis d1) Irnpr.wío 
sinlio pelos tramites c1ne n mesma eolt"t.ituil,,üo 
cstuUeleenn. Si n 1nntet·ia enhin enr~un in{cinti
v:.•_, lev:Js~·c ur11t1 Jn~,,postn {t enn)nrn elos deputa
dos; [lOtlin :dndn inieit•t· nm 1~rojceto pelo inte1·· 
morliu' dos ~rs. ntinistros, rtnc "fio lll<!lnbro~ de 
urnn on de outt·a e;tn1:lJ'n: rnus fJ r~·o\~r~1·no h~gi~
fut· suiJre ""SlllllJltt• du ·lmnanl:ti importnni:in, 
rcfornHll' todo o unsino JHtlJlico, dizconrlo que 
depois sn !~rnyltot·ú o ~ou ~•e to :'t npproyu~·ri!' dns 
cn1n:n·ns, u Yll)far· n!Jot~tnluc•nte n cons~1tnu .. ~ao cio 
Implll'Ít'l c trntar enm o m:IÍOI' c!cspt·ezo o pnr
ln lHO li to iJI'tiZileiro ! (ttpoiados). 

0 Sn. Sll,\'t;IIIA D.\ :\[0'1'1'.\:- .!:i O"tn\'ti Jlll· 
eintlo Uill pt'<••.iuctu polo St· •. Joüo Alft•eàu, utú ji1 
~e nchavu l'lll ~." discu~~iio. 

O Sn. V1~r:ox1m I>O 1110 Bn.\NCO:-Acn~o lwvin 
negocio nrg·j~ntc, inttn·cssc vital n ftllC o g·ovL'rno 
di!YOSS(l Jogo [ll'OYOI' dn I'Cillf'dio, flUO lli'iO Jhc 

llnrmittisso ngnn1•dnr n interve'no1io do poder 
C'"ÍslntJvo? 
Senhores, este decreto abona n intclligencin 

do nobre ex-ministro do Impurio, rrno ú um.moço 
elteio do nmbi,ücs c tinha estudado muito n mn
tct·in de quo so"tt·n Ln, mas n~o niJona o sou criterio 
como govoruo ; clle nfio ruz olmt fJUC se possn 
ex~.H;lltnr, fJUe scjn n1csn1o re:lliznvcl crn nosso 
pntz doutro de poncos nrmos. 

O Sn. TmxEmA .TuNJOn: ...:.. O no!Jre presidente 
do conselho jil r.cconhcccu i~~o. 

O Sn. VIscoNDE no nw' Bn.\NCo : - Ct·eio n tll
quo o nobre ex-ministro do Impcrio contava 
como corta o scn nlij:tmento, c quiz deixar esta 
cc:ípin do seu talento 'u ele srtt1 uppiicnçfio. 

Com ef\'L'ito, o rjnc é em stw substan oiu osle 
rlocrcto? Pot·venturu podemos ntis, uns· circtrm
stancias nctnnes, nindu qunndo o uob1·e 1ninistro 
du fuzenàn se dússc JlC'I' muito h:dJilitndo pnt·a 
tnes dcsposn's, cronr t~ntas · endeirn:o; .novn~ c:on1o 
ns t[UO silo ercndns nns l'aculdadcs de dirnilo e 
de mcdicin:•? Poderemos ct·car desde jtí o,:coln~ 
normaos nu côrte o nas provinr;ins ?. . . 

Podemos estnbclcecr o ensino obrtg·ntOI'Jo, dJS· 
posição r1ue tem muitos defensores,, qtw c~t:í 
ueeitn em muitos p:dzes, mns que cncontt·!, tnm
bcm nmilns objec0õcs entre nós.'! Pódc o th~
som·o fornecer os lllcios necessnrios pnrn vcstu· 
o~ ul um 110s q uc nüo possnm cont·orrer det:cn te
mente :í cgcoln? (apoiado8) • .E:st:•mos no cn~o de 
cren1· IJil.diothec::.s c museus pedngo:;ricos, du 
fundn r IJi IJl iothccnspopulnres por todo n Imr•e1·io? 

At,1l aqui os delegados de instrucção puiJJi~u 
serYJQJ11 gTnlnitamcntc; scg-uncfo o dcccol.o, terao 
dn ~e t' est i pcn ii iu à os. 

Podemos desde j;', cst:dJClccot· cscüln~ primnrins 
do :1.. 0 e 2. 0 gTúo_, càn1o ns CJnOr~esso rmnoso rcg·uln
meuto, CJLWUI!O ninrln.mio nstfio foJ•rrwdos os Jli'O· 
ressoros qnc Lêm tlo cn~,innr ns v::tri~dns :rwtcrins 
on disciplinns nlli ind ir!ndus. IJLWndo ucm no 
menos na curto possnimos uma c!ess:lS escolas 
IIOJ'Il):lCS? 

O nobre ex-ministro mundon desde logo pôr 
em prnticn o fJllC em nosso paiz se ehumu t'llsino 
li·m'l' (apoiado."). O qne ucontccen? H(\ [li'D.I'cs
SOI'CSIJliO nüo tum altnnno;;, por(jtle o ensuto ltvr.c 
ú a pcrn1issiio pnrn os o:;tnduntcs niTo ircn1 :ts 
nul:os (npoiados). Aos lentes se prohiiJiu IJlW, 
ninda mesmo l'neLtltntivnmonto, pnrl•Js~e!11 chnmm· 
sens discipnlos :'os lit·ücs o :10 oxerclcio dus snbba· 
tinns. NisLo CSLil con"sistindo o nos~o ensino lhrre. 

O que vui pelas nossos :icndcmin~ todos o ~n
hcm, .E:sto negocio ri muito t'lij.;'nu dn crmsidfJl'U· 
!:ÜO elo sonndo : 111ío lhe cst011 tmnnnào lompo, 
.nem l'<~tignndo u nttcnfliio do nobre minbtro com 
lllntet·in ilo mínima itilportnndn. O que se ostit 
pnssnndo em nossns r•cndcm ins, repilo? "fui tos 
tJstnd:mtcs abandonnrnm us t~nl:~s (apoiados). 

U~1 Sn.' SE:->Anon: -Os cstndnntes da f:•cul
llnde do S. Puufo <JStão quusi sempre na côrte. 

(/la outros apctl'/es.) 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BRANCO:- 0 nOSSO puiz 
em mntoriu do inslrucçuo pltlll iro so nehuvn em 
circu.mstuncins J'nvornvcis ;-nosliJ ponto Linhmnos 
feito progresso ruzouvol, mesmo no quo toco 11 
essa extremo lihcrdndc qnc o dec:rcto do :19 de 
Abril voin of\'erccor ú mocicludo csLndiosu e não 
estnd iosu. 
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Na escola ,po!ytechnica jtí se pol'!nittia que um 
estudnntu surn frerjuonciu Jlllduss.e J'uzcr cxnrnc, 
cm tempo prop1·io, do qunlqucr elns nlt1tcriris que 
constituem o curso dessa escoln ; mns neste caso 
o cnnclidnto pa~snvn p!lr um exame ele gcncr:tli· 
daelos, que suppria a ftdtn Lia l'requcncin. O noiJrc 
ex-ministro ncubon com i>to, acnboLl com n l'rc
fJUencin, com ns Jit'õcs, com as snbbntinns e com 
os exames ele g-cncrnlidadcs. O cxnmc é feito 
como si os cnndidntos cstiYcsscm wntricu!ados; 
não se J'ni distincc~o entre os matriculados c os 
que nfío o fflretm .. ·di~t!nc~ITn ncccs~nrin pnrn quo 
não JJnjn, 011 ilc.-rnasiudo rigor ou denwsind.:t be
nevolc'ncin. 

o sn. J.En'ÃO DA CuNnA:-:-AnnrclliSon·SC tudo; 
não J1n mais r:ompleta annrchin. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO DnANCO:-Sen hores,quem 
conhece os Jll'Ojec:tos qur: se ~stiio discutindo ou 

. que foJ'nlll, lw pouco, d1scu t1dos.em alguns rlos 
pnrl:llllelltOS d!l ~uropn, (jtlt~lll COlll,lCCC OS trnlJn
Jhos dn conHnJssuo frnnc:cza que for :•os E~tados
Unielos rln Amcricn, quem conhece o inquerito n 
rJue procedera muito antes o governo inglcz, c 
outros d0curncntos. desta ordein, yê qne no de
creto Llltirno elo nosso governo su procurou np
plicar· 1'0 Brnil tudo quanto se cnco.ntron como 
mais adiantado nesses traJJnlhos, Jaltnndo-nos 
entJ•Hanto os clcrnentos precisos par:• n sua cxc
quibilidnde. 
· O"Sn. Srr.YemA D.\ :\IOTTA:-Foi ele·stc jardim 

que sn hiu esse regnlmncu to. 

0 Sr:. VISCONDE DO !110 J3nANCO : -l\Ins 9 nobre 
ex-ministro do Im perio, eom o t'nlcn t() que l h c 
reconheço, devin reflectir sobre o (jllc· sc•m du:'idn 
leu em um desses documentos, que a OJ'gnn1zn- · 
ção do cnsi11o publico n5o cst:'l no caso de umn 
inYenr,fio ind ustrinl, rlo um mnchin ismo rJilC, 
nmn ,;ez eonlJecido, pórln sr.•1· npplir.•nrlo 1'lll rpw I: 
fJllCI' oult'lí pn iz. 1Jepende mn i to do> eostunws, 
das coJll.licücs socincs de cadn poYo (Opoiatlos). 

01'11, nein cst:11nos nindn habililmlos prll':.l nmn 
rel'orrna tã.:> neliantwla, nem o thesonro possue 
hoje os meios necessnJ•ios parn tnmanh:1 de~pe~a, 
qunl a do dt•cl'clo, que elevaria consiLleJ·avel
mente n ycrbn .nctnal elo que so uispcncle r!Olll n 
instrucçiio pnhlica no lmp.crio. . 

O decreto de 19 do Abril; porlanto, esta redu
zido no chnnw<lo onsino Jiyrc: os es.tndnntcs pó
dom niio ir :'1s nulns. 'l'uilo mais niio se cxccntn, 
nem srJ pó de PXOCtlL:1r. E,pois, JlCI'g'lln to no nnhro 
ministro si S. Ex., por condcscendencin pa1·a 
corn o sou nolJJ'O nntccossor, CJUBI' snstonf.nl' n 
constitnr:icnard idade desse decreto, pondo-se cm. 
contr:Hlir:t·fio com o mesmo decreto, CJI:Ie conft:'SSn 
carecer o g-oYill'llO do fm:nldnrlo lllll'n ln~w:- tnntro, 
O fJUC pretenrlc o uolll'tl ministro~ Que essodo
creto sLlhsista em nossn legislnçuo? E' impos
sil•el. 

o Sn. J,m'I'Ão D.\ CuNHA :-Niio pt',do ll!'Otencler 
tnl ; ou o asseguro por hon J'n de S. J~x. 

O Sn. Y1scoNDE .!Jo B1o 13nANCO:- Não tci'Ü 
cxecnfliio, mns ú nmu oJI'onsa Ilng-rnnto (apoimlos) 
:'is ntu:il.,uiçõgs da nsscmblóa ger:il (opoiados). 

O Sn . .Tt!XQUEillA :- q senl)!lO j:'i liJlprovou 11 
::;un rovognt·iio 0111 1 ." chscussuo. 

O Sn. VisCI»NDJl no R1n BtuNr.o : .. -Senhores, 
si osso acto ufio J'o,;se filo cixtraot•,Jinnrio, uiio 

I 

torin dnuo lognr :is ~conns que o publico desta 
cupitnl· presenciou o r1ue todos nüs Jmnontnmos. 

O Sn. Lm-rÃo DA CuxnA :-Provocadas pelo 
govorno. 

0 Sn. VISCONDE no RJO El1.\NCO:- I.Tmn das 
primeirns neccssidndcs do no,;so pniz é o respeito 
ú lei, o acatamento nos poc:leJ·es constiLuidos. O 
exemplo devo pnrlir· do :;overno, mas o goyerno, 
que dovin .ensin:1r {I mocidade dns JHJSsns ncade
mins (ctpoüulos) o rcspciló ú constílLli!;iíO e tis leis, 
1em moRtra rln rJIH1 olln~ Y:ilrm mn i to r:1enos do 
fllLC a SLW vonimlrJ (apoiados). 

O Sn. LEJ'rÃO DA CuxuA:- O governo foi o 
provocmlOJ'. 

(Jlct O!lli'OS ctpal'lfS .) 

o sn. VIscONI>r' oo·nw BnANco:-Espero, pois, 
que o noll!'O ministro do Impel'io não tome n .si 
a m:mnten6io dossu decreto, e rJnc pelos mc1os 
no seu :dcni-JCC dê :1 snti:O:fziÇfio devidu no 11:.1rh1· 
mcn to, emende o crTo do .se.Ll nn tuccs~or; . · 

Pnrn com o noiJl'l~ ex:·mJnJstro, cre1a ::;, Ex., 
niio me tmimn1n siniío sentimentos dn nHiior cs
timn fazendo intcirn jnsti~n :is snns intenções c• 
fiOS SCUS tnJen tOS. l\JIIS não pOSSO de lll:illCiJ'tl 111· 
IHI11Hl approYnr o seu neto, porqi1Tl nfio é urn ac!o 
sério .. i rn por La u1na oll'on:":-1, c _oJll!nsn gJ'!IVe, t1S 
nttribui~ões do porlcr ]CfPSlr.tJYO. 
Senhorc~, o nobre mmrstro tn1to.n de nlgnmns 

providcmcins do goYcrno a respc1to du est·~ln 
pol~·techuicn. Neste :Jssumptç, por um !110l1Yo 
de dolic:,clezn que fJ uolH'C llliiJJ:<tro suborn npre
cinr z;;crei 1nniLo Jn·cyo; mas ntio posso deixnt~ 
de 1Íedir oo nobre ministro qno niio estej:1 pre
venido contra o cor·po docente dnqnella escoln 
nem contra os seus ulumnos. A imprucJcucin o 
o er,·o pnrtir:1m do g-overno (apoiados). 

O nobre mini;;tro tem no COJ'flO docente dessa 
escola professores íjL1e fnzern honra :i ciyilisoc:ão 
do nosso paiz (apodtdos); nn mocidt~d~ rJue, fre
quenta ns suns nult1s espermll)iiS. nHuto 115011· 
gcirus pnrn a l'ntLll'O rla no~s:1 pntl'Ja. 

· O n·ovoJ•no ncniJa do prohiiJir· o L•xeJ•r:icio cumu
lÍltiyo do al"'rnnas cadeiras, e o nobrll rninistro 
do Imperio entendeu jnsti11car a sua )lrovidenci:l, 
uJle··,ando que t:1e~ accllll1Uln~Des i~Odinrn sc1· pro
jud~ines ao .ensino. Senhores, ó certo rJ.lle, em 
f.rer:.tl, ns -:lccunlulneü~s truzctn ineo.nyeniCntes; 
rnus nc.;;~e c.nso, crow o nol.H'tJ IntnJstr•o, ellns 
erum proYeitosns, porque rl:wnm-su comyrofcs- · 
sor·cs que, precisando de mnior,cs vencJmcnt<!s 
do que os qlLO tirnm de suas cnLle1rns, com sncrl· 
ficio pl'OlH'io procurnvmn descmprmhar do u~o!'Jo 
uwls digno os deVore~ elo. urn o outfO cxcl'ctclo; 
c havi:• ec:onomin. parn o gstndo,, pnrqno_por 
essns ncctllnuJ:,çõcs alies não pci'CC!Jwm toilos os 
vencimentos da scg·undn cndciJ'II, mns s~n1cn!o 
motnde : n despesn cr·osccu com :1 JH'OYJdenuJa 
do "Overno • Os prol'esso1·cs cln escola polytcchnica niio rêm. 
cotno os dns C':-·cnllls do nletlicinn, :1s Ynntngens 
dn clinien · nfío têrn ,;on1o os clns I'nculdudos de.' 
t1 ireilo, . n 'atlvocnci~ ; d'illli o sac!'il)cio, n que 
ul"'llns st' prr.slnv:nn, do reger. 11101~ de tunn 
cu7loi!'n e, como jli disso, com oconomm pn l'll os 
cofres pulllicos. 

Huyin de mnis a ynntngom elo que er:11n pl'L1· 
fessorc~ dos nwis lwbilitndos Llu cseolu,_ que sor
vintn u:io sú pur:'l reg·er cssus cnde1rns, co·n10 purn 
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os ox·:tnao~ do ol"itrus, quot• al11 socciio a Cjl{c cllcs 
pertencem, quot· mesmo de outrns sea~çõos, 
porqtw tôaaa o ca.ll'SO eomplc.to unrJue!Ja cscoln; c 
csla vnntng-e1n ele lct~ prof'cssores que niTo sil·vun1 
sômcnlo pnm os I.I'nlwlhos de sun~ cndcirn~ nu tlc 
SIHl socçfio· ú in1port::tntc, so!Jrct:ndo nn occ:t:'i:io 
do~ cxrunes nnnn:1cs, ern escola~ corno cssn, que 
contn gTnndo numero do ulmnno~. 

Entende tnna!Jeur o nobre ministro qne, hnvcn
do o goYct·no f:•chnclo :r escol :a, o~ lontcs pm·dr.rnm 
pnr csle !'neto dit·eitn :'o sua gTntincneiín. N'rio de
sejo provoeut• o nnbrc rninisli'O n in~istiP :-:ol11·o 
este pulllO: niio sn tnal.:l de 11111 neto llendminis-

... trnt·iío g·l·nciClsn,t.r:ltn-so de un1 neto <lo conlcneioso 
nt!llaillistrntivo; os lentes tem o dit·cito de a·celn
lll:ll' (apoiado.,), c Ctt espero que S. Ex., onvidn, 
con1o é de lei, n competente sc1:~üio do consclilo 
ilc Estntlo, delibere sem [l!'CYCn':iio c co.rn toda 11 
cnlm:a. 

0 Sn. l!IXIS'l'IIO DO b!PEU!O :-Não tenho ne
lllllllllll J•t·tJvcrq;ilo. 

O Su. Vr;:coxun: no 1110 BnANCO:- Os lentes 
niio cotH!OlTet·nnl pnrn n inletTUJlOfí"o do seu oxct:
cicio c•;:tnl':•m promplos pnr11 reg-er stws r:ndea
r:t:=; ; 'J'qj o g·overno qucrn, r:otno rneditln c! e 
ord~:m, j ILI::!'Oll con I'Cll ien te fcciHH' o cswbelccl
mento: iicm·:•m elles por isso inhilJidos de rccc
JJcr snn~ gTntiiit:w:üo:', qtu1ndo c.st::~v:.un p1·omptos 
pnrn o tr:~b:al h o a fJ lltJ n lei os obrig-av:a ? J:'t o 
clis~e. ••sp••ro que n nobre ministl'fl, nttenclcndo· 
ú rochuJ~:H;fío que provavtdtncntc JlJC :-'erú npl·c
scn tndn pelos meios coan IWt~ntcs, rcsolvn a este 
respeito cnm ncet·to c pot·tnnto com jllsti(,m. 

St~. pri?:-'Íllnnt_c,,n sitnnt~iio innug-tu~~~dn l~n1 :; de 
·.rnneit•o ele 187t> anscrcYeu como ponto c:apatnt. e 
o IWimeiro do s•mtn·ogTnfllllw,n rcfunnn eleitor:a!. 
N<Js n:io queremos, nem os Jl(•brcs minista·os po
dem qucro1· :a reforma cll'itor:al unicntncntc como 
umn íJIICstiio de pnrtido; cllcs devem lei·- cm 
vigtn coral e~~n rcformn n verdnde do systcma 
t'ept•esen tnti\•o (apoiados). 

l'ois bem, senhot·us, sem empenlwr-mc 11g·ora 
neste delwtc, q tw tet·il cnsujo 11111 is oppnrt.m~o, 
n:io posso dc,ixaa· do pon.<lcrat' n?s_nob_I·es li)llliS· 
tros qu,· os !netos <ln ultunn clou;ao JHIO tlllam:am 
:hltlflllc::: d'entt·e uós que mais esperassem de uma 
rct'Cirmn eleitornl (apuiculos). 

Pe!f• minlin pnri:o declnro qna nunca <'Silcrci 
••rnnde mel hoa·nmen to de rcfornws ci!Jilonaes, 
quaesquer que ollns s<•jmn, de,;de que ni:io '" I'C· 
formem o~ costtllile~ puiJI ieos (apoiado.<), desde 
CJUC os p;oyot·nos c os pnrlidos se não I'esignçm 
no trinmpho lcp;itimo de seus ndl•crsai'IOS 
(opoiarlos). Eleiçucs rorr.o as <JUC 50' lizcr:am 
ultimnmcntt', nüo deixam cspcrançn nlgmnu de 
nw lltoramcnto, qunlqncr que seja o plano dos 
roformndores (a.pniafl·,s). . 

Um "r:mdc tnlcnto, qnc ett sempre mlmti'O, o 
nobt·o "'ox-rninistro dn l'nzendn, discutindo na 
outt·n cnnwrn os·l'nctos dn eleiçiio l'uitn sob o p;o
vcrno ii<; ti de .Tnnciro, niío pudo J'cchnr os olhos 
:'t vei'(Jr,dc, o disse : . 

• Do que se ndmirnm? Nosso systemn elcl
tornl é un~n artnn que funcciona contrn a von
lndo clnquelles que a nwncjum, ú uma nrma que 
disllnrn por si rricsmn. • 

1\!ns, srmhot·cs, cumpro conrossnr fJUC csln 
nrmn, snl.a o <lorninio dos conservadores, nuncn 
foi tão mortifoi'U (apoiados). 

E Ui 

O Sll. DANTAs:-Isso ú que havemos de v8r. 
O Sn. L1~.i:o Y1~r.r.ozo:- Or:a, senhores I 
O Sn. DANTAS:-No tempo mesmo de V. Ex., 

no seio de seu lli'Ofll'ÍO pnrtido. · 
O Sn. Vrscoxun: oo . llro BnAxco :-.'l' JW/.OI'i se 

domon~tt·n o rrnc acabo de dizei'. PJ•o,:cdeu-sc 
:'1 eleir·iin em· -1872, e quer n Ojlposit'iin conscrvn
dorn. ;lltel' n oppo:-1i<;iío liboa·n • leve repl'i!SCI)tnn
lc~ ma .outra c"mnr:a. Em 187G holl\'C tnmiJClll 
nrnn eldt~tio g'(!rni., c vcitl :'1 -C~IInOI'n.~los deputa
do~ nm:• !Jri.lhantu phnl:angc <:lo pnl'tuJo de nossos 
nd\·crsarios. ·O CJtW, porém, ucontccctl o nnno 
pil~sndn? O scnndo o snlJe. , 

J.>ort:•n 1.0, n nrma. j:."t o disse o repito, niio crn 
tiio anot·tifc•rtL fJllOIHlo m:mojnda pelos conserva
dores. 

OSn. LEÃO Vm.r..ozo:-0 ~r. P:aulino que o 
dig·a., 

O Sn. Vr~coxoP. DO llro DnANCO: -Oa·n, um mi
ni,;terio que pode urna rel'o1-rnn cleitornl J?llrn 
d:n·-nos a Yardadc do systc•m:a representativo, 
devin dnr-w•s tllll:t clci"iio que ao menos n pporen
t.emcntc fosse livre; dc'vin !'nzer todos os esforços, 
s:u.;rificor atei n sua proprin cxistencin, pnrn chc
gnr a esse gTnntJe resultado. 

O Sn. i\IE~DES DE Ar.~mroA :-N o>sn ni:io callinm 
clles. 

O Sn. Vrscoxm~ uo P.1o Dno~xco:- ):.i hontem 
um :1viso do nobre rninistt·o tio lmpeno, que faz 
/JOnrn n S. Ex. (apoiados) .•• 

O Sn .. LIGUAmnn::-Lomcnto que não seja lei 
parn todo o Imporia. · 

O Sn. VtscoNoli: DO R to f.lryo~Nco : :-:. ... mos que 
t:anallern J'nz muita hont•:a a opposu;ao conserv:!
dorn do senndo c it snn irrtpl'ensn. O nobre mt
nistro expediu no. presidet~te do Pnrt't cm 4 do 
corrente o seguinte nviso (le): 

:L. o Qtte, segundo r• n~vo reg-imm1 cloiloral 
(siio pnlnvt·ns que dei'WIIl sot· escrtpt:as com 
pcnnn llo ouro) ..•. 

O Sn. JAGU.\UIJJE :-ApÇliudo. 

O Sn. VrscoNon: DO :Rro Btu:sr.o::-.: .. scnclf! dn 
CXClll>'iVII cnmpctOilCill do. p_oder,)IHIICI::tl O ,]Ui
'''llllCilt!.l dns eleinucs de J ntz•·s ele p:az c de vc
r~ndorcs, ·nem O 'goyr.rno púclc. intCl'I'Íl' neste 
jnl"'nrnento, nem pode embnra~ul -o fJll::tlqucr 
'declsii:l do podei' Jcgislutivo (apoiados), nindn 
meslllo n<JUelln quu tiver por ell'eito a nnnulla
nfio de nln·umn elcif.,ão primnri:a,por vi cios de orgo
Íliznr;iio de mesn purochio), pcrnnle n f[LWI se haja 
c!fcctundo n olei<)iiO de J,Llazcs de pnz c VCI'ea
dorcs Nc~tn 1nntcrin ,; intcu·nrnonle 1 ndepcndcnlc 
n nla_.o.dn dos dous poderes lcgislntiYo c .i u<l icinl. 
' 2."" Que, si lw incOlllJlCt~J~cin 1~0. jnizo que 
tiver conhecido do umn ele1çan llc .JUIZOS de pnz, 
otl de vct•cadorcs, J!-iío ú o g·ovm·nr: que pé!do 
declnr:tl-o, mns o lrJbnnal dn Hulo(.:lo, que o n 
ultimn instnnci:t pm·n ns deci~uJs dostn ordem. 

Senhores, na cruudrn nctunl uma decisiio destas 
ú de certo um grnndc triump!Jo (apoiados). Estou 
com rccoio ele quo o nobre ministro se nchc om 
vespcrns de snhir do ministcrio ..• 

o Sn. Su.VEIIIA DA Mo·r·r,~ :-Eslit cm perigo do 
ser ai ijndo. 
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O Sn. LE:io VEr.r.ozo:- E~tns opiniões hnr
monisnm-so pct·J'cit~tmentc com\ os netos do go

. verno. 
O Sn. JUNQUErnA :-Nüo se hnrmonismn. 
O Sn. LllÃO VEr.Lozo: -EstÍI Iovnntnudo ttqui 

cnslellos no :u· (oll! oll/). 
O Sn. r•nEsmENTJc :-Atten~·iio. 

· 0 Sn. VISCONDE DO Rro lJnANCO: _,... Poço aos 
no!Jrcs sennrlot·es dn csrJUllt'du. (creio CJUO os posso 
don~minm· :tssirn) que tenham n p:u:ioncia uc 
OllVll'·llle. ' 
· O Sn. LEÃO Ym.r.ozo:-Temos o ouvido pcrfei
t:unente. 

O Sr.. Y1scoxr>E DO H to BnANCO:- Deixem qnc 
eu constrún o mon cnstello no ttr (risosj ; mais 
fncil sod nos nobres sennlioro,; t.ICSLI'Llii·O. Eu· 
tJ'Ct:trilo, c:.be-rne o direito llc usat· dn pnlan·a o 
}JC~o Jicl\Jl(;a pnra ·oxerct!r este mctL direito. 

.o Sn. JUNQUEtnA :-0 cnstello é elo nobre mi· 
nistro rlo ImpDrio. 

O Sn. Vrs::ONDEDO Rro BnANCO:- Póde muito 
bem ser qne o noiH'e senador cotn ns srLhLilezns 
de sua dinlectic::t demonsLt'e qne esse nviso estit 
de perfeito :Jt!cônlo com os netos rlo ex-prctiidente 
de~. !'nulo, ·com n:> docisõc~. Lacitn o expt·cssa, 
do g·ovet·no pal'3 o Ceará o com a do v ice· presi • 
dente do Amazonas... - , . 

Os Sn~. LP.t'r,\o n.\ CuNHA E 1\[I>NoES DE AümJoA: 
-Apoiado. 

0 Sn. VISCONDE no RIO BnANCO:~Serit. passive!, 
mns lllHfio sn;~s t•nzücs soriio outros tu ritos nrg-u· 
mentos (jtló nos forne•·a contr:1 o St.JlL projecto 
de refo.t·rnn eleilornl. . .". 

O Sn. Tmxtmu .TuNron:-Apoindo. 
O Sn. YtscoNDF.: uo R to BnANCO :-... poriJLlnnto, 

si tal nviso se con!'orlll3 com IICJuclles netos, é 
escusado, inteit•ntuentc escusnllo Jazer novn lei 
clciLor~d ; o goYerno qno f:Jçn ~ ol(liçii'! it sun 
vontut.le, que governe rJtWnto qutzet·. nte que o 
pni~ c .ello Jll'O[lt'io se mostrem !'ntig::u:los de tanto 
nrhtll'HJ. 

O Sn. Cnuz i'.fAcn.\Do:-1\fuito bcnl. 

(rrpoiados); logo, o aviso do nobre ministro é e 
conqemnnçiio expressa o justissjJIJQ do que sa 
prnt1cou cm S. l'nulo . 

O Sn. ·1\frcNDES DE Ar.l!ll!DA : - Apoimlo. 
O Sn. VrscONDE DO Hro BnANCa:- E niío será 

tn mllom a condcmnnçiía do que $C ft~z no Cearit, a 
d~ CJUC se fez no Amazonus Y (apoiados) . . E: por que 
nno cnnfossaJ-o? Os nobre~ sunadOJ·es estiío no 
gr~vot·no, c estejam por muito tempo, mas com a 
lot e paro o lJom puiJlico : devem, vorém, ter· a 
corngern de çonro~sur seus erro~, no rn~·nos cn1 
ponto essenctttl no·seu prog-ramrnn ; ~:liiJ:tm ven
cer os nrrnst:nnentos ]Jar(idnrios. dt~Om-nos ào 
menos ns g:truntius da lei no pleito eleílornl ..• 

O Sn. 1~EJxgrnA .TUNI~n:- Apoindo. 
'o Sn. VISCONDE DO llro BnANCO:- .•. OU niío 

nos J':tllem mnis em.rel'orrnn eloitornl, ao mesmo 
tempo que snsLentem ser este nviso, t:io honroso 
pm·n o nobre rninisLt·o, t.lo lmfJC!'ÍO (apoiados) c que 
LniVL'Z ~eja 3 c~tusn t.ln sun dcmissiío ou t·etir·nda 
do gtdJjnoto, ser osLe nviso !.IU1H con11rmuç5o dos 
netos do goveJ•no tfio u!tnmcute censum·das 
ncstu cnmura c peJa imprensa. 
' O Sn. Cnuz i\L\C!IADO : - Apoiado, o nviso 
contém doutrina s1í. 

O Sn. Vtscoxtm DO HIO BnM.;co :-Senhores. 
colloqucmos n con~tituk1ío, ns lois, o intr,resse· 
riulllico ncima de tudo, e 'n~o veremos a it·ritl:ção 
do~.purLidos Otl de seus homens UHiis exniLados. 
ch<:gnr ao ponto de excessos como es;e qne hoje 
veirt nnnunciar-nos o telegrnmn1n lido pelo no
!Jr·o Burilo de Cotegipe (ctpoiados). 

Espero que o nobre ministro prcliJ·a deixar 
n pasta 3 aceitar a interpreL::wíio que se qucit·n 
dm· no set1 nviso no i11 Ltlito de "llnrt110nisnl-o com 
actos que lhe cstiio em perfeito artLagonismo. 

0 Su. BARÃO DI': COTEGII'L: :--APoi:ulo. 
O Sll. StLVEmA DA l\IOTT.\ :-O qllc lhe ser:í: 

mui to honroso si fizer. 
0 Sn. LEITÃO DA CUNHA :-Niio é possível hnr· 

mon.isnr·so este aviso com r.s opiniões do Sr. 
Larayette, por exemplo. 

O Sn. LEÃO VHLLozo :-Hnrmouisa-se · perfcí
lnmcntc. 

O Sa. LEITÃO DA CuNHA:- Esta é a nntithcse 
dus outras.· · 

O Sn. VISCONDE DO RJO BnANco:-Em S. Paulo 
5}eu-se este fttcto : a Relalli.io do districto nnnulln 
a' olei•:iio de vorcndores 'de Sttntos: esporava-se 
n 11xnção de prnzo parn n novn clei~·1io,. qunndo 
o presidente da pt•ovind:t, fundmldo·so em scn· 
tcnça Cl'iminnJ do juiz do dit·oito, rll1e nfto aohm·n 
responsnbilidndc 'nos vcroudoi'OS Jibernos fJUO 
~ssumirnm o cxcrcieio dnqncllos cnrgos, niío 
obstante o ncúJYliio do tribunnl compctrmto, de· 
clnru que as chws sentcneas so contr~rliziam e 
quo cm tnl conjuucturn cabin no J!Oder qdmi· 
nistrntivo resolver~ a diJficuldndc: consoqneu to· 
menle ch~unon n si o negocio e deciUiu que 
!o~so vlilidn n elciçiio nnnulludn pela ~le!açiio em 
JUIZO competente e do ultima lnstaucw. Dost'nl"to 
os vereadores sem nHmdnto Y~íliclo \•ol t~mm 11 
tomnr posse dn administraçiio mnniciPnl. 

O Sn. LEÃO YEr.r.ozo:- Estou notuntlo o cn-. 
thusiasmo do Sr. LeiLão dn Cuuha (1·isos). 

Orn, o nobre ministro diz no seu citndo aviso, 
o dil-o ·com fundnmento innbnlnvol, que cstn 
mnterin ó oxclusivumento du compotcnci:~ do 
poder judicial, que nem mesmo lllllll decislio do 
110der logislativo pl\de nnnullnr ~s dnquelle 
pollor, om face da lei do 20 do OutuiJro do :l875 

O Sn. VISCONDE no Rro BnANco:- Qnnndo, ba· 
pouco, tratoi dn instrnc~'lio pnblicn, escnpon-rne 

·um outro nviso do nobre ministt·o, qne li nos 
jornnes do hoje o nó qunl nuo posso teçcr iguaos 
louvores. 

Eis o cnso do que tratn es.se aviso publicado no 
Jornal'd<J Cmnmercio do bojo: Umlonto dn J'ncul· 
dndo do dit·eito de S. Pnulo, o Sr. F'ut·tndo do 
1\IendonçD, J'oi chnrnado pelo chefe do Pol icin para 
certu commissiío, quo nada tom cotu o ensino 
dosstr J'actlldadc, c. aceitou' o encargo. Mns o. 
director dn mesmn l'nculdndo representou uo. 
presidente dn provincin que niio tinhu substi
tuto pura dnr a osso lento o quo sorin obrigado a, 
fociHtr n rospcctil·n nuln. O presidenta dn pro
vincin nlio achou o moia simples quo n todos 
occori'O do resolver ostn mngnn difficuldndc: 
eonstlltou o nobre ministro do ImJiorio o S. Ex •. 
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. respon•leu r11W, si'ndo ncjnellc eorg·o obrigntorio, 
segundo n lei de a do Dezembro de iSH, c não 
tende o escolhido nllog-ndo n csctl:<n que admittc 
o rL'gulnm.mr.o de :a de .. Tnncii'O de 18·~2. J'orcu 
t•rn CJU<l n~ eonsas 11casscm 110 ,çtatn {jlto. 

Orn, senhores, cu c;;tm•n pot·sundiclo de qno o 
t.'llr::;o tlo ellefc lle policia ó du continnçn,"dc qnc 
,j exercido por r1ucm r.st:í cm J'elnr,ücs estt•eitns 
com n r<! tu adtuinistra•:iío dn paii: niio posso 
comprchP.tldcr como o presidente da província 
í:le S.- P:mlo niío cnnscg-nitl do el1el'o de policia 
rJÜC nomeusse otltl'O e<nnmi•snrio. 

Nc111 scqnct· a eommi~si"oo é de tnl nnturcza, 
que cxi::;i~so u n, J'tinceiona I' i o liío q unli flendo. , . 

O Sn. ~IJNJ;;TnO no bw~1no :-Mas no ponto tle 
direito ; i~to é rrncstão á pat•te. 

O Sn. Vrscoxtm no Il10 BtuNco:-A commissi'ín 
tem por !im pôr cm dia n eserinturnç1ío dos livros 
dos :1:<5<'11 t:mw.ntns dos presos ela caelcin naqnelln 
r:npit:ll (1·isarlas). Presidente c chore ele policia 
nlío rlc~co!JI'iranl ontt·n pc~son que pudesse dcs· 

. empcnhnr ~onwlhnntc cncnrg-Q ! 
Eu uiío digo nem di~~e que o nYiso do nob1·e 

n]inistro pceénssc pül' injnrHlico; di;;se c ro;pito, 
n1ío posso deixar de notar que o noiH'e ministt·o c 
os seus dr•lc~:Hlos em S. Pnnlo se prendessem cm 
uma tnl climcuidadc c conscnti:<sem qnc JlOI' ti'ío 
JlOilco se fechasse uma aula cb farmlcladc do di· 
rei to. q namlo crn tiío rue i! dc~ig·nnr outm pessoa 
pm;n -a c.nm mis:o:;;in de fJilO c~tnvn incumbido o 
Sr. DI'. Purt:u.lo !.lo :llcndont'". 

Henlmente. c:< te nYiso do nobre ministro pnrccc 
ser erl'eito do dnercto rlc :Hl de Abt•il, r1nc dis· 
p~msou lil:'üe~. so l.>lm tinas c ma triculns. 

'O Sn. :lfr;xollS DE AI.~mmA:-E' um tios fnwtos 
dei decr~c•to de J!l de Abril, niío havendo mais 
discípulos... · 

OSn.'Vr;;r:oxrm'no Hro DnANco:-A~~irn de· 
ven1os entender pOl' liiJerdnde d~~ en:;ino o 1üio 
hm·cr ensino. 

P:~;:s:mclo í1 ont1·n rll'l'lem de itlé:~~. pcrg-untnrci 
no nolJrc mini~tro si c,;r.ií rr•solvi<lo ,H dar andn· 
menta n um prnjce!p _rle lei, concernente :i cxe
eu~iio do l'i!A'ist.ro CIVIl. 

Êm tempo dos cou;;ervnrlore~. tiío mnltrntndos, 
nló olncinlrncntc, pcln ~iltwção dominante, dcJ· 
ct•ctou-~c o l'e;.;istt·o ci1•il; rnns ni'ío ~e cstnlwlcceu 
snncl·iío PõlJ'n 1nrnn1· ohrig·ntorin~ nfgurnn.s de suns 
clispcÍ,;irü,•s. E' neccssnrio u1n PI'Ojccto de lei pnrn. 
este lirn. 

O nobre mini;;tt•o tomn n peilo tão.impnl'tnnto 
ncgocin? O registro civil e,;t:í tnmbcm no pro· 
g-mmmn do pnrtido lil.ll!l'nl, o tornn-sc indispen· 
s:wcl p:II'n Cfl.lC possamos t<ll' uma cstntisticn dn 
populnr;iio do Illl[llll'ia, qnnnto no seu movimento 
nnnunl, lindo do granel o 1•nlor. 

Espero CJIIC o nnbrc_minis~t·o _rcnlizc, ainda 
(lurnntu n prc~onto scf'~tto logJslnltYa, esse conl· 
promi~so do pnrtirlo libcr:d, que os eonscn•n· 
dores rctrogT::tdos tonutrnlll a si ndínnt:n·; qno, 
pelo menos; este artigo do pt·ogramma libcrnl 
seja nnw ronlirlndo, porque, quanto no mais, o 
p:iiz todo tem visto, süo cruois docepo;;üos. (Muito 
úcut ; umilu Út"m,) 

O Su·. :Fa·anciil'bcO So<lré (miaisti'D tio 
.Tmpf'l'io) :-Sr. pt·cs!dentc, si hontcm cru grnn<lc 
o rnen ~Ili!Jnraco, hoJe ellc so!Je do ponto, tendo 
t1c r,,,;r:onúcr u dous athletns da tri!Jnnu brnzi· 

&1' AI 

loira, os honrados senn<loros por Goynz .'i:l' ~ÍaÚo'· 
Grosso ... · ... . ·· · :_-.- ... ~-~':· ·/ , 

Mns, ni ncln obedec:rmdo ao mcn dovct•, ü·s •'cxi' 
g·cncins do cargo qnc ti'io humildem·enl:e occupo, · 
pt·omtrnrci dai' as·oxplicn,ücs que SS . .li:Exs.JJe· 
dirnrn c rcspondc't• 11s ititerpclltttües que mo·fi· 
zcrnm. .. ·• 

l!:m divm·~os pontos o hdm·.~do senador por 
MnltO·G1·o~so concatenou as idéns np1·e~entndns. e 
us ohjeenõcs postos pelo IJonrndo senador 'por 
Go)'aZ.- 1\ssiru é r1ue, cliscorrcnrlo, inLcrpcllott·mc 
novnnHintc snllre a compctencin que tiuh:t o go
vemo pnrn promulgnr o dcci'CLO ele Hl de Abril. 

I S . .1~:-:. cli~s·~ q.ne apenas etl tínhn l1r111ndo n 
compctenci.n elo ::;0\·,rno pnt•n n rcforrna do on

' sino primnrio c seeundario do mTI.I\i<:ipio da 
~ cf1rtc, rp.1.nndo respondi h ontem no nc.Jn·e sena· 

do1· pelo Pnr·an:L · 
ne~pondcndo :'i pcrguntn de- S. Ex. n este 

respeito, ctt direi que, qnnnto aos <:ursos supe· 
J'iores, i.l cornpetendn do g·ovcn·Ho é n 1nosn1 is
simn. Tanto a rofOl'llln da 'instrneção pt'iiiWría e 
sccnnd:u·ja., con1o n elos cursos superiores, tôn1 
a lllOSI!ln ori.g·c1n 1 urnbns se rc!'et'eJn ú lei de 
ISD1. · 

O dncJ'Cto de 10 do Setembro de ,JS5a, que de· 
con•eu da :w.torlznr.iJo dad11 ao govet•no em 1851, 
diz : • 

• O g-o\'01'110 f!cn ríutol'izndo n ronlíznr o atl· 
gmün to dn despesa que !'<)r nccessaria p<~ra n ·li\XO· 
uuç~o provisoriu dos novos estatutos das racnl· 
eludes úo direito c d<J medicina pttblir.:ados com 
os d~;crctos ns. H3'< c HGO de 30 de M:u·•:o e elo 
7 i!c Maio do 18;):3, até qnc elles sojnn1 definitiva· 
mente npprovndos pelo corpo kgislntivc>, [lO· 
dendo :d.<l então fnZ<JI' as nltorn~uus <JIW ainda 
jnlgnr com,cniontcs, mos que não angmentem 
despesa. • 

Diz nindn mnis o nrl. 3." da lei do 18 de Agosto 
do .J8ill: . 

• Estes estatutos seriío postos cm execução 
logo rJne J'orem publicados, solvo CJUniCJllOr OU· 
gmcnto lle despesa, fJUC se niío t•ealizarú sem q Ill.l 
sc-jn dect·ct:alo pelo potlel' lo::ri~lntii'O, uo qnnl 
llca tam!Jcrn roscn•atln n · dellnil.iYa nppt•ovnt·ão 
dos liiC'SIIIOS c~tntutos, que 111c serão npi·oscntodos 
nn pt·oxi mn fttlLtt·n ses~iio. » 

Vc\, pois, o no!Jrc senndol' por Mntto·Grosso, 
bc.m .. ·~o mo o nobre ·scnndor pot· Goyaz, rruo a 
competenein- do g·ovorno para n I'CJ'Ot'llln dos 
cursos snperiore~ dcril•a-so da mesma l'ontc, tem 
a mesma orip;mn que n reforma do onsi110 JH'i· 
nwrio c secnndnt·io. 'l'ullo qu::ml.o uxisLo sobre 
os Clli'SOS superiores clns nossas J'aculdades elo 
diJ'Cito e rnedicina ven1 dil nw:o'nHI origou); e 
todas es::ns dh;posit~ücs sfio provisorias, cou1o 
PI'OI'i:;ol'ia~ süo ns do decreto do 10 de Abril dcst<! 
nnno, CllHJU:lnto o corpo l<!g-islntivo, que é o com· 
lH~tente, Hiin in terpuzct· s u-n nutoridndc. 

Ncstn conformidade, Sr. presidonte, mesmo 
por honrn(los companheil'os do S. J~x., do mesmo 
erc•lo politico, cl i versas reformas se t•on I iznrurn, 
•:nmn a do i871i no collcg-io de Peclro li, n de 
1877 sobre a in~tnwçlín primm·in o secunrlnrin, 
pelo rcspuit:JVel ~r. consellwit·o José llcntú, hon· 
mdo sonudot• por Pcrnnm!Juco, e tnm!Jem n ro· 
for111a de l.S73 ~ seu cunscq uonto regu.lnnwnto 
do 187ft. pelo digno dit·cctor uctuul da J'nculdado 
do necifo, o St·. conselheiro .roi• o Alfro<lo. Todns 
estns rcformns tiraram sua existencin da mesma 
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:mtorização dnlci de 1851; c todas ellas; por serem 
. oriundas do um mesmo tronco, caminham pari 
et passu co111 ns que se rúfcrcm :í instrucr.iio pri-
ma ria e sllCUIJdat•in. • 
· Vê,. pois, o nobre senarlor por Matto-Grosso 
que o decreto de i!J de AlJril deste anuo provoin 
dessa mosmn nutoriznção; em virtude da qual 
foram ex:ecutmlas as rcl'ormns fcitns pelos dignos 
cav:rlheiros que ar!abo do nomear. · 

Quanto, porém, ::1 cseoln polytechnicn, a res
peito da qunl S. Ex., a quem rosr•ondo, procurott 
rnzer uma exeopr;ão, dizendo CJUC depois da re
forma de 1873 o rogulnmento de :11:!74 o go
verno estava de braços crttsados. não JlOdia 
fazer cousa nlgQma sem proposta .<Jn con
gregação, sem audiencia dos respectivos lentes, 
eu poço n S. Ex. rruo se digne rep:n·:ir r1ue 
n rcformn da escola polytr!chnica doriYa·sc dn 
mesma lei fJllC ntllorizou sttn reforma cm 187:3; 
mas que tanto esta qu.anto seu posterior renouJn
mento de 1874 ainda nuo tivermn a sancrÍiio do 
eorpo legislativo ; c, portt~nto, desde quó esse· 
poder ainda' 11ão se enunciou, ainda não disse 
sua ultima palavra, esl:i sujeita a qualfJUOJ' 
nlterrrção, está no' mesmo. caso das reformas· das 
fnculd:rdos de direito e mc(licina. 

O Sn.- VrscoxDE nn U10 BnANco: -Podia ser· 
:rlternda pelo pod·~r legislalii'O, mas uão pelo 
governo. 

O Sn. ~uNIS1'UO no h!PEnro :-Ainda se acha 
em estado p1·ovisot•io, o para ser-se log-ico e con
o:ludente,cmqunnto o cm·po legislutivo ni'io inter
puzcr sua ·autoridade, o podet· oxoctlLivo exerce 
11n1 direito proprio, fazendo rcformus nessa re
forma, si é possível expt'imir-me assim. 

O Sn. VISCONJJfi: no llro Bn.\:;r:o : - EntiÍo a 
<.!is posição de 1873 c os pt·oprios esl:r tnto~ rlu 
•Jscola nndn vnlcm ? 

,. 
selhnr c sob pror•ostn da congregação, podet•á 
fazer nestes cstattllos as alterauões convemeates, 
excepto na parte que diz respeito n direitos dos 
lentes e professores c aos-vencimentos dos ern
Jli'Cgados, em :;reral, uma vez fJUe dessas allera
~ões niio resulte nugmentode despesa, s:Jlvo si 
este tiver sido votado pelo COI'po legislativo. • 
· E desde que a congrega(;ão dn escola volyte.-

chnica.... · 
0 Sn. VISCONDE DO R10 BnA:'iCO:- Devet•ia re: 

sistir c fazia !Jcm. 
O Sn. ~uNrsTno DO bt ri:; mo :- V. Ex. com

prchcndc q no cu estou proeurando mostrar os 
é los fJUC existem cn trc uma consa e outra. Dlgo 
flUO si era ela competencia especial da congrc
gaoi'io se1· ouviun antes da pr~mttlg'a(.'iío ele qnal
qncr nctôl do poder exccuuvo, fazendo qual
quer reforma nos respectivos cstatntos, c si essa 
::1udioncin niio ~c dt.!U, n congregnçfio nfio devia 
ter aceitado o decreto; devia cntiio exercer um 
acto lH'O lH:io,. si af;~so c lia tinha e~sc. direi to, ªe 
oppfH·-se ao ·decreto, como se oppoz :1 nomear ao 
do director interino. · 

0 Sn. BAHIIOS BAHllllTO d:i um aparte. 
O Sn. MINISTno DO btPEmo :- Estn fJUestão. é 

outra não é n mesma; estou mo~tranrJo qne, sr o 
govet!no não podia fazer aiterrof:ãO algt1ma nos 
estntntos da escoln polytcchn1ca sem pr·opostn, 
n congrega(;iiO niío devia aceitar o decreto. 

O Sn. VrscONDll DO H10 BnA;o;"CO:-V. Ex. :rcon
sellw a rcsislencin neste caso. 
·o Sn. ~IINis·rno DO hrPEnlo :- Niio eston acon

sclllando tal, estou procurando combater os 
argumentos de V. Bx., qunnde dizqu.e o governo 
não polli:1 fazer 1lsso reforma sem ouv1r n congt·e
gnçFio cln cscoJn, c digo que, desde CJllC n _co4grc .. 
(,:ar;ão aceito11 o acto llo governo, concordou com 
clle, dctl·ll!C pleno assentimento. · 

O Sn. ConnlliA: -0 direr:tor· interino foi de
mittido só pot·quc representou. 

O Sn. )!!NIS'l'no DO LIIPimro:- Devo lem
brar ao nolll'O senador que o decreto do :19 
r.Je Abril foi aCl1ilo por toda n congro:;:wiío dn 
•lscoln polytechnica, que dcclnron que" snas 
di~posicões ormn bons. NITo foi po1·rr nc a con · 
~rcgnt~flo da cscoln polytcchnicn seg·uissc dnn
lrit~a oppostn :'r do decreto de :1.9 d;J Abril que 
\"CÍll o conf!icto; ni'io foi porque n con~p·c:,mr•iío 
~~ntcndesso (j uc o goyerno n::io podia fnzct· colu~n 
alguma, sem que mltcs .-olla fosse otwidn n res· 
pcilo; foi 7 porén~ ti!Orquc n congyognc-«O j algon-se 
r:om supposto dtre1to de se oppur, corno s1J oppttz, 
no decreto da nomca~•iio do director itHot·iuo. 

O Sn. ~IJ)(ISTno DO brrrenro: -Eu estou argu-
' n1cntnndo con1 o pt·occdinlonto dn congTI.~g"ttt~lio,e 
V. Ex. cita-me a objccçiío nprcsenta<la llOio di
rector intcr·ino, o qual aliús csta\'ll cm desaccurdo 
com toda a congreg:wão, pois estn foi ununime 
em ncciilat· o decreto elo Hl de Abril. 

Veja S. Ex. si cu lenho Oll não r~zfio de sus
tentar o que acabo ele expendcr. 

A lei n. 22(H de 24 de l\I:1io d•l :l.Si:J, nrt. a.o 
n. 3, nutot•izou o governo (ltJ): • Pm•:t rofot·nwi: o 
regulamento or:;nnico <l:1s escolas militar· e eon
tral afim de complctnt· naqnolln os o~tullos neccs
~nrios :\ ong·enhnria 1ni1i~~u· c ti çolln)-:io do .gTau 
do bachnrel cm mn1'1Jcmnt1cas c scletH:Jns ph ysicas 
·~do pnss:u~ :1 esc(:.Jn eontrnl pnrn o n1inisLcrio do 
lmpcrio, sem que scj:nn nugmcntados os venci
mentos dos lentes e mnis cmprcgndos das di tas 
escolas. • 

Em virtude destu :rutorizn{'1io, fni puldicndo o 
•leeruto n. üUOO do ::w de Abril r.le li:l7~.,qne rcOt·
gonizon a e;cOIII contrai dantln-llw :1 denomi
noç:io do polytcellnic:1. O nrt. H8 ll•!sscs esta· 
t Qtos dispue: 

• O governo, ú vis ln do qno n experie11ein nr:on
v. IV 

O Sn. S1LYEinA nA bfOl"rA:-0 director interino 
ouviu a conooregnoiio o só por esse grunclo cl·inu: 
foi dmniltido. 

O Sn. ~IINisTno DO ll.tPEnl•) :- O nobre sena
dor vcjn quo esta ü ·uma qnestão d pnt·tc; mns 
des1lo ·qu1J S. Ex. ni"1o contesta que a .congrc
(,:ar,üo uceilt>U o decreto, tum toda u proceden
ci:l ns ob5ervnçücs que estou _l'nzendo parn mos
trnl' q uo elln deu sou asscntunento oo neto du 
poder executivo. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BRANCO :-O!Jedc•ceu. 
· O Sn. StLVEinA DA :Mon.\:-Obcdcceu repre
scntnudo. 

I) Sn. ,\lJNISTno no IMPElliO.: -:- Deu pleno, 
ass~ntirncnto ao decreto o su d1scorclo•1 so- · 
bt•e a nomtlnção mtcrinn, pois que queria que 
cstn llcas~e com o lente mais antrg-o. Qunnto i1s 
pondemeõos feitas nccrca da divisão dns cscolns 
primnri:Ís do município dn cõr•te cm primeiro c 

1 segundo grau, que tnnto reparo Clmsou no hon • 
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r:Hlo scnaclÕr por :\fntlo-Grosso, elevo dizer n I 
S. Ex. qne e~ta divi~iio datn de 18M·, j:í existia, 
e V. Ex.~ CJlle é ver:-:nclo n~~~ln mntei'Ín e nlot·n 
nn côrte, ~alle porfcitnmcnt" que ;os· escola~ pri- I 
mnrins deste mtmicipio, ilesrlc 1Sil~ pnrn cá, ro
rnm divididas Cll't 1. • e :2. o grnn. c. po1·tnnto, nestn 
PD.l'Le o Uucrotu n'io innovon cou~H nl•rulltn. uúo 
fez .ma i::, do qnc. nwrchnr nns mesm;;'s nguns dn 
lcg-Jsln!:no anterwr. 

Depois, i!t'. presirlo!nte, rle re~poncler n estn~ 
consulcrnc:ues do hon1·ndo senndor por ~[atLo
Grosso, que fo1·nm conjunr,tns com as do hon
rnclo_scnndor por Goynz, clcix:andn ele parte o finnl 
do_ dJSCllJ'so de S. Ex:. n respeito do> aviso por 
m1m expcrlido no pJ•usitlcntc do t>nr:'• considc
"9()Ões :1 fJ uc responderei opportunnmcntc, ~i 
mndn ontm YCZ mo couber n palnVJ'n então 
mostJ·m·ei IJlW niio lm essa di,·er"'encia pJ:orundn 
que o honrado :<enn•lor ilescoln·ifí cutre ••~ Jncus 
:tctos c os do nwrt illustre collc .. ·a ministro cJ:1 
jh.slit~a; pa:-'sarei adiante. ~ 

Perguntou-me honrem o honrndo senndor por 
Goynz o que cu entcndin como mziio de Estndo, 
COI li O L'<1ZÜO d1~ Ol~Llünl, L'Üllll'l l':lZ:ÍII de nlw ndnti
n!slrn~iio pu!Jiic" Jl:ll':l fcclwr n c~coln polylcch
nJcn c pnra ir no jiOnto de.\•et•-me ror(?ado n cli,;
pen~nr elo cnrgo ele director clnquclla escola o 
hom·a~Jo scnnrlor· peln prüvincin de l\Intto-Grosso, 
que :dii>s relevnntissimos so·rvic·os fez :i mc•smn 
escoln. c cujos tnlcntos em todo o qunlrJtleJ'C:tJ'f.:'O 
que lcm occtlpndo se têm mostrndo dignos c.le 
louvor c de npre('O. 
He~pondendo no hflnr:~do ~cn:~dor direi fJUC o 

go\~CJ·no nn sc~u prndnnto nrhitrio, tem diversos 
me1o~ r.lt> qnc póde dis·pôr. O governo exerceu 
fncnlrlndr' su:1 nomemHlO director inleJ•ino pnrn 
n I.'Scoln polyt .. chnicn. Neste ponto. niio l'~''JWtiJ·ci 
mcJU~ :u~gulllentos, porque hon'tern di~se tudo 
qunnLo crn pos~ivel fHll':t jnstillcnr este acto. 
~fns di:.!'O hoje <Jue_, as:-oim eomo o g·overno tinha 
o dir·uito de JH>JnC:ll' UJI1 dircetor interino, tinlHl 
tnnlLl:tll nquel_le, niio tnunos log-al, nüo rncnos 
rnzonvel, uc disflcnsar· o diJ•eclor en·cctivo: c 
tendo como nenbc, de dizer no seu gy1·o de ner.iio 
diverso~ n1eio~ n Pmprcg-nr\ foi lnrwmulo rnfio é.los 
primoiJ·os qne jn!.ou sniUcicntcs • pnrt• r<'soh·er 
o r'onlli<.:to, mns estes uiio f'endo !Jnstnnlcs, pnr
quc ora pmciso que n escola se abrisse cnm o 
seu dir.~ctOJ' ell'eeti\"o, n V. Ex. sabe, mni~ do 
tfUO ning·nonl, :1 inliiH~nsn flin·orcnen que \rni d~ 
elt'cctiviclndc: P~•rn int"l'inidnde c],j nm cnrg·o, 
ainda que o rnnecionnrio inLct·ino scjn pessoa do 
to1lu o eJ'itoJt'iO c respdl:t!Jilid:~de. como o Sr. 
conselheiro Hnposo, nest:Js ciremns't:meins, o g-o
vernu lan~Oll n1fío llo ultin1o ulviL1·o. fjiiC foi n 
exOJaownc~iiÔ do lliJ'C<.:tOJ' e!l'eclivo, c llulllCMiiO 
dnquelle. PoJ•lnnto,cm vistn d"s 1·nzões que 11o:i1,o 
dL• npre;;on~nr, o nob1·e Sl!llador níin pc'•do ilize1· qnc 
o goveruo não pr·nccdeu lwm nomeando director 
interino, porque depois viu-se rorr·ndo a dispen
sor o Sr. Visconde do Rio Brnnco" da c!l'cctivi
dadc dose' c cargo. 

O Sn. Su~vErliA JJA l\Io•t"t'A :- Disponsor a b"tn 
do serviço publico. 

O Sn. ~u:-;Js·rno DO hrPF.nJn : - O decreto niio 
disse que crn u IJcm do s"rvic,;o publico, si v. Ex. 
~nlcndc r1ne torl!l a cxonp1·açiío que niio é pedida 
ll n bem tO St!rVJÇO Jll11JIIC",Si.!I·O· ha; ffillS O de· 
creio niio usou desln expressão, disse npouas 
(} UU CXUUUI'ili'U • •• 

O Sn. StLVIllliA D.\ 1\fOTTA: -0 governo cl obri-
gado a dar n razão de seus netos. • 

O Sr.. MlNJSTHO oo hrPEHrc.:- .. c uão IÍn uhi 
phra~c n.enhuma <JUe nem de leve J'o~se offcnder 
os brios o n susceptibilidlldC do ilotlratlo se-
nador por 1\.latto-Gl'Osso. " 

O Sn. S11.vrwtA DA MOT'r.l:- E' o lnconismo. 
O Sn. ~UNIS'J'no DO blt>Emo:- Sr. presidente 

o IJonrnilo scnntlor por Go)'nz disse cjue não eu: 
contravn difl'eren~n alg·uma entre mim c o meu 
illn:<tJ'c an~ec;.s~or, fJlW eu crn um segnidor in
cnn~·wvcl o 1nfnLtg·:~vel ele toUns as suas douLrinns 
do tod:1s iiS suns opiniões. , 

Em npnrte J'('SJlC>JHli que mio tanto, e hoje o con
lll'lllO. U rnen íllrJstrc antecessor é·urn cnrncter 
nobre, .com o qunl en de fl'n·mn alguma me des
dournrw de conJpm·nr-me; mns, como nos actos de 
nuc;iío e ruflexiio cadn individuo é rosponsavel por 
nquelles CJllO· rw:tlicn, o tem no conceito de sua 
eonscioncin n norma do seu procedimento, devó 
dizer no uohre scnndOJ' CJUO cm muita cousn não 
si~·o o nobre ex:-ministJ'O; que mcismo sobre o 
clucrctn de HJ de Abril tenho muitas iluvid,.s, pois 
lw nhi nutil11s doutrinas que ou não ncompnnho; 
e, pnrn dnr logo nm cxcmp lo do que ucabo de 
dizoJr, declaro a V," Ex. qnc tenllO Llltvidns rnuito 
sérins a respeito tio ensino obri:;ntorio nas pro
vincins, o IJlll! emrJttnnto o corpo JegblnLivo, por. 
t1111a lei autiJC>_n;iea, não íntc_:pJ•ctur o t!J't. 10 ~ 2.• 
do neto nrldJcJonnl, cu nno !>Odorei querer, e 
muito n~en~s e;;tulwlccor, o ensino obrigatorio 
nns provwews. 

O Sn. SrLVF.mA DA MOTTA:-Sim, senhor. 
O Sn. ~u:-.rs-rno oo brPE11JO:- Vê, portanto 

V. Ex. fJUC existe jú uma grnnde divergencia; 
·~III ponto cnpitnl, ern ponto de doutrina, entre 
rnim e o decl'i.'LO tle 19 de Abril, porqtH' acha 
esta questão"" tflo a!Ln mngnitudc, que niio póde 
ser re;;olvidu sem que o corpo legislativo se ma
nifeste. 

O Sn. SJLVIlJllA DA •J\Io-r'l'A:-Estou retirando a 
cxpressiio que disse hontem: de que V. Ex. era 
Leoncio li (>·isadtts). 

O Sn.' ~tJNJ~·t•no uo hiPEnro:--Tnmbom não 
ncornpanho n deémto nos meios nmplos com fJUC 
JJJ'ocuron edttcar a infnncin, estabelecendo os pro
rc~:<ures ambulrmte.<, c1·eando a.<ylos e jardius tla 
in(rwcitt. Aclto que. estas iiléns serão muito 
:rtu·oveituveis d'nqni ha nl~um tempo; porém 
ng·o,·a nem :os julg-o de cnb ivel npplicnçiio entre 
nús, e nem temos dinl)eiJ'O pa1·a isso. 

SC!III fJilO eu desconheça quu ern un1 futuro 
m:tis 011 me11os proxillln ou J•emotu venlwm a ~er 
de muit:• uliliilndo, r:omtudo, rlcscon!Jer'o ns suas 
vantng~ns n~ occnsiiio presento. • 

O Sn. SnvrmtA DA ~Io•J"rA:-Niio nsttí nos jar-
dins iln infnnci:1. . 

O Sn. Mr:-;Isrno oo hrPEilJ~:-Sr. presidente, 
os henrados sonndot'f's qtlD oc,cuparam n tribu· 
nu esqueceram-se do oxamirwr diversos artigos 
ilo decreto de Hl de Abril, um <lo:; qnnes éon
tém malcri:J que lhes não póile passar dcsaper
ceiJi da.' 

O arL. L" tliz: ,, N5o soriio cxccutndas nntcs 
de upprovnçiio do poder legislativo a,; que tJ'OU· 
xor~m nug·mcn lo de despc<n, ou dependerem de 
nulorízaçiio do mesmo poder. • 
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Vüo hon1•ndo senador <jne o decreto ost:í cxtraoi'• 
dinnriumente conrctndo em l.oc'lns urJIIellns disposi· 
ções que ou dependam de autorização especial do 
corpo legislativo, ou tragam nugmento de dcs
pesn. 

O governo nfío púde mandnr rJlltl se executem 
essas disposi.,õos, como sejnm ns qne se referem 
ã reforma dÍ1s fnculdndos 'do direito e medicin:o, 
as que crea111 Jabor:otol·ios e cnrlcinos nov:os, 
algunws dns qu:oe", cm meu entender, podem 
SOl' olispensndns. como sejnm duns c:odei rns tlc 
dil·eito ,commeréial. Or·n, si essas dispo:;irücs do 
referido do!cl·oto nfío podem ser etfeetnatl:os em
quanto o eorpo Jegislntivo não votar o credito· 
Pl'ceiso, tl claro, que de;;do qne não se votem 
fundos llcaní sem cxecnçiío o maior numcr·o rle 
suas disposições. . · 

O Sn. VrscONim no RIO BnANCO : - Fic[or:í 
súrncnte o ensino livre; tudo nwis nuo sol púde 
executar. 

O Sn. S1r.vEillA ·DA 1\Io-rTA :-Achn V. Ex. que 
se podi:o dispensnr a frequcncia nos cursos su-
periores? . · 

O ·sn. l!INISTno DO brmmo :-Vou f:11lar no 
nobre senador com toilto n Jh111qncza. Si n 
fnltn dq rrequcncin nüo é nm d:oquelles pontos 
que dependem de nutoriz:od'ío do corpo Jegisla
two, ou quú oceasionem a Ü.gmento de .despesn, 
acho que o governo, usando da aulot'izaçlio que 
tem pm•a refo1'mnr os cstntutos, podin estabe
lecer a liberdade na frcquencia. 

(C•·usam-se apm·tes.) 
Eu j:í disse que os estatutos csti'ío em cxecu

ç1io com o cm·acte1· pl·ovisot·io, c o conscrv:orao, 
cmqu:onto niio forem npprovndos pelo eorptõl lc· 
gislativo ; por ~rn, nfío são lei, slio actos do poder 

·executivo, ainda não npprovndos. 
0 Sll. VISCONDE DO Rro Bll.\NCO :-Em :1.877 se 

decidiu por umn lei que os substitutos d:osfn • 
ct1ldudes de medicinn pass:osse111 a. cathedratkos 
por :mtig-uidade : e, no enitnnto, esse decreto es
tabnlecc o contrm·io, revogando a lo i de 1877, 
que o Sr. censelheiro Zncnri:os sustentou com 
todo o c:olor. Essa lei é posterior ã autoriz:oçlio 
de que falia o nobre min1stro. 

.O .sn. 1\rli:NDEs Dr.: ALMEIDA :-Leml.Jro no nobre 
ffilnlotJ:o o UCCI'Oto n. i!l;i1 de 13 de Abril de i86~ 
sol.Jre Jreq uencin. 

0 Sn. MI:\"IS'rno DO lMPimiO :-Não ne"O que O 
co1•po Jegislntil'o tenha feito esta ou nquella lei 
so!J1·o o ensino; o gue digo ó fJUe os estatutos 
uns faculdndes nindn niio estão upprovndos pelo 
potler legislntivo. 

O Sn.· SILVEillA DA l\lOT'rA:-"'Ins se consideram 
como tues. · 

. O §n. ~l!NisTno oo b1mmo:-Como j:í disse, são 
lll:oç!-'es, .crue se podem tirar neste ou n:oqnelle 
sento~o .. ::ião :or:;:ttmentos dr, nnnlogia, que não 
m;ttorrznm .todavia n amrmar-se que o ·g-overno 
vwlou u1·to~·os de lei, p:orn nlternr os estatutos 
rlns faculdades de direito o medicinn. 

O Sn. SILyr.:mA óA l\IOTTA :-Veja n respeito 
de frequen~w o rtccreto n. Hfl1i; nesse ponto os 
esratutos u:oo pnd1:om ser alterados. 

0 Sn. llfENDES O li: ALMEIDA:- Nlio podia O g'Õ· 
VOI'IlO tornur livre a. frequencin, quando é 
obl'igutoria por lei. 

O Sn. ~IINISTno DO brrEnlo :- Sr. presirlente, 
devo nindn acompanhai' o honrado senador por 
Goyaz no seu lt1minoso discur·so, que tnntn illus
trnção durra rnou neste recinto. 

S. Ex. most1·on-se. combatente ncerrimo do 
ensino obl'ig:otorio. En direi n S. Ex. qno o 
ensine ol.J1·ig:otorio está hoje admittido em qu:~si 
todos os pnizcs do mundo ... 

O Sn. JoÃo ALFnEoo: -Apoiado. 
0 Sn. ~UN!STilO DO bii'Ellto; ::__ •.. na queiJes 

9ue mui§ se. t&m. av:mtnjndo no progresso da 
Jn~truc<;loo Pl'lnwrw. . 

O ensj_no ohrigntorio não raz parte de nenhuma 
escola politica, e lnnto rJne n Frnncn napoleonica 
ti n hn n liberdade do ensino, o :o F"rnncn _radical 
tem hoje o ensino obrig·atorio. · 

0 Sr:t. MENDES Dli: ALMEIDA:-E' a cons~qnenciu 
da sun iloutrin:o: tudo obrigado, sem liberdade. 

O Sn .. TUNQUEinA tlú nm aparte. 
O Sn. ~UNISTno oo hrP.rmro:-Em assumptos de 

libe1·dude o nobre senmlor niio pódo negar nem 
l'ccusar os netos d:l convonçlio, nem os do Jnlio 
Sirnon. Guillot o doutrinnrio, era pa1•tidnrio do 
ensino obrigatorio; pensavn, por~m. como (\U 
pe:nso, c cumo ponsavu n conveno;::oo fJl!C o dr
l'erto que tem o governo de fiscnlosnr a mstruc-· 
ção pui,Jica faz JÍ:orte do direito publico dos Es· 
ta dos. 

0 Sn. MINISTilO DO I~!PillliO ;- 0 honrado 50· 
nador, tiio versado nas leis da Jogicn, niio púdo 
desconhecer o qnc sustento, só porqnc o corpo 
legislativo votou umn lei ncallnndo com os op
positorcs c preferindo os substitnlos para· as 

·escol:os de medicina, como j:í pelos est:otutos dos· 
cursos j llri<licos se razia. 

(lia alyuns apartes.) 
Niio se pórle nrg-umcntllr nem Sl1Slontar que os 

estatutos sejam lei. -
0 Sn. VISCONDE DO RIO BnANCO:- Nfío se póde 

dizer que uma :mtoriza~,fio :outorior l'ovoguo uma 
lei posterior. -

0 Sn. MINISTRO DO b!Pii:lliO : - 'fndo iS LO inl· 
portn illnçõos, modos elo interpretar.: nws no 

· sentido do direito c do rue to os nob1·es senndoros 
niio mostrnm que os estututos dns f:ocnldn'dos de 
direito ou medicina sejnrn lei do Imporia. 

O Sn. DANTAS :-0 decreto deve vir no corpo 
legislativo, cor~10 ó proposi Lo do g-oyorno. 

O honrado senador condemnou extrnordinn
ri:~mcntc hontcm a leitura dos liv1·inltos que nos 
duitnva a perder; mns pe110 permissfio n 8. Ex. 
p:ora dizer·-Ihe, que.não s:io simplesmente livri-· 
·1•ho.~ as obras do .Tulio Simon e seus di;;cursos 
p1·oferidos no parlamento õ nn acndemia fr:m
cezn, a respeito de inst1·uc~ãn pnlllica; .não si'io 
simplesmente livl'lnlto.! as ob1·as de Hippeau sobre 
o cnsiilo nn Allcmnnhn, nos Estudos:lJnidos, na 
Frano·n, na Inglaterra o Hepublicn AI•g-entinn. 
Estos·livrinhos a'téno de outros uwritos tilm o.de 
compomliar n lc:;:islu<'iio sobt•c n instrncçiio pu· 
hlit:n desses diversos pnizcs; por exemplo, na 
obra do 11 i ppe:m a respeito da Allemnlihn encon • 
trnm-so os ostntutos de todas as instituições do 
ensino secundnrio, de todns as facu.ld:o.des, uni· 
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vcrsidndos livrc~,das escolas de primeims letras, 
dos cclfcgios, dos lycous. Quem lõ as obras do 
Hippcuu n:io se deixa sómcnto levnr pel~s dou· 
trinns ou opiniões dclle; võ tnmbcm o quo esta 
estabelecido no:;sos diversos p::~izos. 

Niio sou pa1·tidario •lo ensino· obrigatorio; cm 
todo c qualtJUOr lognr; não pensarei mesmo como 
Victor Hugo, CJUC dizitl • Onde houver um campo 
deve haver um livro •; mas que o ensino obri
g:ltol'io devo ser adoptado nos grandes nucleos 
de popnla•;ão, nos grandes centros, isto pa 1·a mim 
estu fóra do questiio. 

O Sn. DANTAS :-E' um dever do Estado. 
O Sn. MINISTUO no hlPEIUO :-Os nobres sena· 

dores sabem porfoitnm<:~nto que isto de ensino 
ohrigntorio niio é cousa dos tempos morlemos. 
.Tü Lntllel'O, em LG2~, quot·ia o ensino o!Jrigo-
torio... · 

O Su. V1scoxoE no nw DnANCo :-Como meio 
de pi·opnganda. 

0 Sn. :l!iNlSTllú 00 IMPEU!O:- Entiio dizia clle 
com ruzão: • Assim como o l~stado tem o dit;eito 
de exigir qne os eidndiios pegncm em urmns c 
subam n b1·echa para defenderem a plllt·in, on 
montarnm p-twrcln nus po1·lns dos pnl:ccios; assim 
como o Estado tem o direito de cxiR'it• qne os ei
d:,diios pag'tlem impostos, lambem deve tdr o di· 
reito de exigit· qnc cad!1 ~idnclii? s~ iliLlstro, para 
que se possa tm·nar utd a· pat.rw. • 

Sabe \r. Gx. que o gorando t•ci JllllJiicist::t Fi'C· 
dorico da Pru:.:sin ta miJem admiLLitL nos seus Es
tados o ensino ohl'ign torio, por uma circulat· do 
·l7ü!l. 

Ensino obl'igatol'io Lambem CfLlCrin um dos me
lhores :Jdministradorcs dos nossos tempos colo
nines. o Contlc dos Arcos. Na minha provincia 
c do Ílonl'ado SL•nndor pot· MatLo·Grosso, s:I!Jemos 
que a adrninistrnr:iío uo Conde dos Arcos foi J'er-
1 ilissimn c Jli'OVLOitosa ; pois bem, elle procurava 
tornnt· ohrigatorio o ensino primat·io. . . 
:·:.-·O Sn. JIJNQIJIWU dü um npartc. 

0 SR. MINISTllO DO b!PEI\!0 :-l\Ias V. Ex. sabe 
que essa e1·a a opiniiio do Conde dos Arcos. 

O Sn. S!f.YElllA nA Mon·A:-Emm 11seolas para 
o cathccismo de dontrina christtí. 

O Sn. ~u"'ISTno Dfl htPEI\10 :-Agora, Sr. presi
dente, que responcli sobt·c as matet·ins discutidas 
ao hon1·ado senador pela provinda tlc Goyaz,. 
vou repnrur n ccnsut•a que h ontem S. Ex. me 
fez de não llnver comeendo pot• annlysar ns 
emendas npresentndas pel:i commissão do senado 
ao ot·çanwnto de minlia pasta .. 

Devo dizu1· q~w o ort·n}ncnto do Imporia j:í veiLl 
para eS!U l!tlSU tt!O l'CUll7.idO que SCl'•lllO·Ila fJ nas i 
unposSII'Ol nce1.la1: as cmondus pt·opos:us pela 
honrada conHn1ssao do senado. Os golpes pro
fundos quo recebeu o or~.nmcnto do Imp01·io 11:1 
cumnra dos St·s. depuluuos cm qnnsi toda~ as 
verbas prolwstas pelo governo, o rcduzil'aiH 
muito, o IJOjc soll'rcndo [lO I' p:ll'te do s ... nado utw• 
rcdt1cçiío que sobe a dezenas de contos do réis, 
desorganizados llcnrão COI'tos sOt'I'Í(.'OS flUO niio o 
podem sot• sem g-r:mclo detl'imcnto pm·n o paiz. 

Comcouroi, S1·. Jll'osidontc, poln supprcssiío 
CJUe a commissi1o do senado faz da e~coln elo 
minns dn illustre província n r1ue V. l~x. tem 
11 honra rle dever o nascimento. Entendo 'JllO 
niio na convoniencia alguma cm supprimir-sc a 

escola do minns da cidmle de Ouro Preto. Si lw 
nccessidado do uma escola do minas nesta Im· 
per i o, ccrtamen te di! I' C cll1.1 lot• sna sé de na 
província de Minas Goracs. N'uma prOI'incin 
como aquclla que tira quasi' Ioda SU3. I'Ondn dn 
explora~ão .dus min:1s llo ou r~, e onde se podem 
cxplcwar nunns do .fcrt·o, de zmco e tontas outrns, 
não. se Jlúdc dispcnsat• C3sn escola, ncnbnr-sc 
com elln scr:í um grande desservivo. Neste 
caso, a supp1·imir-so aquelln escola, melhm· 
seria acabar-se com o cut·:;o de minns cxistent,. 
na escola polytechnica. 

O Sn. VISCONDE no RIO llH.\~co :-Niio apoiado. 
O Sn. ~\UXISTI\O no IMPF.lliO ·:-N'iio (lig-o que ~c

ncnhc; mas si V. Ex. rccunhocc n utilidude· de 
um curso de minns 11n cnpital do Imperio, 
fJilanto niio dei' O achr~r util. n cxis_lcn_cia ~lo. um 
curso desse estndo IHI proprm provmciU mme1ro? 

Out1·n emenda da co1.nmissão r.lo senado foi 
niio ncabar. como fez .a camnrn, com o instituto 
comrnercial, mas rcduzil-o c mnndnr pnssar di· 
versus de suns cadeiras n outros qunesquer csta
bcleeimentos do inst1·ucçi'io secundaria. 

Aqui colloco-mc nosta altcl'llalivn: ou SLlppri
ma-se de todo o institnto ou cntflo não se sup
primn. A. cnmara dos Srs. depu ta dos ·entendeu 
qtlc devia ser supprimidc!, e ~u penso que .uma 
ele duns: ou suppr11un-sc Inteiramente Ollll:IO se 
supprimn; ddxnl-o como o deixn a i ilustre com
rnissfio niio convem, porque não púdc continuar. 

O Sn. Sfi.VIW\.\. DA l\IO'i"I'A. : - A C<HI101Íssão du 
senado niio sup[H'imiu. tanto como o enmaJ•a. 
· O Sn. "'"'"S'I'no no b1rrwro:-1trus n i:omrnisstiu 
do scnndo suppl'imirt outras verb:1s. Acho que 
não convem n emenda, porq~c ou ntio restaura 
on não suppl'ime 1le todo, deixa um peda~o do 
instituto, qnc desta fúrma niio púde prestur· ser
vi"o alg-i:uu. Po1· exemplo, a cornmissiio snpprime 
as"cadcirns de línguas nllllmií, inglczn o frnncc
zu. Ora, todosn<ís sn!Jcmos que é cxnctnmonte o 
estudo destns linguns que ú mais neccssa•·io parn 
as trnnsaccücs commel'Ciaes, e su pprimir-se estas 
cndeiras c conscrvar-;;c o .instituto corlll'nercial. 
é para que cllc niio du resultado nlgTtm. · 

O Sn. DANTAs:-:\felhnr ,; acnbnr com o insti
tuto, ú n1nis logico. 

o Sn. :lllXISTl\0 llU bll'Billli:-Dc uu::"; lllllll: 
ou supprimir-sc tn.do ou não supprimir-se narla.. 
porrJUC n nem· como quer tl emenda dn commis
são do senudn, ellc niio poderli satisfazer o llnt 
de sua crenr;ão e não podor:i tamiJem ao modo 
algum encaminhar nquclks mo~os que se fjuci· 
rum dcdi<!ar ü cnrrcü·u do r.omnwrcio parn se1·em 
negoiJiantcs cnlendillo~, JlOI'qnc sem o conheci
mento das lin;<tws fl'nncezu, inglcza c ullemti, 
IJJles niío podot·tio tt·ntnr com os negoci:mtos es
trmL·ciros, r1ue nYnltam 0111 nossa importante c:.~· 
pita! o que stio os ÍIH[IOt'lndort•s 011 oxportudoros 
ern gr:.ndo e..;ctda. 

O S11. SrLVP.IIIA IJ.\ Mu'l'TA:- N:io temos alii 
outrus escolas em fJllC se npt'L•ntlnm essas línguas 'I 

O Sn. :IIIXIS'l'IIO uo hiPr.mo:- Si hn outro~· 
log·ni'Os. onde aquollos fJUe se ilcdicnm no estudo 
do eomrno1·eio !"''dom nprcnder nquillo de que 
lôm llC"ossidmle 1.' que puliL•rinm CU!'Silt' no m
stituto eallllllL'l'Cinl. nnl~n o molhar é acabar com 
ollc .•• 

O Sn. Su.YEIH.\ n.\ l\Ion·,, :-Isto ntio. 
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0 Sn. li!INISTnO DO IMPEniO ; - . , , O melhor 
' é niio fnzer ,c~t!' pequena dcsposu PIU!l lhe dei'· 

xou a commrssuo do orçamento. 
Outra surpressiio, senhores, feito pela com· 

missão foi das grntiflcnçõcs aos professores das 
escolns nncturrws. . 

Eu j:i disso hontem que si queremos dill'undir 
a instt·uc('iio puiJiica, ~i queremos que todos te
nham conhecimento das primeiras lições de 
n-rumrn:rtica e de leitura para os usos communs 
~a vida, niio nos devemos esquecer dos adultos 
ignorautes para só cuidarmos dos in fantcs; penso 
que ns e~colas nocturnas pódem trazer grandes 
v~utagcRs á instn1cçiio c educaçiio desses adul· 
tos, que, som rcotu·sos par·n adr[uirirom-na, po-
derão ter por· este meio n facihdado de apren· 
der alguns rudimentos. -

Correlntivamcnte com n suppressiio dos 30:000;$ 
pm·a grntificnções dos professores está tambcm a 
supprcssfio, por parte da commissiio, dos 50:000~ 
para estas mcsmr•s escolas noctnrnas. Niio ncho 
convonicncia un SUjlprossiio por esta rnzflo que 
acnbo de dar. l\fns si a commissiío entender que 
uma gr•nn.do par·tc do povo brazilcir·o, que tendo 
chegado ;í idndo adulta c que fJUercudo atn·cn.· 
der· a ler nflo o pódo fazct· sinüo em ho!"as da 
noite, fJtWndo acnlla o seu trnbalho diurno, por· 
que nu~ llot·as do dia ellc precisa ganhar os 
meios de s1w subsistencia; cnLão acho que o se· 
n:rdo dc1·er·:i conservar n 1•er·Jw tltr proposta, para 
que cstn instrucção possa set· dad:r aos aclullos c, 
:rs~im tenham ·meios do coni1Cccr, nflo s6 a sua 
propl'ia Jingrw, como dat' pequena cultura :r sou 
espirita. 

A cornmissiio foz diversas consideraçüos sobre 
os n sylos dos sur·dos-mudos c dos meninos-cégos 
c di~sc que crnrn p:r!acios as duas casas onde 
estno os institutos dos rncninos-cégos e dos 
surdos-mudos. E:u, apresentando a SS. El~xs. n 
ciJ'r·a elo alug-uel de ambas ns casas, conhecerá o 
senado que em vez de Jlnlacios ntio são mais do 
c1uo duns cas:rs communs ; porque niio prídcm 
attingit· á categoria ole palaeio, nem semelhante 
nornc púde ser dado n duns hnbitur:;õcs, cujo altl· 
gucl é de 13: 8881~000. 

. Cornprchon~lem os nobres senadot·cs que no 
Rw rle .Jancrro uma casn que tcnhn accommo·
da<JÕCS pm·a 80, !JO ou 100 mon i nos e cujo aluguel 
-nnnu~l nfto excedo de 7:000r~. não ródc ser 
noulnun palacio. O governo, pois, niio .ptide 
fnzcr maior economia com o alugnul do casas, 
fJ~lO tenham capacidade para alojar tantos mo-
ntnos. _ 

Pot· menos de 7:000;5, urro se poder::i achar 
sip5o alguma 9nsn de proporções acanlraclas, que 
nuo se prcsttll'a de certo aos llns que se tem em 
vistn. 

A mesma cousa se d:i com os mcninos-des
l'nlirlos. J~sto estnbclocirncnto, ali:is de immonsa 
cnridado o ern cujo tecto a1H·ig-nm-se os ~ueninos 
desl'nlidos, como o seu pro1wio nome o indica, 
sem pai IIOlll rniii o sem protocçiio nlg-umn, niio 
tem a menor· verbn rlo J'ccoiln. De dona Li vos pude 
ajuntar W:!JOO;$, os qunr_:s viio ser applic:tdos 
no estnbolocrmento do otncrnas, de que J:Í -cncnr
roguei o seu clir·octot·; fonte do recoitn não tom 
apsolutar:ncntc ncnhullrn, s~lvo siso quizer con
SJd~rnr· c,omo fonte de recorta nquello poqLleno 
o:-trpendto com fJUO so costuma l'Ornut!Ol'lll' u 
banda do mnsica desses meninos, CfLHlndo con
corro n qualquer J'estividndo puiJlicn ou parti-

Clllar, on nes beneficias dados nos theatros com 
que o nsylo sempre lucra; porque as emprezas 
theatrncs costumam sempre dnr uma recrta em 
favor dqs asylndps. Elle, portnn to, não tem renda 
e torna-se prec_rso que o governo lhe venha cm 
auxilio com a sua miio bonctlca e protoctom. 

Outra emcndn da commissão foi reduzindo :• 
verba dn casa para guarda do documentos, 
limpeza, asseio c eventuaes do archivo publico. 
A dospc~n e~tá orçnda em 25:380~. a emrmda do 
senado diz: em lngnr do 25:380;) diga-se 23:380~ 
pela supprcssão do lagar de obronista, com 'o 
quo concordo. 

Voltando ao nsylo de menino> desvalidos :. 
proposta.do governo consignava 78:87:2~500, a ca
mara dos deputados como augmcntou o numero 
dos que devem alli ser admittidos d·:. 120 para 
WO, elevou a despesa a 89:03:2#500, de urodo 
que veiu aug-mentnr-so cm ruais 10:800,$000. 

Em log-:rr do CI'edito pedido pelo govet·nQ, que 
ora de 79:8321~(;09, acamara dos deputados cou
cedeu o do 8!J: 6321?500 ; a com missão do senado 
niio concordou com a proposta do governo, nem 
com a emenda ela camara dos doptltados e rt'
duziu s verba a 60:000$000. 

Ot·a, a commissiio de orr;nmrmto do senado fez 
estn reduMiio, supponelo que o asylo ele meninos 
desvalidos·_ tinha receita, tinhu verbas suas· 
mas acabo de informar ao nobre senador que 
tal não se dá, que os f(J.:OOO,} devidos ::i caridade 
ptlblica, a donativos que se tem foito vão ser 
applicados no estabelecimento do otncinas, que 
são de maior necessidade, para queo in~tituto 
possa prosperar o para que os meninas nlli -re
r:Ju~os tenham qt1ando sahirom um meio honesto 
do viâa, desde que adquiram habilitações n~ssa;; 
prollssõés mecan icas. · 

E' parn osso IIm, é para a ereação dõ duas otJi
cinns que se rlestina o dinheiro devido :i cari
dndo, aos donativos particulares. 

Inspacmio de saude dos portos.- Propõe a illus
tre conui1issiío do senado que se supprima··a con
signaçflo de 3:28315 j ustificnda pela seguintL• 
despesa : 

Patriio do esoalcr· . 
Remadores. 
Concertos e aprestos do escnler. . 
O nobre senador sabe que essa despesa se faz 

repartida mente com o mmistorio da justilla; que 
este serviço tem sido feito por uma lanclia, hoje 
á vapor, para cujn despesa ambos os lllinistcrios. 
o elo Imporia e o da jusliç~, concorrem. · -

·A vcrbn não é porém inutil, presta sempre 
algum auxilio ao serviço, porque nlém da laneha, 
ha muitos casos cm que se precisa de outros ve
hiculos marítimos. Mas si o ·nobre senador on~: 
tendo que é nbsolut:uucnlc disponsavel, eu cone· 
cordo !:om S. Ex:. · 

Soccorros publicos.-Estuva or·çatl:l na proposiu'
do governo a quantia do 800:0001) ; n commissiio-
uo senado concede 500:000;5000. • 

A respeito deste ser·vico, o nobro senador suLe· 
que niio ttlm sido sutllcicntes nem 500:00015, nem 
800: 000§ , nem 1.000:000,5 , nem 2.000:000~ , 
3.ooo:ouo, ou q,.ooo:ooo~ooo. A despesa com 
ns provincius llag·ellndns rrela süccn nó Norte 
anlla om muito mais de 30.000:000;$; si per- -
du!'nr u sêccn nossu:: provincius, comprehendo 
o senudo que tanto 500:000~ como 800:000,$ é' 
umn quantia minima . 

EDVl\LDO J.-rif'A 
OPEIU\DOR 
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o Sn. DAnÃo DE CoTEGit>li::- A verba não é I 
parn isto; '!. Ex:. está. eugnnudo; é para o estnc.l.o 
ordinario. 

do.300~, Olltt·as ile 400$, outras d:o 500$; e oinda 
ho.re oxtstem muitas proviucías nas quues vnríam 
as cong·ruas aos viga rios. 

O Sn. )IINISTno no lMP&mo :-Si é pnra o estndo 
ordínnrio. nindn direi que 500:000,5 nüo podem 
satisfazer n todns as necessidndcs du~~o scrvit~o·. a. 
todas ns epitlemins emergentes. A da varíola, 
por exemf•Jo, V. Ex. snbe, asso ln o lmperio do 
Not·te no Sul; I! rn1·o o vapor pelo qunl nüo re· 
cebo cornmunicação ou p!ldido do dinheiro para 
3CUdir aos atacndos dessa epitlemía; na provincin 
do Hío diJ .l:meiro. L> J':lro o nwz cm que o presi· 
dente n;lo solicitu soceort·os para curar os vnrío· 
losos. Si .i nnlat·mos a cssus, epidemias que possam 
appareccJ•, corno n da febre nmarelln e outrns 
que ntacnm nossa popnlnclío, a f)u:tntia de-
500:000,5 bem se v!J é insulllciente. 

0/n·as publicas .-0 governo propôz 500:000$; 
11 ~:nmnrn dos düputndos reduziu a :200 :000;$; a 
eonuníssão do senado concordou com essa emend:t. 

A cifra, Sr. JH'esídenle, nssírn reduzida é 
in;;uffi'eicnt.issímn. Bn~ta o nsseio rlc todos os 
estnbelecimcntos puhlicos, a pintnra, os reparo,; 
de todos .ellcs pnra consumir-se os 200:000$. 
Comprehcndcm. poi~. o~ nobt·es senadot·cs que é 
umn rrunntin ríilicnln, porque, mesmo nfio ~c rn
zendo construcoilo nl~uma, o nssC!io, o~ reparos 
de diversos palacios, matrizes. escolas, etc ... 

U Sn. LEITÃO DA. CUNHA. : -i>nra q ne V. Ex. h a 
de 1'3z:er ouras novas nas círcumstancias actuaes? 

O Sn. ~u:-;JsTno DO htrEtuo : -·Eu üstou di
zendo que a verba nem chega parn isso ... 

0 Sn. LIUTÃO DA. CUNHA:- P3ra reparos não 
chegn? - , 

o Sn. MJNISTUO DO hiPEllJO : -Para repm·os e 
asseio de todos cstulwlecimentos publicos, ntio sl> 
da côrte, mas de todo o Imporia, cathcdraes, 
edificios, etc., 200: 000.;\ é uma qu:mtía miníma. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNHA: - Nüo querem ecO· 
·nomia por modo nenhum. · 

0 s·n. l\!INJSTRO DO bfPEUJO :-IstO niío é re· 
pellír economias; si V. J.:x. me ntosl.ra~se, fa· 
zendo um:t rula('iio de todos os edíficíos a carg-o 
do rninisterío do Impllrío, tomnndo 11 média da 
·despesn de cnda Ulll, conforme s~:u destino e su:~s 
dí1nensões, que 200:000~ chegnvum, eu me ca-
laria. . . · 

Falta-me. um ponto impOI't:mle, que é o fltW 
diz 1·espcito n con:;ruas dos víg-arios. 

A commissão do sen:tdo diz na sua emenda 
que as congruas dos paroc.hos encommcndados 
pódem ser reduzidas á rn<llade da qne hojH v.en-

. cem os collrulos, pl'opoudo por isso uma rednco;uo 
de 134:708:$8:20. 
- V. Ex.. snlle, Sr. pl·csideute, que n qucst1io d:•s 
cougruns ú um pouco importauto, porque en~ 
diver;ws épucas houve g-raudn contt·oversía a 
respeito de sa her por q u" v•~ riJas correria ess11 
despesa, ~i pelos co!'rP.s do J~stndo, si pelos coft·e~ 
provinc.i:u~s, pOt'{jLHl ns nssem!Jiéns de p,·ovincia 
em vít•tutlo. dos §§ :f.. • a 7.• do nrt. JO, do 
neto uddícional, legislurum nl:,rumas vcze~ sobre 
negocias ccclcsiaslicos, marc:tndo congruas oos 
vignrius. 

Não havia então uma m~didn certa, umn rc· 
tribui~lio uniforme c constante. Umas provin· 
cias davam aos viga rios cmcommend:ulos congruus 

A lei de 26 Lle Setembro de 1857 foi c1ne prefi· 
xou a congrua· ile üOOt$ para cnda víg:n•io, e do· 
clnron que esta despesa corria por contn dos 
c~fre~ gernes, porque até entüo diversas tínhnm 
stdo tnosmo ns disposkões do corpo le,.isl11tivo. 
A lei de :1.857 !'oí que dcn o modelo pol(, fJUnl se 
devorí:1 executar este surVi(;O, marcanuo a con
ç;ru:t de 6001$; mns provincins hn fJUO, comn ncll· 
be.i ~o dizet',_ tem este servico ainda sof? o do· 
mtnJo das lets ·· pt•ovinciaos e pnfrnm cutP''fU~IS 
do 400,5000. "' " 

ELl tenho aqui a rcla6io, qnc poderei npre-
scn ta r a V. Ex. ( lê) : ·-

, Na província do Amazonas a con~rua é de 
400,$, como no J>m·:l, 1\Inrnnhão, Pi:mhy .. Em 
onu·as, é de :JOO~, como Sergipe, Bahia, Espírito 
Santo e assim por dinnte. • ·· 

O Sn. SJLVJWIA DA l\loTTA. :-A commíssuo 
propuz a rcduc•;ão dns congrttas ú metade. 

O Sn. MINtS-rno DO hti'Eino :-A cummissão 
l~mo~1. o typo de metade dos GOO.;\ para t01los os 
Vtgai'JOS encOilllltendndos. l\IUS digo eu CfUC prO· 
vincíus hn cm que 3 congrua ó de QQO,S, e c1ue 

. esta despesa passou pnra os corres gemes de 
modo que o. Estado oslú sujeito a 1wgar estas 
eongTuas. de QOO,S, f)ne até cntüo corriam por 
conta dos corres províncines. 

• O Sn. SILVEIU.l. DA l\lo'l"l'.\:-Mas )l3ssatu1o'" 3 
emenda, pagarú sómenle 300;5 e port<mlo j ustí· 
Oca-se a rcdue<;ão. 

O Sn. l\IENDES nE Ar.MEJDA:-Niío se jnstiuc:l, 
semelhante reducrão é .nmn injt'!stita clumoroso. 

0 Sn. MINISTilO DO bll'EiliO:-Eu UCOlllJ;,mho 
o ho~Ir!JiiO. sonailor pelo :Maranhão, acho que é 
uma ll1JUStton .... 

0 Sn. 1\lE);DE> DE ALMEIDA:-Sem duyida. 
O St1. ~!INISTn'o DO bit>ERto :-... esses parochos 

já esmo na posse desta congrua de ~aos. já 
a percL•bem, tem essu promessa estntLlidn etn lei, 
de modo qLlO red uzit· n congrua do 4001> n 3!.l0{) 
é cl!rtumentc fnzer-lhes tuna sorprezn. é com
motter uma cmno e;.po!inr.ão tírur-se-lhes um 
cert•) quantitativo com CJtte já cont:tvnm para 
regularem suas de~pe~ns. Mns, si tnl é a 
vontad~:: e o desiJjo dn commíssão nesta parle, 
póde cllu dcct•etar o r1ue entender, certa porém 

·de que nüo acho .rusto. 
O Sn. DAN't'AS : -Venham os concnrsos. 
0 Sn. MENDES DE At.~UWlA: -Não tem ·nada 

uma cousn com a outrn . 
O Sn., Cnuz l\I.wHADO : - O rcmedio é pôr em 

concllr~o as igrejns c collurctn-se os vig·nrios ; é 
o meio de fazer cumprir o :llvar:i dns facul· 
dades. 

O Sn. l\IENDJ's DE Ar.MEJoA:- Ntio vnle de 
nada. 

O Sn. DANTAS :-Os padres bt•ozíleiros quusi 
qne astfio sendo excluídos. 

O Sn. ~uNts-t•no DO IMt>Emo :-Como estamos 
nos occupundo com vigarios, ul!lto qno vem a 
pelJO tratai' t!lllliJCili ÜC Olllrn rorJLtci'ÜO, O CJUO 
tr;unlllll'llle nfto ncho razoavel, ii sen1elhunça do 
que acabo de dizer a respeito d:.s. congruns dos 
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vignrios cncommcndàdos. Reflro-me ú suppressiio 
do cnpelliío do intcrnnto do Pedro II. 

e tnmbcm o que diz respeitoú rcpnrti~iío· de es-
lntisticn. -

O Sn." Srr.vmm>\. nA 1\foTTA :-E' do externato. 
O Su. MrNrs·rno . .oo hrPEmo:-1\!~s o do oxter

nnto é o mesmo que surve no internato, e eu nüo 
achava com·enientc que se sep;orussc do um esta
belecimento desta orde111. o espiriLo religioso : 
assim como ·existem :16 professores e outros 
lnntos sutJstimtos nfio serti supernuo fJUe hnja 
tombem um cnpelliio pnrn exercer niJi os miste
r•es . l~tllig·iosos, e ~ _pequena despçsn r}o GOO;S 
que se faz com elle nuo e que levara n IJnrcn no 
fundo. 

O Sn. Su.vEmA DA :1.fOT1'A :-No interiwto ha 
cnpelliio. 

O Sn. ~~ rNIS'I'HO .oo IMPEnro :-Outra reducçiio, 
com n quoJ tnmbem não me pôsso conformnr, é o 
que se 1·erere aos ompreg·udos da inspct:torin da 
insti'UC~'iio publicn. ,Appello pnl'tl o testemun!JO 
do hon rnrlo $Cnador por Pernnmln1co, que c o 
digno inspector clu instrucçfio publicu, olle po
derá dizer ;i os cmprcgndos darjuelJ:o roparti~'iio 
suo sullicien tes p:11·a l'ttze1· todo o servi to; esses 
empregados estiio reduzidos a um secretario, 
um ollleinl e poucos nm:muenses, e todos fJUCi
xom -se constnntemento ctu· nvolurn:tção de tra
balho. 

0 Sn·. I.~r·rÃo DA CUNHA : -Todo O Oll1[lrcga
do queixn-se da accumr!laoão de trnbnlho .. 

0 Sn. :mNJS'fnO DO brP!lniO: - 1\fas Y. Ex. 
sabe que rruem dirige css!!_s repartições c :o qnep1 
chegam tacs J'C[tt'escntaçucs, tern o nec:cssarro 
discernimento pura conloccct· o que é razonvel c 
o fJUC niio o é .. 1\ftos niio h a n ing·ucm que possa 
razon 1•elmente u izer· que n inspectoria d;o in
stnwçiio put•lica da côJ•t•?.Póde, eom seis 011 sete 
~mpt·egados, dar cxped1onte a todo o sou trn· 
bulho. - . · 

O S11. LrnTÃO D,\ CmaL\. :- Y .. Ex. mnndo re
duzir a papelada. 

0 Sn. MIN!STUO DO !MPJmiO :-De que moclo ? 
A ilispcctol'in tem a seu cargo -todos os trabalhos 
referentes,_ niio só it instnw,ão primaria, mns 
tumbem io secunclnrin, tem elo col'l'espnnder-sc 
com todos· os lentes, <lireetores, p1•ofessores, de
legados de instrucçiio, com o governo, e aindn tem 
n seu cnrgo o grnndc·se1·viço dos _pnpels do con
curso, nas occasiões proprias, c· além disso ser
vem tambem no conselho director dn instrucr,,iio 
publica. . 

Sr. presiLlonte, tenho ocenJHHlo pot• de mais 
a ntlenciio do illustl·e senado. 

0 Sn. SILYEIIlA DA MOTTA:-Folt::t·lho dizer 
_ alg-unw consa, dur :o sua opinião a t•espeilo lia 

suppress1io dos alimentos dos principes. 
O Sn. Mr,~Is·rno .oo I~rr.l~ltro :-V. gx, tomou o 

recndo nntes do on ncubnr. 
O Sn. SrLvmmA J>.\ :/.foTTA:-Si o nobre minis· 

tro in concluil'. 
O Sn. ,\H:"rs·rno DO brPEil!O:- Eu in di~er IJUC, 

achnndo-mo t'utiga<lo, pediu lictJuça no senado 
pnru cone! ui r, promcttendo resposta sobro este 
ponto amnuhii, ou hoje mesmo, si ninguum pedir 
:1 pa!nvrn. .... · 

0 Sn. SXLVEIIlA DA 1\IOTTA:-Pois Ülflltl ndiado; 

O Sn. ~m.-rsTno DO brPEnro: -Ahi posso diz.er 
deRde j:í que aceito o que vciu dn cumarn dos 
deputndos, is.to é, o snpprossão <ln retwrti~ão, 
sendo nddidos os emp1·ogndos u otllras repar
tiçucs. 

O Sn. Srr.YEJUA DA l\IOT'I'A rlá um npnrtc. 
O Sn. :o.nxrsTno DO hlPEnro :-A cnmarn sup

primin c o senndo concol·ua, ncrescen tando CfLle 
sejnm nposentndos os cmJH'o:;rndos que tenham 
mnis tle :1.0 annos de seri·i,o. Nlio posso dci:<:nr de 
concordnr nesta parte, :~té porque esce jâ é o 
modo ·de p1·occder-se. · 

O Sn. S1LVIllflA DA l\IOT'rA:.;;.... Não é. 
O Sn. MtNrsTno .oo l.\rrmnro:- .Nas provindos. 

é sempre assim: qnnndo se exting-ue ornn re
pnrti,_~iio, os etnprcgnclo:O; süo :~ddidos n outt·.n,.e 
preferido~, no ensr:1 de vugns_, tJar:.t os t~espoettvos 
lognt·es ... .Pareec que são estes os intuitos d<l 
nobre com missiio. ·:·· 

O Sn. Sr LI' llJ uA DA MoTorA : -O seu cÓÚeg11 dn 
j nstirn püz na run os empregados dn juntn do 
commcrcio. · 

0 Sn. l\l!NJS'rno DO I~IPimTO:- POl' tanto, peço 
liconç~ no senado pnrn sentar-me, prornettendo 
t1·ntnr em outn• occasiiio dos assumptos ·em que 
não toquei pela J•aziio uxpostn. 

O Sr • • Jf'unqueii•a :-Eu não preten
dia, Sr. presidente, tomut· agorn a pu lavra ; m'as 
vendo que ning-nem a pedia, me vi na necessi· 
dade do fazei-o; purquo;, no corret· de tunn dis
cussão que tove lognr nest:1 cu::;n, ou di:-;se, CJue, 
qu:mdo o nobre ministro do -Imperio viesse ao 
scnndo, .havia de Jho;, rlirigil· algurnas perguntas 
acerca do modo com'o se cstü execLttaudo o de
creto de 19 de Abril deste nnno. 

Q11ando foi publicado esse decl'et~; apressei
me a apresentai' n~stn cnsa um .PI'OJC'?to. -revo
gnn<lo-o. Este prOJecto foi envwdo a tllustre 
commissão t.lc Instrucção publica, e mere~cu o seu 
i II ustrndo nssentimentG. Son<lo postel'JOrmente 
submeltillo ti discussão, npresentou-se um adiu· 
monto, por parte do governo, declarando-se que 
em poucos dias sel'ia pt·esente ao curpo Jo;
g-islntivo um projecto a rosp~ito ~esse asslllllJl,IO. 
~~~sa JH'omossa do gov~:n•no nao set por que; mouvo 
niio foi cumpr'idn. Acredito que occorressem mo
tivos plausíveis. O cer·to é (jtle o pensamento 
do "OV<lrno era submo;tter o dccrtltO ela fD de 
AbrlJ no conhecimento do poder legislativo. 

0 Sn. )1!1\'!ST!IO DO bii•EiliO :-Ainda é. _ 
O S'it .. IIJNQIJJWIA:- Sr. presidente, vi qnnsi 

todas as ollscrvn~'ues q uc tive n honra du olfe
J'ccer ::oo senado sustenta<las pelo .nobre sorwdol'
pcJa provinciu de !lfutto-Grossu, CJ?..ta pnJ:ov1;:o elo· 
quente e Jwtl·iotica ú sempre ou1'1d~1 po~ nus co~n 
o maiO I' prnzor. Tnmben•t. tive a sutrsluçuo de ver 
bonto1u o illu~tre purJumentnr, s~nador pela pro
víncia. ue Guy:1z, sustentur mu1tps dos pontos, 
sobro os qnaes lJnsoei o meu pr'6J~cto _6J.o rovo· 
"'nr•iio ; c to uerulo· Ultl niio menor suLJsfaçuo no I' c r 
q11e muitos dos hon1·ados memb1·os de6~n ~tiSI!
apoinvamo nolJro senador, qunndo se reter1u a 
ille"'nlidade e inconvonicncia desse decreto. 

Portanto, depois de tulio isto, depois das dis· 
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•.mssões aqui havidas, cu esperava que o meu 
illustre comprovincinno. cm cujo critorio eu tau lo 
:~credito, viesse boje dec\arnr no senado que 
eonsiderava nquellc decreto como menos legal, 
e. menos conveniente, e tirar a instrucção pu
blicn do Imperio do estado em que presente
mente jaz, pot•que ninguem sabe Ri tal decreto 
tem de perdurar, si tem de ser sujeito immedintn· 
mente ao conhecimento do podo1· legislativo, si 
as disposições que o aviso de 21 ele Mnio man
•:lou exccntar elevem ser revogadas ou modilica
il:•s, cmlim qual é a lei em que deve viver n 
instrucção publica neste vasto lmpcrio. 

O nobre ex-ministro do lmperio mondou exe
cutar algum~s dns disposioões do decreto, rel'e
ren tos n vonos pontos, e cu trc elles no chamado 
omsino livre, ou frequencia livre, que vem 
peiorar o estado d,, instruc~ão publica, como clisse 
hoje o illustre senador por Matto-GJ·osso, as
RUJMpto este que é uma cltls matcrias mais impor
tantes, pois que diz respeito a tudo que interessa 
:i nossa Qrganização politica e ao nosso future, 
~cndo para maravilh~r que objecto de t~l natu
reza fosso resolvido pOI' um decreto do poder 
executivo, qn:mdo para isso !ião lwvia a miníma 
autorizao1io (apoiados). 

· Ollsorvei n luto em que e~ teve o nolJrc ministro 
do Imperio para niio rl:lpudinr esse decreto. Em 
sua consciencia o illnstre ministro bem viu que 
as 3Utorizações de 1851 o 185:J estavam uiio só 
,;aducns pelo l11pso de 2ti ~unos, como expressa
mente revogadas pela <lisposiclio terminante do 
nrt. :!.tida lei de 25 de Agosto üc i873. Niuguem 
duvida r1ue cssns cnduc11s autori.zn~'ues tenham 
,lesapparecido, em virtude dn exprcssu detQrmi-
ÍHtçüo do 110dcr legislativo, , 
.o·nobrc ministro, em luta com os seus senti

mentos intimes, com as snns Loas tcndcncias, 
o:om aquella dou'll'ina exaJ·uda no seu oxcellente 
aviso sobr•: a não intervenção dos presidentes nas 
>~leiçües de juizes de paz fl vereadores, :~viso que 
o uollre scnadot· pela pro\'incin de ::\-[atto-Grosso 
, muito bem disse que devin ser escripto co) m um:• 
penna ele om·o; o nobre ministro que cu conheço, 
sei que é propenso ú lc:;:nlidadc, á modcraçlio, ao 
respoito dl:lvido aos direitos do poder legislutivo, 
esta lutando comsig-o mesmo, cst:i se vendo cm 
gr:~neles ditlieuldades: porque não decla1 .. 1 deseJo 
Jogo rtúc esse rlecJ•eto uüo púrlc subsistir, por
que foi explldido sem a verttadeira e precisa au
Jo!'izuçlio !e:;:ul ~ 

Pois; senhores, é possível q tle se comprchonda 
que orn uma tnnterin tão mclinclJ·os:~, t1io impor
tante, como o\ e~tn iln instrtlceão publica, possa 
perdurm• etet·11nmente umn ntttorização de 1851.. 
umn antol'izaçüo de que j:i usou cm i8ti6. o nobre 
Vi~conde elo Hcím !Wt.iro, possa perelnrar, repilo, 
o::sta uutoriza<;iio de modo tnl f[UC o poàor exe
cutivo com uma pcnnada mude, dn noite pn1·n 
ü di:t, intciJ•nmcnte n l'llCe dn instrnc.,iío publica 
no Impcrio? · 

Quunilo nos pnizos mais cultos, mais civiliza
do>, aquellcs cm que esta qtlcsWo 'tem sido estu
dada JlOl' COILJJnissües de ÍnflllOritO, por COillllliS
,ijllS pnrlumcntaJ•es, pelos snbios nos trtstitutos lit· 
terarios,uiniln se alll'f.llll cm seus parlamentos u rnu 
disl!u"suo. mintwiosn, uma discussi10 completa 
como a que tO\"e lo:;ur na Bolgica ultimamente, 
~amo 11 <1nn agito11 completumentc, uineln hn 
JlOIH!DS dias, u sociodntle t'runcP>.a, relativamente 
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d celebre lei ilo ministro Ferry; c.ruando nós ve-· 
mos que estas questões du:o,·:;nnizudío mornl das 
socieLiades entendem pt·incipal\llCÍlte com seus 
representantes, c que é dellcs que deve pn1·tir a 
ultima pnlavrn; nós que <1ucremos imitnr os 
p:dzes cultos cm tontas cous:~s, que queremos 
transpluntar para o nosso Brazil todas as insti
tuições quo encontramos espnr~as nestes livros 
a que alludiu o nobre senador 11ela provinr.ia de 
Goynz, quando so trata de urna qucstlio esseu
l!ial como esta, cm vez ele eleliberarmos, per
mittimos :í ndrn inistJ•aciío que o seu sabor re
forme a instrucçlio publica, c isto por um tornpo 
indeterminado! _ 

Duvido, senhores, que boja alguem que ele 
boa fó, não eivado por qualquer sentimento de 
solidnl'iedade politica, possn querer sustcntnr essa 
doutrina, c muito menos um gabinete c1ue 
declara tl'r em suns muos o pendão do pnrttdo 
liberal, Este gabinete nunca devia querer ane
Llar do parlamento a delibern<;iio sobre materia 
tão importante, para commettel-a no poder exe
cutivo, que entre nós tudo nvassalla e ttldo faz, 
porque o poder legislativo não oppüe um dique 
sério a esta invasiío. E' occnsião, tlort:mto, de 
levantarmos esse diqne, qnando se trata de uma 
questão tão gruve como essa, 

g pa·ra que se veja que o cleCl·eto a (]Ue me 
estou referindo, não póclc subsistir; que o nobre 
ministi'O do Im perio, por hon J'n Stlu, .deve expe
dir um outJ'O decreto dec!aJ·ando esse eomo não 
existente; como ll preciso par:• l''odcr pôr um 
pouco tle ordem no~ nossos negocias da instruc
ção publica, pnrn fJtle se veja <Jue esse decreto 
é exorbitante cm tudo, direi qtla olle revogou 
val'ins disposi~ões de leis posteriürcs ~queiJa ca
dncn nutOJ'ização, cm <JUC o nobt·e ex-ministro do 
Imporia foi buscar origem pnn1 seu elecreto. 

Tomos a lei ele 13 de Abril ele 18()6., estabele
cendo a l'requoucia como o!JJ•ig-atorin em nossos 
CUJ'sos snpr;riorcs : é uma lei do Estado. 'L'cmos 
out1·n lei, muito discutida nesta camnra c-na ou
tJ·a, estt~beleccudo •.Jtle os snlislitutos elos prot'es
sor~Js tlus cscolus de medicino possam aRcendcr 
ao lii'Ofessorado elfectivo, imleponclcntomente do' 
IJ0\'0 concurso; é uma ki do Estudo. EntJ'otanto, 
no decreto de Hl de Abril se determinou que 
niio fossCJ. obrigntot•in a J'J'C!Jlli:mcin nos cursos 
SUJlcl'iores o que houvesse segundo concnrso 
pat·u os substitutos dos Jli'OJ'cssorcs dt~s escolas . 
de medicina. Onde hnvia a ntorizncüo legal p:n·:t·, 
o nobre ex-ministro do Imperio re\'Ogar as lois· 
do 18ill, o 1S77? 

Nilo se vô rttlC é un1a grande invusüo, ó nos' 
l'l}dm:ir n menos do que chnncellarin, lnn\;nr aos 
quatro ventos, por um il•:cJ·cto como es~c. que 

, so mandou cx.,;cutar pclu aviso di! 21 d1) Maio, 
YnJ·ins dispo~i~õos illi]LOl'tantissimas, como sejn 
n da fJ'ilfJUISnciu iivrll? Pois entiio nüo é objoc'to 
sério di:;no de estutlo, de meditu~üo e da roso
lucüo do podar legislativo determtnaJ• que nos 
nOSSOS CUL'SUS SnperiOJ'CS hnja Oll não frOCjUl'ncias·? 
Pois as lir!i':ies o as ~a!Jllatinus niio ~fio exercícios tüo 
precisos "para rJUCl os lentes vr;nhnm a o;onlliJCIJJ' 
da cnpncidud~J tios ulumnos, sua applicuçiio, nllm 
de que muitas vezes nuo fnçom inJustil;" no lim 
do unuo? O lento fJUO ni1o conhece o discilllllo, 
que nunca o clmmou :'i lioão, que nunen o viu 
urg-umcntnr nas su!JIJnl.inas, póde fnzot· u injus
tiçn de reprovar esse nlumno, por mais hnbil ql:W 
seja, t!e~rlo que se pet·tm·be no acto do exame. 
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Pois tudo. isto niío mc~ecin o voto consciencioso 
do poder legislativo'! · · 

A questiío do juramento, que o l'lobre ex:- minis
tro do lmperio 'resolveu em um decreto do nnno 
passado, ec1 relnr.iio a todos os empt·egados de todos 
os ministerios, sem que tivesse competencia pat•n 
isto,·questão C]Ue deve ser rc3olvidn pelo poder 
legislativo, nmdu ne~se decreto esta resolvidn 
em relnçiio nos professeores e mais empregados 
·ela instruo~,;; o publica. Quem deu ao nobre ex
ministro o direito de legisJ::u· dessa maneira, e até 
de determinar que aquelles que niio quizerem 
prestar juramento limite n-se a dar sua palavra 
de henra de que ser.·virfto b•)lll ~ 

Pois ent:io n revogn<;ão d., nosso direit0, quo ex:i
gre jurnm~nto pnrn os. can,o~ publicas, pllde ·ser 
assim decidir.ln pot• um ministro I'X p1·oprio mtu·te, 
sem que tenha pnt'll isso autorizaçlio legal"' 

E depois, Si".· presidente, a questão dn des
pesa. l'enho nqu1 li infot·mação ·prestadn pelo 
actual Sr. ministro do Imperio sobt·o rcqaisiçiio 
minhn. O nugmen to de despesn nndn em 3:W:OOO;$, 
n despesa conhecidn ... 
- O Sn. WNrs·t·no DO IMPEHIO :- Só par::t ns F•t· 
culdndes. 

O Sn. JuNQUErnA :-... n despesa n fazer-se com 
a ex:ecu~'iio do reg-ulnmento. Aldm disto ha uma 
despesn desconhecida, que niio póde sct·çnlculndn, 
mas que chegarit nmuito: é a despesa n fazer-se 
com o nt·t. :;, "Jat·dins dn inJ'nncin .: nr't. 7. • Bi-· 
bliothoca; m·t. 8.• Subvon('5o ás cscolns pro
vineiaes; nt•t. :W.• DeJegndos dn instrucr•ão 
publica. • • 
· O Sn. ~HNrsTno DO I~rPEnto :-Nenhuma destas 

despesas se fnr:i siniio por lei. 
O Sn. SJT.vmnA D.\ 1\foTTA :-E os professores 

nmbulnntes '! . .• 
O Sn . .TUNQUilrn.\ :-0 decreto de Hl de Abril, 

pi:tra ser cxecutnd6, tt•nz o nugmento de tlesr,esa 
conheci da de :120 :"000~. é .. n informação que 
obtive da secretaria do In~perio. 
· Õ Sn. ~11:\'IS'l'JlO DO brPEnrO : -:Mas todas estas 
tlospesus n~o pódcm stn· autot•i:r.auas sinfio pelo 
corpo Jegislntivo. 

O Sn . .Tu:-;ouErnA :- Não estou dizendo oco»
trnrio; estou apresentando estas considct·nções 

.~ .. :.ll'arn mostr:~r que ainda, sob o ponto de vista eco
·• , ,;~~nomico, o decreto do Hl de Abril é inadmi~sivel, 

· ' .. : .. '~3:'··porqno nutot·iza uma despesa grande, despesn 
.: '-'·•"'~: conhecida de :J20: 000~, além ela de8pcsn desco
. · .· ··' '•.· nhecidn, mns-qnc de1•e avulta r em muito, c:om n 

· ·:':·:· ·: execut'ão dos nrtigos a que acnbo ele rererir-111e. 

, 

. O Sn. ~nNrsTno DO IMPEnro :- E que ncnriío 
· · ~· som exeeu<.'ão, si o corpo legislativo niio votar 

· fundos. 
O Sn . .TUNQUEmA :-Então n qne fiou reduzido 

esse decreto ... 
Q Sn. MtNrs·rno DO I~li'Ento :..:.. Depende elo corpo 

legislativo. 
O Sn. JuNQUE mA :-... si porv0ntt1rn niio pódo 

ser executado sinflo cm uma corta )lartc, scguo· 
~e que ilcnt·ú mnn o!Jt·n nmtilndn, c sem hat·mo
nin no seu todo. Então o decreto do Hl de Abril 
é simplesrnen to um oujccto pnra SOl' eoJllcm· 
piado, ó umn especie llo objecto do nrte pnrn Sl!l' · 
visto c não sei' ox:ocutullo. 

V. IV 

I ~ I I 

O decreto, portanto, niío de~ia ser expedido:· 
Si o nobro ministro reconhece isto, ·como. parece · 
pelos seus npnrtes; si, como disse nn ·e-nmnra dos' 
St·s. tlepnt:tdos, ·só ex:'ecutnrin ·esse decreto 
qunndo fosse Jci, ó evidente que tal decreto .é 
pelo menos ocioso, c, sendo ocioso e no mesmo 
wmpo symptomntico dn tendencin atlentntoria 

·do poder executil•o do invnrJir as nttt·ibuieõos 
do poder legíslntivo, et·n melhor, era mais pru
dente, fJUfJ e!Je fosse t·evogQdo, o que S. Ex:., 
com os meios de fJllO dispõe, apresenta,se uma 
proposta a este t•cspeito, oa se nproveilusse do 
projecto j.í ex:istent.e nn ''nmnra dos deputados, 
e .então l!ouv!i)sse urnn discussiio séria sobre o 
assumpto, e se resolvesse definitivamente o que 
se houvesse de fazer accrcn da instrucr.fto publica 
no Imperio. • 

O nobt·c senador pela provincia de Goyaz, em 
referencia li ost.e tlc•creto, tratou de alguns pontos: 
disso que niío ptlClin ser executudn a obri
gn~iio que estabelece em relnciio a· todos· os 
meninos l'rccruentnrem ns escolas. O nobre mi
nistro mestiiO reconhece que, corn· eJTeito, é 
esta umn di;posi<;iío ditncil do executur-se nas 
provinci11s. JJit•ei :t S. Ex. que julgo em'todn a 
p:u·Le diJHcil de exeetll:lt'·SO; o qtwnto á sua 
opiniiio de fJLlC muitos paizes Lt;m adopLado este 
systcm.n, observarei "' S. Ex:. quo pa.izes como a 
Fr:mçn c n Dolg-icn oincln 11ão udoptnrnm .o en 
sino obrig-ntorio, e que nos Estnclos-Unidos. s;; 
deixa isto no cuidndo de.cnda um de seus .Estn 
dos, onde exisLe uma Jegisln11iio especi:tl, ndn ·,_ 
ptndn :ls suas circumstnncias; cUrei rnnis que na" 
lng-lllterra é um systomn mixto, é o systenta de 
doixnr qnc urna com missão, eleita em cada dis~ · 
tricto, resolva sobre o c~t~so, tendo mui to em .vista 
a cit·cumst:mcin de serem os meninos empregá
elos n:ts mnnufncturns, durnnte certas hot~ns:,do 
din, o que niio é o que determinn o decrcto,,que 
qnet· que o menino estojn nn e~colnjustnili'ente o 
tempo todo em qne é ]Jreciso que eJ!e·::rÍJ.uitas · 
vezes :•j wlfl n seus pais. A exigcncin 'que:fez o 
nobre. ex-ministro 111e pat·ece inexequivek:,~":· . .' ·:· 

0 Sn. MINISTl\0 DO JMI'ElliO d{L UUl npnr.té;.' ;•; 
O Sn. Ju:I'QUEJR.\:- A idéa que lenho·:,;:r,qué 

Gnisot reprovou completamente o systema do 
en::;ino ohrig·atorio. . 

0 Sn. MINISTUO DO biPE!U0:-1\fas acabOU 
nceítundo-o. . ·':.::,;_, 

o Sn .. Tu;-;ouErnA:- Dizem que nos.\{ít'imos 
dias de -,;ua vidn, qu:mdo a Fr:m~n estava invadida 
o os ou vi elos . d:tqtwllo noiJro ancião· estavam 
sendo J'eridos pelo ruido d:ts :trmas prussinnas, e 
qnnndo se lho cli?.in quo era o mestre-escola prus7 
si ano quem ti11h:t vencido o mestrtl-oscoln francez; 
dizem quo nos seus uiL:mos dias o sabio ancião 
mtl!l:lra de opinião, mns eu uão sei disLo; o quo 
sei é o que se encontrn nns stws Jfemorias, onde 
se uchn exnrndo muito claramente o seu pensa
mento do que o ensino obrig:ltorio niio deyo ser 
applicnllO. :i Fr:m~'n porqno Ó injusto, vexa
to rio its 'Jitlll.Íiins, o que; sendo ali:ís um systemn 
cstn!Jolecido pela conven~fio do 170:l,orn nn opinião 
ddlo do totlns ns tymnuins dessa assemlllén, n 
unicn fuli7.111CJltc que n:io tivera ex:ecuciie. 
o nuo:·o ministro, quo é lido nestns mnteri:~s; 
como reconheço, ha do ver que niio siío sómcnte 
os se~tnrios dn escola conservndorn os que ossim 
pensam, mns t:tmbcm espil'itos ultrn·libor:tes o 
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.illustrndos como nenan, que hegitmn clinnte do 
estabelecimento do ensint~ obr•igntol"io. E o pro· 
prio· Julio Simon, citt1do por S. Ex. hn -pouco, 
declara que elle desej:\r·tl o ensino obrigntorio, 
lUas CJUe, vendo que porn executar este ensina 
ern necessn!"iO a snnc~5o, olle hesitavn diante 
delln, dinnte da milita 'e da prisão : é o proprio 
Julio Simon qLwm dcclnrtl isto. 

Portnnto, como podemos querer t!"nnsplnnt.nr 
de repeut.e paro o nosso paiz, um pniz de ::p·an
des distancias, p_ou~:o _Povo:•do, t1 o1Jrigt•ç5o. de 
mnndtlr os monmos a escoln, quando nuut:.s 
vezes o pni do t'tlmilin não tem ·confinnt'a nn 
mot•nlidnde do mestre, e qunn.do assim se 
vni razer :nmn violencia no seu d ir·ei to pnterno, 
penetr:mrlo no seio da fnmilin pnrn se conhecer o 
seu pessoal e fornwt· n estnli>'tit:n, porque si é 
lici-to aqunlqucr dnr n seus filhos educação cm 
cnsn, o.ag-ente do poder pu!Jlico tem o direito de 
vir á. casa dos pais v8t· n itl':'trucção •J no é dnda 
ao menino. 

Q Sn. VISCOXDE DO 1110 DnANCO:-Estú no de
creto. 

O Sn. JuNQUEinA:-l!:sl:í !:i. 
Ensino livre é umn henitn e..-..::prcssfío pnrn illn

clir aos incnutos. Mas isto não é ensino livro; é, 
como ji• tenho clln rnmlo, frcq uencin livre, porque 
o ensino Ii\•ro pl'Oprinmrmte clito cstú completa
nlente pcnrlo ne~te decm;to, visto qne a interven
çiio do g-overno é mniot· do que nunca nn insti
tuição do ensino >c•.:unelnrio .. Portamo. pollemos 
dizer qne, quanto no ensino livre, este decr.,to 
nudn fez, mas só monte CJii:lnlo ú l'roquencia livre. 

A ·rreqncucin livrú pódo t•grnd:•r :wl!run~, mus 
mnis t:1rue Sú ha de l'ecouhccer o grnnclu mnl qne 
com isto fizeram no frtturo du pu tria. 

Este decreto, St·. presidente, uindn deu o1·igem 
:is occnrt•etwi:ls que conhecemos h:•vidas na Es
cola -·Polytechnic:~ o que lc\'nram o g·overno n 
·trntnr de um modo tnlvoz um pouco aspero ao 
corpo docente dnqnella escoln, que o não . mo
recta. Vimos :ts rnonifestadies dessa mocidade 
espernn~osn, ulumnos ela i~~colu Poly_teclmica, 
em apoio de seus lentes, qrLe elles Julgu,·atn 
menos bem trnt:1ilos. 'l'llllo isto ror::un canse
quencios deste decreto. 
Porqu~, poií;, deixai-o sub;;istir? 
0 UObi'O pi'LlS.idonte 1.l0 conselho,- pessp,a .lli'O· 

vcctn, conhecclloJ'a dos no:;;;os neg-o01os, Ja tem· 
se exprimido por vnrius vezes, o de todos n;; pn
lnvrns ele S. E.x. rcSL1!11brn o pcnsnnwnto do 
que este llcci'Cto niío devia ter vindo n lume, por 
assim dizer. PGrqno, pois, se hesitn ? Po•·que 
se nfio rf;lvogn este uocreto, niio se collocam as 
cousus no nnli~ro pt!, ni"to se nrn·esenLn nns cn
mtlt'as umn rol'ormn ui~o:nn Llu uossa iii ustt·no1ío•? 
Pois~ instt•uação pulllicn lia de viver sé• por 

meio do dispo<idíos tlc rutnlho? Hiío ele estar· vi
gorutido tts di:<pÕsirõus dn refor11111 do :18illí., ha 
dtl ostnr vig·orando esto rel'ormn nn parte mau
dada exccutur, e hn ele estar pcmlen te como a 
espada de Dumoclcs to•ln t1 pnrle c1ne não o:;t:"l 
executn1Ju. a que tom de s~r sujei tu serndiamente 
ao conhcciluento do poder log-blu·~ivo? 

E depois, tnlvcz S. Ex. ,jà tenhn recebido do 
·algurnns congrcg-uçucs reclntnn1;õcs a respeito, 
pois que nlg-LllllUS da~ disposições IJllO se mnn
dnrum cxocutm· sfio untinomicas com disposi~õos 

<a zz" .• J: .zt.a : .. 1' 

;··· 

de ostntutos que nincln · vigornn1 o que· ni.io foram 
.revogados (ctpoiaclo$) ;, · · 

Jü houve t•epr•'.sontuçlio elas .congregnções "dn 
Fnculdncle do llecrfc, segundo Ir em uma corres- .. 
p~nclen1:_it1 publicnda nostn curto, pon~erando·que, 
na o podrn ser execntudo um dos nrltgos do de-·
crC'lo combinndo com o regulamento ele :1.85/j,: 
como, pois, hão de ns congr·egonoi=ies cum·prir os 

· seus deveres dinnte do ·disposicues r.entrndicto-
ri:as? • 

O Su. ~ll:o."ISTUO no 1.\IPEmo : --Não recebi esta 
rcprescntnçi.lo. 

O Su . .Tu;-;Qur;m.~: -De um discur~o proferido 
nu cnmnrn dos Srs. depLllndos, e em cujns pnla
Vt'us tr:mspnreco clnrnrnente n idéu "du que o 
nobre ministro nfío adopta :1s idóns.proclamndns 
neste decreto, e si ussim é, como é que su ~leixa 
~uhsistir umu lei tão imperfeita, que estú ruzendo 
um. enom1o mn I à inslrLl~ção publicn, e co.mo por 
mero do um decreto nno so vem t•emedwr este 
mnl, ou enl5o tlnr nndmnento a unu• proposto 
sobre in~tr·uc,fio Jlulblica CJLlO existe na camnra 
dos Srs. dopntndos? 

O Sn. MENDJ'" DB AL~mto.\ : - Lrttet a?l(Jltis ..• 
O S11 .. TuxQUEll1A :-Isto me _p:n·ecin muito 

nu1is Jc)~ic~o, mnis dip;no 'de S. J~x.; c ~té no co.so·· 
de merecer dos pais dos ulumnos uma outrn 
penna de onl'O, nlcim dnr]twlla com que esci·,weu 
o aviso relativo ús elei~ões do I>uri• (rtpojados). 

O Su. AI'FOxso CELso (ministJ·o da {a::encla) :
. Os nl umnos não promoveriam isto. 

O Su. JUNQUEtnA: -Porque? 
O Sn. AFI'O:-;;;o CELSO (ministro rlu {w::mr/a.) :

Porque os nlLtmnos npplnudiram o decreto. 
O Su • .TUNQUÉ:mA: -Os nlumnos npplnudiru.m 

o decr·eto, dizem11 Ninguem melllot· do qne eu 
, gost:1 dns mnnifcst:•çucs da mocidade, da jnven
; tnde cheia de tnlento; mas todos nós compre
. lwndemos a razão por quo os nlmnlios npplnucU-
r:un: desde. que essn obrign~5o constante de. 
li•:uos, snbbntiuas e frequen~cia ·ncnbou-se, elles 
npplaudern. 

A este respeito roferit•ei uma circumstancin 
que se posson comigo, que é um pouco cara
cte•·is ti c a. 

Vinhtl au cm um desses cnrr·os publicas com 
nlg"Llns moços c\uo Sl.l dit·igimu 1;nrn a cidndo,. o 
dizendo-me el es" que inm a mnt1 roLlniiío em· 
fJUC sn tt•ntnrin de uma manifostun5o. om J'uvor do 

· rmsino livr·e, eu lhos perguntei si émn elfeito elles. 
npplnndinm muito css:• falta de ft•cquencin,. e 
dissor·nm-mc que sim; pergnntei·llws então si 
d'uqui n 10 unnos pensariam elo mesmo modo, e 
elles mo responlle•·nm: • 'fnlvez não pensemos. •· 

Eis nl1i .: pt·esontcuwnlo, n mof•.idnde oxultn, 
mns seus puis, s:.ws fumilius, sua potriu e elles 
mesmos Ll'LlfiLli n ulguns t1nnos hão do sentir não 
lore111 IIJli"OVeit.ndo os dins Lia mochlude, os dias 
cm que n memorin cstü nHiis vivaz, cm que o 
homem cst:i m:ds apto pnrn csltldnr, p:•rn ndqui
t•ir o eonl;ecimento. dns. disciplinus,que depois, no 
silencio do gnbinoto, n1ío lJOclet·iio :1dqu1irit' ·com 
lantu fncilidnile. 

Eu vou ler r.o. senado umn inrormnçiio insus
peita ncercu da l'rcquen~:ia dos osiudnnlos· da Fn
culdnde ele direito do S. Paulo. E' um oxcorpto 
dc nma gnz<ttn conccituudn: 
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SESSÃO EM 12 · DE,AGOSTO. 

Diz. o Correio Paulistano ·de 2ii de Julho c-or-
Tente: - · 

• q ENSINO r.rvm:,:-Enconlrnmos no jornal ncn
.dcmJco- A Rt!acpto- o seguinte quadro d~ fr·e-. 
quepcia que tem lwvi do :is nulas, de (lois da cxe
cu~~ao pnrcinl do decreto de Hl tlc Abril: -

~ A Academia conta 37!l alttmnos distl·ibuidos 
pelos cinco annos do modo seguinte: . 
Primcii'O anno. . :1.29 
Segundo nnno.. . 89 
Terceiro nnno. . 74 
Quarto nnno. . • :l!:l 
Quinto nnno. . . ·. 48 

• A concurrencia 
o avi~o do governo 
prcssií o de pon los, 
médio a seg-uinte: 
Primeiro anno. 
Segundo anno. 
Terceiro anno. 
Qun r lo anno. . 
Quinto :mno •. 

3i9 
:is aulas, depois que baixou 
pondo em re:didntle a sup

lições ·e snllbatinas, é termo 

ii O 
40 
25 
11) 
:1.5 

:1.45 
• ,•.s nulas de direito nacional e economia poli-

tica 1111 mais de :1.5 dias estão sem lentes. 
• Deixaram de frequentar as aulas 234. • 
Eis o que se cltama ensino livre I 
O que se passa na Faculclnrlc de direito de 

S. P::llt!O p:1ssn -se igualmente nn Fnotiidadc de 
direito do Hecire. Aiudn hn pouco tempo de I :i. 
vcitt o nosso distincto collega, senador pelas 
Alagü:i.s, c me disse que os estudantes estavam 
dispersos. 

0 Sn. PAES DE MENDONÇA:- Apoiado. 
O Sn. JuNQIJKmA: -Foi por isso, Sr. presi

dente, que cu tomei a .liberdade de submctter á 
. consideratão do Senndo o meu pr·ojccto de re

vogação. Neli e tr·atnva tambem de alguns pontos, 
J?Orque eu p~nso, com os noiJrcs senadores que 
tallaram. ho.1e e hontem, que essas doutri
nas de 1mport:u;ão· que se encontr~m no~ li
vros podem em alguns pnizes produzit· algum 
resultado, e cm outros niio. As leis, como 
dizia l\fontçsquieu. devem ser :>dnptadns aos 
costumes e muolc do povo. para quo são foi tas. 
Não se póde trnn~plantar leis e disposições rc"'U· 
lamentnres de um paiz pura outro, do me.ftno 
modo que se numda uma machinn da America 
para n Eur·opn c vicc-vc1·sa. A muchina func
ciçn-!1 cm ambo? os hemis\Jhcrios, n1as as insti
turçuc.s, .. ns leJs e regu amentos ntio pódem 
funccwnnr do mesmo modo cm pnizes diversos 

Ha algunw cousa do util ás vezes que convem' 
e se p<>de adopto r; mns niio vejo essa contli~íiÓ 
nas idéns admitlidas .no decreio, com o tlm'de 
embellezul-o, nesses Jllrllins da infancin, ness13s 
professores ambulantes, nessas caixas escolares. 

Cndn vez mo convenço muis de que neste se-· 
culo não é preciso ir illlJ?l'imindo na geraçiio que 
vem o sont1mcnto da ngrotngem ; pelo contrario 
acho que a ger•ação :presente já ost1í muito im~ 
pregnutla d~sso sentimento, e é pt•eciso desper
tar-lhe sentrment!JS nobres,quo elevam o homem. 
Penso que o menmo a quem o pai ou Ilrotector 

I ~ III 

tenha dado uma pequena moeda,:caminhimdo pela· 
rua, e encontrando -um -pobre, deve-:.antes:.dal~a:
de esmola do que ir'c!lepositnl-a na caixa,'·:coJi" 
lnndo con~ o juro do juro. Não ó precisá-' des
portnr tacs sentimentos nn geraçiio-.que vam ;' 
pelo contrario, ri preciso clevnr seu csprrito, não 
~0r:r;ando-lhc a alma,niío tornnnào um ·ser'egoisla, 
IndJITerente a seus semelhnntcs, e unicamente 
cuidando cm nugmcntor um pcculio c tornar-se 

-um homem rico ..• 
O Sn. AI'FONso CE~so (rninistro da fazenda):..., 

Uma cou~a não exclue n o ntro ; pó ele dar me
tade do dinheiro c gunrclnr n outra rne~de. 

O Sn . .TU.'i'QUEIRA :-0 que eu dizia ~ra-que s~ 
quiz enfeiln•· o decreto com essa~ c outras cousas, 
qunnclo realmente nodo tem com a . .instrucção 
publica o e5L:rbelecimenlo dessas rtaixas.·. ·' ·. : 

O Sn. AFF'dNSO Cr;:r.so (minist>'O da (a:::endaÍ':
E cu devo inror·mar a V. Ex. que a institui~ão· 
das cai~as escoh>re~ vai-se desenvolvendo'' côm 
muita vantugcm, sobretudo ena Pllrnanibuco .. 

O Sn. JuNQUBJnA:-Scrá uma outra iiiStituição, 
serão caixris economi<:as de que os p~is devem· 
cuidar, si tiverem cm vista o futuro de seus· 
filhos ; mos propriamente caixns escolares fGr~ 
Fl!-adas com o obulo das crianças será uma cousa 
muito bonita para alguns, mas é inconveniente 
e mesmo i nexeq uivei. 

O Su. JoÃo ALFREDO:- Começa d'ahi a edúca· 
~ão da economia. 

O Sn. LE.i:o Vlll:.Lozo :-Apoiado. 
o Sn. JoÃO ALFll!lDO :-E' uma idóa utilissima, 

que tem feito grande caminho em todos os 
paizes. 

0 Sn. AFFONSO CELSO (ministi'O da (a:::enda.);
Está fazendo na sua província. 

O Sn. JuNQUEIJIA:- Eu tenho minha opinião; 
os nobr·es scn:rdores p>jdem ter a q .:w quizcrem. " 

Penso que essas caixas escolares introduzidas 
cm estabelecimentos de iustrucção publica são 
descabidas, não pódem servir como as caixas 
economicas. Essas, comprel1endo eu. · · 

1\Ias, como dizin, n mocidade precisa presente
mente se1• mais educnda nos sentimentos mo-· 
raes e reli~iosos. de modo a llcarem rilles mais 
radicados cm seu espir•ito; precisa fortificu-ss 
nos sentimentos elevados de moralidade c patrio
tismo, do ·que nos· de grande economia, no cal
culo de ju1·os e da n::tiolagem. 

·Eu citarei aos nobres senadores, que tanto so 
entlmsiasmam com essn economia, o que em al
g·uns pnizcs se tem obtido como ft·ucto dessa ma
terialidade a que se qner reduzir o homem desd$ 
a sua entrada no mundo. 

Muitos escriptores atLribucm a não continua
çtio da resislencia franceza nn ullimn guerrn, a 
capitulação que se deu no anuo de i8i:l cutre os 
francezos c lll'ussianos, no fucto de niio querer a 
nr.ção franceza mais sustentar n g·uerra, de não 
estar mais animada daquclle entltuslasmo de 
:1.792: estava ncostumada ás caixas escolares do 
tempo do Luiz Felippe, o negocio1.1. seu rosgnte. 
resolveu a qttestiio pelo dinheiro. 

O 811. JoÃo ALI'nE:oo :- Gracns :i_ economia os 
f1•ancozes puderam pagar a coutribui,iio de i> 
millwros it Prussin. · • 
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O Sn. JuNQRrnA :-Si os fr:mcozos tivessem 
continuado n dosenvolv.nr os sentimentos patrio· 
ticos que elevam o homem, niio procedul'iam tnJ .• 
voz assim; o em outr·as úpoeas elles niio entra
riam nessa vereda c havwm do solver a fJUCS· 
tão pela sorte das annas. 

disposivões dn lei de :l85~. as de 187~ sohrc a 
Escola Polytechnicn, a rel'orma do :19 do Abril, 
e o n'(iso do ::!:1 do 1\Iaio; porque ludo isto forma 
um em!Jroglio tcmivol, do modo que ninguom 
sulJc n quun tns nudn. 

Mns podem os nobr·es scnnàor·cs fnzer gramlo 
cabcdul dos seus ,inrdins da inl'nncin, dti suns 
caixas escolares ; o quo cu digo é fJllO siio insti- . 
tuit,õeí'" que nnda têm com a nossn organização 
da instruct'iio pniJiicn .. .Jsso, ropitr>, vciu enxertado 
no dccJ·cto, como mcw docurbellczal-o. 

!'reste S. Ex. um ·serviço acal:lando com esse 
decreto, o cstniJcleccndo uma discussão digna 
deste paiz, porque si nós niio podemos nos oc
cupnJ• com a instruer;ão -Jlublicn, cnti10 nüo sei 
qrwl serü o nssumpto digno de nossos estudos. 
De unrn voz est11belcr;omos o principfo de que o 
poder executivo niio póile por si resolver ques
tões dcstn or·dcm ; o todas as vezes que vier á 
luz um rJecrcto como este; os lromcns notaveis 
de ambos os partidos devem lcvant·ar-se para 
prolligol-o c sustentnr I.Jer.n allo o direito que 
compete no poder legislativo. (ltft~tto bem, muito 
bem.) 

O que fica, porúm, de tudo é :> f:tltn do voto do 
poder legisln ti v o ; é fJlW esse decreto roi feito 
para não oxecutnr-sc, o entiio o nobre ministro 
Jará um bom serviço, attondendo ils nossas re
c'lamnções; n1io devo J1car cm pú o decreto de 
:2i de )faio. 

Eu fl.eco :10 honrnclo ministro que attcndn para 
o segurntc argumento : 

Si é procedente a sun opinião de fJUC o {!O· 
verno estava autorizado pelas lei~ de :l8ti1 e :1853 
parn reformnr a iustr·ucçiio pniJl ica, si e,;tus leis 
não e~tnvam revogadas pela do 18i::l, cnt~o é 
claro que todas as disposit'ões do clecr·eto de :19 
de Abril devem ser poskls cm execução provi
sorin, porque aqrtellus autor·iz::tr,,õcs de :l851 e 
:I.StiJ par·u rcfor·nwr D instrucr;ão pniJJica,prillwl'ia 
e secundaria do municipio da curte e sujleriot· de 
todo o lrnporio, rJeterminnvarn que semelhantes 
rerormas fsssem postas cm execução provisoria 
uté que o podúr leg-islativo df'liiJerusse. 

Conseguin:emento, si a logica não fnl!Ln, se
gundo o :u·gumento do S. Ex. e tlo govomo, es
tando cm pú nquellas nutorizn~õcs ele :lS{i:l c 18ü:l 
o decreto de :1.9 de Abril deve· ser integralmente 
posto em cxecutüo pr·ov.isorin. 

0 Sn. )li:"!ST!lO DO h!PllillO :-Não é possiye]. 
O Sn. ;rur.;QumrnA:-0 facto do nobre ex-minis

tro tet· mnndarJo executar apenas certas dispo
sinões deste decreto demonstrou q uc clle j nlgou
se· bnldo de autorizar;üo logisl::~tiva pnrn fnzer 
semolhnnte rel'orma, o ontiio porrJue a fez'! e 
então porqno ó clla snstcnt:1dn ? porqull não se 
revogo, nflo se collocntn ns cousas no seu nnlig·o 
pé o niio comecamos vüla novn ? 

Eu pL•rguntnrei ao nobr·e ministro, desviando
lllO d~stns questões gorncs o referindo-me a uma 
das J'nculdades, o_motivo por que não foi enviado 
{t Europt~, pnra estudar n disciplina f(Lte ensina, 
o illu~tr:1do Dr. Climaco Dnmnzio '! E' costume e 
disposir•:io dos ostotutos mandnr os professores 
do tr·.os 'cm tres anuo~ á guropn pm·n estudarem 
o progresso o Ddiantamento da sciencin. 

O Sn. ll!NISTno o o biPEniO:- Si V. Ex. por
mi tio, posso responder jtí. 

O Sn. JIJNQU!lmA:- .Eu aguardo :1 sun rcsposto 
em occa~iiio oppOJ'tnna. 

Sr. presidente, peço dosculpn ao Senado por 
ostas oiJservanõos que llz ; niio cspornvn fnllnr 
neste rnornonto, mns como tinha o compromisso 
de perg-untDr no nobre ministro si o decreto de 
i9 do Abril conlinunY:l, ou ora revogado, lovnn· 
tei-me pnra l'uzer esta JlCI'g'Llnta, c no mesmo 
tempo ro~.&nr ao nol1re ministro que Jli'Csto um 
servir;o :i instrucção publicn do Iruperio rogula
rizanuo-a. Nós nüo j:odcrnos continuar neste 
cal·ros, ú impossivcl qLte continuem a vigornr 11s 

A d iscus~ão fit:ou ndinda pela hora. 
Retirou-se o Sr .. ministro com as mesmas for

malidades com que fõm recebido. 

SI!:GUNDA PAUTE DA ORDEM DO DIA. 

AC'I'AS JlT.EITOilARS Dll MINAS. 

Enti'OU em discussão o parecer da commissão 
de constitui~,flo letr:t Z, do corrente onno, sobre 
diversas actas eleitoraes da provincia do Minas 
Ger·aes. 

Nilo havendo quem pedisse a palavra, nem nu· 
mero porn votar-se, Jicon encerrnda a discussão. 

MA'fli!CIJI.A Dll ESTUDANTES. 

Scg·uirnm cm 3.• discussão, a qual llcou pelo 
mesmo motivo encerrnda, ns proposições da ca
mara dos deputudos do· corront~ anno: 

Ns. 9::1, Hl3, 2:1(1, e 86, concedendo dispens:t 
aos estHd:mtes Joaquim Israol Cisn~iro, Eduardo 
Augusto Nogtteira Camargo c Olympio 'fhompson. 

LICE:"ÇAS. 

Seguiu-se cm a.n discussão, a qunl tambem 
Jicon encerrada. o proposir:ão da mesma camara : 

N. 22·~. :mtorizando o gO\"er·no a conceder ao 
nuxilinr· da Bibliotheca nacional, Antonio Gon
çalves PiragilJ~. u·m anno dt: licença caiu ores
pectivo ordenado, e n. 227 concedendo um nnno 
de liccJwa com o respectivo ordenudo ao contador 
da Estrada de ferro D. Pedro I!, Antonio José 
'l'ronch. 

PENSÃO: 

Seguiu-se cm 3." rJiscussão, a qmtl llcou 
lambem cncerr:.tdn; a proposiçiio da mesma c a
mnra : 

N. 223, npprovnndo n pensão concedida ao 
11ndro Mnnocl CorrOa de Figuoii·edo. 

Esg-otada n matoria Lla ordem do dia o Sr. 
Presidente Lleu pura ordem do rJia :13: 

:1." pcn•te (até eis 2 3/~ lior11s). 

Votaç;ão uns matarias cuja discussiio ficon en• 
cerradu. 
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Continua(!iio da 2.• discu~siío do nrt. 2. 0 do pro
jecto clo lei do areamento, relativo üs despesas do 
ministcrio do.Jmporio. · 

O Sn. :1. • SECRETAmo deu contn do seguinte 

EXPEDIEN'l'E. 

2.• pm·tc (âs 2 3/(1. lto1'CIS ou antes). 

2.• discus~iío dos projectos do Senado: 
Letra-B-do co!'rcnte nnno, dispondo que 

serão decla rndns de 2. • ~ntrancia ns comarcas que 
actualmente siio de L•, cujos sécles 011 estejam 
em pontos servidos po1• Ynpor, 011 estejam si
tuadas a menos de 60 J;:iJomctros de vias fcnens. 

Letra-H-do corren.te anno, declarando que o 
favor concee:lido pela lei de 22 de Junho tle :1866 
é extensivo üs filhas dos officines do. exercito e 
da armada, fal!ecidos antes da 11romulgação da 
mesma lei. 

Levantou-se a sessiío ás 2 3/(1. horas da tarde. 

CC.• Scssüo c>n ll.3 de A;;;o .. to de JIS7~. 

l'nESIDENCIA DO sn. YISCONDE DE JAGUAnY. 

SUl\UfARIO.-EXf'IUHBNTR.-Occurrcn·cias nn cic.lntlc rio .Tuiz 
do Fdrn.. Discurso c roquorimonto do Sr. Corroia.':""""Roc1a
mnçn'o do Sr. Silveira tia :\fotta sobro um purocor du com· 
missfio llO orcnmonto,-PR1:4RT1U. l'A"R1'R DA ORDIUt DO DfJ ... 
Actu.s oJoitOI'a.os tio .:\fi nus. ApproTnção Uo pnl'oeor.-Matri· 
cula-Actus tlo ostuclnntos. Ap_provução cm ulLima discus:o;ffo. 
-.LicHnçus: no nuxilhu• da DiUiiothocn. nacion:~.l. Antonio 
f.;onçalvc" Pil"a~iba, o ao r.ontador Ua Estrólt.l:L de Fo1•ro D. 
Pedro H, Antonio Josó ~rroncll. Ar:rrovaçilo nm ultimn 
discusslt'o.-Ponsüo no pndrc Mnnool Corrén do Fi~noirodo. 
Anprovnr.lio cm ultima iliscus.rdio.-Orçamonto do Imporia. 
-DiscurSo& dos Srs. J'ol'io Alfredo, ministro do Imporia o 
Dar:!o do Cotogipo.-SEGU:-i'P.\ PARTE DA onoB~t DO DtA.
Clnssin.caçfio du comarcas. ])iscurso llo Sr. Corroia. 

A's H horas da manhã acharam-se presentes 
31 Srs. senadores, a snber: Visconde de Jng-unry, 
Dias de CurYolho, Cruz Machado,. Barão de Mn
mnngunpe, Godoy, Chichol'l'o, Luiz Carlos, Jun
queira, Barros Barreto, Correin, João Alfredo, 
Boriio cl~ Cotegipe, Visconde ae Abaetú, J:lnriio 
da Laguna. Visconde do IUo Bronco, Diniz, 
Bnr1io do Mnroim, Uchôn Cavalcnnli, Pnes de 
1\Iendonra, Leitão da Cunha, Visconde de Muri
tiba, Jnguaribe, Dantas, Visconde de Nictbcroy, 
Bnriio de Pirnpnmn, Ribeiro do Luz, Antiio, Pn
ranagu:í, Leito Velloso, Nunes Gono:'nlves e Af
fonso Celso .. 

Comparecermn depois os Srs. Cunha e Fi
gueiredo, Fnusto de Aguiar, Silveira do Mottn, 
Vieim. da Silvn, Cnndido 1\leudes, Fernandes da 
Cunha, Marquez do Hervnl, Teixeira Junior e 
Sinimbú. · · 

Daixarnm de comparecer, com cnusa partici
pada, os Srs. Conde de Bnependy, Dtlque de_Ca
xins, Diogo Velho, Octnvinno, Sil1•eirn Llilbo; 
Almeida e Albuquerque, Sarniva e Visconde de 
Bon'l Retiro. 

Deixaram de comparecer, sem c~ usa J.>nrlici • 
pnda, os Srs. Bnrno de Souza Queiroz e Vtsconde 
de Suassunn. 

O Sn. rnESIDEN'n: abriu a sessiío. 
Leu-se a nctn dn sossiío nutocodente, e, niio ha

vendo quem sobre e lia fizesse obsorvaçues, tlou-se 
por npprovndn. 

I ~ III 

Officio do presidenta dn · proyincin' do Rio 
Gronde do NorLC, de i do mez proximo llndo, 
re~ettendo dous oxemplurcs impressos do rela
tot·w com que o Dr . .José Nicolau Tolentino ele 
Cprvalho.pn~sou n ndministrnçiio <ln dito provin
cw, no dm ü d.e i\Inrço do corrente a1mo, no Dr. 
.Ma.nocJ Januano Bezerra 1\lontene"'I'O.- Ao :n·-
ch!VO. 0 

O Sn. ConnmA :-Peço a p:1lavra. 

O Sn. SiLYEIUA DA 1\fOTT.\ :-Peço n palayra 
pela ordem. 

O Sn. rnESIDENTE :- ·Tem a palavra o Sr. 
Correia. 

OCCUnnENCIAS NA CIDADE DO JUIZ DE FÓRA. 

O Sr. Correia :-Ainda h ontem o nobre 
senador pela provincin da Bahin leu ttlll tele
gTar»mn, em que se lhe dnvn a triste noticill. do 
ntlentndc:>, de que fôra victimn na ciclocle do Ba
no~~nnl o !Ilustrado e digno ex-deputado Almt!ida 
Nogueirn. · 

Sobre este triste facto te'Uho tambem o se,...uinle 
telegTUOlllHl : 

0 

• O Dr. José Luiz oggreclldo ~ :1 hora da tarde 
nn collegtor_ia do -Ba!wnal por um grupo de vinte 
pe•soas. F1cou fer1do por uma punhalada dado 
por posson conhecidn, e um outro .ferimento na 
cnbeçn. Os ferimentos considera elos leves· acha-se 
livro de perigo. ' 

• A policia. esteve presente, pt·otegendo os ag
gressores. O JUiz de dit·eito pediu providencins.• 

o. Sn. P.uv.NAGU..i.:- O juiz do direito ri pessoa 
n1u1to dign:1 e em quem muito confio. 

O Sn. ConnEIA:- Hoje vou tratar de um outro 
facto, em que se nchnm envolvidiis as autoridndcs 
policiaes: refi re-me ü retirndn do juiz de direito 
da comarca do Juiz de Fóra. · 

O SR. J.AGUAniDE: -Neste andar van1os no 
abysmo... . • 

O Sn. ConnEU: :-Sobre este facto lerei o que 
se diz· cm carw, dnquella cidade, de :10 do 
corrente: 

• Intimado para retirar-se em fiS horas, f.JUe 
deviam ser asgignndns ao jniz do dit•oito hoje in; 
2 hqras da tarde, por desordeiros nr.ulados pelo de
legado de policia .Ernesto Goma, êom as costas 
quentes elo chefe liberal Dr. Joilo Peniclo. e pre
cedidos de musica, fogos o umn bandeira ver
melhtt (que .i ti estnYn preparada) com o dístico 
.-Jt1s~çn d'! povo:- hoje, .no tt·em dM G r~a 
manhn, partm pnrn essa côrte o Dt·. Barboza 
Limn, abandonando sua rospeitavcl esposa, ain1l::t 
mal rcstnbelocicla d:r gravo enfermidade. 

• 1\lllu amigo; isto é horrivel I Para onde nos 
levam? • 

O Sn. GODOY :-E' a reprodncçiío das sconas de 
Botucatú: peço a palavra. 

o Sn. ConnmA :-Com effeito, Sr ... presidente. 
para onde nos lovnm? Multiplicnm-so os crimes I 

EDV/\LOO cr.-ri:fÁ 
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Para confJ':mgcr o coraçiío pntriotico bnstn n 
Jcitm•a dos dous relutorios do nobre ministro da 
justiçu, onde s9 n.nrram innnmc1:os attçntndos, 
que pnJ'cccm mdtenr que o Brnztl se vm barba· 
ri~nndo. · 

Em muitos dellos, n nutoridnde policial·c os 
agente~. dn fo1·~m puiJiir:n llg-m•nm c:omo pnrtc 
princi1wl, ort como protectm·cs dos que os com· 
mcttem. 

Otl tms vezes os mundõcs de nldein fazem im· 
pOI'nJ' n sun vontnde dcsorden:Jd:J e despoticn. 

E llOIICns, muito poucns si•o as not.icins qüc 
temos da puniçi10 dos crimiJJO>'OS. 

Si, est.antlo nbe1·tas :~s camnrns o c ln-
mando nós con~tnn•cmenlc pelo imperio dn lei , 
repetidas scenAs do violcncin ;;c d;io, o qtw nfio 
devemos temo1· qn:mdo emmudecer n tJ'ilounn 
pnJ'ln.mcntnr? .Su!JJ'e e:>te estndo de cotlsns JlCt'o 
no governo CJUC rcflic:tn mnclurnmrmlc. 

E pnlo rpw tocn nos ncontecimcntos dn co· 
murc:n do Juiz de Fóra, em que, c:omo ncniJei tlc 
rcl'erit·, es tiin envolvidas ns nutoJ•idndes poli c ines, 
tenho necessidndc de infoJ·mnções. PDJ'n o!Jtcl·ns 
von tm· n !Jonra de sujcit:•r ú :~pprovnçiío do 
senado o scgninto requct·imento. 

Foi lido,- npoindo o posto cm discussiio o se
guinte 

Requerimento. 

' Requeiro que, pelo ministerio d:~· justiça, se 
pcç:m1 in rorm:wõcs no govet·no acerca das gTn \'OS 
occllrrencins qr10 se liSrn dndo nn cidade do .Ttliz 
de Fórn, o <JllO J'OJ't;arnm o juiz de direito dn co
murcn a J'etil'lll'-~e d'alli no úin 10 do corrente 
mez. -1lfcmoct Fnwci.,co Cm'l'eia. • 

O Sn. AFFONSO CEJ.~o (miuislt·o da fctzemla):
Peço a p:~l:rvrn em tempo. 

0 .Sn. l'IU~SJDENTE:-Ficn adindo. 
· 1'em n pnlnn·a o Sr. Silveira dn l'ifot.tn parn :t 

aprescntnçiio de projecto de lei, requerimento ou 
iudicn610. 

o s~. StLVEJll,~ D.\ 1\IOTTA:-Pedi a palavra pela 
ordem. 

O Sn. PIIE~TDEN"I'E :- Pelo nosso regimento a· 
palnvrn pela ordem é ~ômento p:11'n indicur uma 
melhor dircc~'iio aos tJ'DiJnlhos dri casa. 

11ECT.A~IAIJÃO. 

O Sr. Silveira. da :ru:ou:a:- Direi 
no Scnndo o ohjeeto, tle que vnu oceupnr·mc e 
V. Ex. clnssifiÍ!nr:i cotnojnlgnl·.ju:;,to, como sem
pre, e cm me submettcrci :\ sua elnssificno~o. 

vr,iu rernettido 1í commissfio de orçnmcn.to um 
projecto dn enJillll'fl elo~ .Srs. deputados :~ntori· 
znndo a cnmarn Jnunieipnl dn CÜJ'le n fnzm· um 
Cffi(li'CStimo de ~.01JO:OU0,5 .. l~ste projcctu J'oi l'fl· 
meuido ü coJnJni~s:'lo e um dos meus honJ'tHlos 
colleg-n><: J'elntOJ' do !ln,. d~u pu!'Ocot· r1uu mo. foi 
upreseutado. JJiscoru:lltuo uesso purecer, pcd1 og 
pnpcis c, tendo-os ol.1tidn, cxnmint!i-os, com o 
<JUI.I rcl'orcci u minha opiuiiio om contr·nJ·io, nn
nuncianuo no JliCJl nobJ'O nmigo, o .Sr. Bnriio de 
Cotegipr•, relntor dn con1n1i:.-~ilo, que, no cn~o de 
sn'Stcntar u coinJuissi'lo nrnwlle parecer, e1:1 tinha 
necessidudu de dar voto separndo~ 

Ern direito mou, como membro da commiss1io 
do orçnmcnto, dar ;toto separado em re1nç1io 
:íquelle parecer. 

O meu nobre mnigo, rclntOJ' dn commissiio, ou
viu de mim alguns csclnrccimeutos no sentido das 
itlóus oppostns no parecer da commissfío e S. Ex. 
disse-mo r1nc ·prutcndin modillcnr o tJ•:riJulho. 
Fiquei 110is cspec·ando cst:~ modiJ1cnçiio para emit· 
tiro mctl voto. sepnrado. 

Enti'utnnto o illustro rolntor da comn1iss1io de 
or•;n\JJOnlo ndoecou c constou-me hoje, com sor
flJ'ezn, CJlle outro membJ'O dn commissfío, r1ue em 
f:dtn do .Sr. Bm·fío de Coteg·ipo den nndnmento n 
este negocio," npJ·csentou o pnrecer na mesa sem a 
m!nhn assignatura; .. 

.E' direito· mctl, como membro que sou da 
commissiio, rec:lumnr o Jllll'ecer pnrn proferir 
soiJJ'o clle o metl voto, JlOI'<JUC entendo rrue 
nenhurnn commiss1io t.em o direito do subtrnhir, 
quando snbc qnc hn voto cm sep:~rndo, quando 
sn!Jc que hn opinifío em contrario, ns mnterius no 
pnJ·eccr dos membros dissidentes .• 

Or:~, tendo sido informado pelo officinl da nctn 
qnc foi lido o paJ·cccr, devo declarar a V. Ex. 
que reclnmnJ•in immcclintnmcnte, si tivesse ouvi· 
elo ler o mesmo parecer, sem n minhn nssignntura. 
V. Ex. sabe que n leitura do expediente escapa· 
muitns vezes na primeira hora de inuttenção, 
que ha cm qunsi todos os parlamentos c neste. 
Si tivesse ouvido, fa1·iu log-o notar essa lig_eiroza 
com que se apresentou o parecer, c mostrnrrn que 
ess11 procedimento era irregular. Como pori:\m 
V. gx, conhece, l!n uma descnlpuvel innttençiio no 
principio dn sessão para leiturn dos trnballlos, e 
nnturnlrnente escnpotl até n V. Ex. essa observn
çfio, que poderia ter feito, a de que o parecer 
não estava nssignndo por todos os ri1embros da 
commissão. 

O Sn. Pnm~IDEN"m :- .Eslnndo assignndo pela 
maioria, é bnstnnte pura sct· recebido na mesa. 

O SR. SrLVErnA DA l\IoTTA :-Bem; estando 
nssignado pela maioria, é bastante; ·mns não era 
bustante desde qne, em conl'erencin da rommis
süo, se tinha annunciudo que hnvin discrepnncia, · 
querendo um membro. da commissão exercer o 
direito de dnr voto em separado. 

O Sn. l'HESJDENTE :-O que era ignor:~do pela 
mesa: 

O Sn. SH.YErnA DA l\IOTTA:- Sim, senhor • 
nem ruço incJ'ep:~çiio a V. Ex., mns n quem 
apresentou o parecer nn mesa p:mo ser lido, sem 
que eu tivesse enunciado o meu voto em separa
do, tendo etl de'clnt•ndo formalmente nu commis
são que o lwviu do dar. Qnem apresentou 6 
porccor niio l'oi " relnlot· dn commiss1io, porque 
este estava doente; nii•> sei quem foi que; teve a 
devoçiio de npressm· esse negocio. 

l'o1·t:~nto, Sr. presidente, creio que tenho o 
direito de .reclnuwr o parecer pam Llnr nclle o 
mctt voto er!l ~.cpurndo; si V. Ex. çmtende que 
tenho esse dtrcJto ... 

O Sn. I'HJ~SJDJlN'I'E : - O caso é novo ... 
O Sn. Srr.YJWIA DA 1\[0T-rA: -E' novo •.. 
o Sn. I'UJ~SIDEN'J'E ; - ... entr•llnnto, como a 

recluruu~ilo do nobre senndor teutle n melhor 
esclarocur o Senado, parece r1ue está no cnso de 
se r utteudidu. . 
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0 Sn. SILVE!RA DA MOTTA:-.Eu reclamo Opll· 
rccer para dnr meu voto em separado· nin,..uem 
pódo tollwr· o direito qne o Scnndo Íne deu de 
opinar: s~bre ns ma terias que silo remettidns ú 
COTilllliSSIIO .. · 

prlchosnm'ento alterada pelo ministerio a que o 
noJ.:Ire ministro perten(:o. l\fus, sinto dizei-o, o'· 
honrado Br .. ministro do Imperio, que teve um 
impulso di.~no do Jonvor, p:u,.eceu recunr Jogo·· 
depois. N:io ntnrmo si S. Ex. len nn pllysiono
min do honr·ado Sr. ministro dn J'azendn' nlgum 
quos eoo, itlgun1u :unençn que indieasse,.niio·a· 
remos:<:l do conliio de sedu, mns urna or·dom dt~ra 

Siio ligeirezas que é preciso eVitar. 
O Sn. PnE~TDENTm:-N1io lwvcnrJo rcclnr.nnr.1io,' 

it mcsn fará devolver o pnrecer no nóbre senador. 
c cruel Jl:Orn estripar-se, como aconteceu no seu 
nnt.1el.'ss.or. O eorto, por·ém, c isto parn·mim é 
~ignil1entivo, foi que o honrado Sr. pr·esiclcnte 

O Sn. 'sn.vEmA DA 11-JOTTA:-Recll'lmo o pa
recer pnm dnr meu voto em scpnr:1do .. 

Pnil\I.EIRA PART.E DA OnD.Ei\I DO DIA. 

ACTAS ELEI1'011AES DE ~fiNAS. 

do conselho, tendo onvic.Io scnrpre ntl.cntnrnonte 
o Sr. ministro du justiçn,qunsi pendenc.Io·lhe dos 
lnbio:<, con'l o enl!)evecimento de ecr·tos p:ds qunn
do ouvem os cantos dos filhas e até o componham a 

Votou-se e foi .npprovado ·o pnrcc<~r da com· 
. missiio do constitui~,;, o, letra Z, do cor·renl.e anno, 
sobre diversas uctns cleitoroes da província de 
Jrlinus Gcrves. 

exccut;fio maJ·cnndo o compnsso, nfio estava h on
tem com ns mcsmns disposiçücs em pr·esen(•n do 
honrndo ministro do Imperio; Isto paro mim é 
mon symptomn. . 

Pnrn o hflnrndo Sr·. presidente do eonselho, 
pnrn o sett systemn ele violnçiio const:mte cln c'on
stituiçiío e c'ins leis, o Sr. m inistJ'O da ,justiça foi 
o Nlei!Jor aehndo. O nobre ministro do .Lmperío, 
porém, com o seu :rviso expedido no [ll'Csidcnte do 
Pnr:í, mostr·nndo ·o intl!nto de n5o seguir nesse 
cominho, conLr·nveiu :10 estntnto dn eompanbi:t 

:M..I.TlllCULA DE ESTUDANTES. 

Foram igualmente npprovac.las, pnrn ser.cm di
rigidas :\ ;:wncçiio imper•iol, :1s protlosi(•ües dn 
camnra dos Srs. deputndos, uo corrente'nnno: 

Ns. !9:3, ·21<> e 86, concedendo disponsn nos es· 
tudontes Joaquim Isrncl Cisneirà, Eduardo Au
gusto Noguerrn Cnmnrgo e Olympio Thompson. 

_LlC!lNÇAS. 

.Foram tarnbcm nppJ•ovndas, ·para sr.rcm cliri
gidns ii snncoiio .imperial, ns proposi~•ücs : 

N. 224·, atllorrznndo o go.verno pnrn conceder 
ao auxiliar da Bibliotllocn nncionnl Antonio 
Gonf'nlvos Pirng-ihn, um nnno de licença com o 
respecth'o ordenndo ; 

N. 227, concedendo um nnno de licencn com 
o respectivo orrlonodo ao contador da estráda do 
ferro D. ·Pedro II, .Antonio Jesú Trcnch. 

PENSÃO. 

Foi tnmbem npprovndo, para ser dirigida á 
sonc<,;üo imperinl, o proposi~fio: 

N. 22:l, npprovnndo a prmsiio concedidn ao 
pndro.l'rfanool Corrua de Figueiredo. 

ORQA)!ENTO DO J)ll'Enro·. 

Achnndo-sc nn saio immcclinta o Sr. ministro 
do Imperio, fqrnm sortcmlos par·n n doputaf'iio rrue 
o devia roceiJcr os Srs. 13urfio flc PirnpnmÍI, Chi
chol'l'O e Burros Bnnclo, e sondo o mesmo senhor 
introduzido no saliio com os J'OI'lllalid<tdes do cs
tylo, tom(•U nssenlo nn mesa it direita ·u.o Sr. Pre
sidente. 

Continuou u 2. • c.liscussiio do nrt. 2.• do pro· 
jacto elo lei elo or•:nrnento para o exer·cieio do 
1879-:1880, relativo :.is despesas do miuistcrio 
do Imperio. 

O Sr • ..J'oiío AU'rec:lo:- Sr. presi· 
dento, cu quizern r·onovar no hom·aclo Sr. minis· 
tro do Irnpor·io os louvores que lho dir·igiu hon· 
tem o nobi'O_ senndor pelo pr·ovincio do l\Inlto· 
Gros~o, n proposito do aviso r1ne S. l~x. expedira, 
l'estnboleccndo a vertladcira doutrina du Jei, cn-

I ~ I 11 

(l'isculas) ; niio fH.,de ser conservndo. ·"' 
N1io fJUero, senllo1·es, clnr n ninguem o direito 

de supp•jr qne f:r!)O opposi<;üo e:qH·ichosn n p;o
vcrno ulgun1; niTo a l'tlJ'hl n~ ontrn C~lmar:.l, tne
nos n farei nestn; n.ws, tendo-me dcclnrmlo em 
opposit•5o ahert:1 c fr·nnca no minister·io de 5 de 
Janeiro, preciso insisti!' nos motivos que lTIC col
locnrom nestn posic5o, p~~ciso dizer com a maior 
ln rgncza porqne é qno tno separ:~do estou do ga
binete or·g-aniznclo e presidido pelo honrnclo se
nador pela província dus Ala;::-ôas. 

No mett ullimo discurso nrticnlei factos, dos 
qua<"S scg-u1·amcnte :>e póde deduzir que o nobre 
pr·esidentc do conselho, pi!la sua habitual ne;..:-Ji
g·cncin, pois S .. E:x. cltcgu n eonressnr e1n ~ISSLun .. 
ptos imporLnntcs, Cfne n1io viu n lei, ·Cftte nfio a 
oxnmir·1ou, nem :r conbece ; o nobre 'pre>•idcnte dq, 
conscllto, dig·o, nfio ,; de eerto o capitiio du Ca
mües, (IOrque o grnnde epico nunca louvai·in o 
capitiío que dissesse -cu n5o cuidei- e n regra 
do nobre presiduntc do conselho ó niio cuid:ll'l 

S. l~x. conJ'essn erros, confesso-os antccipnaa
mcntc, conl'essn-os depois, mn~ conl'tllldllld(l a 
energ-lnstíllia e doei I, que é unw g-rnndef]Utdidnàe 
do g-over·no, com :r o1Jstin:~~•5o, sempre eulposa e 
semtlrc condemn:rvcl, pcrsevcrn e111 susten ln!' os . 
netos qucrecouhcccn cr-roneos, o portanto nlio é o 
snbio fJUC so envcr~tonlw dos sous erros, mas n5o 
se eiiV!.'I'g'Oilhn de COITÍg'ii·OS; O JlOI' fim, menos 

· fJUC tnllO o noJJro presidente uo cunsclho podorú 
ser o ministro c.Ic Socr:1tus, porqtto o J;"rnndo philo
sopho PJ'cfcrin par·a n govornn(;tiO do .l~stndo os ho-

.mens pr·ntieos, bem succcdiuos nos sens empre
hendimentos, e S. :Ji:x. tom cm· tntlo fJlllllltO se 
motto tnmnnlrn. inJ'olil:idndu, qno é do lamentar· 
como um ei<lndüo !fio illnstrndo e respeitavcl, 
dotado de tiio bons sentimentos e t5o bum collo
cndo .na cntleira do sonndor·, o em outrns pósir;líes 
em tJllO seus cnnselhos o seus netos podiam ser. 
aprovoitndos, niio f)Ossu cr•eur· o dirigir com vun· 
tugem uma, situnçlio politica. 

Ao nobre presidente do conselho pelos seus 
dotes nntul'!lcs do espírito c do cornçfio, o ntó 
polos ser v i~ os que tom presto do cm algumas 
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car1·eirns,. póde·se npplicnr o que:ae'lord Pnlmer· 
sten dizia Sir Robm·t Puel :·-N'ós:ocombntemos. 
ma~ temos orgulho de possttil·O .. "·•·O que.o·nobre 
presirlente rlo con;;elho não pôde pretenrlCI' é que 
cs~e pniz, 'depois de wntns decepções P!)r que tem 
pnssndo sob o governo de S. Ex., ace1te·o como 
homem :opto pnt•n dirigir uma situnçiio politica cm 
difficeis ci·rcumstnncias que mais dilllceis se tor· 
uavnm depois dos erros que tem cemmettido. 

Senhores, semp1·e que estudo a organizn.ção do 
ministet"io de ;;·de Janeiro, o que pa1·a llllm fi cu 
patcnle. clnrissimo. é que o nobre presidente do 
conselho :oberrou ele todos os princípios que o 
deviam ::;uia1· n:~qtlella con.itmeturn. . . 

Comprcllenelo dous modos· de organiznr minis
terici: primeiro, e esta é a regr11, quando um 
partido é veucetlor nás urnas olcitoraes ou por 
quacsquer outrns mnnifcstar:{ies da opinião pu
lJiicn, d:1s qu:JC5 a corôa é juiz competente ; nos!c 
CU80, o chefe vencedor sobe com os homens nuus 
capn:ws uc realizai' o progrnmmu uo pnrtido, 
e não tem o dit·cito de mutii::u·, restl'ingit·, ou 
alterat· esse progr:11nma; isto lhe é prolti!Jirlo 
pelos princípios convcncionnes da mornl ilos par· 
tidos. , · 
- N:ío posso npontnr neste momento nutoridnde 
mais nccitavel do que n ele May, antor da his
toria constitt1cioüal de Inglaterra, cujas palavrns 
lerei ~ 

• .·\S rclnçücs entre um chefe de pnrtido c seus 
adhei'Cntes s~o rclnPücs ele confinn"a mutua. As 
foculundcs dos choré.s dão nos adl)crontes união 
e foren; o 11l111Wl'O dos ndllcrentes :.sscgurn no 
chefe· o poder político. Os adhcrcntes oJ!'tJJ'Cccm 
e o chMe :1ceitn a mondnto, porque este comporlc 
e rcpro,;onla os sentimentos tlnqncllos. Vendo 
as cot1sns de um ponto de visln mais elevado, o 
chefe púde deciLlir os seus oniigos a mot1iilcnrell1 
ou nllttndonnrcm snng opiniüP.s, no intm·c;;so do 
EslnLlo; Hws, sem o concurso dellcs, ui• o tem o 
dit·eilo do consagrnr a um clcsignío o podar que 
lhe roi conlhldo p:•ra outro. Elle recebeu umn 
nutoridntlo limitndn que n:ro p6uc ullrnpassar 
sem novns inst1·uet'ücs. Si, contrnriamcntc :'1 
opinitlo de seu pa1·tido, ellc crê que o brim pu
blico reqnor mud;.nça tot.:d do procedimento, não 
lho· perlcnco fnzel-n. Não ge poderia certamente 
llCdir-l11e qt1e occnllnssc ot1 roncg-n;;se snns opi· 
niücs; mas eJJc niio tem mais o direito de dirigit• 
as for,ns conlinilns no sou commanrlo, nem, nindn 
monos, O direitO de proeurnt• nuxilio do inimigo. 
Chefe eleito, c não tlictndor, do urnn republica 
livre, é do seu dever, por honra e por Jcnld"dc, 
resignnr sua posioão, prejudicando .tão JlC!nco 
fJUnnto po;;sivcl a r:nnsn que n!Jantlono, ~ dell.:nr 
(I OULI'OS 1lll1fl lnrefn fJUll seus COI1lpi'Oll1lSSOS do 
pnrtitlo lho pro h i liem cm prcl!ondcr. • 

Senhores, :mtcs ele ser chnmndo purn organizar 
o ministerio tlo;; de .T:moiro, o noi.Jrc pre~idcnto 
do conselllO tinha-se constituído ocentro do 
nctívídndu do sou pnrtido, o depositnrio rlo pro
gt•nmmu (rtpoiados) o 11té cru presidente do com· 
miss1io ccntrnl oxectHivn. 

Si no•stn qnnlidnrlc o nobre prcsirlcntc do·con
sellto. foi clwmodo no governo, não tínlln o di· 
roito de rntllilar o progTmnmu, nem de Jançnr nn 
opposir:ão o~ JllntuJ,ros muís prestantes e activos 
do seu twrtido (rtpohulos). 

O Ot1t1·o modo do or~·Dni?.nr minísterio, c esta 
é O CXCC)IÇãO, YCI'ÍiiCU·SLJ 001 diversas hrpothc· 

ses, n sabor, si os partidos csti1o frncós e desorga
nizados, si hn confusão de idé:ts, si. se trntn de 
u1nn rof'orrnn importonte·r1ue niío é a idén exclu
siva do parLiilo nenhum, antes a idéo de todos, 
que de1·o ·ser rcnlizndu pelo mais amplo assen
timanto. 

Neste cnso comprohendc-sc que um homem 
politico, o até um chefe de partido, tenha o llireito 
do pedir trcgoas c nindo de nfnstor-so das fileiras 
em que milito pnrn t1·ntm· de urnn reformn, quo 
s6 púdc ser bem rcnlizndn pelo Duxilio de todos, 
hnvondo ccssnçiio de hostilidades entre os 
partidos. 

Em qual dns duns situacõcs s!l acl.!ou o nobre 
presitHmte tlo cou~elho?. 

Si consnlto ns suas palavras proferidos na ou· 
tra cnmara, vejo do um Indo S. Ex. dizer, para 
dar enthusinsmo ás tropas um pouco dosnnima· 
das : c O bl'UflO do vcl.ho snstcntn a IJ:mtleirn do 
partitlo li!Jcr:tf; essa lJandcira e! lo lia do mnn
tel-n. • Mns, cnhinclo em contradicfliio, tlisse 
S. Ex. no mesmo disr:u1·so: • Nfio é o iwogram·· 
ma do partido liberal que vou executar, niio po· 
din fnzcl-o; Ct1 não vim no poder, nem ntls via· 
mos pelo triumplto que tivesse obtido o nosso 
partido; viemos realizar uma idúa que se tornou 
n idún do todos, c que é preciso levar n cfl'eito 
r:om o concurso do todos. • . · · 

Cnhindo cm nova contradicç:ío o noiJre presi· 
dente do conselho disso tnmhom, de um.lodo : 
• Profiro o elciçi10 t1 i1·cctn com n J'cfonrw dn con· 
stitaiç_fi..,, porcg1c este é o ponto cm que se· reu
nclll llllorncs c con~orvndores. • Por outro ludo, 
e no mesmo discllrso, S. Ex. disse : • Eu niio 
quero a rcfornw elcitornl. ]le_los meio~ ortlinarí!'s; 
purque (l'êLie )Jem ! ) st nos a fizermos nsszm, 
os conservnrlorcs, fJUC são nossos inimigos, .d'aqui 
n ponco vil'i"io poz· uma lei ·ot·diunria revogar 
nq t1Cila (Juc nús tivermos feito. • 

Et:tcnda-o quem quizcr; pa1·a mim o nobre 
prcsiclenlc do conselho é osimul essa ''t non esse. 
Tendo ileclat•ado que levantava a bandeira libc· 
r:tl com o snu hraoo do velho, ainda vigoroso, 
ímmcdintumentc nsscvern cruc não se trata dessa 
bundcirn:. n1ns do u.n1u nsptrflr~fio geral, e que não 
rrucrin soz·pl'ondcr o pniz cóii1 todas us rcrormas 
do seu pnrtido. · 

Ponel:• de parte as con traclicçües, o nobre pro· 
sidcnta do consolho l'C'cr.mhccot1 quo asna missão 
niio foi 11 do cl10fo que vem com os ámigos 
triumplluntcs rculiznr o progmmrnn do sou par· 
tirJo. u nobre lll'asidcnto do conselho rer:onllcceu 
que viera, tlltentns :l$ circumswncins, rnzcr uma 
rcrornia q tlO prccisuvu do occõrdo de todos, sAndo 
pnrn i=--so noccssnrio congregar liborncs o con
servadores. 

Sonhot•es, cu podia citur exemplos de outros 
paizes ; mos pt·eflt•o exemplos nossos e recontes. 
Houvo tempo em que umo idLin entre n6s con· 
stituiu u~pirnrJiiO n:•cíonnl. Grande pn1·to tlo par
tido conservador c do liberal, quasi todos pe· 
llinm a reforma tlo ele.nwnto servil. Os partidos 
estavnm de uccôrdo, pódc-se nssin1 dizc1·, 1í parte. 
pequunns divorgon!lias.· A opposir;iío, polo orgão 
do sou homem mais imporl.ante do enlão, o fi· 
nndo scnnrlor Nabuco,se tinha doclamelo no scn· 
tido mais I:·IVtll'UVel .1 essa rel'ormn, 

Um notavol estndistn, cujo nome pl'Onuncio 
sempre com ns saudnd!ls CJ H!l mo inspiz·a a sua 
preciosa nmizndc, foi OflOntndo por aquolle par
lamont~l· como o mais capnz do renlizar ~ illén. 
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O irlnstre Sr. 1\fm·rJucz ele S. Vir:ontc, n r]uem do pm:tc, .,porque tcrin de f'nzcr cxccpoõcs muito 
me refiro, ot·groni?.ouum ga!Jinctc, do rpwl fizet·nm honros!ts.. : .• , 
parte cstadistns tnm !Jctn indicados peln opposir;1ío. . '!'i n h a .s·.~.Ex·.:,iOll JlClo nwnos devia ·ter, o· pon· 

Esse ministerio r:ontnvn com o apoio dos dous snnwnto de angnt·in't· o mnior numr·ro possível 
partidos jJUt':o re:dizar o setl int~:nto. Qunnr~') lho de ndhcsõos; 11Hts rJLHtl foi o pt·imoiro Lt·nhnlbo 
falt.ott esta condidio, quando viu quo ni:io ot·u do m)nistot·io '? Um ·pt·og-r·nmmu que dit•ei ail· 
feliz ante os Jilicraes, o venerando M~t·qtvJz, nuncrado n toque de z:t!Jumbn c clwrnmcla; :o 
nqucllo gTnnde espiri!o de pntriutn (a.poiados) re· earln IJ:.sso os .iunwes dizi:Jm rruc um:n'tinistr·o 
eonlrcceu qno a sil.unciio niio era )lllrn si, rJ Jíeditt nfio tinha tido tempo dll j:intnr,. tomam.·. umn pc
exonor·tHJiio. • -. qucnn refnit·fio :l noito; que 6utro trnTuilhnrn atd 

Fonnou-sc entiio outro ministerio, cujo chefe duns hor·as d:t mndt•ug-nrln; rp1c nm terccir·o an· 
se tornura igtlalrncntc notnvel pelos sons tniPn- darn uor· toda est.n eidade percorrendo n.~ rcpm·· 
tos, e que foi melhor succl.ldido, pois con~eguiu ti~•õcs; e tndo isto r:om as declara<:;õcs du que 
lignr· o seu nome n cssn refonnn (jlle o flOI'JlC· grundes nwl\•crsnnõos, grnndo' et'!'OS, gr·m1dcs 

1 .tuorft na ndmiraçiío do llOstcridad!J (apolados). cr·imcs, estnv:11n :<Ónrlo descobcr·tos e iam tornnr 
(!u~o clivot·so do procedimento do Sr·. l\lfll'CJUCZ impossivcl o· jtnt·tido consm·vntTnr ! 

.rJe S. Viee.nre rí o do nobre pr·csidentc do con· Si no menos ficnssem nisso, porlci'·SC·in per· 
selho I A sun obstinnr;íio irritn um partido intriiro, doar-ltre~; a vaiitnde tem mil modos de mnnifos
tl niio consegue n ~tclhes1ío·do seu. bto é incx" tnr·.sc c pt•esutnp()fio p cousa de que cnd:1 u!n toma 
plicnvel. a dose qnc qtler·. J\ofns, scnl1ores, por m:us durn 

Niio ucho cm pniz nenhum, na historin do no· provar;;fto devia pn~snr este pniz; era pr•~ci,o des· 
nlmm povo, cujo systcnw de gov.Cirno sejn como acrcdil:tr a sitnn~.:1ío tr:m~nct:t, e o no!Jt'C presi· 
o nosso, factos scmcllwntcs (apotado.Y). dente elo constJIIto niío s·e lembrou de ~cus deve-

S.empr·e n eontt·aclieçiio! O no!JI'C presidente elo rcs de pnt1·i.orn. l'rocnrou o credito publico que 
eonselho dizin, como jú tive oc"n~iiio de oiJservm', tiio nlto tinh:,rnos nn Europa pnrn neste nsstlmplo 
que rJitet·in umn sittwçüo passivei JlDI'n :lllliJOS os deliendissimo desl'echar· so!Jt·e nrls um g·olpo que 
partidos, pois niio ~c trntnvn dn ir.lén_oxelnsivn niio nwtouo pm·ticlo consen'nclot·,pot·érnfcz maior 
de urn pnrtido, mas dn t•efQJ:mn elcitornl rp:r.e a rnnlno no!Jre presidente do conselho cu seus col.
toclos intcressn, c se destina n renovar n nossn Jcgns (apoiados). 
vida politicn. O nobre presidonte do eoüseiiJO 
fJUOt·i:t, c qttet•in muito bem, o apoio do todos; O ci'Cclito pu!Jlico. senhores, já dizin Iord Chn
n1ns n snn org:nliznt~fio · Jninislcr·_iuJ nfio P.rovon tnn1, ,j con1o n scnsitivn qllc m:io rndc niio ])(Jde 
rt~le esse dcsL·jo ros~c umn renltdarlc (apowrlos). tocur. Prceisnmos de manter esse credito ; nós n 

l'or um lado. vemos o cuid:tdo elo p:tstor lli- tinlmmo;;, c o noltl'e pre,irlt.'ntcrlo consüiiJO c 
JJ.Iico que snltiu n procumr n ovclhn CJLIC so dcs· seus enllcgns quiwt·nrn dcstruil-o com n colebre 
gnrrn1·n clns ontras, nu n mulher d:rs dez dt•n- exposi~1iC> de motivos fJUCl prcceclrm no Llocreto 
chmns qrte acendeu :t eandcin, V:!l'l'en :t c:tsn, c do cmissiio de pnJiCI·moedn (apoiad&s). :.. 
procuron por lodn n parte a clt·neiJlll:'l que se pei'· Atirnr·sc :í f:tco dos diversos ministcrios que 
dCI·n; c foi nssim que o nobre presidente do tLim gerido os negocios do Est11do n imrnttll()ÜO · 
conselho dt.'scnbriu pnrn ~en colleg-n Jll'Cdile.,to. ·ite tr.rem pt·nticncln cnns:nntementc, pot· s)•stemn, 
pur:t seu Jililo ela direitn (já fJUe ~ston nn )Jibl_in, !'netos que IC\':ttn ú cadeia f!ltuiquer p:1rtictllnr,. 
lembro-me de JncoiJ) o Sr. mmtstro iln .JLlstrçn é cer·tnmcnto desncreilitnr n n:tr;fio. 
em quem conccntt·ou todo o scn niTecto; paru O honrado Sr. ministt·o da. fttzcnda follon-nos 
feslejat• n volta desse !ilho prodigo, mcttcn· hn pottcos clins dos pet•igos da dill'amnciTo, refe· 
lho no dedo o annel que ú o scllo dt1 ehnnceller do rinrlo·;;o :í imprensa. En, sonhor·cs, considero c 
Imperio, J'Obrin-lhc o corpo com o melhor vesti- respeito :t itnJH'en~n. llom sei que clla é altern:t· . 
uo, n fn!'da !Jonlrtdn de gnlõcs nmnrcllos, onti·'ora tivttmr.m te lJO't on mü, conforme o bom ou máo 
t::io vilipendiada ··pelos. Í:lcrnocrntns, c coi'nplcton a uso fJllC l'az do seu poder; mas niTo dou essa 
resta com o virei lo gorclo,quo ú a senatoria do grande im pot·t:mcin ú imprensa que por si mesma 
~Iiniis. · so cot•t•ige; nem nenhum homem publico, hnlJi· 

Purn os OL!tt•os ininistt•os o nobt'O presidente do tu~l~o·:í.s lu~~s politi;n.s, devo inco~1modm·-s9 c?~n 
conselho é nindn wnn fig-ru·n da JliiJJin, o somen- es .. n• prcncl,ls ~~ ~~~1-m.?.u~ pnssnm no dtn se· 
dpt•, .CJ ue dei:wndo cresce!' no mesmo qnmpo. a gt~r!pe, sem llc_rxn.t llllJl~.';,:'s,\o nc~h~llll~ · . 
ctznnm e o tl'J.g'O, cortott no tempo da cetfn a Ct· . l'\,10, scnlwt es, o pclr.,.o e. outto' !I calumnrn, 
zunia ptt.rn ser utnda cm móll!os 0 queimada, .0 I ~tz !Jem.Ln!Jot~lnyn, rJt!nndo e sor!:n:ell'U e occul~a 
mandou recolltcr 0 tt'in·o no son ceifeiro. A com· •- quo faz mnl, asscmolhn-so no s.u nmpo que se 
pnrnçiio é hcm' rei ta:"' todog nós snl~cmos que e tu~:.!. quando s_ahc o !nata qu:mdo I:ecolh.c. . 
quuu·o coile"'ns do nobre presidente do conselho :Nao_mc quqrxo dn Il!lpt·ens~, qncrxo·me da dJf· 
j:i fot•am pm~1 0 fon·o 

1 

fomn<:;uo olllcwl, lln dtll:tmn~'uo fJllO partu de mn1s 
o • ai tO,rJllO pm·to do governo. . · 

O Sn. Srr.\'llillA o.\ Mo-r·t'A: -Est:'t mnis nm Diz um colciJI'o cscriptor,l\fichclet, qttc hn g-rn-
pm·n ir (apontando pal"(t o Sr. minist1·o do Jmpc- vissimo perig·o em dos:~ creditar nnia nn(;ilo. gsso 
'l'io) (1•isn). . cscriptor lonvn as qunlidndos rln Ing-lntot·rn que 

O Sn • .To,i:o Awmmo: -E~sn ot•g·nni:wr,fio mi· 
uisterinl ot·n Jlnra sorpronder o pai?., cómo do 
fncto sorprencleu. Ninguom podia provet• quo 
um rospeJLuvol nncifio, oxpcl'in11.'!1lndo nos com· 
lnltcs cln politicn, edtlCAdo nris ILJtns en~ fJUO se 
a~:hn lw tr.nto tempo, fosso pt'OCLll'aL' os collogns 
fJLW procurou, em grnnclo parto ... digo cm gt•nn- / 

V. IV 

.sabe mnn ter o recato nncionul, louva llS quali
dados dn Allemnnhn quo pr·ocede do mesmo modo, 
cl'iticn os nuíos lw!Jitos da Frnuçn, u diz qunrito 
:í llnlin: 

• Tinhn nindn g-rnndo fut•çn no soculo XVI; niío 
J'nltnvn cnct·p:in :'t pnt.rin elo 1\liguol Angelo c 
ChristoviTo Cololllho. 1\fns rJnatHlo foi proclnmndn 
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m•;;ornvcl e infame pela voz elo· 1\IncllinYol, o 
JllUIH)O 11CI'Nli!ott ...• e !1aSSOU :tdinnt(). • 
, D'nhi n divi~ão c n clecnclcncin, ele qué tanto 
custou Jcvnntzu· .. se. 

O que quizllt'nm o nobre pt•esi,lenlo do con
sellw o Si!US coiie::rns com essn ·Liitlhnwr,iio? d~s
;ICJ'!!ditnr-nos? Si ao IIICnos os nobres Íninistros 
~ivos~CI)l ,roi. to n oxp~s!t·fio vo1~idica·uos rnctos, po
der-se-w tliZCL': ~ I: 01 uma I l'niHfUt•z:' rude, um 
protesto tle cot'I'Jf.pl' idJusu..; unli;.;;os »·; ·ffiiJS os 
lwnrnclos ministl'úS dosrucntirnm·se a ~i pt·o
}'rios, c do modo mnis solem no. 

O p:oiz immctliatnmentu mostrou tncs rcem·so~. 
(jllll 9 HOIJI'O llX·UliJJi~ti'O da l':t?-Cilcltl, .Jll'iHCill:lf 
nl'cllltocto dessa o!Jr:t tle descredtlo, pude lnur.nr 
na cit·cnln,,uo um omprcstimo du ó,O mil npolicês; 
c agora nwsmo o nctn:ol St·. ministt·o rln f;~zcmlú 
arreia· se com o l;omuxito do ontJ'O cmp1·estimo. · 
por um sy~tc:mn nl,solntnmeutc condenmnc1ó 
pelo proprio SJ'. prcsidcntll do conselho (apoia
dos). 

:Niio ú n imtH'llllSn, repito, que nos fnz mnl · 
fnzem·nos nwl, il'l'itnm, lcmn111 impossi"i•cl Ó 
J;.om nccôrLlo q~te rle\"c IJ~\'~1· de p11rtido :t pnr
ttdo, .IJ:dni:J'~IS llll{ll'!1di•Jlii~SIIliJIS, COliJO aCJU(lJI:ts 
que um tlllll!Stro :~ttrou dn tt•tiHtlln dn cmnnrn 
elos S1·s. ·dcputndos pnrn o Scnndo o parn o pnr
ticlo con;:el'\'nolor cm peso (apoiados). 

Niio fJUCro, nn nuscncin do Sr. ministro ela 
.i ns ti0n, pcn111 te n.ncut nií.9 Jll!clc f:d lm· por i ncom
JllOLlu do snnde, luzer n :S. hx.. a censura severn 
flllC lhe fnl'in cm 1':1ee ; mns nu critica gllr~ I d:1 
sittwtiio, nii~ posso dei:.;:~ r Lic rcf'crit·-mo úr]ttellas 
suas expt·ossuc~. 

S''nilorcs, <1ne um jornnlistn npnixonndo di;:
scssc um tlin de nlf.;Lilll pnrtido: • E' um pnrtido 
gangTen:.ülo)t . poLiw pnssur; que urn de~scs 
c~criptor·e,; n.";rc_13nnrios q~to rrnei',CIIHJUC scjn :1t'c· 
rHltt sna ded1ett(.mu pela V1rulunc1a da ling·nng-ern 
o~croYe~se isso, podin tlint\a pnssur, ninguorn rm·in 
cn~o; _runs ntn nlini~tr·o (ln corôn, ctn seu non1o 
e ·~otu n soliduric.du,le elo l{nhinot.'J n que purtl·nce, 
ntirar" urn pnt•ttdo, CJUO .._. metade ela nneiio, cst:~ 
injuria atroz .•• isto, senltores. tnmcn sevitl cm 
JHii'lo ncnliumn (apoiados); ,; isto o qíw nos fnz 
mnl, n dili':nnnr;iío otncinl, n dill'amn(;i'IO pnrtinllo 
do gOYCJ'Jll) (apoiadas). 

1\lais doce do quo o noiJt•c ministro ela jus. 
ti<'n,-o ltont·nclo Sr. p:-csidoutc do cOIBellto con
teÍltn·Sil com dizer: c O p:~rtillo consorv:Hlor j:'t 
nDo é o que t'oi, G nm resto de pJrtiilo. • 

Qnnudo o honrado JH'C~iclcnto elo eonsr,Jho, 
reeebit1o por n•'>s consLH'Yailorcs, clcvndo il JlO>i
oUo cn1 que c~stt'1, cleixon-nos pnrn f'aze1• Ullln 
rc,ncç~o lillol'nl, t.ntnlwtH se dlzin: c O pnrLido 
t:onset·vadot· estú 1110rto. • Et·a i~Lo em 18Li2, e 
cm 18ü8 r·s~e lHit'litlo lül':tnton-so com ns pornpns 
de unta festa nnt:iona I sobre o clcscrecli to !los 
IJUO o tinbam d•;e:umdo lllOI'tO. 

Poi:', ~unlloJ~(.'S,. Ull!l'ece tal trntnn1cnto osto 
J)::tl'Lit.lo cothWl'\rndot· tão g·enet•oso crn rclndio :h; 
JH:l>Soag, com rcln<;iio nos prinaipios ? ... l~ní rela· 
•:ão ils j)I)S,oas lmstn pondc:l':u· qno os mnis clis
tinr:tos c:lwl'es do lmrlitlo Iibel'111 JHilitnrmn cnm. 
nosco, o plHJe-su L izur quo ct·eseer:un cn1 nos:'ns 
:lJl,•irns. bto do modo nrmlaun ú injurioso,pot·qnc 
o mndnt· ilo opinilao p(>Llo ter motivos 111nis noiJt•r.s 
do IJIHl o persistit• lll'lln (apniwl•Js). Não J'nltnm 
c.,tHtlisln~ nntn\'t•is fJUU so tormu·nm mnis libct·uos 
i1 propor~üo iln idnilf.'. 

. O fliCto é quo o Jlnrlido conscrl'lldor offcreeo 
este exemplo : rtunsi toilos os distinctos clwl'es do. 
pnt•liilo lillel'lll cornef'uJ·nm cornnosco; yivcrnm 
comnosco, ct·o~cornm • comnosco. E si ti preciso 
npontat· üm ·cx,~mplo muis t•ecente,cllo se d:i com 
o Jll'OJll'io Sr. ministt·o cln J'uzencla. 

O S11. Av·Foxso Ct>r.so (ministro tla {a:::antla):
E' simplcsmcnto inoxneto. B' n seguud:1 vez qtw 
y. Ex. mL' Junca esta nrguioão complct:uncnte 
tno~oclu ! · 

o'sn .. ToXÓ Ar.Fmwo:-Niío 6 arg-ui~:ão; onNt
mo. O houruclo Sr. ministro cln t'nzcililn é Üm 
exemplo llc• IJllC nós fazemos como os lol'il!-' na 
Ing!utcrra, v:1mos proctirnr onwrccimento pre
coce pnrn rttlll clle se mnnil'este. Foi o qne lú so 
I'L'Z, :dénl de muitos outros com Iord l'nlmorston 
fJilO depois comlwtou contra os to1·ie.• no outro 
pal'tido. O nobt•o rninistt·o dn t'nzenlln JJorn snlle 
·quunto J'oi solicitado, rognllo pelos conscrva
dor?s pnrn exercer cnt·gos ptlblicos, c' !J ue os 
:.lCCILOll. . 

O Sn. AFFOi\"SO CP.r.so (ministro da. (a:::mllla.):
Ern !JllC circumst~ncins ~ Em úpoca dii!Jcilimn. 
Dirigin11n-so n mirn, snllcudo qnc clirigiam·sc 
no chefe liberal mais :~ctiYo ela proYinc:u. · 

O Sn. JoXo ALt'nr-:oo :-Eu nüo o digo' cm L1es
ilouro do V. Ex., no contrario. 

Ü Sn. AFFONSO C,r.so (miniSli'O da {a::antla) :
PerJirntn·iliC como n um lilHlral pm·a que pre
stasse metrs serviços. 

O Sn. JoÃo .1\.r.l'mmo :...,-E' isto mesmo. E' um 
nrgnmento qne sen·e pnt·n mostrar que este pnr
li!lo... · 

O Sn. J.\GUAnTDE :-Niío ú cxclusivistn. 
O Sn. JoÃo· Ar.l,nEno : - •... não é um partido 

intolerante (apoictdos), contt·n o qu:íl so lnncem, 
~1iio. ~ô :H!Cl}~n(;ücs, _nu1s até as u1ais atrozes in..: 
.I Ul'IUS (apotado:<). ~ 

'Em rcluofío tís idéns, cu sempre declinarei des
te juizo npaixonndo pnm o fJUC tenha de ser 
enunc.indo ú luz 1ln ltistoria, o das rol'ormns re:l
lizadns JlCio partido conservaLlor. Vds podeis tet.' 
muitas g;lori:~~. mns niio cncontmt·eis entre ellns 
n que toÜ10s do luwerrnos J'undndo c mantido a 
ordem constitncionnl, n de lwvcrmos descnvol
viLlo mais elo que vüs os pl'inCÍJlios liheraos con
sagrarlús nu constituir,fío fiOiiticn do Imporia 
(11poiallos). • . 

Scn h ore~, cu toco nu~tcs factos, eu fnço estas 
ponilerur;õcs, Jlnra dize1• no lwnt·ndo S1·. prcsitlcn
to do conscllto o nos ·sons •cullcgas, IJUO nos de
vem, no menos por cl'oliamlozn, entro trntamcnto 
c que n:ío é ass1m que SS. E:l!:xs. potlct·iío con
cilint· si nllo o nosso acaõrllo, no monos as nossas 
S)'lll{H:tthias. · 

Diante de tudo isto, diante elos factos fJUC se 
o!Jsm·vnm no )Jniz, dos cl::nnorr.s get•ucs, dns 
.nnnil'ostn'.:ües elo pntl'iotismo qno se Ievnntn como 
l{tl(l pnra impur um parndeiro :t tnntos dcsmnu
clos, OS llObi'CS mi niSti'US COllSOI'YUlll·SO itn pertm·
lmvcis. D'oudc vem estn impcrtllrbnlJilidnclo? 

Soi quo S. Clonwnto clizin que o· LYJlO da pcr
l'llit;~o,; n impot·tut•lw!Ji!illmlo; soi tnmb11m f)tliJ 
Ho1·ncio dizia : Omuitt pro hnperio 1urtíeullct. Pü
dc·so dizer fJUO hu uma .certa irnporturhniJilidnlle 
ele tompcrn111ento qno se chnmarin anemica; lllHS 
niio posso crêr que n impertttrbnbilidndo dos 
nobres ministros sojn n qtto linltn \Vnlpolo, sogun-
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·~lo doscrcve J\Iacauln)', imÍlerturbfihilirlalle que O Sn. BAnnos.J3.~nnETO :-E olJtcvc um voto 
Iínpm:tavn em 'rlusco.n~iilerar.iio· do l'arlamet.to, de conl1unr.o cm agTadccimonto. 
d(!, CU.JOs.memllros dtzw sem rullnço lll]tl!JIIe mi- ( 
Jli~~!:O: • Dr! torJrr esta g-ente cu conllc~o a cotnf•iie>.• fia outro apal't~.) •. 

:Nrro! Estou l~or;;undido do qnc nem as anHJÍwas, O Sn. Jo.i:o Ar.Fmwo:-E, senhores, a essa mes-
nom. os repetHlos :mrmncios do um "Oipr:i .de ma crrnHll'a que ú taclwda do servil, diz IJcm o 
Estn.rlo, nem essas injnrias l:!iio de dc~nover 0 nohre scnailor. por um cx-ministi'O que obtivol'a 
portlil'~ eonsCI'Vtlt.lOI' da linha· dr! .J'Il'OI:cdel' qtre um voto du 1:on1ian(.!n p·c.•sorrl; nessa carn:.1rn Jli'C· 
III e e;; ta _twyn,da pelos seus do\'Cre:; de honra e tende-se t.ira1· todn a l'orr>a moral, amear,ando·a 
11CI~s IH'Il)CIJliO~ de snu eseola (opoiados). co1n repetillrrs dissolu(.!iics: • 

:Nt• ult1m.o d1scurso que prorc1·i. eu di~se qne 0 E que t•estn enliio ii leso? O rrue tem rcspei-
noiJrc prc~1dcnto do con:;elho s;dJin da Jo'galida- tarJo 05_!n propag-anda. Qc demolicjio mot·al '!As 
ri~ pnm el!ll'l!l' 0111 um supposto diJ·eitoc porgun- rcvplu~'ot:_:;, ;1s dcmoi1Cu9s 1:natCI'I.ac~, come(.'um 
tl!_l, qnc d11'e1to crn c~sc? o desconh,cido, n.nega- nss1m: nuo e nunca o Jll'I111Ctro csloi'ÇO que deita 
çao de todo o. systema. Ert d"clnrei. mnis que vin n!Hlixo? columnn ou o cdillcio (ajJ()iarlp.•), ,; pro· 
t1!d.O crn.pert!.:O, tudo posto em dtl\'ill:i. Nüo soa ctso mtnnl-o, solnpnl·o, c l;nstn elopoi< disto o 
''ISIOiltJJ't9,. CJUCro dnl' a rnzlío do q110 c!igo. dedo de uma crian()n pnrn o dcitn1· por terra. · 

O qt~e_e 11ue tem e5cnpado a este systernn de Eis a-qu.i n vossu ob1·a,- :>1·s. ministros. -
demp~<;no mora_! qu,; qunsi sempro prepnrnr1s de· Eu nlmcn me refeJ·irei :.t nutnife:;tilrfúes dc~of-
rnoll()ues mntel'JaúS ? elcir:IS sintio pat·~ condemnn!-ns ; mns yr.\,;_j(t ti· 

A cor6_a? .•• Bem sei que pela constituição e vestes o JH'IIJJCII'O S\'IH[ltOIIH• dcssn demoJii::ío 
p~lo reg1meuto t~ii? r.osso tr~1zer 3 c1)ri)n pnra n mol':tl arrui c o tenriÕs em Pel•nnmbtleo 01Íde 
f.liSCllSSIIO j mas dll'I,IO ;\ consciencia ele f.CJdOS Unl gT'!:!JlO {lé dcSOI'dCii'OS inv:tdill n nSSCJ'Ilbléa 
e~tn .Jlel·g-unla: t.êm-se cindo 011... nao neste pniz provinc:;al. pnra insultnl·n c arraiic:ar:lllC dc
l:~•c:tos l?t~wnt_nvfJIS, d[;.rnos rJn nwior censura, cisúes; ning-ncm foi ao cné.:onti'O desse grupo 
ln_ c: tos 1 n.Ju~tiSSimr)s, · 1ncompntiveis com 0 rc- nem o nrreelou do recinto lla asscmblún.. . ' 
g1lllCn qae temos c pelos l]tlnes se conhece llefn U~1 Sn. S~X.\DOlt :- O mesmo duu-sc cm lili
que a pt·,,pngn~da do desprestig-io que frllizmcntc -nas. 
JLl'Ste ponto nao hn ele te1· ncnhmn eJl'eito hn O Sn . .To.i:o Ar.FnEoo :-E cm muitns .:tutras 
pro~_ur~do lev?ntar-se Cl'iminos~mi.lnte ntú ~ssa provincin 5 • 
1·cgmo Htnccess1vel e sng-rnda ? Arrni é um Tnini:-tro que diz a toJa a ca·-

U :ienado? O Senado é o alvo das maiores nwra : - y,·,, sois feitura do governo;- cm 
.n:;g-t·cssücs, l~iio S1.'1 dos ministros, mas tnmbem P~n·n,amlmco s~o os membros dtt ~os~emi.Jiú~t p 1·o· 
dos seus anugos. Consultem-se osAnnr11•s e h:t \'lllCml (1ne d1zcm uns aos outros :·- o que 
·rle se võr· fJll~ princ:ipnlmcnte OR n111igos 'mnis somos nóJ? Solllos. I'Cp~·csentantos da rr·~nrle ·c 
chegado_s do Sr. presidente do conselho niio tem dn violenr;in, somos rcpl'oscntnnies da policia 1 
·O[!tl'a llllg-Uag'Çllll que não. seja fi dn ~men<·a e da -Siio p:ilflVI'aS delles, uns !]Unes não tomo n 
nenhuma consldorar;iio. . • rcsponsaiJilirladc, simplesmente porrJllC nnncn 

•. E' umu caso ·de velhos ralhadores, estão direi cm publico e. menos-da tribuna expressões· 
sollrendo do.· •. • Eu niio repilo as injtwias. que. vlío molcsla,r :t IJu.em .rJuer_IFJC sej;r, 

1'cmos, portanto, postn em dnvidn a .. nntOI'i- St as nssembluns lüg-tshttl\'tlS sno pcrtnrlmrlns 
llado,do :>cn.adoa t•cspeito ela qnal se·diz: • Queira cm seus tmhnlhos, factos scmclbantcs se dão 
ou n~o IJUCira, a cn!nara dos deputados se l1a de nos tt·ilmnncs ... _ 
consttluu· em nutortdnde unicn e dcc:rotar a re· As audiencias siío invndidtts, os juizes siio nlcr· 
forma. • rados e impedidos ·ele funccionnr', e estes factos 

O Sn. BAnÃODl~ CoTEGlPÉ:-Não acredite nisto. têm·sc dndo na minha lll'O\'incin. 

· O Sn. T1~1XErtü .rux1ou:-1'udo isto é rC']m- · Yoz1~s : -Em toda a [larte. 
JJJicnno. O Sn. Jo.Io AT.l'lliWO : c cm outros lo-

O Sn. :To .i: o ALl'!lRDO :- O poder j udiciario? g-arcs · 
Essn_mnglslra-t.arn tno honmrla, tão dig-nn ele :mi· Vós mesmo:;, ros(JOnsnvcis JlO!' esta sitnaniio _.. 
maçuo,.o_ncle nus \'c mos homens que t•n vcl hecem vôs que ri c:r,~nstcs, V•'•s que u PI'Ctcndcis aunltcr: 
Jl:.>l1J!Crr·•mos sem .mnnc!wrcm a sua réímtaclío tendes consentido-que nns fli'O\'incins o prosi
{apouulos) com o menor acto quo lhes nossa ser dente c o chcl'e deJlOiicin se ermservcm por Jonn·o 
11l1Jllltmlo como m.nn quoln•n uo seus principias de tempo cm ltltn n!Jertn, com rni1o exemplo c grnve 
l1onra o de moraltd!lfle; essa mag-istrntnm ú 0011• prejaizo dn autoricl<ide do nml)os! 

. st!1ntcmente ~111enQada c mult1'atndn: não presta, J~ JlCI'g-tmto-vos :-onde estão os principias do 
·é 1g"n01:n nte, e 111111lllral, ó depcnden te, deve SC!l' vosso g-civoJ•no? qnc sy'stomn tendes? q no hm·· 
destrttlcln. A nwg1strntura, esse saccl'<loc:io que lllOilia de vistas existo em todns as mnnilestnoües 
:~té as .r'?voltJ~•ües respcitnm, niio ú rcspcilnJ:~ de vossa vidn politica e adminislr:~ti\•a? · 
pelo mlnlstci'IO rog-rmerador de r.; ele .T:mci1·o I' Creio qno o Sonndo conhi'CC bom f11ctos da 
. ,A.eamal'n d1~s dopnln!.los que vci11 da Jiberd:ido ordem da!Juelles n qnc nc:niJú de rofurir·nto. 
·Jnlc!Dcln pc,lo sr. j)I'CR1dcntc do (•o 111;olho '! Nom Conhece, por exen1plo, o tlo Hio G1·amlc elo Not·te,. 
cstn esc:npoa. · onde o J'cmcilio do guYet·no ·se demoronlongos-

Um collog-n ,de §. Ex. disse cm f;lce dos de- mezes. 
pntndos: • Vus nao J'cprcscntais siniio a vontade J~stnis y,js, St·s. minist1·os, sntisfeitõs com o 
do g·Colvcrno; dcputaclõ:S logitimos só os llo lUo resultado devossn politicn '!Um dosst!s t'eSilltnilos 
Grnnde do Sul. • - Yl1do, ó o fJUO se pussn na provincin de S. Prinlo: 

Alli via-se o fncto mnis propt·io pnrn dnr con-
0 Sn. SIL\"ElllA DA :I.Io·J"rA ;- Apoinelo. tentamento 11 cspCI':tll()n nos bt·uzileiros. A inicia· 
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Livn pnrticulnr,. u colli!Jinnouo do todos os homens 
importuntes, du CJlWIC]uor ]l::tt•tido CJLlO fossem, 
estnvn dando como rusu!Lurlo umn rode de es
tradas do ferro o ont.ros ltlellwrnmcntos: a pro
vincia Cio S. Pnnlo tiuhn·so collocudo nn vnn-
guin·tln do progmsso (apoiados). . 

Quando so Lmt:wn do serviços neutros, do 
melhoramuntos fJllC inLet·ussnvtom a totlos os pnrt
listns, niío se sniJia fJlllltn ora lil)urul, nem con-
~et·vndor (apoiados). . 

Sobe o ministorio de;_; de .T:moit•o t' começn u 
110liLien do rc:.lcc~õcs c purscguiP.õcs; ns eleições 
correm ali i ons•ingucnl:oilns ( a]/oial/os ), o toqu.el~ 
la provincia OIHlo niío se subia de cür politica 
quando' se trntnvn do suu ]JI'Ogrcsso, estio pro
fundamente dividirh1 por modo tal, quo a ultima 
infot·macêio que tenho é esta: não se: nj un tu rn pn
rn cuidtJÍ• <lo interesses communs conservnuores 
o li!Jernes, CJUC outr'ora convivimn na melhor 
harmoni:o .... 

O Sn. GouoY:- Apoiado. 
O Sn. Joio Ar,Fmmo:-Siío desastt·cs clasitun

.,fío que v<'•s crenst.os o pelos quacs assulllis 
Üma medonhn responsaiJilidn<le l 

Sr. prc~illente, em nm pniz extenso como o 
nosso. de dilllcilimn commnnic'"'i">o, é bem de 
ver qita niío era po~:-;ivcl fJUC a. se'"~uL·onça intll
vidual e;;tivcsso uns condicüo,; qtw l'üra pura du
scjnr, c que a repressfio dos et·imes su fizesse 
Clll curtos casos corno de\'itt ser feita. 

"'Ius, senhores, diant~.: desses ftocto;; escandalo
sissimos que todos os lli;os siio denuncindos, CJlW 
nos ü$pnntnnl, qno uns :-OI'fH'elHlenl, IJLIC no~ 
fazem teiiHH' pelo rutut·o, ott tenho o llireito de 
purgun ln r no noln·o prusillentc do cou:;~Jilo : 
onde est{t n segru·tmç;n indi\•id uni? 

O halit'as-corpus, os~n jnlpm·tonto g·nrttntin qnc 
se rtl.orgon ~f!.l 11ossn lc.~.dsftl.{.~tío, grn~~ns nos e~f~r· 
c.~os de uu1 dJg-uo eon::eJ'vní.lor. CJ uu lllllteu u·aus
ig-in com sons principios (apoiados), esttí inuti
li~ndo pelas autol'idallcs iln sttnaç;ão Jibornl; som 
o n1cnor OSCi'll pnlo I'nsg·tun -se orden:; do ft.aúerts
corJ;trs; o~ in<lividnos, t'lll fuvor llos (ltwes ellas 

·;fio l'Oncédidas,flcmn roti<los um prisão mt siio Lno
tados do pcior modo nindn; o os j tlizes de diJ•eito, 
scrn gurnullns t~nl snns con1urcns, sfio obrigados~~ 
J'ugit· OJJ. a ausentar-se, pedindo rcmot;iío ... 

O Sn~FEttX.~lmE,; nA Cuxtr.~:- Qnando niio siío 
:\s:mssiundos. 

O Su. Jo.\o Ar,l'tmno:=--E' p:ora.isto, Srs.noinis
tros, qrttJ p<)lJis nossa contpl icit.lat.l(•,, nosso apoio 'l 
Oh! fnllarirttllos ao putl'ioLisnoo,,a to<lo~ os do,·ercs 
lJ.ne n llossn posit•iio nos hnpUo, si vol-o Ucs:;en1os. 

En 11iio J':ollaroi <los coHilictos qnc o ministet•io 
de;_; de .Tnncit·o pret.,nll~ pJ·ovocar ou clne f:oz .c:·ct· 
Jli'O\'OCili':Í, JIOI'CJUe, IÍ istO dn lllil'i Hl indoJe, 
cn1 gernl não t':H;;u ca~o de :rrnenr_·ns. l\Ins direi nu 
S1·. JH'csiclcnt<J do conselho, UJ>Pellnnilo para n sua 
prndencia de liomL•m velho: ::i. Ex. niio :ocha qtto 
J:Í tl tCIIlJlO do J'nzcr COIIl f!il<J SCL1S nmigns )ll'O· 
cclhom dtJI'creutcmentt•, qno os pt·oprios ministros 
niio este-jam daCJllélln c:mleirn (nilo me ru!1t•o no 
acttl!ll Sr. n1inistro do .lmpcrio, que :oindn nndn 
<lbso u este t·esrwito) fuzcudo-nos cr<Jl' fJUú <Jlll!· 
t•cm lntns, qnc.• hilo de !H'ovocnl' conJlictos entro 
us duns emnnras? 

Quo pluno <leste 1 Acha o honrado Sr. presi
dente do cJonscJlho quo pólio, impnnomcnto 
jllll'n tiS institui~ües f]Uil fjUOl' Jn!lnter, ]Jl'OYOC:tl' 

-222 as t.z . ... a-~--

essn lutn de ctinwrn ú cnmnrn 'l Niio quer reco-· 
nhecer no Sonuuo o direito, nem no menos de 
fnzer ernen<lns em JlOntos mínimos do orou- ' 
mento'l 

Ct•eio, senhores, que do lH'occ<limcn to d11 
Sr. ministro da jnsLi"n nesta casn tr~nspnrcce 
clnrnment.o.quo se qnêr provocar o con/lict.o. Di
rei llinda no JJOnt·a<lo Sr. presidente do r!onselho 
CJUC I!Sjllli'O do •• SUU [li'Uilencia CJUO ponha CU· 
llro, j{o é tempo, ús hrnvntas dos seus coiJogns. 

O Sn. 'l'lliXJmu .fuNIOR dtt_ um npm·tc. 
O Sn. ilf I~NDilS lllil ALliiEIDA:- .Mca jacta cst-, 

elles niio TOCLUllll. 
O Sn. .Toio Ar.t'JUmo: -Eu niío repetirei 

nmn cen~ur:o que estio mui to dohntidn <·l posta 
fút·n de duvida, isto é, qne o ministci'Ío nlio sn 
irnporra com constit.ui"uo e leis, qunndo leis e 
constitui,c,;lio cont.r:orinrn qunlquer U<JSig-nio do 
governo ; mns niio posso deix:or ele perguntar no· 
nobre pJ·esitlentc de comelho pelu execut;:fio de 
um dos pontos de doutrinn do seu progrnmma. 

Houve tempo em que contrn o pnt•tido cun· 
scrvad01·, c não direi flllC inteinHllL'IliC ~e111 
fnnd:nncnto, lcvnnton-so umn accuEnr;ão rJttc 
fui ccmo que to IJmHlcirn dos liberaos n:oquellt•· 
épocu-o circulo de ferro, o 11ltJotismo, u prere
rencia dos lilhos, dos pnrentes c dos adhct'elltO~· 
pnra os cnrgo$ pnlllicos. Isto d1cgt1ra tiO ponto 
que no 1\furoJUez de Pn.mnü não StJ <lnvn o d,i
rcito de ~ustcntnr a cnnlli<lntm·u de seu tilho. 
por i\Iinns, nem pm·cntes muito distinctos de 
llabot·nhy. ú outros po<linm tet· u lembrnnr;n de 
u11on camlldatur:o ou umn p~etent'iío (jualc]UCl" 
a cnr;;os Jlnblwo~. Todos nos conhecemos a~ 
censnt·n~, nfiüs u'luito esjJiritno~ns.r qne o nrr··üo 
do partido Jiber:d fnzi:o n este respeito·. 1\Iudani
so os teoupos, govct·1wrn os libernes, o occorJ'e
mc o ens? de um prúgn<lot· portn;;uez (jUe po
r:ll! te o _]JISJW e os conegos dizia: 'J.'oca o sino d:o 
untver;:;ttlmle nu nlln tone, sobe o lcmtu ti cndeino, 
ubre a l'undectn e lc :-··Os bons ccclesinstico;;. 
são pntrirnonio dos pobres • c vollr.ndo-se' p:or~ 
o J_liSJlO c payn. os. cone;;os, pOl'gllntou-Jhes: 
ns~w1 o pr:ollCats vos, Exm. o lllms. Srs. ? 
(l'tsatfa.s). . . 

Senhores, si C!;l conhecesse o bispo c. os concgos 
Lln _netunl s,lln~t<:uo 1 pergnnt.nr·lhus-hin tnmbent: 
nsstm pnolicats vos, Exm. e·llcvms. St·s.? Con
domnnis o fillt~tismo? Chegou pat'h nós a tlpocn 
em rJuO os pnrtt<los tem caminho Jnt'"O. aberto 
n_o I~erecimonlo, sem se importare1~1 ·com ns 
ltg·u~ocs do Jl!ll'únlc~co? 

~~oco nisto nceilh:n t:;lmente e ~,·, pnyto JnstimnJ'. 
ll}nts uma contrndtcç;ao do Jl:ll'ttclo JtJJCrnl corn
stgo mesmo, segnndo cstú nn opposi(ião ou no 
governo. 

O 811. C11uz ilf.\c:JJ.\Do; -Num ntmcn houve' 
tnnt:o politica de S. !\[ntltous. Primeiro os tens .. 

O SH .. To.\o AJ.l•'llllDO : - O mesmo eonsellw 
de 1!:staqa:-rJl.'l,9 oru Jogur: reser\rndo pnr·u as tn::lio
t•es lwlJ!ltlaçocs do JHIIZ, pnr11 us cspecinlidndc·~ 
(jue mats honrnvmn :os snns clnsses; o couso lhe.> 
de E~tndo, JHII':o o qwol ntio o.•ntron nnncn siniio 
com muito ox,.rnc o intlividtw que h\ tinha du 
11c:nt• com n~sonto; o rneslllo conselho de Es
tn<lo, CJllC nli{os acaba de roee!Jor membt·os rnuitr> 
<listinctos, CJlle cm (junlquer SJLU!wão ~Ol'Ílllll J:í 
receJJillos. . . . · • · 

o sn: l'iUXI~S Goxr;,\I.YES :-.\jlOindo. 

, 
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O Sn . .Joio Aii'HEoo:- .... esta1•á isento dessa 
l'eclui ele lllhotisrno '?E' uma·iutenogaoilo npoíws. 

O Sn. _.T~Io Ar.FnEoo:- .... nisto creio qwl o 
nobre mm1st1·o anda mal 1 

Niio !JCCU!tnrei que sou· francamente particlario 
elo cnswo livre; niio o lcvnrin po1·ém ao ponto :o 
que c)1qgon, q nnnto. ao ensino supori<,r, o nobre 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINI~IDIÍ (presidente <lo 
cousellto):-V.Ex. équorn póde respondern c!J:o. 

O Sn. JoÃo Ar.nnmo:- E cu appello Jl!l!"a a 
consciencin ele V. Ex. ex-m1111Stro elo Impeo·io. · · 

_Penso .lt ne, cm vez ele benellcios pnra n instruo. 
f<"O publiCo, tcre_!;nos agora• a cleseq;üo dus fnctllda'· 
aos_, n aggr·uvnç~w de urn mnl CJtiO se en1·nizou 
ncJJ:;s, o mal dos. npprovuoucs pelo patronato 
(opouulos). 

O Sn. Cnuz MACHADO :- Ninguen1 conhece 
melhor u obra elo r1uc setl autor (1;isaclas); 

O ::ln. Joio Ar.'l'IIEDO: -Sr. (ll'esiclente, não 
cmiltii·ci por ora unu1 opiniiio nwis mintlciosn 
soiJrc a reforma clcitol":oJ rJtlC o nobre pre;;idente 
do conselho, depois de todos os males que viu, 
que exagerou, e quo tem feito, annuncin como 
uma panacén 111il:igrosn, que ha ele cu1·ar tudo, 
e até fazer o milagre ele cllncorrct· pura CJUC os 
cnpit:oes entrem é saiam sem dcprecw•;iio, corno 
tive o prazer de ouvit· MJUÍ uma voz. 

A clei~lio directa do modo por que tem· sido 
r:oncluzid:o, espccinlmcntu em vista da impru· 
tlencia com r1ne os ri1inistros tem dcc:J::oraclo rruc 
nrJUillo é tun t~po que se.aceiton por tr:msac.çiio, 
o:ssa rne~ma retornw em voz ele contentar us as· 
Jlirnoües dos Ji1Je1·acs, lw de convc1·tor-scem mo· 
ti1•o de censurn pcl"igos:o, e cm n considero um 
incentivo para nspit·:or:ues muito m:lis adinntaclns 
do partido liiHJral. Hii de se reconiJCcer um dia 
que a medicina niio prodnz cJ!"oiiLo ncnhurn, c 
cntfio o conselho do Dr. S:mgmclo se1·ü 11wis 
s~lllgTÜI, nulis ng-uu quente-; isto é, hn de ~c qnt.:rct~ 
qne o censo sejn cndu vez mnis almixuclo, para 
clwgnr nilo sei onde .. Como j:í tllsse, li qnestiío 
cm que por ora niio toco ~in:io incidentculCIHL<. 

· . Antcrio~·mentç o estudante, ob1·ígaclo a dar 
conta de S!, sentw-se enver·"onlwclo pcJ·an te seus 
cotnpa!lheuos, s_i fnzia rnl' figurn nns lições c 
sabJJatJnns; c a~s1m tratava ele desempenhar ·as 
SU;1s O!Jrignçõcs, . ~ pcJu tncnos ·t~lguu1a cou~n.. 
ap1·ençl~<J, o se lwhtlltnva paJ'a :os provas exigidas.· 
Ag-orn o que vemos? A clcscr•;ioo com pletn das 
f11Cnldacles; e por ultimo, tcmmns ele vér fecha
rem-se as aulas pot· falta de ouvintes. 

Feilas estns obserl'llllues n respeito da politica, 
pnssal"ei n asSUIIIJlLOS • que cspeciulmen te per
tencem ú pnstn do no!Jrc 111inistro do lmperio. 
- Comeonrui dizendo que, considerado o decreto 
de 19 ele Ab1·il pelo lado de stl:l Jcgnliclndc, eu 
nflo tenho siniio •1ne cmrsnral-o; c adrnit·o como o 
Hobro minist1·o, que jti tom dndo provas ile !Jo:• 
vontade e de boa fé, aceitou a responsnbilidHcle 
deste acto : esta niio é a solidni·ieilmle n que os 
govot·nos süo obrigndos, pocler:i se1· n encampnç5o 
llc que faltou o illustt·o compro\•inciuno c coi
Joga de ::;. gx. 

O ducrilto niio . p.:íde deixar ele ser consider:1 elo 
illeg-al ; por mais clistincc,ues que pretcncln o no
JJrc ministt·o f:,lWr entJ•e diSJJOsiçõos anteriores e 
cli~posiçues snbsequentcs ti lei lle I87:J rJ ne li mi· 
too. C• uso ·cJe todns ::1s nutoriz:~~ües :1 dons nnnos, 
niio hn runclru11onto nenhtun tim·n dizer que esse 

<;Jtwnto r1o ensino .Primario e secundario, parn 
no~ convencermos clns vnn tngens elo cnsino-Ii
vt·c, bastn rccordnr um f11cto obsen•mlo cm mi
nha pri!vincin, c que rcllro, niJstendo·me de uwis 
hll'g'll (ilscussão de principias. 

quando qtwlquet· individuo tinlw o direito cl1.• 
nhnr escola c ensinar na sua altleia li ou 8 me· 
ui nos, mtt.ilo maior numero de pessoas snbialll ler, 
e e.scre!CI' do rJ_uo !I e pois elo so terem copiado na 
lci;·I~la\·too Jli"OVJncwl os regulamentos franc~zcs 
e~1gmdo do~ mestres pro\'ns elo CNpacid11dc, como . 
so so duv~'nam ~xigirc elos professores pu!Jiicos. 

~' p:-ec1so detxnt· liberdade a quem qnizct· 
e~lstnar. O Estado j:i nfío faz pouco- Yerincando 
st nessns escolas seo!Jscrv:om us re"rns ua mo1·al 
c ela hyg-iene, porqtw uma c outra "cousa Beve o 
E~tado nçntllclar. Em todo o cnso, quando os rnc
n•nos pouco tlfJI"CIH.lnrn, melhor é ~abeP tll"unw 
cousa do CJ.lle sot· complotamcntcnnalphu!Jcto. 
. OrJtle d1go relntivmnenLe no ensino livre n·n 
tnstr~IC~'i:io primarin tem toda :o applicnofío ti se-
cnnd,orta. · 

Quunto. ao ensino superior, reconheci com os 
meus nobres collcg-ns do ""nbirJCLo de 7 ele 1\Inrr.o 
tjUO lm u1n Iin1ito pr1rn flós nus circuT:nstanci[,s 
em. que nos nclwmos, c é o que cstít est:ollc· 
lectdo na Escola Polytcchnicn; onuc se al!JIIitt() a 
fnzer cxmne •JltCm :o prcndeJ• fóra. 

Pelr, que l'OSJWita ao ensino obPigntorio, tmn· 
be~n ncCJto [1•nncamentc estoprincipio (apoiados), 
Ctl,Ja v:mtngem cstít. reconlwcicla em todos os 
pa1zcs cçuno o tlltimo rcmedio pnra combate1· a· 
I~plol·:mcw. Os pnizcs mnis amig-~s da libcrdaclé•. 
:oqtwlles em que maicJI' li!Jel·clacle Jll"nticn existe· 
t~n cstp!J_ulc~ido o cn~ino obrig-ntorio. A Dulg-ic!t 

·moo roststlll JUI(lUnemcn t.o : verificon·se alli cm 
1~70 o fncto lnmcutnv•~l do metndc ela poptll:l~'iio· 
n11o. snbor _lor, I.! em cscrcv·~r. De cnLiio JIIII":O ~:i 
m nt t:os di! 1gont.:ws se tem feito ; todos os meios fo· 
rnm cmpregmlos; o ;dnun assim os resultados niio 
tem. sido. ~ntisf:ocr.c,i·ios, do modo qno o ensino 
obrtl\"11 tCJJ'I!J g-nnhoq · nnqnclle pniz l)lllitn fol't·a. · 
. O !neto u, S1·. Jli'CSiduntc, que os pmzos que nii.o 

ttvcram escrnpulos elo limitnt• a Jibcrclndo ncl· 
mittindo o ensino obrig-atorio, muito so ndinn
tnrnm. . · 

· dec1•eto é legnl. Nilo p1·cciso nlnrgnr·mo neste 
ponto, porrrue, como bem disse o honrado seun
llor peln província ele 1\fntto Grosso, ttJmos aqui 
um réo conrc•sso .: o proprio ministro qt1e expedira 
o cleCI'oto do 19 do Abril dcclnrou qnc cJlo er:o 
Wegnl, c depcndiu do npprovação do JlOdcr legis· 
1ntivo-. l'ot· este Indo Cll não tenlw sinão qnc 
liozcr ccnsur:1. Sorin muito mais bonito, 1lll1itO· 
mais Jo:d r1ue o nobre ministro, convertesse 
este decreto, quo :11 itis contém idéns cxcel
lcnte•, L'm projecto c o npt•esentnssc como 
tal. l'l!ns r1uerer que se execute um neto do di· 
ctnclura, Jlrnlicado po1· um ministro que lCI'C 
Jll"cssn ele fazer o seu testnmen to, j:"o prevendo o 
t.:elebro nviso de 26 do Mnio, qne se guardou 
pnrn ultima horn .... 

O Sn. 1\fRNIJES DE Al.~mwA:-l!:stnva com a 
pulga nu OI'Clha (risadas): 

Que tweoccnpt,()iio tl essa em nome da lilwr
d~nlu indiv!clunl, elo clit·oito dn fnmilin, rJuando 
111n:;:·uom nmdn rt:'clnmon contra ns nossas leis 
eh· is 'Jl~e ]li'OI'idenciinu sobt·e nliuwnto dos filhos 
c morn!Jcludc tlos pu is, clondo á autoritlodo o· di· 
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ANNAES DO SENADO. 

rei to do.intorvir nisto e· ntú do_nom'twr tuto1· nos 
lilllo~. cujoR pais tum n~tios costumes ? A inter
yonciio do Estmlo. no:sto c:P'O, a sna protecr,iio, 
tenl "pol' fim prepnrnr o indivíduo para a vida 
civil e po!iticu cm paizos orgnnizauos como o 
no;so. · 

Objecta-se conlrn o ensino obrigato!'io, imnr•·i
nnnllo-so ·R~enns cruei~,_ urnu e~pccic de dcfrà
laçüo dtJ innoc•mtcs, adôr das Jnãis, a qLtem são 
arruncndo;o; os filhos pnrn n c~cola. . 

Pri)neit·nnlcntl~ antc~s dos n1oios pennas, est~o 
os moíos ~l:Ut~ot·ios, qnc dL~ven1 ser p1·eferido~ ; 
n1ns cnl cnso tlu obstín:u~ão, ú tndhot· obd~~"nr os 
pnis, mo.!iant.c nlgunw iwnalidnde, n rnand:n·em 
os'lilllos instt·uiNm-se, do CJU<~ ir n policia tirar 
·estes do lar JlateJ·no,pnra u caduia por crimes a 
que os cotHILlZta n ig-nonancia. 

Em segundo log-nr, uevc-sc nllençonr n limi
t:wiw dn Jib<'t'undc, o constntngimeuto que tem 
p(ÍJ' Jouvavel intuitu c bcnefico rusu!Lallu prepa
t•ar IJOllS pais de l'umilia e bons cidl!dúos, aptos 
vam os diver~os mi,tercs da vida civil c poli
tica, que uão podum ser precn~;hidos sem in
strucção. 

Com os rruc·sc declaram contra o ensino obri
gntorio, collocundo-sc no terreno dn exeq ui
bilidade, attcntus ns nossas cir~;urnstancia~, estou 
de pet·fllito ~ccüruo ; e, de feito, não podemos 
tel-o sinfio nas cidades, nos gt•:u1dcs nuclcos 
de popnla~'~o, ond~ sejn possível fJLHJ os me
ninos teulwm proxuuos o 111C5tre c n escola 
(apoiadús). . . 

.lá me referi no fncto fJUe se deu na Dclgic11, 
ondu as providencins ndministrnlivas nãu fo1·nrn 
bn~tnntes pnrn cornbatér o mnl da ig-nonl!lciu. 
Httxlcy nssignuluva o mcSIIl!J fucto ~n'Inglntert·a 
nntes lle se d;•cJ'Ot"l' o cnsmo obng-ntol'io, fJlW 
cllc pedia c annttncinva como proviücuciu pro· 
ximu. 

Nõ HrMil os governos provincinos o o ge
rul, nos ultimas aJlltOS tamhum. 1n.uito ·uzerarn 
pnrn cstabelocct• escolas e fundar outros 
meios de instt'tLC0iíO; mas com pcqneno ro
sultn<lO, e pm·a Jll'OVn disto direi o que pude 
vcrilic:or ;, vistn <los dudos cstntistit.:os m:ds 
rcccntc-:l'. 

Desses rlnLlos uns referem-se no nn mero dos 
pcssons, que ~nbC!:il l_cr c escrc_ve1', comp~raLlo 
com o da porml:.ç:•o livro dns t.:Hia<les cnp1tacs; 
siio os.sul:(uintus: sobre -100 hnbitnntes sabem ler 
e ,~:;crcvtJr- cm l\fan:ios~ :18,4; Bulem ü::l,t; ; 
S. r_.uiz /;'.),2; Tlwrozina 2ü,O: Fortnlezn 2-1;0; 
Nntnl 28, ü; Pomhylm W,i:i; Hccife 43,i:i; 
:Macei<í -'1-1,8: An<cajü :22,1 ; S. Srdl'ndor :w,t; 
Victoria 1!),1; CC.J•te 47,1 ; Nicthct'OV 40; S. 
Pnuln t12,:l; Coritiba 2ll,3; Dcst<Jrro 47,8; Porto 
Alegre. 3'!:J~,; ÜL1ro Preto H,3 ; Go~·az 33,3 ; 
Guyni.Ja fJ.1 ,n. 

Otttros l'ofl'l'lllll•SC n nlg-umns cidudes c villns 
das províncias: n porccntugmn c.\ n sel:(uinte :
No AnJazona~ : Serpn :ll,S; SiiYes 7,2 ; l\laués 
.{), 7 ;-Pnri"t: Cnrnt~t:'t 20,ü ; 'Snntnron1 lü,9 ;-l\Ia· 
rnnhão : Caxin~ :!2,7; lke,jo 18; Alcontul'll 2:2; Cn
roHnn-21,1>;-Piauh)': Ooirus 9,2; l'arnnhvlw 1!1; 
-Cenr:'l : A1·acnty 18,1 ;-Rio Gt•nndo do 'Norle: 
Cem·:i-mil'i m 2:l,i:i;-l'nl'nhybn: 1\lnmnng-unpe U3,:l; 
-Pernombuco: Goy:mnn 31,7 ;-Dnhiu: Santo 
Amnro :J2,ü ;-1\io de .Tnnoiro : Campos 11~,8; 
Valent•n h/~,4 ; Hczenclo I2,!j; Bar1'11 1\lnnsa !J, 3 ; 
C:mtn~nllo :l8,ij; \"n~sonraR 2 1J-,ü;-S.l'aulo: Snn
tos49,9; Campinas 20,ü; Itl'1 31,:1; Sorocabu -17,8; 

Limeira 2:i,:~ ; - l)arnn{t : Pnrnnngtl:"t 2il,8 ; 
Antonina 40,ti ; ...., Snntu Cathurinn : Lagunn 
Hl, 7; Itujnhy 0,-1 ; S. .Tosú 20,~ ; S. 1\liJ<nol 
7,8 ; - Ui o Grumle elo Sul : Hio Grnndo 47,8 ; 
S. Leopoldo 4i:i,:l; Hio Parclo 27.2 ; {>i!lotns 
:J7,(i;- l\Iinn;; Gernes : .Tttiz do l~<lr.1, 33,0; 
B:u·Jmeenu 28,7; S .. Toão d'l~l-nei 20,7; Ma
rinnnn (18,:3 ; - Goynz : - llft:in Ponte 10,7 ; 
Cntnl5' 10; Bo: V.J;tn h-1, 1 ; - l\fatto Grosso : 
Mil'nncln 5.::! ; CormniJ:'l 1\l,/L. · 

· Por uns· o outt·os dos dndos expostos eviden
cia-se-que temo" ainda muito qne fazq1·. 

A e~ ta expo~i~:5o acrost.:cntnJ'Ci Que a pot·cen
tng-em dus meninos de ü n W unnos qno fre-

. quentnmescol:Js na;;r:npitucs é u seguinte: Mnnúos 
:Hi, 2 ,; Belcrn 22, 2; S. Lniz tiQ, 5 ; 'rhcrezína 
17,-!l; Fo1·tnlezn Hl, O; Nntnl Hl,ü; Pnrnhyba 
28, ü ; no c i fe 21, 7 ; 1\Inceió 2ü, 7; ArM·n.iú 9, 1 ; 
S. Sall'ndot· 27, 1; Victoria 22, ü; Nictheroy ·42; 
S. P:mlo 27. !l; Col'itibn W, '•; Desterro :22,0; 

. Porto Alel:(re 2(), 8; Ülll'O Preto 10, 4; GO)'DZ 2-1, 
7 ; Cuynb:í 8, ~. · 

Estes algarismos sm·vcm pm·u moslrnr que 
precisnmos di} wcios mnis eUiL:nzes, e õ meio 
mais cfficnz que a eX11uricucia tem provndo é o 
ensi 110 obrir;atorio. · 

Outrn idén do decJ•eto de- 1!l de .Abril_que npoio 
6 n dos rn·ofc~soi·cs mni.Jnlantes. · 

A Snccia, rrnc fui o poiz que mais se nclinnlou 
cm instrur,_l'lão publicn, c qne, póde-so dizei·, deu 
o typo · ll:tl'Íl n;; outrns nu•:iks, viu-se obrigndn n 
lan('m' lllÜO desse recurso, visto CJUe pelas g-randes 
clistancins, pelo l'ncto de achm··sc dispersa a po
pulat;ão, súparndn pela neve durante . seis a sete 
mezes dú inverno, nlcm, dn fnltu Ll.; meios, não 
tinha possibilidnde rlc eslnbelecct· escolas cm cndn 
pequeno nucleo de lln!Jitmttes. 

Recorreu-se e11tiio no meio muito en~~cuhoso 
do professor CJUC se torna umu cspecill ele mis-. 
sionurio d:. instrLlt.:('ãO; que Yai n um ponto, 
ikmoJ"a'sc ahi, Ll:'t li!;lies, c deixa algLtns do seus 
di sei tmlos mais ndi:mtntlos dirigindo n tlerruenn 
cscoln · vai n outt·o ponto fazer a mesma cousn ; 
depois' yolto, e nssim, por cslu · combinação, 
supprc n fnlto do profc~sor lixo. Si bu1.1111n provi
dencia qu.e o 13r:~7.il deva imitar, ú estn (apoiado,~). 
JlOI'CJilC não temos n1eios de dnr professores a 
todas ns Loculidodes. 

T:imllcm p1•csto o meu apoio :i dispo~i~ão que 
mostrou o nobre nlinistL'O do Imperio, de ·não 
concord~r com n extincçiio elo Escola lle minns de. 
ÜUJ'O P1•eto. Sinto diverg-ir n este respeito elos 
maus honroclos colleg:~s, ·momhros du commissiío 
do Ol'(!1l!ÜOUtO .. 

Nossos antigos legisladores reconheceram desde 
1833 a necessidade de fundar nn pro\•incia do 
1\linns uma oscoln praticn qno.huDi!Jtnsse os mi
neiros n IIJH'Oveital'em n p;runde rirJU07.U mine1·nl 
que existe naqnc!Ju provincia. _ 

Umn lei consugrou essa idén, cuja execução foi 
mnito dem01·ada; qunndo tive n honru do occu
pnr a pnsta do Impcrio·doi-lhc' nndumento, e meus 
trnbniiios foram concluídos pelo m~n honrado 
succcssor, ro:diznnuo-so nllnnl n idén sob n ·di
rec~iio do um homom cnpncissimo quo tem pro
stnJo muilo bons seJ'VÍIIOS,t:onconondo pat•n o Pl'O• 
"Te~so uu indLBtria 111Í provincin do l\11nns; ro
Ol'o-mo 30 professor Gorct'iX. E' nestas condições, 
s")mctllc 11orquc ainda não tivemos todos os ro-
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s.ul~mlos, que vamos acabar com essa crca~'ão uti-
JJssimn? . - , 

1\Ins antes de occupnr-me com este ponto direi 
no honrado Sr. ministro ,do Imnerio quo espero 
que S. E~ . .lnnco vistas muito nLtt!ntas ·p;im' 
out1·o fllcLo digno do sun oi.Jserv:H"iio. O Sn. SILVEm.\ n:.. 1\IOTT.\. :-As aulns estão~ de

sertas .... Estou conve·ncido de que quantas reformas se 
fizerem no papel hão do valer semfJre poL1CO, si 
os executores niio forem .bons. 'l'od:•s ns ínstitui

·oües devem ser como n 31'\'ore-nascer no sólo, 
rlt'!senvolvei'-SC com o'tcmno para então dar seus 
fn10tos. O mestre, o Jli'OI'essor, ·é para mim a 
qunntidudc obrig-acJa, :• figura muis indispeu~uvel 
cm todos os melhoramentos do ensino publico. 
De corto nüo fiz quanto dese,iei para. melhorar 
essa classe ; mas cornprchcndo bom quanto se 
do v c fazer para tornnr o nH1gisterio uma cnrreira 
nmbicionnda c muito honrosa. . 

O Sn. JoÃo ALFnEoo :-Não estão dosértas. 

O Sn. Srr.vmrnA D,\· l\foTTA :-.•. :1illllD mesmo 
pngnnc:lo-so nos ulumnos. 

·.O Sn . .ToÃo Ar.mEoo: -Dig-o a V.· Ex. que, 
amd:1 qnnndo cllns ficr.sscm dcsCJ'tns, um ou .dons 
;mnos;·os I.J•a!Jalhos que nlli se fuzcm, as collec
çücs que se estão arranjando, as annlyses, as expe
riencias fJUf.'_se tem feito e ela~ qtw•:s j:i têm re· 
sultado vantagens parn nossas industTiDs, va
lem bem a despesa que se faz. 

P S}l. AFI'ÓXSO CEL_so (minist1·o tla (a:::cnda) : 
-Apowdo. · 

O Sn. JoÃo Ar.FnEoo :- Qtwm con.l1cco o 
grande pi·ovoito que :1s expcriencins do certos 
snbios du Pnriz trouxeram :i Frnllf:n dando um 
resnltndo immedinto de mar~ de ce1i1 'mil11üns de 
renclu soll~e os prod netos, ct1ja f:IIJI"it:al:iio foi ·mc
lhornda, não póde coni.lomnnr, por c;;usn de P•3-
qucna despesa, uma escola que eslit dt:slinada a 
i.Jar as mnis lnrgas/componsaçü'es. 

Convem que se ensino Jll'nticnmento nos minei
rus que cllcs podem tirnt· maior proveito da l'i
c1uezn fJLlC Já esti1 inutil ('tpoicu7os). 

q Sn .. AFI'O:->so Cu:LSO (ministro dct fa:::t!1ula) :-
Alu tnlllto bem: ·. 

O Sri. JoÃ.ô Ar.mm:io :- Sorpí·endau-mc que 
o goveJ·no tJvesse concord:1do com a supprcssiio 
qaJDircctoria de estnt.isticn. A IIi quando, scmhol·cs, 
ltearemus nos te pessuno syslenw de niio se mnn-
ter a ~n!clal!e i_ndispe.nsavel .do governo ? De 
c:1d? mmtstro v a·. com. n Jll'eoccu{l:l(!iio de des
truJ~' o que estnvn fc1to c crear cousn nova? 
(rtpowdos). 

~ii~ lla fJUCm des.con!Jeça as vantagens !ln es
tntiSt.!,Ca, c fJUanto c elln ucce:.<snriu pn1·:J todas 3~ 
rclnçucs-·pnl:u o governo, pnra o - commct·cio 
p:~ra ns profissões. Não sei como se IomiJrarnnÍ 
de supprimil-n. 

• O servi o~ não est:i bem org-anizado? neorga
n.Ize:sc .. Pode ser melhorado? .E' um ut:to me
rJtorlo meJ.horal-o. l\Ins supprimir, perder-se 
rrunn to so.~ltspendou, quanto está creudo, passar
se.~ esponJ:l em. ll~do pn.!:n d'ncJui a t•lguns annos, 
J?OI~ que .a ostuttstJC~ nuo Jlóde ser dispensada, 
Juzor-se despesa mnwr com a rcnova1,iio da rc
]WI'ti~iio, n:io. comprellcnclo, c repito": isto só_ 
pó de ser expJJCndo fi Cio pcssimo costumo quo cn

_trc J~ós ha do um g'OI'Orno clost!'Uir o que o ou
tro tez; cnda um quer lJri!bar :i custu elo SOLl 
nn tocessor. 

o. Sn. DAN'I'AS:-;- :;'\oste ponto estou gostando 
mutto do V .. Ex.; Id•~ns de govoi·no. 

0 Sn. Jo,\o ALFilEDO :-i'l'. Jll't1Siden tl'. estOU 
cançndo, e n_in!lu precbu <.!csompen!Jnr:mo de 
um conJ.pt'OIIHsso que tomei com o nobre sen11dor 
p~Ja pt•ovincia da lluhin. Doeluro a S. Ex:. (diri
!f.ll!do· ,çe ao Sr. L1•tTo V<'l.lo:::~) q uo, si niio tivesse 
letto essn promessa, hoJe, :1 vista de factos snb
seqnenlcs, niio dirin rima pnlavrn u respeito ela 
e!oJção dGl Pernambuco. ' 

O Sn. LEIO YEr.Lozo :-A missão clcllc é real
mente lllllito honrosD. 

O Sn .. To,\o- ALI'nEoo :-1\'iio hn p1·ogramma, 
nenhuma regra do pedagogia que vnllw as ·qua
lidades pessoncs ele um brim professor ... 

O Sn .. ~IJXJSTno no biPEniO :-Apolado. 
O Sn. Jo,\o AI.Fnmoo:- ... c nós temos muitos 

CJLlC reunom os mcliJOI'es pt·edicados. 
Lembm-me que por occasião de assistir a. uma 

conferencin pedago:;rica prcsid ida pelo i li ustrado 
S!"· Bania H'or~em de 1\It:IJO, OU lhe disse SOI'pt•en
dtrlo com as dt~cussões dos .professor.~~ : • Qunntll 
for~u desconhecida temos. nüs! quanta gente 
lwbilitnda no mng-lsterio! • 1\Jns esses Jll'ofe~sorcs 
vivem desanimados, e as injLLSLitlas ninda mais os 
dosul e.n Iam. · 

Permittn o honrado ministt·o que cu chnníe 
SLW ntton1,iio parn um uos professot·es mais dis
tiuctos désta côJ•te, pnra ull\ homem que possue 
os melhores dotes para o mng-istcrio, no qual se 
tem elevado tanto fJU:IUlo os mais dignos, o 81'
Dr. Benjnmin Const:lnt. E' uma verd:t<.leira vo-
cag5o.... ' 

O Sn. N'uNn:s Goxi:;ALVES :-Apoiado. 
O Sn. LEITÃO DA CtiNIIA:-Apoiado; 6 um pro

fessar muito distincto. 
O Sn . .To.\o Ar.mn:oo :-1\'ingucm tem qunli

d~d~s mais distinct:ts, mas ning·uem tão inl'eliz; 
vtcttma sempre ... 

. 0 S~. NUXES.. GONÇALVES :-São innumoras as 
injustiças que tem ~oil'rido. 

o Sn. Jo'Xo Ar.I'fiEDO:-Em muitos concursos 
tom sido collocado em primeiro lognr, mas nindn 
hojo se acha cm uma po,sição incerta; desani· 
nwdo, jü cuida em tomar outra· profissão. · 

0 Sn. NUNES GDNCAT.VES :-Ninguem mais clis
tincto do fJtle o Sr. Beujamiu Coustant em sua 
OSilCCiulidude. 

O Sn. ~uNrsTno no I~IrEnro :-V. Ex. se refere 
ao Dr .. Bcnjnmin Coustaut Botelho del\Iagalhücs? 
. O Sn. VrscoN"oE no R1o BnANco:-Ao distincto 
lente du Escoln PoJytochnicn. 

O Sn"-.To.\o-Ar.FnEDO :- Chmnarei aind·a n at
ton~iio do nobre ministro pnrn as nossas bo!Jns
:lt'te"s. At:ho que o assNmpto é digno da m11ior 
solicitude. N:'lo sou eu fJLlOm o diz, niio tenho au
torid~do pm•n isto. Citnroi o immortul Almcidn 
Garrett om cuju opiniiío nac:la é mais digno de 
occupur os_cuidarlos de um gol'erno illustrnd() 
elO flUO c•StO ltSSlllUlltO. 

EDVJ\LDO J..rifÃ 
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O nobm ministro do .Impcl'io nlío llovo deixar 
do :mimnr ns tcntativns !Jrilhnntcs que ~c tilm 
feito l'ULrc nós na nrlc dn pintnt·n, onde tanto se 
tem distiugtlido Pcdl'o Amarico c Yir:tor Mei-

/l'Clies ; YictÕr :M:ci:·dlos C]llf\ Ó O fundnclor dn CS· 
cola !Jrazileil'n (apoiados), que cstil rlc.~tinodo n 
nos dnt· tnntn lionru e lnntu glol'iu (ttpoiculos). 

O Sn. ~HXIs-rno no hll':mw:- Apoindis~imo. 
O Sn. AL'l'ONSO f.:gr.so (minist1·o da. {a::entln) :

.Tt• nos tem cinde hont•n. 
0 Sn .. ToÃo Ar.Fnrwo:- E' vorcladu. 

Ac:JIJarci cst:Js obscrYat·ües cita:úl.o tnmbem a 
opinião llc um notn\·cl cscriptor qne, !'nllnndo <lo 
museu de DrcsdC', diz : " !!:' e nnico facto pelo 
fJlllllaqnellc clcilor-l'Oi, Aug-uslo UI, que não foi 
umudo po1~ 11enhurn dos :lOLlS povus q LlO gtlVúl'· 
non, queni:iognnhotl bnt.:lllws. que vi\•uu scmp:·c· 
trist<JI11llllle, passou ú postcridndo Llnndo :i Stlll 
capitnl um cstaiJOlceinwnto rruc é orgtllho c pro
n•ito delln. • 

Ainda dit·ci dnas p:1lnvrns ao hom·ndo ministJ·o 
eun} reln~ão ú inst:·ucçiío JH1bJ!ca. . . 

:Neste llSSUI11JllO lltlllca OJIICI, O CI'CIO C[LlC lllll· 
guom pócle olhnr pa:·a pnrtidos (apoiados). 

O St: . .TAGUAlllDil:- Deve ser terreno nentl·o. 
O Sn .. lo:i:o ALnumo:-Pt·ocut·ci csfol'c.n:··mc 

t:mto quanto era possível llDJ'a <lnr desenvolvi· 
munto a cstu ramo do serl'i<:o publico. 

O Sn. ~mxr~·:·no no h!I'EIIIO :-No qtwl V. Ex. 
fez mnito. 

. O Sn. JoÃo Ar.Fr:Eno:- ncconltcci que havia 
ncccssi<.lllde de um pl'O,jccto que mclllor:nsse cm 
parto o magnifico regTtlnmcntn cxped:do pelo 
Sr. Vi~eonué de Bom Hetil'O rrun:Hlo ministro do 
Tmpcrio .... 

O Sn. LEÃO Vm.r.ozo:- O seu projecto é muito 
lJOm, clcYin te:·-sc-Jhe dauo mulnmclllo. 

O S11 . .To,i:o Ar.t'nEno:-.' ..• regulamento f[tlC, 
pcíclc-sc. dizCJ•, nn ticipon-se no prog-resso ilc 
muitos paizes da Europa, JlOI'CJlHJ em nlgnns 
ainda so C'OIHJnisl.om ng·o:·a J?l'incipios ~1uc j:í 
c:<tão ll<.'ilc con~agTndos. O IH'OJ<Jflto qno Jm·mn· 
lei foi submcttitlo ao cxnme dos h.omcns mais 
cnpazc;;. Lombl'O·rnc com JH'nzor, c menciono 
isto como uma honl'n pat•n mim, que o nobre 
Sr. ministro da fazenda se prestotl a discutil·o 
r:omigo e .com ontras pesso~s. 

O Sn. A J'l'ONSO C:;:Lso (minist1·o dct {ct::cnda.): -A 
hourn J'oi V. Ex. fJLlOill m'n fL•z. · 

O Sn .. To.\o Ar.PnEno:- O Sr. José Libera to Bar
rezo, o Sr. Barão Homem do 1\Icllo, o Si·. Viscolllle 
de Bom Hctiro, 6 nobre senador pelo Parnnü, o 
St•. Dm·iío de S. Fclix c outros constitnirmn nmn 
commissão que tl'ahnlhotl constnntomonlc com 
ll\Uitn dedica(.'ÜO. 

O Sn. AI'FOxso CllLSO (u~ini.sll·o dct {a::cntlct):
:\ poinLlo. 

O Sn . .ToÃo Ar.Fillmo:- Dcst1JS l.rnbalhos rcsnl
lou um Jll'Oj<.'Cto quoj:í roi npprovndo pl)]a camm·n 
dos •L'fHitai.lrJs L'll1 1." <!iscu~sno . .Peço ao nobru 
lltinistt•o ( D nisto nüo ha nmor prO[lrio, ]Jorqnc 
~on o Jll'irncit·o a Llizl.'l' qno o t.raball:o ú mais dos 
rrno ~" clig-na:·am eollubornr eom:g·o do fJilO 
mon), JlC(;O no uoiJrc ministt·o fJUC, em vez c~e 
nwHLOl", corn lln~g·osto do:i CjUC qnnrern n reg·L· 
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men dn legalidndc, o clccreto uc Hl do AIJL'il, 
de :mdnmento no meu ·pt·ojcclo c creio que será 
11111 ponto cm que todos nós nos nchnr·cmos <1<~ 
accut•do. · 

0. S.n . .TUNQlJEJllA :-.\ [JOiadissimo. .T:i hontelll 
pcd: :sto mesmo. · 

0 Sn. Cnuz MACHADO :-Apoindo. 
O Sn .. ToÃo A1~l'l1EDO :-Pnsso a respmidcr :'ts 

'ohsol'V:ti)ÜOs fJLlO o nobre scnadot· t>cla Ballia l'ez 
a rc~pcito da elei~'ão de Pernnm !Jnco. 

Eu ~niJia e tinlla 'lido que a mim se fnzi.a hn 
muito c;;Ln consn:•a :-como ú que o inicinclor 
de um p:·ojecto do rCJll'<)sentnoiio dns minorias 
tinhn dirigido. em Pornambuco as cousas de 
:nodo rruc nen hurn dept1tauo· liiHJt'nl vies;;e ele lá? 
E1n ge1':•l, nfto me clef,:nllo ~inüo qtwnrlo vejo r1uo 
a defesa é opportuna c não me ú inclilferuntc a 
p<)Ssoa n ifllCill re,;pondo. 

O Sn. Li~Ão VELr.or.o :-Foi o carr.ü de .Apollo. 
O Sn . .ToÃo Aw:moo :-Perd<jc-mc ; não foi. 

Foi a m:í ccltH.:n(ilio dos nos~os partido~ que 
nunca nppellnm pa:·a us ~cus roen:·sos e· pnrn ns 
su.ns Jli'O[ll'ias forcas, nntcs querem que ns 
eleições 1 iles cnimn • do eúu como o rnrm:i no de· 
~urto. · 

. O Sn. Cnuz "fA.CtTAno :-Sejmn artcfnctos ofli· 
CJites. 

O Sn. Jo,\o Ar.l"rumo :-Niío me def<Jndct·ei com 
minll.ns opiniões qtw siío llern conhecidas; sem· 
pre ttvo duvida,; a respeito da eJ1lcacia rlu lei do 
voto incompleto cm grandes cit·cum.scripçucs. 
preferia n elci<;lío r•or districto,;; .UJ:ls :.Hl<Jitei a 

'opinião dn maioria do ministcrio, respondo por 
Clltl. · 

Essa Jgi tão cnlnmnindn, tão mnlt:·ntndn, &, S<)· 
nbot·es, 110 menos um p:t.,so .ele progresso que n 
Iuglattorra, a libct·ri m:• Ing-latol'!'a, deu cm ma tc
ria cleitornl ; e f!l'l'!iO fJUI! ·nin~,'LlClll dir:í fJL1~ fi· 
c:revn rnnl no Bruzll itnitae os ing-lcxos qno mn 
bom sunso c libcnlade dão cxeinplo a todo 
o mundo. 

O Sn .. Lv:uAnrnll :-Et·a nindn cedo para nós. 
O Sn . .Ttl,\0 Al.l'nllllO :-Os liiJcrnes receberam 

mal. muito mnl, estn lei c protcndcrmn do;;ncre
clitnl-a por tndos os morlo:;;. O primeiro trobnlho 
ho~til f!LlC se empregou foi dil•in·rdó cont:·n ns qun
lilicnçücs. Em voz dos <Jsl'orcns rcgulnrcs, dos 
recursos nmplissimos rrne n lei fncultnvn, <lessn 
disputo leg-al, o direi mesmo leal, a que os par
tidos e>tavnm obrigados, entrou como plnno de 
clcsct·edito do lei n n ullidadc de todas ns qunlin
c_:u;~es, a perturbnoiio de !Oclos os trabnlhos pro· 
I unma res. 

Don-se nn curte o-que se deu cm quasi toda a 
parto, o osl'orço !lra pnrn annullnl' as qualil1cn· 
çücs .o dessa combiun<;ão ••. 

O Sn. Cnuz 1\[ACIIAno : -Perdeu o H.io de Ja· 
neiro mil c tantos cl!Jitoros. . 

O Sn • .To,i:o Ar.l'llEoo:- ... provcin di!Hcnl tar-so 
o rosnltado que n lei devia Llnr. 

E cmnpt•e antes de passar adiiÍntc que on dig-3: 
houve 11111 grande cng-nno dn Jllll'tO !lnrJtLcllcs fJLW 
cntcnu•Tnrn qno a lei dccrcta\·n umn donç,io, 
CJnundo elln crllnV.1 si:nplesmontc nma fncilic1aclc. 
Nn lnglnto:'!'n, onde o S)'stcma roi cxpcl'i:nentndo, 
o c•xpol'imontndo na luta ignol e ~érin CJllCl os 
partidos sabem alli mnntot•, na Inglnlcrrn Y<'l'i-

,·-.·:r';"'"~ 
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.llcou-~equc o voto inco.mplctn·,dnntl" ox.cell•!nles trndn do fot•t•o c da exposiçiio. Dizia otltro: isto· 
rcsrtltndos, todavia crn sujeito n fnlhn,; c de· é ~ol'rupryfio; niío ha ~OI'I'i<•o makl'inl que \"alhn 
CCMÜCS. mmlw · liclclidll'dO ;is idé;•s 'libcrncs. Ou LI'" aliO· 

Um flartido J)em ot·~nnizndo, bem di:;ciplinndo f'UVn que tinhn sid11 (l:lquelln :iittWOiiO rruc so 
com dons tllr~'os c nt•i com menos t<lm inutilizado JIHI!lgm•nr;l om I8ü2, ;i snmiJ•'n do nob··o pres1· 
~ompl••~art.llll~tc o tCI't'o ndverõo, o rJI11J!ldo lho~ rlente d~ con"olho·, c dizi.n: Vejn111, sou lihcraJ. 
lnltn dJ>'CJphnn, um torço bem <w::·nn•zntlo du Appnpcc111 um rplaJ•to dizendo: m.~ ?l(>n verba_. 
n lllllio•·in de depcttllrlns ·que o,; clous· ter•·os s"m sott llbCJ'nl do -11:!48. E n,;siJn po1· dinntl!. 
di,:eipl ilw vem n lli"rdcl'. A I ui, portanto; nüo s<i E o c}lrto ri que Jll'nl ao meno~ os candid;1to~ 
nfio fnzin unw cloa~:io de I'Opres .. ntantcs, mns do [lnrt11lo tivcmm tr totulidade fl,,g 1·otos lillC· 
ern sujoiln u_ rn111as. J•:ws, excepto um on·outro; mio admiru po1·t:mtl:l 

grn preciso que os pnrl:irlos trnbnllwssem I"O· qtw niio porle>scm sor· eloil.ns npor.n1' dos I'Otos 
g-ulat'IIIOntc, cm vez desse cmpouho que tiveram con~crvndr.~rcs. iiLW alg-uns por· nlfeiçõcs p;orticLt· 

·o~ libc ·ues p111~ desncr-editnrou1 1Lrnn foi, nuo se· in Jnl~cs couscg-uJrnnl~ . 
ú~eeutw· pcln primci•·n vuz; só cnt:iojnl.i·aJ'i:~mos A' vistn dn ••xpo>to Jl••t·~·untn .. ci: t'rn po::siv·cJ 
bem n ei!Jc11cia dos seus intuito". D"st;.Js consi· f!tzer leallllcntc nwis do rrne mens nmigos.r ou 
der11t•ões g-oracs p:1sso pu1·u o rnctu r1nc ~c dou f1ZtJIJ1os l~lll"il ;ltlc f11sso nm·• renlif!nde rm Per· 
ern Put'IHtntbnco. • n:Hnbtlr·_o :1 JeitJo t1~1~eo ·? t!al':t .que os liber;1cs se 

N:io II.Í) def,mderei ai•uln. alle>:nnrlo que cn niío llze"sem rupJ•t•senlnr 1 
em tllll ••IJOI"c d.J p"rtitlo c0111 nutiiJ"id:~de pa•·a E' n m:i edl11:11 fio. S1·. lll"•lsitlento. tlus nossós· 
irnpôr nos mous nmi~os : lfHIS di1·ei rru•l tão em· ~~~}"lideis (apnirirlos); <l o dflsctti•Jo de n.,s,;o,: po· 
pcJJh:~rlo cstnvn em tJUC 11 op;toscçiío dt.i;;se.repl'O· ho.Ji!Os qne om ge1·:~l f:~,c:n ccJJJlO o~ Yi:tjnnt••s rln 
scnrant .. s, que propuz, "os meu~ tunkos mcmiJros JH'Ovincia tlo noi11·e mi11istro da rnzenrla: deitnm· 
de Lllll dimctlll"io IIIImo•·oso "PJli'OI':ll':nn n minhn ~e n dor''!! ii', e dizem ao pnge111 •JtW o; dcSjiCrte .• 
lllO<;;io, qnc n:io J'CtlOtnmenrla>sumos 110 corpo qnnndo lur hora rJ., vinjlll' .... 
·eleito•·al siniin II) candidatos, o is<o se fez, ficnnclo .O :;;;n. Al'I'ONSO CE~so (ntini.<lro r.',l (a:::r•11tf!l):-
tros 1oga1·es intOÍI'iH11Cntc livres. La nuo hn esLc costume; ha do ser no ~er·rno de 

Comqnanlo cu niio soja llOr esse systomn de Pernambtteo (1·iso). · 
eon"e~,;üo<, IJilO niio so conl\•ss:•m, mns 0111 vir- O Sn. Jo.\n A~l'nEoÍ:-Niío fnzem nndo, des· 
tndc dns f(LUJOS os ndve•·snrios qn" dullas s1J ilpro· en_itl:~m-sc e depo•s rJLle•·em <jltc n e:ci~iio lhes 
V!;litam vflo t•ollocnr'StJ dup >is, tlicntJ';duwulu, em sc.rn dada pelo g-ovcnlO. 
fnce dos que ns fize•·am,. co:11n inrllvidnos. ig-nnl· Entendi ela n l'epresontn~iio d:~s minori:l~ como 
monto eleitos por scns proprios meios; eorn· se qrwr entender, n rJLlC conclusiio cheg-m·inmos '? 
qunnto cn niio rru••i1·n isto, torluviu {JI'UI'll.rci fa. Quando nm p:~rtitlo su ;dJst,I'IJ>Se ou nf10 CIIDinsso 
cilitlll', 1'101' todos o~ 1nodos nn meu ulc:mec, n um voto, o Otlii'O pnrtitlo seritl ollrig-ado n eleger 
t:Cp1:osentnc~ri do< Jillerne~ cln minlln prodnein. :u:lvt•r~arios. Orn, isto 1.\ uma conclu~~o fJUC por 

l~oi ~ssini que. consnltndn 'I"nnclo lwvin dnvi· ~i mcsnm se eondumn~. 
dns orn pnrol'Jlins sohr~o ,~onces:-;ües n l':•zt:n~, ou l~is nhi, senhoi·us, a cxpJicnçfio que ou tinhD 
ilc .. rnse-lbnvn que n>'lo se fizesse quest5o do toq;o, n cl:u .. : c ncrerlile o nobJ"O s"11:1rlnr pela BaJJin qnc 
podrmrlo até d:ti'·Se nm pouco nwis, pnL'" que n n dou com todn a vord:~dtl ,l lenldndc rlc q uc sou 
olui~iio cor,·cssc. rc~ni;,J'mt:nto. liv1·e de Jli'Otes· C11pnz. Todo meu t•·n: .. diJ" intimo, coJ•dial o >IIl
tos e de qnnlqner vieio qu•rn pudesse inquin:ll".- cot'" roi pnr11 rrnu viessem de Porn:unbucn J'C· 

EsLn rninlw intcrvcn~;:io ni1o só foi conhecida, presontnntes d:1 minor·ia. Si niio vitmun, isto niío 
mns :~té foi publicnrln. dcpcnden do mim. (Muito bem, ·muito úrm.) 

l\lns que cnlpa, scnhOJ"es, tenho en d.o rl'sultu· 
do ? A· Jll'ovinf'i;J de Pernnmhuco tem 7fJ.. f•·cg-ue· O St.•. l~•·:anciseo l!õ.otla·é (m.inis/1'0 elo 
zlas·e só mente cm :!G os lilll'l'lles se np•·cscntarnm; Jmpm·io) :-S1·. pJ•esi.roílle, vujo·u1e 1111 conlin
nessn~ ~6 rrcg-uozi:~s, de qnc teuho nqni ti a·ehL.:üo, g·ouciu de desvint·-rne por :1Jgnns u1omontos dn 
cm torln\< clln", 1nerio< em umn, ell"s ti.,.crnrn o uwrelw que prctuntlia soguil' .:m meu di,curso 
tor•:n; mns ::t f:tltn rio ter~•o nm 111rw das 2ü fre· du·lloje, pnt·n Javt':ll' nnt snkmnc protesto contrn 
""IH'Zin< em <JllO o pnrlidn libe1'11l se IIJH'eserttou 11s cxpt·cssües do honmdo senndOL' que ru:Diln de 
di~pntundo a cleiciío, fni cmnpen"ndn pelo~ dou< sentnt··so, 11S censul":t< ncrimoniosas que diJ·i:;iu 
tCI'(;OS g·a·nl•os n:1 rreg-unzin de- Snnto Anlonio da AO :.rnbinete ti tle Jnn!Jiro, do f]ttnl tenho :• snbidn· 
capitnl " por voto~. "nlém do ter't'o, obtidos cm honrn do l"IIZCL' put•te. 
out•·ns rrcgnozins. Fiz,•rnm nns :JOO voto<; os O Sn. Joio Ar.l'lli>IJO:-Acrimoniosas? 
CtlllSOI'VIIdOI"CS tiniHIIll llliiÍS de i.GOO, t) JliiO Cl'lllll . 0 Sn. ~fiSISTUO 011 L\lt'Eil[f):-.-\s c,.,;p1•e,;sõos do 
Olll'i:;n.ros n do$tncm· votos s•Hts p:u•n ;Jd\"••t·~:n·ios. v. E 'I:. niío ror:1m do t:mtn rlelk:Hlezo, de tanto 

Apoznr· rlisto, nwntil'umos n I'DCIIllllllCnl.ltll"iío de cuvnlhoil·ism•.•, fllle sutl o l•rimuiro n conlwccr ... 
dl'z Mndichtos, c deixlimo< os ont1·os logn•·e• in· 
teit•am •n·IO livros. pn1·n "oncliclntos d" fl"lrn; qun nto O Sn. Joio· Ar.l'll~llO:- Nas consur·:~s que llz, 
mnis ,dispul11do,; rossom, 111 nis rncilidwlo te 1·i:un po,·•sn quo não fnltei nem :i dolieatlezn, n••lll ao 
os libo1•nes dt~ obter· :dg·nns Jng·;~rL•s. c:n'ulhell'iSIIIO. AJg·urn v·igo1• do oxprt}SSt1o é nntu· 

•ronho ••tt culpa do rJne, tl·vidiclos entro si, rui cm mim. 
comcons,;om os t•nntlblnlos .libtJJ'uos ::t g-1wr· O Sn. ~IIXLS"t'no no hr!'l>mo:-Isto mesu10. 
roni'·>'O uns ::tM outros'! Os qno niio fot•n,n npro· O nob•·o s••un•.lOI' disqe qu·~ o· ministor•io ti •te 
sontndo~ 1wlo dit•oct 'rio du"ob,rlo<'OI'n·l~ lo~o e .Tnl!l:ii'O tinhn l"ull:lclo no Jli'Og"J'ummn 1lo pn1·tido li· 
hostili<nt·nm ns cnndiclntns cln chnpn. Bnstlll"n lôr IJ,,,·al. Pe~''' lietllll;.n n S. Ex. pm•n dizer (j .e ost:J 
o ennfl'lllltlll' as ciJ•culn1'os du uns o' Llo oulros, sua IIIH'Ocht•iín, ·(jlle este setl modo dt' enc:1rnr n 
Plll'n so cnnhccol' o <'Stndo <.lo IIIH'Li•lo. Um ;illo· 111:1rehn tJilC Iom ~o~·uicto o gabinete a respeito do 
g'UV11 (jllfJ tinhn [ll'OStUtiO SOI"\'it'US Olll fll\'01' d11 OS· politica, niio e <:!XllClO, 
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O rniui~l<'l'iu ·ii de .lmwii'O tornou <!omo pri· 
n~cir~ c!mpc.'l!ho do (H'O:,tran~nw do pnrl.irlo a dei· 
çao dli'CCta, 11\tc.mtnndo n•nlizul-a; e~I'OI'I'ltiiHIO·~e 
Jmru f:onso~nir ttl\7n:u~ Ulllil l'•~:tlid:1de os;n itlt~a, 
pela <Jnnl pu~nnram todos os liheJ'uc~, ,, pela rpwl 
JlLl;::'liU tn~niJem hoje o pni'Lidu couseJ'Vac.lor em 

:-õU:-1 III~IÍOI'I:l. 
Sõ.dJU·Se. $CHhore:o:, que li III _tnini~tül'io Hfio pt'tt.le 

re:tliznt• '-~l.' eltot'1:c tudttS a:-; iqüns tlo seu pa1·tido; 
t•scolh~ d untr·c clln:; a du llHliOt' nlonwHtll, on :1~ 
t[UC :-;:io reelrun:Jd:1s pcln opiniiio publica cuJII 
m:lior in~islcHu:ia, JWl'n dnJ'·liJC~ o devido du;;cn· 
''Ol\"inH~nto. :\lns eolls.P; .. nliudo c~:-:c rltMiilfJJ'lltunt, 
alc::tnendoet-:_o;Le uiJjPcli\~o_~ eht•gar:·, a vez de CHILI'ns, 
e ccrtnme.nt~ o minist1;1·i.., l!iio ~e osqneccni rio;; 
comprornisso" do p:o!'tldo l1hernl. 

Etn :o;eglllldü log·ar, fez objoeto dn;-; cogit.nfJlu~s 
de S .. E-'.. :1s nu1Cnçus que se Leln diJ•igido no 
Scm:,dn; lnns peço uo uoiJJ'e scn:ulo1· JIOI' Por· 
n:n11bucv CJUC dcch11'0 de que modo se tclll revc· 
lado, pol' p:crte de! fJnnlqnel· dos mernljros do 
~.:;t:tbinBI.O de n de ,)fiHCir•o, nlg'I:I.IH de,:..nt:HIO OU :d .. 
g·utiJn :1n1t:!:U}:~ n c~lll i(ln:-;tt;t! e J'CSpCÍl:IYCl L'úl'· 
porat'iio. 

u uubt•n :-;eundoJ' cel'l:lllll.'nlc u~iu 111e JllüSLI'i'" 
acto. w·(üio ou cireurn~tnneia nlg'llllln, c.ln qnnl ;-;c 
po~sn ti r:ll'. n I t~d '-~~t~ão, n P}'CSlln1pt·ãu nlPSJ_no dn 
lJilt! O lllllli:O:ItH'JO ü do .Janun~u 11!111 Jli'Oj)OSilt"J t~lll 
Lie~:~cal:cl' este YCil<'l'llVCl c.·onsc.dho. Ao conlJ':Il·io, 
"CJLtc• vej~> 1la pariu do;; 1ncus colleg':ls, somr.rc.· 
tJUe touwrn n pnlavrn neste nngn:-;to reei H to c nn 
e:tmnJ'n dos tlnpuloH.los, ü tJlll! ellos t:fio us:nn 
dns:-.n sínt'u.l flill'a Lcct•rcrn Ollc.'l•rrlios t.' fnzer u 
j nstiçn que lurlos YÓ8 mel'Cceis. 

Qn:mto :10 poder jndicinrio, o hom·ndo scn:cdor 
lalllhern u5o me póde mosn·n I' tlln racto pmti. 
crcclo pelo ;:rniJitwte de ij tle .lnnciro. CJLh' touhtl 
por litll des1·espeitnr n g-runde instilllic~:lo du nw .. 

:!4 istratur::t. .. 

U~11. Jo:\o Al.t'III;J>O:- 'l'<'lll·se cleelarndo isto 
;c qui. 

(J Sn. ~liNlSTIIÓ no bJPI~lllo:- De:<c.le qno o 
runt1:nnonlu dn ccnsnru nfio pnss:1 lle~sn~ snppo
:-;it~Ue~, .niio po~so cnute:-:ta•· de ontrn fc~IJ'IIW, sinfio 
luvrandn o:<lo.protesto contra us phi':IS<'~ do dis
cn t•so do lionl':ld" sennclot· )lO!' Pc!'na 111 IJucu. 

Dito isiO, SI'. }lJ'esill(OJJLc. enile-me ll:l'i~·il' umu 
:tl.'r:ftn voLivn :i~ exp•·es~üt!:-' OfJ~oquins_n~ t·orn que 
hnntc.~lll o liOIJrc ;;enudo!' por j\Jntln t.:ros,,o lwn
l'l•n-uw nesle recinto, lendo o nviso quu c•Xpedi 
p:u·:t u província do P:q•it c .Jli!J';.:;n nt;~ndo .. rnt.~ !-:i 
1ü-:n n"clwv:1 nn e!-i~f.~ nVÍ!-\0 C'fi1 t.fí:nlloLt•:d oppO:-'Ít~fio 
•'IIi tnnnif'estu contrrlllit·t~iio, t:UIIl~ ~·. opiniüo ctitít-' 
lidn Jwlo nwn nolt~·o eolll'g·u, o St•. ruinisll"jl tl:.t 

jtlst.H:n.qno lw por1c"s din,; roi ouvido nustu en~n. 

O nwn nu!JI'u collega ruinist,ro ii~ jnslif.lll, nos 
mceniple~s 'J uc, npl'csontou nqtu, nu o sustcnton 
c~tn Uoutl'ina, JIGH'IJUC nf10 ll:avin uecnsiiiO-dt~ sus· 
Lclntnl-n, 111n;; e1t clll\'Íilo que ::;, Ex:. tenlw o pi· 
uiiio di\rorsu~ e. tl'aqn.i a pouco t.li1·ci n rnziio 1101' .. 
IJllC! • 

() uJelt nniJ!·c col!eg-:1 minisLJ'c.l !ln jusLi~n n CJUC
cli~''·'" SI!Slc·nlou l'oi fJILC nos tmsos em <JLW os 
triltunnes supel'iOl'es teu hnm pl'ol'erido decisões 
() ndtJ•ciit(l;< depois tiO JH'HZO l'utal de :JO r.Jius, SUh· 
~i~to n ~·~ntt.'nl'a t'C!ent•ridn, n sonltHlcn dn ·1. 11 in
sLancin. ,\ <lotltt•irw do aviso cxpcd filo no J:ci'esi
doutt~ cl(t P:·trlt nüo t! cnrt.:nnente contJ•nt·in n c~tn, 
pois <JlH> ,·. rloutrina tlns dtln~ lli~po>ições de lei 
quo aenhn dt~ eitn.t•, dn lei do 1H75 c do. rcgulu-
1.11Cnlo Lin -l::iíü. u r"gnlnnwnto diz CJllC si dent1'0 
do pmw de :lO clius, cont:Hlosda data dn enLI'mln 
tlo~ JHlpei~ un secrctnl'i:~, o tl'ibunnl uiiu tiver 
pl'ol'eritln :1 su11 decisão~ nnnull:mdo Oll confir· 
""'11do u sentcnr.a elo juit. a tpw, deve rciul'tt•'l' os 
p:! JlC'is :'Of!t·csideÍllo da !u·ov.hwia Jl(~t·a os (i"" ~;onpc
numll'~. S1 denti'O dos :Jll dws o tl'llluna ~UJWI'IOl' 
nfio ]lrorc,·ir 11 suu dccisfio, diz o tii'L. Sli elo de· 
c1·eto cJliO nc:llu1 de cit~lr, qnc nesse cu~u ~crt"1 
1.id:1 ptH' lirlltt' c il'rovog·avel n scutençn do ,iLlíz 
I'CH·oJ'I'ido. 

Foi :o 11vp"Lilcse com que nrgumcntou o mcn1 
húlll':ldO coiluga ~llilli>LI'O da_.illStirn, C p0l'l11JI!O O 
noiJJ'c scn:ctlor nuo tc•m J':tZlln pal'a Olíi(JIHlcJ' que 
eu SLl:..:luntc o pi nino ndvut~su :ís qnc fcr·a:n ntlso
gntltl~ :tCJUi pelo lllüU. nniH'I~ collcgn. 

Scn h<Jl'es,por 111:1i~ rJUC eu creia nns previ,;õcs do 
ennsnmm:11lo estadistn.o illusu·e senador JlOI' Mn tlu 
tiJ'""'o· peço JlOl'lllissão a S. J;:x, f1UJ'n dizer-lho 
que• cuido que os seus vntieinios ncerca da Illinlin 
pruxininrctirn<ln do :.rnilin<'t.C ;;c hfio tle l'l'llSLI':ll'. 
pot·qLw si a c.louu·inn do :ll'iso expc,fliLlo un prc~ 
sidc11le do Pni'Ü é n sã. tl vertl:.tdeira c.a lc•gtt1..,. 
com ''"''silO :<olidnl'ios lodos os mons eclllcgn, 
elo lllinislln'irJ. 

Of\1:. SII.I"EIIL\ liA )fO't"I'A:-EnLiio Hl'l'l'flcl\de. 

(i SJL .. ll!;>;o~I:Jw•'A:-FelicJitoa V. E:-.;. pdo seu 
ll"iumplw. 

0 Sll. MINISTIIO 110 1.1!1'1':1110 :-Mns Si c,u :lO:liJc.> 
tle 1110=-'ll'tlt' que nflu ten1 havido couLt·ndh:t,;iiO .... 

o Sn. llAI'ITAs:-As ilypothesc~ ,;lío tlil!'eJ•enL""· 

O S11. )l!~J,;·t·no '"' hll'IWIO :-A ll~·pothcse n:iu 
t:~ U 11\ l~S llltl. 

o Sn~ VJ~c:oNill~ l.iu Hto BnASC:o :_,.;,YCI'CIIIU~ ~i ''".I c.lill't•I'L·nle,;: ú ]1uutu qtw uiio [lt .. ,cJ., sei' nhnli· 
c.lun:cdo. 

Tt·nlw de pondcJ'tll' n S. Ex. qtLL' a,; llypolli<'SC!:; 
uttf; :"i;.HI a:-; llll 1S111US; :ao cullll'at•in, ~fiu t'Oinplol:l
lllull te UivL•rs:t~. 

Xtl :1\·isn t!Xpellidu pal'n o pt'O:.-itlenle !ln Pm·,·· 
re:;olvi p1~1u ClW' ~~~t:í oslalnído 11~1 lei dt~ ·18iti t'. 
no do er,•to l'<'g'lliilllll'lll:ll' do (j dn .l:lll<Jiro d(J !t-i7ü. 
isto~- •Jitt! n=-- oleit:llú~ llltlllieipnt•s .u dt! jui~l.'S U6 
paz sfin til' intuir:1 cutllpOlt:llcin do podOP judi .. 
ei:li'Ífl, qllt' t':-'lc~ podet· t: o nnicn tudlilil:.arlu' pnra 
t'fllliHWCI' tL: vulidatlt~ uu iu\·nlitlnllo d1• lnos olei
,.r~t~:i; u=--:.;irn cumu o COI'l.lll lt•gislntivo é t:lllliJOIII 
"t'OIH(II'!OIIl<' [Hil'[l lOIIII,J' C!CIIJiJOCilllüHtO O JII'U• 
!'t\l'ir o ulti1nu julgatlll'ttlo a 1'0:-o:poitn da:-; t!lid· 
, ...... ll''i A't'l':l(.'~. 

<:) ::ill. )11:\"1:''1'1111 IIU bll'I•:Hill :-::ii 11 LlOIIli'ÍIIa l[ll 
avisn O:\ podido put·a o pt•e:;;idc~ute c..ln P~ll'iÍ t! :t ,.(1 1'-

1 Ll:ltloit•n, eomi:.::o, l't)tlilu, ~~~t;io ele nect'11'dt) lt.Hiu~ 
o~; llll.'tt:o; et.dlogn~. purqnn o ~.naiJiuctn d1• :i de .la
lWil'o ,·~uln ~1'1 h.o;n,•nt. 8~1.:• exprPssfío nã11 ~~ rni .. 
llltw, ma:-: t~u n l.tHno cnlj)I'I.!Slnd:s no vnlto ptlfilir·n 
•JII<' s<,IIIOII·S·• unquclln ••:Hkii':I (r~lludinr/n r10 S1·. 
"''""clu1· Zw:w·i"s). q uo ainLin hoje tJ•:c.in o C.J'ülle 
de lutn, [lPin~ Jnngoas do suu ~nsooneiu, f(ll:Jlttlo 
nn e:ollHIJ'a do" deput:Hios. tendo de qrwiHical' a 
llo!IIO).(CJIIc•itlllllc rln Lt)Lirno gniJinclc• lilct!l'lll, O de :l 
d" Ag·usl.o. ~ct·viu-:-:o dolfH, o llo qual o 111on lfi~·no 
ccdlo~u 111inistro tlu razo11Ú11 o o IIIOLL IJ:II'IÍl'ul:n· 
:nnig·n =--on:~üot· pela Buhiu, pnr·odi:nulo us t.•XJH'Ps
Hlic•s dct <'eleiH'C• t'•pieo de Munlua IH>Litnn dizei': 

;g;;; . .:;cc. ta :..: _ 
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Quorwn patw rnagnfl- (w', E' unr só lrnmem. pelo 
pensmnento, pula homogeneidade do idún~. 

Dito i.-to, Sr. presidente; pusso a tonwr• na de
vidn ~:onsider·a~lio o vot11 em sep:•r~do rio lwnr·ado 
senador peln pmvincin ele Gnynr., que vou !1\r 
:llinr de poder sobro oll" nr•g-umontar ·(ti!): 

'fomo-se notn, todos os m11is tenTo ~ de Prin
cipl!s, os outros Principes teriio o trutrunento dü 
-Alteza. 

Voto seprt.rado. 

• ·Fui de pnreccrfJLlC os~* 7.c•, 8.0 , U. 11
• 10 e :11 

sej:JJn ~upprinlidos, nssiur corno roi snpJwimido 
já (wln cnnwru dos Sr·s. dnpn tndos o !í H. poi'CJLle 
a respeil.o dos príncipes·, lii!Jos do Sr·. DLHJIIO do 
Snxll, se <lli a llltlSJu:r l'ur.iio que a l't!spoilo do 
Príncipe o Sr. D. Fdippe. 

• Príncipes cln c:'s" imperi:d s~o sômnn!c os li· 
lhos dn !Jerdeir•n llresumpl.iva do tiii'Ono, na 
J'órm:r d11s al'ts. i05 e JO" da constitnir:i:io do 
lmperio, e po1·tnnto :io Sr. Prineipo do 'r;r·~o
Pal·:í •l :10 S1·.D. Luir., e clomnis príncipes, -irmiios 
de:<tt:s. é 11ue n constituição nwnd:r nssig1wr ali· 
lllOIItOS. . 

• Os outros príncipes da F:wrili:• Jmpi)J•inl, JlOI'· 
•JUC são della descendentes, só tr!m , iroilo por 
controJ.os a dotes e "alimentos omquanto arluol
les niio lhes são cntJ•eg-ues : e por isso os 
11lhos dos Srs. Conde d'Arruila e Príncipe de 
.roinville nl•o 11g-urmn no nosso orr:rmento, tendo 
~ido :rté á ul-tima lei contemplado s•jmentc o 

,Sr. D. Felippe, cuja dotn~i1o foi Dgor·a sup-, 
llrimida pela eamarn dos Srs. deputados. 

• Accrcseo ainda que o St·. Duque rio Saxc, 
ni1C1 estnndo nuturaliimdo, o;; seus filhos, devendo 
pr.lo nosso direito conunum seg-uir a nacionali
dade de seu pai até ú sun maioridade, sfio estr·an
geiros, t: portnnto, ü vista do :ll't. 119 d:.~ consri
tuiciío do Jmpel'io, niio suo succcssivoi;; no throno 
iJo Írnperio, sàgundo ns t~eg-ras- de dcscendencin 
o succe,;siio estabelecidas no art. H 7 da mcsm:r 
constituição. . · 

• Si, chcp;11dos á maioridade, ,-,[l!nrcm·pela na
donalidade do na~~imento, o poder legislativo re
solvcl·:i si lhes <leve dar· dota()ão .-Sitveim ela 
Motta. • 

SenhoJ•es, ou j1imnis serei capnz de diz,~r qu" 
o houradu senaúnr, um dos primeiJ•o,; lutadores 
da trilmnn, a quem conhnto por sens notavois 
discur~os, desde :1 rilinh:J mocitlade; n5o slolrei 
capaz de dizer rtue o e<pirito dr. S. Ex. se nli
Jnonta cont sopht:-:rnns; nws n nrg-urnoutaçiio do 
voto t!tll Sl!parado é subtil eomo o ·uzou.c:·ne, e np
parenw tr·nr;os de vero~imilh:mr;a, CJL1e podem 
muito bom ar·mnr :1 credulitlndo. 

· Pe"o permiss~o n S. J~x. pnm mostr·m·que nfio
ndvoi;n n verdadeira doutrina, nm vista da con
stituir·iio 

81·. ·)Jre;;idente, principos d:r cns:J impol'ial niio 
são >ómente nPI'incor.n lmperi:tl e os /li Iro< d"stn, 
silo tod"s os uwis. que d"scendem ela dynnsti11. 
O nobr•e Sl'nndor criou os nrls. 105 o 109 da "on
stituiçlio. Diz o nrt. lOS (lê) : 

• O rlel'lloiro Jll'esumptivo do Imporia terit .o 
titulo de-Prinerpe Impol'inl-e o sen pl'imog••
nito o de-Príncipe do G1·iio-Paní-todos os mni~ 
tel':io o dc-l'rincJpes. O trntnmento tlo h•JI'doiro 
presumptivo ser:í o dc-Aiter.:r lmperiul- e o 
mesmo ~er·ü o do Princip~ elo Gt•flo-l':mi : os on· 
ti'OS J>rincipes tcr•ftO O dc-A)t(•7.a. a 

I ?J 1 11 v I 

Não siio, pois, sómentc os f11Jros dn Pl'incez1• 
Jrnperinl, siio todos os príncipes dn Fnmilin Jm
JIOI'i~l, e tanto r.!':1ssim 11113 o t:apitnlo III da con
~tit.uiç:io tl':rr. por epig"l'uJilw- lln Fmnilia Impt•-
riul e suu dotnçlio. 

J)jr, '"! 111'1 .. 10!) (lê): 
, A assernbl1!a n~si~nnr:'t Lmnbt!lll :dimentos ao 
l'l'incipo lmperinl e :lOS dem:d:> Príncipes tlesdll 

" que OitSCCI'Cill. • 
Vejnm os nobres ~enndores-aos tlenwis· [>J•in· 

cipe~. · 
J~' c•m $entido lato, '' não restrícto nos demai~ 

PrinciiWS,flin:;indo-se :i ep,gr:~phc do eapitulo UI. 
-Dn Fnmrli:~ Imperial-~iõo toclos ns l'rinci[le:.: 
de:; ta famil iu dc,;cenden tos. 

:\fns F:rrnili:r Tmpe1·inl e PI'ÍJ,li!ÍJlCs são ltldQ.~ os 
rnerul;ros dtJssn J':nnilin. 

Em socí'Orro rJ:r lei con;;titucionnl que r.! o fun
dnnwnto de todo o nos,;o mccunismo or····:~n'ico 
de g"O\'erno, tenho niJUi á mfio n ld de il:l~-0 qne 
o nobr•c scnndor· conhece perfeitamente, ô qur• 
trnt:r da,; dut~('ues. Diz essa lei no nrt. r;.• (tê) : 

• Os :1Ji111entos 'de cud:1 um dos Principes c 
. Prineez:•s d:1 Imper·ial Fn milin seriio de 6: 000,? 
nnnu:res, emqunnto menores, t) C]Unndo maiores 
cte 1.2: ooo,5ooo. • 

QUt!l' pelo és1:irito, qttcr eelo texto dn lei ci
tndn Principes e Pl'incezns suo todos ns membro~ 

·da Familin Impcr·iul • 
On~le o honrado senn•]OI' po_ssa descobrir· que ,-, 

nrt. :..• que ncn!Jo de ler, :rssmt c0mo os nrts. :1.0:> 
o i09 rl:1 cunstitLti()iio, se r·efemm srímentu ·nos 
filhos do P: incipe Imperial, é con,;n que não 
!lOsso comprclwnder. 

O Sn. SJT.V8111A DA MOT'I'A :-J;; t•JHiio pnrn rJue 
tiram os nlirnen tos do Príncipe D. Felippc? 

O Sn. ~!INISTno no hwr-;nro: -l~u responderei 
ao nobt'C senndor. 

Discor·rendo deste modo, eu tende o h ou r·ndo ~e
nadül' qoe, ~endo srhnente príncipes os filhos do 

· PrinciJW Imperial, e niio "" eollnternes, n~o devem 
. estes ter alimentos. Mas o honmrJo senndoJ• eleve 
repnrnr pnrn a ultimn p:rrtc do arr:. i09, assim 
COIIIO JWI':l OS nrts. iJ:l 1J U:J, fJUO, el!l lllillh:t 
opini:lo, resolvem a qucstlio no sentido nffir-rn;~·. 
tivo, de torem direito nos alimcHJns ns diverso~ 
pr·incipes ela Fnmilia Imper·i:tl. 

Diz o nrt. 1.00 (li!): 
• Os :rlimentos lindos :ros.Principe~ cessariio sõ

nwnto quanr.lo olles snhirom pnr:r fór:r ·do Im
por·io. " 

Leio no lll't. H 2 o seguinte : 

• QLwndo as Pl'incezns houvoi'CIII r.ln casnr, ;o 
, a~setl.11Jlétr lhes n~signnr:i o sou doto. c cent n 

entl~êga dt}lle ce.isnriío os nlin1enr.os. » 

Pela eonsJ.itui,iio nos nrtig-os IJUO ac:rbo rlo lei' 
se ve que os priiÍci(WS só deixnm tio te1· nlin~entos 
tlfJS duns seg-uintt.•s t"ttso~: ·1. 11

• quundo ~o retil':tru 
pa1·n residir fó1·:r do lmper·io sem licenç11 do 
""OVtJI'llO; ':!.", <Jtwn<lo se cn~nm ovi10 residir fóJ•n 
do Impi!rio. Os que so uchnm comprclrendidos 
nestns h vpothesos perdem o dirr1itr:r nos nl inwntos. 
;\-fas os JilhOR do Sr·. DurJUe de Snxn lll'm srJ reti-
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t'C\l':Hn pan1 pniz estr:H1g-eiru sorn Iícenc:u_. J~brn 
eo cus:u·uru, inúo residir elll p:1iz cstr·.u llg'l!tl'O, 
t~nl"l IJlll', úlll \'Ír'LU:IC do Ul'l. I13, lil~l\1!11~ d1! 
ler os :1lim~ntos. Oecorrc tnmlwm IJUO uao dell.:u· 
raur Ue set• brHzilei 1'0!-'. . 

O Sr\. Srr..vmn.~ o.\ l\IO'I'I'.\ :- Por• lei deixa· 
rmn. , 

O Sn .. \li:O:I:o;Tno tH:t htPRnro:- ... curnt:J u JJOIJI'O 
~cmrdur procnr·orr Llcmortstr:w na uiLimn parti! 
t1o voto ·~m ,;cp~r·ndo. 

O Sn. Sn.vrmu DA Mo·rT,~:-Segtlcrn a rwcionn
lidndc.dt~ seu rwi nt•~ :\ mniorill:lde. 

O Sn. l\l!NIST110 LnJ bti'EiltO:-Vcj:rmns si o~ 
filhos dr. Sra. l'rinccza D. LCO[IOiúina sf,o hra · 
~i! eiras. 

l)iz o :u·:. G." il:• t:Onstilui~ão (Ir!) : 
• São cidHd~os br·:rzilc-iro~: os fJUfl no Br·nz_il 

• tit .. cJ~ouJ zwsciUú
7 

lJner scjuru ingcnuo:->, on Jr .. 
" bt~rlt)S, ninlla que o rwi ~ejn es.tnnl:.;·clP~. urnn 
" VL\z que este uiío I'Csi<.ln por serY·rro de snn 
" nnç:ão. -. 

Note·sc fjlhl o UJ'l. li. 0 cliz ainda. fJUl' ·s1:ja c.<
&t•a.naelro... · 

O ::>n. SILVBII:.~ n.\ :;\{u't"u:-:Mt•s :t lei poslo
rior ? 

O Sn. C,\NSAXSÂo uE f;r!it~lllli (J!l'"·~itlrmü do 
cans<'lho) :- I~to nf,u s~ jillg-:• lwlu diJ·eílo eh, ii. 

Ü ::ÍII •• \11:-irS'r"IIO D(l Üll'EIUO :- :\ lei a C[llC 0 
I10Ill'ndo :-õi•u:uhn· :-:o fJU01' rcf'ul'i1~ é a llns con
\<;QU~!UPS du -lSUO ; nu1s :1 Icí ordírwr:a nfu) pólio 
r.cr e!Teito quanto no fJUC dispue n cunslituir~o 
r·~h1tlVQnlentl! aos prjnc:ipc.~:-;. 

0 Sn, Sn.VEIIU ll.\ l\IO'l"I'A :-l'\iío !111 CX!!Cp(.'ãfl 
nenlnun:1, ue:n t'íiZtíu p:1rn ol1:1. 

(lia OUli'OS Ctfltll'l<•s.) 
O Sn. ~trxrs·r•no no bJPm110:- PoJo fJlW l.t'•C:1 

:.-:os pr·ineipes t•'m c!IL•s est11tuto vspur:.i:d fJilO 
"'StiÍ nn constitni<;;i'io. . 

O Sn. SrL'"~;;In.\ n .. \ l\IvrT., :-Si m~~im ft'q·n, nii·o 
f.:)ria JH'•'ci:<o IJUC" Sr. Conde il'En fosse nntm·n
fis:.rlo por nnJ:• lei. 

( Tf11 out•·o.~ II}J<II't,•s.) 

O Sr:. ~r•:-;rs·r·no r•O hli'Jmrn :-Niin se p•.'1de r•Jl· 
pliconr no~ rilJIO~ !.ln f'l'ineez11 n Sen lroru D. Lcn

-tiolilina :r I•• i or·diunri:•, pnr'IJUtl os c>tatnlo~ tln 
~3''o:nilin JrnJh)ri:tl s. o rcguJndos.pcfil conslHnieüo; 
as digpo~i•.:l'•l!S elo di eiln eommnnr cedem e llcs-
3PJilílt'eet:rH ü YÍsln dn (Jiroito c·IHl:-;titucion:ll. 

Al•hn tlo nr.·t. n.". tr:nhn pnr:r pro\":tt' o meu 
:•~;~c.rl.n <JU•) ;:1io brn~ilc•ir-r•s os 11lho~ do S1·. DrHJIIO 
rle Snxo, ontt',.. nr·;nrrnenlo tirado do nrl. ii7 da 
eonstitui~:5o. Diz ellr• (lê): 

c: Sn:1 t1~~~s; .. 't.1llllt!nd:t l0g·ilin1n snceedt.JJ'Ú no 
th.rono, süg''llltlo n or·den1 J'Cg:nl:n· de pt•ilnúg·c· 
oJtut'll il t:útll'!J:'Ol11:r<;:fiç•. pr·l'ferincln SCIIl)H'O n 
llnl1n nnt•}riO!" ~~~ pn:ootr•J'JOJ'(•s. nn rne~m:1 Jrnhu o 
gr~tu nwis pt•oxintn :11, 1nni~ l'P.IIH.tO; no llwsrno 
gt·iio o sexo mn,.;culino no feminino, 1111 mesmo 
~:úxo a pessoa m:ris Yl'lltn :í urnis mo~n. " 

O lll't, 177 tornou f• rnouolo c ord,•m t.!a snc
eo~StiiJ pelo direilc. do pr·imogcnitnra o pdo 
direito d:rs linhrrs n :rntc•l'ior :ís po;:torior·es, !lU 
mo,ma Hrthn r1 r:•rno m:ri;: pr·oximo no mni;: re
molo !ll'llfet'iudu o >'t·xo nwseulíno no f•!tuininn, r• 

a.·.· .. .::ae..zas. 
. ~:· -, 

v mn is \"Cilto uo 11111 i:;; moço. Assim JlOI" csso 
nrti;:(o c~tú l'úrn elo qrwstiro qnc podem succcrlcr 
uu tur·n11o os filho~ du Se11lror·a l'rincow D. Loo
poltlilln, no· cuso do c.xriug-nir-sc n Jinlrn dimctn 
ele Slln iJ·ntii 11 Princezu lnrpm'illl, J~stn tl a tlou
tr·inn cl:rr'" c ovirlonl•c' clu t'olct•irlo ;rr·tigo, . 

,\rgnment.:rndo, digo cn, cornhinudo o m·t. Hí 
•:orn o :ll't. ilU. ·que di~põe qnu: niio podr•1·á 
stteCetLm~ nct IXo·ôet do 1·''/JCI'ÍO elo JJrtt::tl ncn/l.uru 
t•stra~t!}fliro, lli:IS pudendo suecPdur nn t.'Ot·Un pelo. 
nrt .. lli .os lillros úa Princczn O. Lllopoldinn, ,; 
Lle t·igor· lo~o:'i•:O cuni!ltlir-sc CJIW C!lle~ silo J•rin
cipcs bt·nzilcir•o,;. · 

O Sn. :-:r~,·rwrA l.lo\ l\Io·r"t'o\ :- Os collnLr:racs 
fJilO for•ern IH'azileirus cstflo no caso. 

O 811. ~\IJ:-;rs'l·no-ou I~II'~nw :- s·i nenhum es
tL·nng·eit~o /JÓtic stwccdr•J' na. C(JrtJct, rnns $i peJo nr·L 
U7,pc•lo.sy;tem:r est:rbcl•!<:idu dns lin!Hls o~ lilllos 
da l'rinecz:r D. r.oopoldinn 7!Ódem Slf.CCI.'dql', s~
g'Lw-se qnc lhes eowpcr .. nclo n ~uccL~:-.s;'o n:ao 
pod·~rn d"ix:rr· iJ,, ser ht':rzlleiros, naciunnlidarlc· 
q uc nclq ni r·ern por· tOI'(.lll d~stn disposi~ão, si j:i 
não n tt\re~scrn pelo nr·t_. (Lu 

0 Sn. S!I.YI~!U.\ DA MOTTA :-Não O ~1iO. 

O Sn. )ll::>rsTno or1 bll'lmro :- Síio !Jrnzilcir·os · 
não s•'1 por estn nr•gnnwnlar!i"r" qu·•. ncubo du oiTo
r·eccr· :1. V.· t,;x,, :,in,io-tnrÍIIJern pelo nrt. (i," dn 
I~OnSt.il Uil)Uo. 

O Srr. S11.Yrm1A Do\ :'t!O'I''I'-\ :- Naturnlise-,:c o 
St·. Duque rio Saxe pnrn seus lllhos ~orc111 hmzi-· 
lcir·os, conro nntunrlison-su o Sr. Condt: d'En. 

O Sn. ~IIXtRTno no ürr>rmJO :- l'orl:m tn, Sr·. 
{H'C"idcnrr•, o Estndo o n nnefio ntio pódt~Jn l'ú· 
IJLl;:nr· nlinwntos nos tillros dn Sr·n. 1'1·ineeza 
0. Lcnpnldinn, rJIJl"ljllC cllcs têrn CStíl clotnçiío 
por· direito. 

O 'J>l'indpe ]) . Fc•lippc não mcelw :rg-or·:1 n do
ta(;iíO qrw receJJia de 12:00015, qnc a e:rl!Wr':! do~ 
Sr·;:. clepLltndns r;ortnu, porque SllliS p:rrs, o 
Cuncle ú'Aquiln e :1 S1'11. l'r·inccur D. Jnnmr1'i11, 
.i:'• rer:cltcnlln " tlut··. Dcslle qno lhes foi cu~s11da 
n fncnldntle do cst.'le(•lll em pniY. estntng·cit·o; 
dt'Sd•~ qno t:Hnbcnl se lhc$~·t·cth·nn os:-:n licont~a~ 
er·urn oiH·igadüs:. vir• r·e,;itlir no [mJJCr·ir.> ; rn:rs, 
ColllO"jlr'Cl'Ot'ir•:rlll ric:U' r•csiiliniJu 110 p:riz C!rl1.fjllC 
hnf.lttnv:un, poJo :n·t. l·la dn constitnit..~:it'• Ct'u o 
A'O\•eJ•no ohr·ig·tulo u P.TLLt·cgur·-JIIcs do unHt YO~ 
o tlole que :.tú ent:in niiu tinlwm r·cceiJido, o qnal 
sendo de 7:)0:0U01), n:r oc·cusi:io do pag:rurl'nto. 
ül'!;ou our muito mais, por·qtLC foi re;;·nlado pnlo 
Jlllllr·"o monelnr-i" de entúo. .l\ecci.Jiclo r1 dote, 
ces~n1·ntn 11s [1/inlPnto~. 

O Sr:. AFI'ONHO Cru.~n (minist•·o rlct fitZO/IIIa) :-
0 tlo,;ti11o do liotu IJU:d •! ~E' pnra sn~tcntucão do,
cnrg-ns lnnll'ilnonincs. 

O Su. ~rrxr:;·rno no hu•rww :- llonve, pnr.:ur. 
c•xcuJrlliio a r·espclto do Sr·. D. Fclippo llur:rnte 
nl:nurltcrnpo.Jwln •·ir'cumslrrnl'irr de e~t:u· nli:<tado 
110 nosso CXOII:itn. Como osln\':r jli'CSl:lllc!O SOl'· 
viçn~ _., uo~~a pal.1"1a. t~ntcndt!U .. sc CJtlC nfio oiJ
~tu.ntc ~l·ns p:ds lw\'C'l'I'IH recollido inlogml
m••nto o >'l'll dolo, alg-umn rt,munrJrnr.~o ~e lhe 
devia d:rr·. ,. n1io pollin ,.or· ontl'n o nem menor· do 
IJllU aquclln qno j:'• tinlw tio 12:00015. Eis a l'n· 
zi•o por· que o l'rinc:ipc D. l'elippu rocc•heu drt
r•:•ntc ccq·to tump" dntnriio, o hoje onlcnde-~c IJUO 
cllo n:'•u i(•Jn urais 1lil'(•ito u isso; ma~ clustu 
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t1wto niio so púde tin11' nrgl11nonto nem conclusiio 
pa1'11su npplit:a•· ao:; tlll1os doSr. DurJuo.do Snxo, 

·(1uo siio 1Jr11zileiros I'<!Sidcntu~ no Impo•·•o. 
Si··consullo, Sr. IH'osidun.ln, o coutr:1to e~pon • 

snlicio do Sr. JJurjUO do SHXO, IJUC l'egni.Jlt. ~odus 
e~tes n:<~Unlptos de conl'omlidnde r:om ns I• ~~ do 
28 de Agosto do ·I 840 o .20 do SotomiJI'O,rlo mesmo 
anno, c com ng nrtigos quo rwuUo du Jt_or dn .. con
stittlit·iio. nüo títo sini1o ar~~runJcntos ('111 or·oern n 
DJOSLI'tll' (jllíl 0111 !ud11 i~LO 1111 pcrldtn hnri,IIOIIil!. 
As,illl Ü IJUI) (I lll'l. 7." dO COrlll'IILll UU[H.mil diZ 
(lã) : 

sessões .preput'II!OI'ins c pi·orog-:,eues, nn raziío de 
HJ: 0001} 'rnonsrws, !)ti: 000,}000. • 

A cou,·mi~siio· do Sum1do reduziu a 72 contos. 

• O dote tlc 1. 200:00015 ser1í cnu·cguc aos 
:mgu:Hos consnrtos no c.nso fJliC cstallelo~am scrt 
d0111ieiJio [ÓI'll do l/11fli'I'IO, " pnf(O 1Jl111Ddu liC••In
rm•,•DJ que lixam seu domicili~ fói'll _do Bi·nzil. • 

Oru, o Sr. DllfJUC d•'.SliX!'l :uuda. nno .elcclurou 
fJUC lix:nvn serr uumicil10 lurn do J3i'11Zil ; Jogo, 
1w·r ~stn l'ntiio, continün ri l'ccebcr 11 rnc~n~u d~ 
dotc;c,iio 'pela cireumstnncin elo lO!' soi!I'~VJV/(lp 11 
tll'iliCCz:1 SIW con~ur·tc, o que tnmbcm 101 JII'OVJsto om oul1·o uJ·t.i"o deste mes1110 conti';JlO. 

Nfio ncho rmw:n'c.•l, sonhoJ·o~, ii red uct.:iio du Qo"j 
tWrtt 7-:l .contus. · E.stn V(!J'IHl ~ con•p!cx:•, jogu 
COJJI V:lJ'WLJug SúfVIf':OS O !':lt~l'\'WOS CUJO :dCilllCC 
nfto ~o p.'·llo IJI'OVel' ~o ulomou r.o·. V.' E:x. sabe 
fllJI'foitlllnontc t]lUJ niio lia· wll termo lixo, um 
IJt!riodu c crio Jlll J'tl ns ses:"JÕPS prop:•r~atorins, que 
ollns pnde111 ser nwis ou ITII.'llOS durnorudns, con
fOI'JllU f01· nwis ou menos irHI·i'nonúo tJ ddJ!Itiuo 
o Ll':illtdllo da vel•iflca.;<io úe pod"i'e~ .. Do m.·sulll 
1110du a respPito das jJtorogn~õcs. De nnte-111ão 
niio se pôde d.·t••I'Jtlinm· o tempo que deva drt~·nr 
um~ lJI'OJ'OfritÇfio, pOI'I.JUe n;io se snhe i;.nwhn·ente 
o turn[Ju que soJn COD\'<'Ilionte Jli'OI'Og"ar a ns,-cm
IJiú:l gc•·~J. Assim, ú sempre de costume c IJon 
c:JU!Ciu lwbilitat•-se o ~uveruo com tlmu "''riJa 
SLitriciu 11 to p;1 ra occorror :is de~pcsns fJ ue se: t"n lwm 
di? fli?.CI' üO!II CStl! SCJ~~·i00~ ,llJ1111 dC CJUC O g'OVOI'!l~O 
nuo ~u YOJ:t nn obng:wc.10 de nJJJ•1r urn el'CdJto 
ext.r:JOl'diuario po1· .se1··n Yel'bn iul'ei'Í<W :íqu,.JJn 

E l:1nt0 e li é' niio Jllíde residi!' J'ôrn. do Impel'io 
:<in:jo soll pena de perder· ~ eloLD_!;:Jo, . <J_UU !'O 
nrt. 13 nilllln euconlro n seg-uu1te diSJlO.~Irllo (fe). 

• Qnc o O"Jl0'0 SOIJ!'CVi\'e~.t:.l COI,llli1Uill'11 11 
ror.élll'l' metade d>1 dota()HO de 1a0:000,) Ciuqunnto 
residir no Jmpcrio, ou dcllo nusrntnr-sc com 
Jicm1r'n do Im JH!J'IldOJ'. ou. do seus snccessor~s. • 

O i11·t. 3 indn dispõe: « O Sr. Ouqrw de ::.nx:c 
obi~Í('':I·:o;o a niio tJCcit.nr ,cni~go :dgnrn sen1· o pt·c
vio ~:onseniimento de Sun 1\Ingestntlc o Impe-
rndor Olt do seus SL1l'CC"~oros. • · . . 

S. Ex. perguntou-me ante-hontem s1 o Sr. 
.Dnque de Saxe tinlw licença du fmpo•·~elo•·. on 
do g·uverno pnrí1 i'Osidir fórn do lmJlCI'IO ; .e do 
govet·no, pOT'CJUO !-: CJIICm rofo~on~n o :d\rnr·u de 
Jicençn, u podc1'CJ mo"!l'al' n s .. Ex. que o co~
tunle niío tem sido oLlti'O. Qrwndo :IIJH!:l nlm!
rnntc d11 B1·nzil, o Si'. Duqne de Snxo todns as·),. 
con,qs obteve do ministro da marinha. 

O Stt. Su.YE/1\.\ o.\ l\IOT'I'A :- Dess:1s sei ou. 
O Srt. ~uxrs·rno oo Ü!PP.mo:- Então medis

pcnsnril <!Íl IIJI' a reln!·iio d~s dnltls que :1qui tf•nho. 
Ap'lli':l mesmo o SI'. DtlllllC ilc Snxc•, qn:mdo so 
ré'tiroLl pnm :1 Em·opn, lCI'C Jiccn\,'a. 

O Sn. Su.vr::rn.\ 11A MoTT.\:-Qtwm n deu? 
O Sn. ~!INIS'I'nO no I~ll'l~mo :-O g-ovm·no, poln 

lllCSll/11 J'ÓI'/11:1. 
0 Sn. C.\NS.\NS:\0 UI~ SIXDllllJ- íprt!slr/i•nlr• ;lo COII· 

sct!to) :-];;I! e· tulll dil'l.'ito :i I ic<'nca <lnd" peln 
Impc1·aduJ• .. rn virtndc dn lei de 18~0, o ns out1·ns 
lois po:o:Lt.wforc~ cunfirnHU'Ntn cslu diS1JOSi~;iío. 

O Sn. Slr,YErnA o.\ MoTor.\:- O mini~li'O dn fn
zond:t niio plido pngnr. 

(tlparles.) 

o Su. lliSIS'r"o uo I.lu'wuo :- A lei ü tle .2!) .de 
ScllliHlli'O do 1.%0. 

Explicmlo. St·. IH'e~iclontc, <1ost:.1 l'tÍl'll/11 o fJUC 
t)/l[I'!Hiu I!IIIJt•l'•l/lC ciÍl.Cl' 110 ''IJlllitlO dO lllOSll'lll' lJUC 
o ·1•olo f'Ut sep11rrrdo elo honrncio SL'nndor JlOI' Goynz 
niio pôde SI'!' nccito pelo g-oY0/'110, p:1ssnroi a 
oul1':1s Olllcnd:J~ do Senado fllW hontorn, JlOI' ost:•r 
IJnstnnte J'ntigndo, dl'ixei elo lumtll' em cousitle)'[l· 
,•fio , 
• U11111 dr,IJns ,; n spgniutl': • PL!hlic~'-'iío d:1s dis-
4'Us:.;U_os dn en111nrn dos clepLttnao:-o. anelns1V'O n:.; 

•1uc tem sido votadn em leis dus or,nment .. s an
tel'iOJ'OS pa1n s:,tisfn1.et··sc c cu,.reur-sc tfído este 
SOI'VÍ!,'O. A J'C'dlL<:QiiO, poi:;. [l 72 Contos Ó IUUÍ!O 
grnudu. · 

A outm emenda feita ó n relntil':1 :i SC'cret:lrin 
do mínisterio do .fmporio cm qne n eoiumissiio • 
do Senado propõe que se nüo lll'eencllaul as . 
vngas de dous diredor~s c trcs ;;nb-r.lirectoresJ)evo 
if!.I'OI'IIWr no Scnndo que r• Secr,·l:ll in tio lmperio 
nao tum o numo•·o de empi'egndos que taii'CZ 
so presuuw. Emrc continuas, corr ... ios e Oltli'OS 
emprcg;Hios n Socrot:li'Ítl do Imporia n:"1o tem 
nu11s do que vinte o seis fun~;cionnri,s. Ot·a, p:1ra 
11111[1 Scceet:ll'ia de t,:stndo como n r! o minist•·rio do 
Imperio niio é "vullndo este numero. Demnis, 
dovo observu1· :10 Senado rrue esln emendn vai 
cont1".•l'i11r de frente :1 lei fJ ue npprov"n os 
rog-nlnn1cnlo~ dn Scnretnrin CJW! Jli ti''t.~1·an1 :1s
sonti111unto !lo corpo le:.ri~I:Jtivo. Conscgnin
tnmentL', niio se pódem ,;upprimir e~te~ em-. 
pregos sem q uc so viole a (l!SjJOsi()iio leghlntil•n 
qno app1·ovou n •·croruw dn Sucr·etnl'in, cujo rc
gul,nwnto exige os directorr.s c sub-dil'ecto,·c,;. 

Ont1·n emcn.:Jn é n que dispõ•! : • que só Jwja 
urrí ollit'inl da g:11Jinete com a g"l'ntilicn~'lio dC' 
3:o001SOOO. • • 

O m,•srno rogulnmonto, 11 qne ncnllO de l'<•fol·ir
mc, npp1·ovado j:i pelo corpo legisltJtiYÇl. dispuc 
quo o 111inisu·o poss11 tel' olllcines de gnhmetc 011 
tinidOS do SlW SOCI~Pt:trin COIU a g'l'Utillc:.~·ÜO de 
3:600;5, 011 QUC g,·j:Jill [.H!SSO!IS OSll'lllllitiS COlll .n 
grnlilicn"i'o d,, 6:00U1~. U1·a, uiío qncrcnJo o mi
nistro ti1~n1' o sou oJTJcinl de g·nbinele d:1 Secreta-' 
rin, procm·ando ·ÓI':• deli" pes~o:1 que lhe meroc-n 
i n te i I':' co.nlimH!n, n:io d ispõndo, porém, sini10 dç 
3:6001<;, ti fór:i de <Jttestfio qno ollo ui'10 ncltara 
quem'~irvn: porque pot· liio cxigua pngn n:io lln
VL'i':'l ningnem qne qndl'n tJ•nba!har dia e 1111ite, 
COlHO ~00 SQI' O SCI'\'i!,'O de Um miniSII'O de Estnuo 
o d•• um omcitd do g-abinete. A gJ'alifi<..-:t!:':io de 
li:00015 ó mnrcmln polo m·t. :11 do reguln11Jel1lo ele· 
6 de .lnuho do 187~, j:i llf'Jil'oYndo pcln asscmblúa · 
g'l'lrltl. 

Devo tnmiJem respoiHlc1·, Si·. pl·o~id,cntc, :i 
pennmta 'llW me J't•z meu hoiu'ndo nm1go sc
llndol' pela B:t llin ~Ohi'O 11 Pl'otonçiio de um dos 
lentos r.ln Pacnld:JdC de llledicinn, Sr·. Dr. Vil'• 
g-ilio Glimnco Dnmnsio, qne requorcn ao governo 

·. ::.~· 
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para razl}l' UJIJ:t ''iag·c1n sc_icnt!ficn á l~uropn, do 
confoJ'rnttlndt! 1.~0111 a autnriZII({aO quu no go"Yüt•nn 
conl'e•·om os •JsWlillos dn•[LII.llla l~ncnld:lde. 

E' c•Jt'lO •1ne o DI'. Vii'gilio Climaeo Dama~io 
roquei'CU no meu anleccssot· com ruenrso~ pe· 
cnninríos u rnn liecn,;.n, •llW lhe foi ncgndn por 
t'aiLu lle VCl'IJa no or•:nniunto, e t'eilo o plldido do 
verhn, na propo:-;ta do g-ovorno, n:io sô pur·n esta 
tlespilsa daR gseol:1s de IHedicínn, conto t:unbom d•l 
20:00015 pul'a impressão do ltvt·os ue utilidndc ao 
cn~i1111 e [li'emios nu~ leul<Js das l~aeuldades, que 
tlscre\'«sseut coutpondío, e outrus o!Jt•as de Jli'O· 
veitu, tantfl ostn verba como aq11ella outra furum 
sup11rimidns pela cumura dos doputndos, com 
o t[LLC a commisst10 do ::l:mado conc.wd"n, polo 
q uc put' t'a 1 ta de Vt,rba, nem o ~r. D•· Gli 111aco 
D:nnn,;io, llCin t]U:tlltU•Jr out1·o póde t'azci' viageu• 
scicntilica ü Europa. 

O ::;n. JUNQIJEin.\:- O. g·ovei·no concordo11 com 
ÍSLO lHl C~Utltlt'fl? . 

O Sn. l\liNI~-rao no hiPEilH;:- Não pos:;o r.liZt!l' 
si 110 uvc ~ceúrdo, uHts sei que (Htsso u. _ 

O Sn . .Tt•NQUIWIA:-l;;ni.iio ni:il> póde cumprir o 
artigo dus esta tu tos? 

O Sn. :.IINI:<'t'no no hrt•t·:•w•:- Niio, por. falta du 
l'erlw. 

O Sn. Sli,\'F.:IR,\ DA J.\IonA:- Niio h a Yorba, 
nem din hciru pa1·n clla. 

o Sn. ~nr-;rs-r11o no brPEiuo: -H•'SIJOtlllidlls as 
obsPrv:wõ~.~s Ua conuniss;io .n 1·cspeito dns SLlp
prcssõc~· que t'az sobre M diversa:< vcriJa~ rtuc 
aca!Jo doJ :1pontnr, tlii·oi que o governo não pódc 
presdnrlil' •lo 8ct·vir;o ft•it•> JlOl' conta de !las: por
que cllc é UllCCSS;ll'io p:n·a qu•; não haja llCi'll 
llesloca•:ão, nn111 pertnrh~~ilo do rrnc cst:í (•rendo 
JlO>' lei. 

Passo a,.;·ot·n n tnmiH" ~~rn (•ougidDl'Hcfio nl:..p:tmn:; 
da., ol;seí-vllcões feitas pelo noiJI'e • sHIÍ.:tdór por 
PcnwmiHlt'O; sobrn o de.:I'Pto de H) de Abril. 

J:.í de.:lnrei hontcm c n Jll'imeil•a VI'!Z que fnllei 
'1 nc o dei.!rcto •lc 19 de AlH'il não pó do ser execu
tado cm t.odas ~'~nas partes, em todus nqucllas 
que dtJpendcrcm de autorizaçiio do cot·po Je~is· 
lati,·o ou qne importnt•cm cm augmcnto de des
pesa. Em•flUHilo o g·nvni·na niio puzCI' em exo
~!nc:io ns tli.;posit~õt~:o: que ox.ig·etn- e~~c voto do 
poder legisl:1tivo, penso rtnc n~ cen~•lt.·ns não siío 
mu·lo llproprindas; n qne c~llÍ em tlxecur;iio l.i 
sl>monte aqudla parte que o nleU nnteeessot· 
entcmdcu que poderia manrlni' p•'>t' em vigot' sem 
rrue dependesse do decretaÇITo do poli':1I' leg·is· 
lstivu ••. 

0 Sn. J!INQ!JEinA :-1\landou [JÔI' om CXOCUÇtiO 
algumas disposições rptc trazem despesa, coino a 
de serem tomadas tachygTnphicamentc as provas 
orne~. 

0 Sn. :1UNIS'I'Il0 DO lMPBIIIO:-Si V. t;:x, ll1C {lCI'· 
mittu, lhll rlirlli que, t•mtlo o dit•ectot· tla. Fu.:ul
darle de S. Paulo me ('l•ll'~twtndo si devia l'nzct• 

't!SSll de:;posa, e11 I'CSJIOI!i.IÍ lllltl niio, J)OI'I(llO tudo 
quant" fósse uugmentn do desposa <lependia de 
vota~5o do poder legislativo. 

O Sn. JllNQlltllll.\ :- Poi'tanto o aviso de 21 u•J 
Maio foi exorbilan te. 

O Sn. :~II:SI~Tno DO hiPimiO:-- .J:í nxplirp1oi que 
B aviso, llinll!lanilo piJr em OX~'Ctlt'iio ossa parle 
tln dcCI'Cto, J'oi I'•Wog·udo pot• mim.· 

;~ll!:\' 
.~. 

O Sn. SrLVJllll.\ "·" !\foT1'A :-E por que niío 
revog-a ouLr:~s cOilsns l'UlllS do dect·eto '? • 

O Sn. :~n:srs-rno 110 bn•Jmio :- Compmhende 
V. J;:x. q uc. e~t:mdo t•m cxecuçiio. ]ln I' te dn'<.lc· 
creto nstnnrJo de jJOsse a~ f:~cnld:~dos de l'unc
i!lius b tlcvut·es que n reforma lhes cnnJ'eJ:iu, ~erin 
Í1oje c:ntstu· nmn gt·nndo pcJ•ttu·b:w:io t•evognt· 
tutlo isto. 

E declaro ao bon,•ndo senado1· pot· POJ·n:nn
IJuco, cómo jú declm·ei 11/l cnmnrn dos SI·s. de
putado~. fJlle tiJIIIOS de- Stlhlllettet' 11 di.'CI'IltO an 
poder lóg·islntivo ; hei de t'nzc1' ~lo lJrcveJncni.O-. 

6 ·sn. Juz-;nuJW1A:- Entüo dê-sr! andnlllenl" 
no pt•ojecto ijue cst:í lá. 

O Sn. ~II!"ISTIIIJ DO L\IPi,.llO:- l'íq.~s:t • oec:•si1io 
pó1lcm sL·t·· discutido~ conjtii?C~nmente o decreto 
e o projecto do honi·ndo ex·miill~ll·o !lo lmpoi'IO ... 

O Sn. SrLVIlinA nA :.ro1"l'A:- O J'ncto de sub
mctter-se o decreto ;, discussão rlns cnrnarus 
signifiea o l't":ou!Jcciluento da illcg·;llidndc do 
d.:cretu. 

O Sn. ~liNisTnO no hti'E!IIO:- O dt•<:rctn n5o 
póde Stli' ex•:cutarlo cm :<rnnue pnrJ.c, r:omo aeniJOi 
tle mostra•·, sem que vü ú canwra elos ::;,·s. tlepu
tados. 

O Sn. MENDES n1~ Ar.:IIEIDA : E'_ melhor 
revogar. Y. Ex. reconhece rruc elle é illegal ••. 

O Sn. :IIJNISTno uo bwmcro:- O nobre senador 
entiío niío InC klll prestndo. attenol'•o. Etl jü dbse 
(Jue a con1petcncin !]UI} tmha .. o gov~rno para 
fazer essa reforma e1·a pa1·a lllim mnmfcsta, em 
virtude dn lei Llc 18i:H. Niio posso voltar n t1·az, 
lll!m voltarei para mostrar que compotencin 
exi~tia. 

Qumllo :is jnslas upre,;ia~~es que o honrl!do 
senndor pot· PCJ'namiJnco Jez sobro o en~mo 
obi·igatoJ•in, estou de inteiro a.:côrdo com S. Ex. 
Vou ainda m:lis long-o; entendo que, pam orgn • 
nizar-so o ensino obrig-atorio, por mais severas 
que scjnm ns Jll!ll!ts di~ci plinnres" pt)rJUniat·ins qne 
so croai'crn para nquellcs fJUe so descuidarem de 
lel'::>r SllUS lilhus ou LLLteln<.los ii e~cola •... 

(lia u1n ctzm1'te.) 

En não pal'tilllo de motlo nlg·ttrll a Oplltt:lo dos 
que pedem :J <tpplicaoi•o de penas r"H'poraü,; 
:ittuellcs IJI.lC Sll descniclnm de fnzer issü, salvo si 
o corpo Jegi~lativo votnr scn1elhante qualidade 
do punirlão. Mas por um rlt!ereto, por ucto do 
poder execUtÍ\•0, lllC (llli'CCe fJllC l~iio SO podem 
cronr .penas ~urpOI':u!s pura os pms, tutores ou 
CUI':tllOI'OS, fJUC doiX.ni'lllll ue lt.lV<tl' SI)U.S lilbOS :'1 
escola •.. 

u~r Sn' Sl•::S.~DOil:- Nmu pecnninrin~. 
o Sn. ·o,\N'I'A.s:-l;:m todo o caso é lll'eeisa " 

i ntoi'VfJllllÜO do po•l•·r l og·islalivo. 
O Sn. J\l&!'mtls DN AL~mJDA:- 'l'ouos os argtL· 

mentos de :m:dog·ia niio se appl icarn ao Bl'llzil. 

o Sn. :~riNIS1'IIO no l~IPEilll?: -:::: ~tl. sei .'1 no 1~0:< 
pnizcs on1 que o systl!lllU obr•gator1o esta admit· 
tidO, SUO auopturJns JlllllllS SOVeJ•a,; )lni'U OS l~CS· 
cnitlosos, tacs são, ;~ Alll~lnunhn o o~ 1-~stados-
Unidos. . 

Nos l~slndos .. Uilido:{ o:s !HU1ltnos Cfllü ~fio t~Pll
nharlos twln:< l'llns t!lll ·vctgalmwlaaem ••• 

':• 
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SESSXO ~M 13 DE AGOSTO. 
---·-···-----------------------------
o Su. V!5CONI>I~ Dl'l Hw nn.\NGO: -.Em 11/guns 

r>stndo~ dn uumo. 
O Su. ~II.NI~TIIO 1111 bll'lmlo :-Em muitos: ~~~ 

Luizinniu_. nos EsLndos do Su I ns runws ~fio se· 
ver·ns pnt'tl os rnoninos <jllf~ ~Fio cneont.rat.los n_a 
l'lln 1101:.t polil;in; indngn .. so quen~ stio, seus pr~1s 
ou ·cuJ'ndoro:; ~:io cft:qrwdo~, indnQ·u-so D razno 
porque cs~es rnonino,.; Riio encon u·ados pelas rnns 
o si c/les niio ntJJ•e:;entum rlurmrnonl.os qtte.próvcm 
que fl'mtuenlnm escolns, f(UO J'eco!Hllll Insln!C· 
çiio. siio castig-ndus cotn rnulta. e nlio pCiJIICII:'I. 

Nn AllolrHIIll"' che;:tn-se 110 ponto de Lil':ll'·Sc o 
potrio poclel', o rp1o acho nimln peior do rrm• n 
pena corpol':tl. Os conttum•zc~ nn Alleruanlw 
soll'rem n pcrcln do pntl'io poder, o quo "ston 
rnuiLu longe de Jrnerc•t .. iJnittlt' 110 nos~o puiz 
(apoiados).- · 

O Su. DAN'r,\s : -Si fi'll' ndoptnllo o ensino 
~"llH·igntorio, õ p1Y~1.dsn urnn ~:tncoiTo. 

O Su. lJJSrs·mu 110 L\H•Jlmu : -l,;u j:í i!b~•J que 
IJUero pcrws, Jne~rno peeuninritú;, lltn:; niTo qncr·o 
pcnus c:oJ•por•:u.!fo;, :;;:.1Jvo si o corpo Icg-islutivo CHII 
s1w ~nlwcl.win :1s decretnr·, porque ellc Ll!ffi J'ncul
dnllü :1111pJn pm•a J'nzc~l-o. A npplie[l(,fío de prJun~ 
irnposl.as nos .Pnis ou tntnt·ô~ ,j urrw eÔnscqncnCiil 
rwtur:d dn udOJI(."iiO do syst.onw obrig-n~ol'io, por# 
•1uo o systcmn ourig1tlorio Sl!lll pena:; niio vnle 
•:onsn nlguuw; ontiio melhor é que se n;";o ndopre. 
E:u penso, senhores, que par:1 nosso~ sor·tões, 
nossos c:nupos, nindn nfto d chcgacht a oecasifio 
de e~t:tbeleecr-sc o ensino obt•ig·ntorio; rnus no~ 
ecntr·os populosos, llfiS cidnlles iwpor·t:mtcs,como 
a do Jlio de .rnnei1·o, ereiu r~tle se diio cil'Clllll
slancins pai':! sua nppJ.icnçlio. 

O hrml·ndo senndllJ' JlOr Perna1n IJW:o mo:;trou-;;e 
npoJogistn tlos proressor·os nmbu11tntes, idéa do 
decreto de Hl de Abl'il. r~u disse IJOntem qqe 
n1io nciW\"U de todo imweituvol :1 ruedidn, mns 
rn:esentcrnentc niio n reputo (IOssiv-cl. 

O Srt. l\lg:m1•s ui~ Ar.l!Eflo.\ : -Antes V. Ex. 
J'CCOI'I'esse nos exanlin~dores :nniJul:mi.I.'S. 

di1•ci (jl!O uiio condemncf :r iu,::r, nws condeumo 
n npplient;iio que oJJn pos~, ter du prcscnt•J ;,r!, si 
cslor1 r·cfuL:mtlo ns opiniões o<•:1nr•ecitlns do !Jnn· 
rndo senndor po1· I'OI'Onmlnwo, 11 e/lo V. Ex. 
dovu di1·igir o setl ~q1urrr, e niin " mim, que niio 
sou. partidnrio por orn dos profn~sorcstllniJulnutes. 
·O Sn. 11IENfiF.S nJ; ·AI.~tmuo~:-Corrw \r . .Ex. 

rrlostrou-sc nlTeiçont!o ú idétt, c ~ÓIIICIIIC' r:roulru
rio á sun applic:t(~úo :tg'uJ~í.l • • , • 

O Sn. ~rr:-;JsTno no hli•Enw:- Sim, srmhor. 
O Sn. _}Ir.NDI~S DE ,~r.lrr:wA: -Enliio ili:;o.rrw• 

mclhol' e 11 do~ ex~mlmH.Iul'es umlnrlunr.es. J~sse~ 
sim, siio p1·ecisos no D1·azil. 

O Sn. 1\!INIS-rno no hrr•F.ItJO:- Sr. president.o, 
segundo os IIJtOntumentos que tornoi, n.o tenho 
uwis cousn tdg-uJnH u · r·c:.;pondu1•; e terolinndH 
:..:>sim por hoje minlw Ln1·eln, depois rle ouvir· c.~ 
orudores que sea.têr.n iuser·jplo rwt·ti o deJJ:.1tc, n~s
tu ·Jne :Jgnulccor· :10 ticnndo n Jllnneirn ·Cíl\':t· 
IIJI!iJ'OSit .corn true nw tcr11 trutarlo dnrant.t~ e~te:-; 
dh•s •{lte 1HJUi.loniiO tido 11 IHmr:• r],, estn1·. 

o Sr. Bax•ão de Colle~i]!>e :-Sr. pre· 
sidouLe, ou ussignc1 vencido com outros coJJeg-n:-: 
ela cornmis:;iio n erneud11 dn cnmnm dos Srs. rle· 
pultldus rrue ~upprinriu os nlilwmto;; de Snn Al
teza o Sr. l'rincipo D. VoJippe. So:1 o/JI'ig:tilo 11 
oxplicat· estu mcn voto, rl:tdu por motivo do Oi'clcn• 
publicn, e por collimml:i:t rlo pl'inciJ•ios. 

Qrwndo tive n IIO!ll'tt !I e occll(WI' 11 r na pnsra no 
ministerio de 2ii de .rnnh", cstn quesl:'to J'oi de
/JaLirlu noSerwclo put•dill'oreutos or~düres c nlin:tl 
pnssou n11 primcii·n votnt·iio n supJJJ'essiio do Jl:t· 
ragT3pho quo nu1rcava ulirnentf~$ :1 Stw .A.Uezn o 
Príncipe D. l'elippe. 

O Sn. l!JN.IS'rno no hiPIWIO : - Pm·11 rrllu· lwjn 
"nsino é prceiso hnvcr estnhilidnde ; sem estn/Ji· 
Jidndc nfio pó de hnvr.~1· onsino ;· setn permnncnciu 
nfio pt'ldC ltnvot~ o~colu. E:s~es pt•ore:-;sot·cs nm
bulnntcs, 11 phl':tse o estci dizend11, ttl1n de 
:md:11· llc Jognt· en1 l"g'al', sem fixidez em nc· 
nhum: o no mom,•.nlo ern rJ!W doix:tl'em uma Jo
eal irl:tdt•, Mldr! tiver0111 estul.u.ll cllidoumn escoln. 
do~nppnrecerti ~~Sta cscoJ:~, dnsnppnroccri• o en· 
~lno. . 

Em :~." discussiio pedi 110 S•·nudu 'JLW I'CConsi
dernssu estn $llil tloJiiJOl~~~~ãt), e :.ls nlinlws nuõos 
unlnrnm no sou espirita, pois rr Lw 11 vcrl.Jn foi
rcstubolecidn c Snn Allezn' o l'l'i!ldpe D. Ft.!lippe 
t\Outinnou n goznr tlos nlimentos •tue :mll!s IIJe 
haviam sido concedidos. Hoje uulu q no n ca
n111rn ilos S1·~. depntuclos, que Pn tito niio lwYitt 
suppl'imido os n/inwulos. os supprimiu e qm, 

I 
o honr::tdo ministro. do illlJlf!l'io npoin e jnstilicn 
n 111Cd1dn. 

o noiJI'C ministro niio Cl'll enliio deputmJo o (lOI' 
issu t:dvez deixou ele nllcndet• :tos nntecodPntes 
dn que~tito. Si os nttrJutl••sso, c,;lon persnndido 

A lulliiJI':JIH':• quo o noiH'e s••rrndo1· 11peosentou· 
·do dn1··lhes "urn supplenl<' on doclll·iiio, um 
.<nbstiiLltO, vem toJ·um· o onsino JlCI'Jn:llwnt••, 
Jlot·qne c~se dccn1·i:io ou snl!sl.ir.uto far•:i ns vezes 
dn {II'Ofusf;Ot' :11nbulnnto, o qrwl p(!rdc I'SL!'~ ent•n
el.lll' pnrn tomm• o r!e lllll tisc:d do ensino. Pllr· 
lan'to, o meio JornbJ':1.'o1w1n nui..Jt·c StiiHH]OJ' uiío 
r euwve o incouvnuiL·utL~ da J'alt.:a cJo t:msiun. e 
vem n se1· qrw~i •JIIf' o ndopt:1do :tcLnallllonto, 
Uec:nl'O flUO onttJndo qno ú p.'O\~I!I'JlO devo fiscn a 

.lis:11·, <:OJIH.l tetn feito Httj ngor·:•, n oJ·g-nni1.:1~~iio tio 
t'nsino, por 111eio dn sons tle!C'g':HJos;, rwr n=teio de 
i llSfiUCIOI'CS [l:ll'Oeh iues. 

I) Su. MI~Nill•:~ 1>1-:AI.~JJo:II>.I:-Anto:< Y. l~x. Ll':l· 
l.t1:-o~e dns PI'OI'eS!'iiiJ'PS HIHllltluutos. 

Ü :'111. MINIS'l'l\ll llfl [~II'I•:JtJO:-Niin estOU I.J'IJ· 
lttlltlo tios (II'Oi'o,~sot·.:•• :tlllllll J:11fles? Enii'Ctnnto 

r ~ 1 11 f 

qn,•, como cli!J'ensot· nntur:tl rio' iiil'eitos d~ Fn. 
tnilin ltuperiitl, nfio t.la1·in a SLta iipprOYHçào ó 
L'Jnentla. 

Os Sns. Jo.\o Ar.rngHO g LI(IT,\o lo,\ C1c:-1nA : -
.Apoi:tdo. 

OSu.BAnÃn ullCOTiltlii'E:-A qne~tiio tl duvi· 
dosa pelo meu os é unstn que sejn tl u vidosn pnrn niio 
pocJ,~r sul' rlecidirln 0111 Lllll :tl'ligo elo Ol'('mnonto. 

·o Sn. f.mTÃO OA CU:'õiTA :-Apuindo ; furmm !Pi 
cspnr.inL ,. • 

o·sn. Jl.\ll.i:O J)H Cll1'Eilll•l·: :-Quando ll:Jfj[Lo•]l:t 
or:cnsiiio urn nobJ'<' scnn1IOI' puln minlw fli'OI'in.· 
cin ÍIIIJHlg·tulv:t us tllimeulos du llriueipe D. Fo
Jippr•, en llz :J/gum11s r;>llsur·v:~•:uos, o Jll'omotti 
que o governo lll!llldnnn I'UVII' o conselho di' 
r~stndo. '' uon/'ol'llle o p:1rr•c•n• deslo, Jli'Opori:t nu 
duixlll'i:< do Jll'llpôr Un111 modidn lul.rislntivn, Jllll'· 
qunuto 11 fJ~H·s~iin. d!' I.'J'incipc D. Ft;lippe niin ü 
1111111 fJLHlSLIIO llldl\'lllll:tl, Jll'üiHIO·SO, ClllllO !lU 
1Jisst!, :tos tlireiros du Fnnli/ i:• lmp•.>l'inl, c p6dl' 
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A~NAES DO SENADO. 

pJ•cnder-~e tumbcm a direitos de tcrceil·os, JlOI'· 
que :1tpJillo cJucse clecidir em relacno ao Prin1:ipe 
SI', D. Felippc, ha de üecidir·se _cm· re.:oçico úos. 
outros pl'incipos ·ele lintw cu!lntel'ltl; e roi (JOI' 
isso quoJ lo g-il-a mente o mc;u nobre- coli!Jg·a ~a 
eommissiio do Ol'~mmonlo propô?. a ·supp1·essao 
dos :liimentos dos filhos do Sr. Duque de Snxe, 
que l'l!Sidimn fórn elo lmperio .. :Mas CU, que rui 
couti'II urna idéa, rui tau1uem 11011 tr:~ a outrn ... 

Vejamus qu:~os s~o :1~ cimumstancius que rni· 
li ta ui a respeito do· Príncipe D. Folippe. 

de todos OS collntlll':lCS; )lÔI'fjUC d'ahi Ú I lUC ll/ISCOll 
u duvidn-<JUe o di1•cito ic nlimcn'tos llCI"t•<nc.:o scí
lllentu :'c linha directa da sliG:ccs:<ão. ~t'odiaJHc o 
estudo de:< te asn1mpto se chc:.mrú u·uma .soluÇ:io, 
d!3 n~odo que u;io snccerln qne anns se rcconhcl.)a 
dU"tHtO, O :1 OllLI'OS, niio. .. 

gu, pois, tl\I'Ci do votar contr:t a snpprcssiio 
dessn verba, justificando o rneu voto, eomo m:ubo 
de J',.zcr. - • 

O muu estado rlo snudc não mn po1·mitte ng-qra 
tomur p:trte na discussiio do ormnucntu. l~spcro 
que o nobre 111 inistro "infla vin( a cstn 1.\:JSa em 
algtlns diu::; t.1cstn n dn proxinl.a senwnu. 'rc1·ei 
entiio occasião du justificar· ;tlgruna~ das emendas 
com IJUO licac·:om cnntc·:•riado.< os nobres minis
u·os, talvez )JOl' f.,;tn du cxplicnc;ucs da t:OilllllbSiíO. 

u nobre ministi'O do .lcnpui·io lirmotl·se cm um 
unico arg'LlitOUto, disso que .desdo llllB cm en
tre~·uc u d.>te cessnvam os ulunentos tanto dos 
chutes da .l'amilin, como d·ts :m:cs ramillcnl.)õcs. 

llt11s o c:aso do Príncipe D. Felippc niio é o do 
artig-o da constituifliiO. 

Su:c Alteza lmpérial a Pt·inccza Srn. D . .la· 
nunria, nl:li do Príncipe O. Fclippe, I'esidiu na 
Eui'Dpa com licençn do 1111 pemdor, recdJcnc:Jo lá 
os seus alimentos. hem como os do sun pmlc, 
con1o si csthr ·sse úo Bt•nzil, tlut·nnd.u o~tu regi
men. c.nnqttnn o lhe não foi entregue o doto. 

O Prineipo D. Felippc ,•ciu e:;tnlJUieccr domi· 
cilio no Impc!·io, ;•~sentou IW:l(!a, no c~er:ci~o o 
teve os ~cus alrmontos como jll"lllCI[IO bt·nzrlerm. 
I'~>sr.eriormcntu a este fat:to llou v c n entrega do 
dote. 

Ura eis n fJuestiío : o P1·incipc D. Fclippe tem 
perdido o dir·cito nos alilllcntos como p;·incipc 
brazilrJiro •. residindo no Jmperio. c nqui cm· 
prc~·ndo, ·porque a Princ~c7.a L.upm·ial rl!cCbcu o 
dote? Eu di~o que nico, quo desde {JUC ellc 
ost,.bclecllu. domic!lio. no lrnpcl'io,,· dcsd~ q~e 
tomou sci'\'WO nquc, e um mernln·o c.la t•:cmrlca 
[mpcwinl residente no [mper•io, que não púrLl 
seguir· a sor·tc da família r1ne aqui nao est:i. 
l'il·nr·-se-lhc portnnto us ::rliu}entos é ump injus· 
tirm o creio nwsmo que .sem uma medida con· 
trál'ia no contJ•nto nupcial. 

O :Sn . .luXo AJ.I'llBDO:- Apoindo. 
o sn. B.\llÃO Jm COTI>GIPE:-AasscmiJic'•u g-ornl 

conceduu sempre es~cs :climentos, c agora de re· 
pe!Jl<:, sem ncnhl)llla raziio do ser, Yico se1· sup.· 
prunrdus, !3 JH'atcca~sc. um aetÇJ deste alcauc·c, 
dàu•Sll O tri'Unr·SO dJI'llrtOS 1111 le1 dO Ol'<,':CUICIItO. 

Isto pódc sei' conveniente, porém G UHlito ii'
rcgulur. 

8cn h ore~, ou queremo~ ou niio CJlWI'Cmos ter 
mouarchia: si a tJLICrcn:u,s, tenha mol-a com todas 
ns sun~· cun~cquencitcs, mn~ nfco de um cer·to mu
do, lll'ivnudo'us cnerubros da Fa.11ilin lmperi:.l de 
cct·to~ diroitus, ~oll o prutoxto do q uc um ni'co 
t0111 s .. nsJ, uc fJLIC nutro tem este ou uqtlclle vi· 
cio. l:-\tu ntao é regulur. 

0 Sn. SILVEIH.\ DA l\101''1'.'1. :-E.~t modtf.S in l'e/Jl!s. 

O Sn. BAn:\o DI~ C:oTcWIP" :-Devo mos ~ujeitm·
uos a tOdtlS ns COllSOIJUUllCias da lliOil;ll'Chin. 

O Sn. SILVIWlA n.-.. M~>'t"r.~ ú;i urnnpnrlo. 
O Sn. BAn.i:o DE Con:lli'PE :-Não se tc·atn disso. 

l)rc:-entecne_nto o S1·. Prinl'ipe D. Fclippc nchn-~c 
co111 liccnçn ; nesta situaçilo cu mo se III o huo. de 
tirar os :dinccnt.os 'I 

u nobre ministro, I[ tiO não ndvoQ·on esta cnusn, 
dcvu ndinr u questão, parnquc o Prinr.irro o Sr. D. 
Felippc; cunlintw n 'ccuhor os seus ulimontos. 
D!lpnis <1UÇtt o consclilo do Est:cdo, n~o só sobi'C 
os dircJitns de ::iun AILc7.n, mas tambern ~obre o 

Por tnnlo limito-me :r pedi I' qtlC se examine· 
bem ostn quc!stiio, nüo se ncnnhaudo o nobc_·c mi· 
nist1·o euc mudar o s•·u 11111dO de pens:rr ou adiar 
n_sun opiniiio, porqne~o euso é Jlllllto g•·;ave, .~! 
JHIO P?do lcavct• ;111101' lll'OJll'iO quundo se tt·nta d.c 
cxarncn:u· mellc~>l' nm ponto do rJUO dependem dt· 
rerto< mnito importantes, CllntO os fJUu considero 
existirem na posso:• do S1·. D. Felippc. · 

O Sn. )ltNISTno DO· l:lll'EIUO : - gstamos. de 
acctmlo. • 

A discussão l1cu11 ndinda pela I!OJ'a. 
lletic·ou-so o Sr. ministro cnm ns mc~mns ror· 

mnli!lndcs co_m que rora rccebidc. 

SEGUNDA PAUTE DA ORDEM DO DIA. 

CT.A~SII'ICXÇÃO D" CO)I.\IlCAS. 

Entrou cm :2." discussii•> o art. J. • rlo pro
jocto do Senado, ICt1·n-B- do cOI'I'OilW nnno, 
di~ pondo 11110 se1·t,o dcclarndas de :l." cn trancia 
ns 1.\0cnm·cns qnc nc:tunl:nente suo de 1.", cqjas .. 
sétlcs ou estejam cm portos servidos po1' YõlJlOI', 
ou cstejJm .situndus a mc.nos de üO Jdloutett·os 
de v i:ts rcrrcas. 

0 So-. C~:u·o•ein :-Aitonden1lo :i maneira 
do~ig-unl por que o g-OVCI'llO tem nsndo da ampla 
faculdade d .. clns,ilicar •. ,onwrc·:cs, senclo ntuitns 
vezes clns<ilicudas nn i." cnt,·nncia comarcns 
qne ~c nchnm em condições ruais ravot·aveis que 
us classilkadns cm 2 .•; o nobr'•! SIJnudnr pcln 
provinciu dll_Minns Gor:ccs jnlgou dcvr•r Jlt•opõr_ 
r:•gJ':ts qne sr•Jam obscr\'adus qu:tlldo o governo 
tiYOI' do cla•s'illcar ns tJO\•as cnmat•cas. 

O propo~ito q 110 tem o nobt•e senador li tot·· 
na r n nlng·i~tl~riturn n1onos su jcitn a neto~ que 
contnll'iam suu indepcnlloiwi':c; c tudo.qunnto 
parn is•o I'Ontt·ibLlO clc.rJ nwrccct• ravoruvcl aco
lhimento por pat•te do poder· lcgisl:~tivo. 

Em um icrtig-o pnblicudo nn Dil•eit() pelo illus
trndci juiz de dit•oito d;r comarca de Vnlenç:i, o 
D1·. Hayrnnndo l~Lll'tado de Albuquerquo Cnval· 
cante, ~nbt•u as condi!(ÕC~ nocessuri:cs 11 ini:lcpon· 
dcuein da mng-ist1·nturu. lein o s"guinlo: , 

• U111n mag-istratura indcponc.Jeutc c sollorann, 
que nnda tema (l menos espero do twdor, tem 
sido r.ntl·o todos os povos qLHJ se govot•nnm IJOI' 
si o mui~ ll1·mo StlstentnctliO de todas ns liber
dndlls pnhlicos. • 

Henlcucntu ;;'I'nnrles siio ns vnnt'cll'ons que' se 
colhom do um:;t magisn·aturn in:ellrg'•Jntc, ho· 
ncstn o indopondunte. 

:~.: 
. ' 
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Entre outras cÓndiçõcs fJU'' aqucllc juiz do di
reito reronhcco nec.,~sar: .s pnra se conseguir o· 
·tim, _encontro a SO;.! uint" (coutimuwdo a lêt•): 

trnn.,in, que tinham jú o preciso tempo de ~orviço, 
lJ.UI'tt conHlrcns de ::L 11 cntrzJnt·ia. , 

Si niio ••xistissém as-eHtr•an·ci:~s, o nobre minis
tro nao teria .o~LC meio de sncrillcaJ• os dirllitOS 
dos· '"ngistrados u Jual cnt•:ndidas eon\onicncias 

• Que os juizos sejam n:io sü rmrpetuÓs, como 
bumwvíveis : isto "· IJU" cons•·rvem os seus Jo
gares cm quunto procederem lJem, nno podendo 
ser •·emov1dus s niio" H·u pedido. s11IVo nas hv
poth•:scs em qu1~ o llem pu!Jlko, devid:llnéu'tc 
justilicado, w;;:-:im o t·Xig-ir ; c que finnhue .. te s6 
pvl' seu ICIIÇ~ JlllSSIIJJJ .lfcs i'CI'dt'l' O log-m•, 

• A pc>·pl'tuidarld c iwmwvibitidadc. condkões 
indisp•·nsnveis ;.i indepcndencia dos juizes, t•."ndc 
ll CVitar que O magistrado rtweiO>O riO (JCrder O 
seu Jo~·u1', 011 de soL' removido. ou nté ml!Smo le
vmlo da C~[lOI':ln~a de acc··~so. vcnhn a faltai' :i· 
Íill(liii'Cildidndo fJ J'ectid,to, I]UO a s·Qcicdad" tnm o 

.c]jr.,Íio de CXi;.!-il' dcd(O, )JCilSIIIIdO >'01" dest'III'LO 
_ngrndavcl IHJLWill pod•Jria iaz'I.!I'-Jhc o bom ou o 
mnl. 

politicas. · -
U Sn·,- Cnuz MAéno~oo:- O systernn da ent.rancía, 

cstnbelecido pel., Jei de JtWO, já foi um limito ao 
arbi1riu do g·overuo, que nwi.:.r seria, si ni:lo hou
Vij~sc entrnncias. . · · 

O Sn. ConnEJA :-Não compr;;bendo~· 
O Sn. Cnuz MACHADO :-Pois é isto. 
O Sn. ConnEIA.. !-si o juiz de din•ito não puder 

s1~r 1·omovido dt~ su;• I'OIHnrcn co1n o fundnrrwnto 
dn prumoc.,!ão, mas :-ó-u .sau petli1Jn, si é.to g-overno 
~c •·etiJ'ill' u direito dn transl'eril· o juiz de uma 
pur:.1 uUt1·a co,..a,·ca, comu ttli":Í elle :wbitr·io ? 

O Sn. Cnuz 1\L\:crrAoo: -.Ah ! Nilo tom dira'ilo 
t!C l"OlllOI'e:·. " E' snn1n1n gnrtln-t.hl li ndrnjnJstraçüo dL1 j.us .. 

·!ÍÇII n:io poder ab:d:11' o animo du ju z o te'111or 
ou n cspcH\Innn. » 

· .i\Jas, St'. p~"sidunte, o p•·ojocto do n'ohrP. sona
dor (JIIJ' .Minas, :di:í~ ili~pil':tdo por moti\·, qnc 
ap:ecio, será su11il~ionL ~ pnru c•c·,~suguiJ·-sc o lirn 
·que ~. ~x. se (li'OJJÕe '? Tom li o duvidas n e~su 
respeito. 

O Sn. Commr.1 :"-Pois é 'do que e~ton trn tnnilo. 
Dig-o que o (li'IIJtJeto oJJ'ei'ecido pdo t:OIH'O -~·~
n;~dor, o ins,•ir11do po•· motivo IJUe conw1·rc p11ra 

1 11 IJún :ulru .nistl'il(.lilo da jnsti(.'IJ, não pJ·ee)who 
COIIIJliOttllJJCJJIO o· Jiln· fj[W O nobre· SCll11tlOJ' se 

Num sei si üwis <:Oil\'Cm :•bolir ns ••nLJ'nncins 
·dO (!L:C O:'l3bc h.!CCI" reg'J'll:' Cp:~C oJÍIIIiflll.:tm 11 ~J·bj .. 
trio du g-oYe1·no lw cln:..;s:ncnot\0 dns con1nr·cns. 

O Sn Cnuz MA•:no~no : - Qno diminuam 
Uiiú, IJUO til'ell1 O 11 IJill'iO, (JOI'C(Ue (lri:'SOiltemente 
lw nt'IJill'io pleno o eu nitO'"lJLll'ro_ :•rl.litJ•io nc
ulwm. 

- O Sn. Cunnm.\ : - Ouvirlo qno a medida pro
. posta ti1·e de todo ú nrbilrio 1111 govcruo. 

O Sn. Cnuz l\L\CHADO.:- Tira, pl'OI'I.lt'ci. 
O Sn. ConngrA: ..:... ~ln_s é fJUCstfio difl'er·ente 

d:HJLl,.Jla qne estou JII'Oponrlo. 
O Sn. Cuúz l\fA1:1rADO: - Arbill'io, !Jcm enton

did.J,. IJtwnto :'t cl11ssiJic11<;'~0. · . 
O Sn. CommrA: -Eu Lmto de indnga•· si o 

,qno c·onvctn JHiliS é cunsorvnr ou ljxtiug·uü· us 
on tru ucius. 

O Sn. Cnuz 1\LÍ.GHADO: -.1~'-·questüo di·•orsa. A 
eonsurvnro1n~:-:c, ·Uo\"o .. so tirar o n1·bHi'io. 

O Sn. ConnF.rA :-'o Jli'OpJ•io ·npn•·to do nobre 
sei1ador · cstit a justiJicno:'10 ela minhn tlnvidn. 
Diz S. Ex. quo, n conservaron•·so ns ontrnncias, 
dc\'C_:SC ti1'31' O UI'IJitrio 110 I;OVCI'IIO; C OU per
gunto si eonvcn1 consen·:11', (JUI'CJLIO o fJl.lU J'.oi 
vunwjoso e.u f850 púdo· reconht!COI'·se que deve 
sal' a,;ora mmlitlcndu. · 

Mu•tu nos temus oecupndo, nesta c na (lt'i1110ira 
;":ú~:-oficJ dn ncluul /"log.slnlLll'rt, co1n os nclos do go
l'cruo, (101'. 1noio do; f(tlaes l'o!'ntn :ll'l'ednclos dn 
Clli"I'IJil'll jUiZOS tio dii'Citb dig1:0~, SCl'\'illdO tlo 
:ll'llHI purn esst•s :wtos :r ruculd:tda que tom o g·o
vct·no de rcHHJI'CJ', st·m sct· 11 pedido, ns.,iuizúdo 
dil'oito do Ulllll~ (Hll'll ouu·ns •JllLI'tiiWins. Pur uce:•
>iiio do discuti•··~o <l "''O:IIIllolltu do ministo1·io d:1 
ju~ti•·n, eitoí actos_(ll':~t.icmlns (liJIO rcsrJI'ctivo mi· 
nisLL•Ü, diJ I(UO I'CSUltUll I'OIÍrlll'Olll·SO da Clll'J'eii'U 
magistrmlos IJIIO S. J>x. ufio pudo tloixnt• do re· 
eonlwccr iutulli:;eutes o h0111'11dO~. U meio J'oi n 
(li'OIIIO<;iio, foi 11 JtOJJI<'D!)fiO do jnixcs da 1." ()Jl· 

V. lV 

jll'O(HJZ. ' 
O Sn. Crtuz l\LICIIADO: ....; Preenche com a ciÍis· 

silrc .. t·fio do cntnnreils. .. 
O Sn. Con:u;rA :·-"-.Além de qué lw n crmsi

deraJ' si tJe,·c 111:t11t ·r·s · o ~ysteuw qnc o ~to:,re 
~e•wdot• com o seu JH'Ojoc:o pretendi! I'IJI;UIHI', ou 
si dt•Vc ncnJJnl'-:-C L'OIIl ns on Lr.tlncias e:-ot:lbPie
cc_nrlo a recr•·n d" que lli!rilJn.u juiz, lü•·a dos 
t:tL:::os OXCl•pt:iOntt~S, [JOSSrt SOl" ri.!UlOV'idu ti UÜO Sei" 
:1 seu pedido -· 

O Sn. Cnuz M.\CIIADO ;,- Nüo é isto • 

Isto s'oria conu·n um lll'OcuHo dn· coh~tituioiio. 

O Sn. CommiA :- Niio se ollcude em cousa 
:.llgun:n u constitui .üo. -

O Sn. Cnuz ~Í.ICII.\DO :-A cO~lsLiLLli(.'iío tleé'Jaril 
fJLlO soj:un removidos. ·· · 

O Sn. ConnF.I.\ :-O f(lW n r•onstituit;üo .tli~pÕtl •. -
no :~ri. 15:! é •l(lll! os juizes Llu dii'L•ito ser1i'o per-"-• 
putuus, o q•ú• tOli:JVi.• ·su nüo eut.ncle'' flLle_:n:io ·
JlOS:<um sc1· mud:•dos do uns Jllll"ll outros Jognros · 
pelo to111po e ma;wil"ll •rne u lei de Oi'lllinnr.:• ·-:-.· 

I N1'1s no~ os amos occupnndo com u lei dc'que.' _ 
·tt~ntn este :.t~·tigo. · · · 
Pdn~ minhas_ propri:ts cx[lres~ücs- vê-se· que 

niio sou cootl'111'iO :is •·emo.,ões •. J:i disse que ns 
•·emoi;üos d.·vcm Ler lagar Í]LWndo suliciwdal';·e
nos eá~os cxtl'nurdinn•·ios que s:io reconhecidos 
peln Jogislac·1o, modinnto J'oJ'IIIalidttdes gn•·nnti
dorns do>< direitos do m;~gi~tr11do. 

l'úuc da1·-sc o ·rno:to do roqLwroi·cm romot•iio 
fl:ll'll . a lllOSIJlll COouaJ"<:II diV'tJI':'OS ,jLliZOs' ; ... DlllS 
ont:io SQ [lodei'!Í l'CCOI'I'Cl" DO jli'ÍilCI(IiO Ull ll!lti
g•uitllllfO s~rn que dello rcsn1f.O inconveniente. 
(!nnudu a I'ClllO\'iiO fllll"ll 11 Jllesmu comnrca fúr 
solicitnol:l por· vnrios juizos, a lei t•útle-mnudnr 
proferir o uwis untigo, o nssim nttcnde-so no 
pr•incipio da romo(.'tiO som oJ!'ens:1 du inclepon
denciu Lili mugistr;~tu•·n, som se Llllr :~ruw (luru col
locu:• o.< .i uizes uns oolqdiouos em qne ni1o deseja 
rruo olles se achom um elos illnsu·mlos memiJJ'Os 
Lln mngistraturn, o jLliz de direito· da comn1·ea de 
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Valença,. no cscripto publicmlo uo DirtJito, que 
jt\·li. 

Hn l11cunns no pi'O,jecto em dis.;u~s~o. 
'l'rutn elle de um casr• purti~:ului'. de umu me· 

did11 dtJ 11lcanen J'olnliv:Hilnnle JJtlfJill'liO par·n o 
Jinl que o L'ollel' legislativo deve pro0ttrar con· 
·seguir. Nós ji'1 nprcci1ímos a rnnneira peln qual o 
governo entende que deve proceder no caso du 
diyisfto do couwrct_ts c da ci~ençiio clu novns p019 

·dcsmemiJrnmento riu tul'l'l'i•ol'iO de ot1tJ•a;;; e 
.• devcmns deixar, qunndo u·atnrnos de c:>Lnbclccer 

medidas a !.tem do principio 1l11 independnucin o 
JlCI'f·Ctnidade du magislrntlll'n, que subsi:<La a fn
,!J.CSt!J doutrina ndoptmlu pulo nubre lniaislro da 
JUStlt'n ~ 

Ni:;o é o mornento de esL<dJeleccnnos r1Jgras 
dnSfJli.ncs o governo não pus,;aurrcuar·-,o, fJUilll
(10 se tratar das hypothcses que se deram nas 
eomnrcns do P:n·ú em 1\Iinns Gurncs e de San lo 
Antonio da Patrulhn no Rio Grande do Std? 

O S1~. Cnu;: !lfAcn,,oo: -0 fim do pi'Ojecto ü 
rcstrictu, é st) ~l ciassift(':ttf;ão e rnnis nttda. 

O Sn. ConnmA :- Poi;; bem ; estou mostran
do quo n rnzlio que teve o no!Jre senador pnrn 
nJH'cscnLnr s;,u projecto de\'in lcvnl-o, c pm-.1 
islo ci convido, n aJH·cseutar ontrns medidns no 
scnlido de conseguir melhor o fim n que se 
proJ1ÜO .. : 

O Sn. Cnuz l\fACnAno: -Não hn melhOL' do 
quo a rcsol uçiio dn consulta. 

OS::. Conr.m.\ : - E!s o que ctt in (H?.Cr ... 
O Sn. Cnuz llfACI!ADO: -Tem forcn do de

eretu; ntío foi cumprida; o tlue se haviÜ de fazer'? 
O Sn. ConnF.IA :- l'e1·dôo- mo ; si o;; p1·indpios 

consag·rndos nn consulta dn sec~ão ele .JUstiça do 
conselho de Estudo du :1.7 dü D"ezem!Jro ilc :1.870 
forem kclnidos ern lei, n:to IWYCL'Ú tnnta fncili" 
dndc cm violnl-os. 

O Srl". · Cnuz MACn.\oo : - O projecto é J:Os
trict·>, sG tr:1 Ln tln clnssi ficaoilo c não ua sorte do:< 

:juize:( ~c· direito. 

·;: .. ;.·:;::Ç.su;· . ..ConnmA :. - Mn,; a rnzfío que o jnstiricn 
· · · •'.TI\t.:nlém· dn ~nn dtsposi~~o ; c no nobre senador, 
· ·.-'"qu:o··cóuhcce n mutoriu, fncil scr:í, si con~ordur 
·. ····com::.'sl"observ:u:üe;; que ligeirnn11~1:te estou •~x-

. pendeudo;nprcsentnr outras medidas complewen
_· .. ·tares .n,o· n~esmo sentido u parl.l o mesmo lonvavcl 

11m. ' · ·. · 
·O nobre senndor combnten tnnto como 1Jll o pro

,cedimonto i Ileg-al do nobre rninislro dn justiç~, 
···na oxecu~.:ão dns l~is provineinr.s que dividiram .1.1 
comarca do ~nnto Antonio dn P:1ti'Uihn no l\111 
Grande do Sul, c n do Pnr1í cm l\linus Gemes. 
·l'umos di:lllte dos olhos o !'neto inj nstificavel de 
estnrem declarados avnlsos, por neto do 1-(0\'Crno, 

·os juizes de direito dnrjnollns du1.1s comnrcus, 
·apenas divididas; e não devemos tomnr pi'ovi
dcncins fJUO ob,teuJ 11 que o r .. cto se repitn no fu-
turo, no trutnrmos de um projecto que 11ttende :'1 
sorte elos mag-islrados? · 

St· .• presidoille, u horn est:í dada; o julgo dever 
resorv:n· pura outra occasião 11s observnc;,:ues que 
11inila o nssumpto roelamn, pnrn niiu fnllgul' poi' 
mais ternpo a nttcnrão dos honrados senmloros 
qun se ~chDrn l'rosentes. 

Por hoje linlito-me u rormular a qu1;stíío do 

__ JL . f] __ Q; --, 

I s~tbct· si é mais proprio pnra ·manter o principio 
da indopcndcnt.:ia u dn perpbtuidudc dos mugis· 
trnflos n con~;crYtJ~5o ou ~ extineçiío .dns enlran-
cins, o 11" lcmiJI'Dl' :J nccossidacle da adopc:ão do 
medidas no sentido rruc indiquei. •· 

ú S1t. CHU7. MAcliADo:- Peoo a·pnlavrn·. 
A discussão ficou adiud:1 pela 11or n. 
O Sa. i·m~siDr~x·m ,Jcu pnra orcÍem do <lia 1~: 
Continuaçiio da2." discussiioilo:lrt. 2." do pro

jecto de lei do or·t:nrnelllo, relativo ús despesas 
do rninistcl'Ío do !lllpcrio. · 

Levantou-se a sos:ião ü:; 3 horas da tarde. 

67'.• Se,.,.fio en:o J..o::t ele &gosto <!e i S':"D. 

I'llgSIDLlNCIA DO Sll, \'ISCOXQg DE JAGUAU\'. 

SUl\UIARIO.-Exr~nrl~:oi't'G,-'frcs pi'Oposic.õos tln. cnmnra. llos 
SJ•t~, duput.atlos, liUIHlo uma solia·o t.lil'ltlOOIHt. tlo llii'QiLos do 

u~~~~~~~;:t,·~~n ~~~~:t~;,l;~~n~·O~;~(j ~l J\?a.t.ll'~i~rJ ~~Otl~~;~o ll ~ llli!~~i~~~~ 
r,ortugnoz tlu l.oitua•;:i', outra ahl'inrlo ao mil;i:.;Lur·io ti~ ma .. 
rmha um croiltto o a ulttiiH~ sobro tl- pons;.~o conCtH.i.H.lu. ú. 
Jl;q·onuza <lu Taqnaa·y .-Pnl'ccoa; ·Ou comanissão do llOIItiÕOS 
o ort.lonmlos sollro \'Oilcimentos do ompl'og:ulotl dn- 111m a. 
c:~tnnra. muuicipal tia cúrto.- Cartns ímporinos do do1u 
litJIWtloros por S. Pu.ulo.-Pl'Oju~:to Uu lc1 t~Olii'U o m.onLo· 
JlÍO dos otliciaus d.anl'IIHLda.-~ugociosdo S. Paulo. Di:;
cur:;o o a·oqa10rímonto do Sa·. Godoy. Díscua•so tio Sr. 
prosallllnto do consullto.-onm:M uo JJ.IA.- Ül\aunonto do 
winistorio Uo Irnpcl'io.-DitiCUI'SO Uo Sr. Corl'<Jin. 

A's H horas da manhã l'ez-se a cham:ula e ncha· 
r:m1-,;o p1·~sentcs 20 Sr·s. scnarloros, a s:•bcr: 
Visconde de .Tnguary. Dins de Carvalho, Cmz 
l\Iaclwdo, Jlm·iío de 1\Inmangnnpe, Godoy, Chi
chorro, Visconde do Nictlwroy, Luiz Carlos, 
Batros Bnrt·cto, .lug·u::aribe, Purunng·ut"t, Correia, 
Visconde do Bio Branco, Burão dn Laguna, .Jun
queira, Leão Yelloso, Mnrqnez do HcrvnJ, Vis
conde do :Mnl'itilw, Hilreiro dn Luz, Uchõa Ca
vnlcnnli Burilo de l'iraroim, Men,les de Al
meida, Í,'austo de A~ui"L', Barão de Pirnpnma, 
Cunha c Fil-(ueireuo, Dantas, Diniz, Pacs de 
Mendõnça e Visconde de Abncté. 

Deixaram de éomparccor, eom causa pa1·tici· 
pndn, os S;·s. llnl'iio qc Cot.egitle, Conde de ,Bae
pcudy, Ducruc de Cax1ns, Dwgo Vcllio, Oclavmno, 
SilveiJ•n Lobo, Alnwidn c AlbLlflltllrqnc, Fe1·nnn· 
tles dn C1tnha. Snrniva. Vioirn dn Silva e Vis-
eonde de Bom ·netiro. · 

.Deixaram de comp::rccct·, sem eausa particí
padn, os S1·s. Barão elo Souza Queiroz c• Visconde 
de S nnssu nu. 

O ~11. L" sECI\E'l'AH 10 deu c ou ta do seguinte 

ÉXPI~DII~NTE . 

OIHcios: 
no :L,• oeCI'O'urio dn cauwrn ilos Srs. <.IBJ1Utll· 

dus, de i:J do corrente mez, remettondo ns so· 
gnin les 

Proposi!:iies. 

• A asscmhlt!a gernl t•es_o_Jvo: 

• Art. L• O governo cl :mtcn·izndo n concedet· 
di>.p!lnsa tle direi tos de impoi'I.:r~ilo nos aJ'tol'nctos 
de podrn o ele !'erro CJUC so destinarem ti construo-

·-·· .. •·· 
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ção dn novn bibliotheca do Gabinete portugucz 
de leiturn, no Rio de Jnneiro. - _ 

• Vieram nnncxos n essn rosolu"ão duns .peti-
ções do advogado e empreg-ados qÜo solicitaram 
nquelle fnvor, um aviso elo ministe1·io do Im
perio cobrindo por cópin n inl'ormação favoravel 
fJUO a tu! respeito rJou n !lima. c11mnrn, c cinco 
-•mpressos contendo os pareceres de Vl.lrins com
missõns dn cnmarn dos Srs. doput:idos no mesmo
sentido. · - •. _._: 

c Art. 2. •_ Ficam revogndas as disposições em 
contrario. 

• Pn~o da camarn dos deputados e~ 13 d?, 
Agosto tlo :1.870.- Fred1?rlco A. de- Alme1da, :l. 
v ice- presidcnte.-Jose' Cf!sario d!! Faria Alvim.-' 
Tlwma::: Pompeu de Souza Brazil. • ' 

• A assernblóu g-ernl resolve: 
c O decreto n. :l28G de W de Junho de 1866, que 

• Art. :l.• Fim1 aberto ao ministerio da marinha 
um c•·edito de 7:300;$000 pn•·n fazer-se eiTcctivo 
a pngnme1_1to das vantag-ens que deixul'l!ll'l; ·de 
perce!Jor os:professores da es~oln de maclllnistns 
creacln peln lei n. 2632 de W do Setembro de 
:l87:i, por níio se.havercolltcrnplndo no orçnmento 
de 11:>77-:1870 verba correspondente. 

c A•· L. 2. • Na insuillciencia dos recursos ardi
narios, o ministro c secretnrio de Estndo dos 
negocias dn ruzenda podcrtí •·cnli>mr as oper~
"ões de c•·edito ptira exccur;ão dn prcsen te le•. 
• c Art. 3." Ficmn revog-ntlns as dispo>i(iüCs em 

se m:mdn ~1mpliar em favor dos petiqionnrios, ê o _ 
que nutor1za o g-overno a aposentar os em1>rr.r-· ~; 
gndos- da secretnrin, _ contadoria, thesourelro -- • 
procurador, escrivão .dn receitn o desjwsn, por~ 
teiro e continuas da camnrn municipn dn corte 
g!-wrdando-sc a esse respeito. ns diSJJOsiçües quê 
vig-oram pnra a nposentndorm dos empregados· 
do thcsouro nncionnl. 

« Depois de um detido"estudo sobro a· materia, 
v_erific9u a commissiio que, de todo~ os func
CIOnnJ·Ios 11 f(lle se ref'-!re a resolução da ontra 
cnmara, n classe nnicn instituída por neto ren-isla
til•o é a dos fiscnos. crcados pelo art. 8. :; a"'n lei 
de :L" de Outubro -de :1.828. Qunnto :1~ demais, 
só existem por deliberação da camara, appro
vndas por decretos do poder exccntivo,. como 
informa o secretario da cnmnrn Am dous oillcios 
que silç ng-o~u juntos, ncompanhnndo qn:1tro ta: 
bellns 11nprcssas, onde se neham as da tns dos 
netos administJ"ntivos que crcarnrn esses empre
gos, com desi::;-naçiio dos respectivos vencimentos. 

contrario. ' , 
• Par'o da cnmarn- dos depntndos em :l3 de 

Ag-osto· de :1879.-Frederico A. d11 Almeida, :l." 
vice-presirlente.-Jos1! Ct•sario cl!J Faria Alvim.-
Tltomct::: Pompeu de. Souza Bra:::il. • -

A' commis~ão do orçnmento. 
• A assemblén geral resolve : 
• Ar i. :1. o A pensão de 720{$ annuncs concc

didn, po•· decreto de 8 de Novembro de :1876, :i 
Baroneza de 1'nquary, vinvn do Bn1·ão do mesmo 
nome; fien elevndn a :l :200;$ nnnuncs, em nttcn
r.ão nos distinctos servir.os prcstndos na guerra 
contra o Pnritg-uny po•· séu !ilho o nlfcrcs .TOSIJ 
Chrislino de Cnlaznns llodrig-ues, morto no com-
bate do reconhecimento de Humnyti1, confo1·mc 
declnrn o decreto de :111 do Fevereiro 'do 1877. 

c Art. 2.• Este aug-mento vcrificar-se-ha da 
dn ta do uHimo dr.cr·eto. 

• Art. a." Hevogmn-so ns disposi<;;ões cm con
- traria. •-A' commissiio de ponsües c ordenados. 

Authcn ticas dn cleil-fio de eleitores espueines á 
que se pmcl!deu nas pHrocliins dn cidudc dn Ba
g-agem cln Cnrmnr:ns. -dn prr,vinein de 11-linns 
Gcrnes.-A' commissiio do constituil;1ío, 

Com i>nreceram mais os Srs. Sitveirn da llfottn 
e Lcitiío dn Cunhn. 

O Sn. PHE$IDEN.l'R abritl a scss:io. 
Leu-se u uctn dn sessão nntecedente, e, nuo 

havendo quem sobro ella fizesse observw;õcs, 
deu-se por upprovnd11. 

Compnmeerum depois os S1·s. Allónso Celso, 
João AI fredo, Antiío, l'cixeirn .Tunio1·, Nnncs 
GonçnJyes c Sinimbú. 

O Sn. 2. 0 Si~Citl~'rAmO leu o seg11inte 

a.Precm·. _ 

• Ao exame da com missão de pem;õcs e orde
nados roi submettidn a rr.sufu\·iio dn camt1r:• dos 
Srs. dtlputndos de :lO do proximo pnssado mez, 
11. 202, lltnndundo que us disposiçü;~s do_ decreto 
n. J 28ü rle -lü de Jut110 de :l8GG se ra .. nrll cx
tensivns :tos domais empregados da Ilhna. ca
mnra mnnicipnl da curte, sontlo engenheiros, 
escri ptur:trios da diroctoriu dns obras, ad\'ogado, 
llscaos, administradores, escrivão o conlinuo do 
matadouro. 

• E' verdnac que nJei n. 4 de 28 do Junho de 
:18:36 autorizou n cnmnr·n municipnl a orgnnizar 
n sun secretaria,- contadoria e thesouraria; con
cedendo aos empregados as necossarias grutifi
cnçues, mas tambem é verdade qtte pela mesma 
lei tal organização ficou dependente da appro
vnçlio da assem!Jléa gernl, e até hoje não foi preen
chida cssn solemnidadc complementnr e condi
cional dn autoriznçiio, como scrin indispensavel 
pnrn produzir os devidos etreitos.- Isto ·nlio 
ohstante,(lnssou na assemblr;a gernl scm·n m 
contestaçiio, foi s:.nccionndo c acha-se em: , 
o decreto legislativo de :lii de 
1mtoriznndo n nposent.ndorin, não 
g-ndos crendos por vi1·tude du lei 

:e8 do .r.unho de I8;Jü, como do ;!~1\m~~~!,~~~j~~~r0&f prehendiJ<JS ncll:t nem cm ouLrn 
rior, tacs como o escrivão da 
c os contínuos, que jit gozam nacJtLe~{~,*~~~m:~$::'f,:~. 

• Is lo posto: 
• Considernntlo a commisslio que o HlUULaJue,ruo 

do decreto legislativo de :l5 de .Tunho. de :i8613"é 
deduzido som duvida do nrt. 23 dn lci·n; i08<de 
26 de Maio do :18(10, quo tr:msfc1·iu p:Jra.··o·-:.·.iro-.. 
vemo a attrilmiçiio CJUC orn exerc.ida pelO·'J>Oder. 
Jcgisl:1tivo tlo npprovnr nnnunlmonto o orc11monto 
da receita o despesa dn cnmnrn municipal aa: · 
corto, !l-e fuzo1· nolle ns nltem~·üos que jul!(ar 
conve:acntos e do mnnd:n· executai -o por,. um 
decreto, o fJUO tudo importa umn doleg-nçiio im
portante, nn gunl se tom entendido estur com, 
prehun<lida n lacnldndo .do orem· empregos e·do' 
mnre-nr os rcspeNivos I'Ollcimcnto~; 

• Considornndo quo os empregado saque se.rc
fl:'re n rcsoluçiio rgorn examinaria foruni'--toilos 
nomoudos PL'Ia uunu:tru municipal com npilrO· 
vn1·iio do governo, cxpodinilo-se-Jhes os compo
toritcs títulos, discriminando-se os seus venci
mentos uÓL· ordenado o g-rutificaç5o, que todos 
tem os mesmos uuructeros que distinguem os 

"' .·~ 
~-] 

. 1.';~· 
.·:.,\:,:, 

. ~:2 

.·. 



,, ~ : 

t.88 ANNAES DO SENADO. 

omprcg11dos JlUbficos que cstiio sujeitos, como os 
outi'O~, :í;; lois do r·cspon<nbiljd~rlo'; 

• C:nn;;idcr·:ondo que t:d tloutrinn j:í prevaleceu 
no Senado, como se vm·il1cn poln nrip•'HV:JI)~O d11 
Jlnreccr· d:r cor11missiio de f:rzouda d~t11do de 1~ 
do Agosto de 18ri~; . 

• Congirlor·ando que dá-se pnr:J corn·os crnpre
,:rndos do que se r.ratn 11 mesmn nrz,·ro qun militn 
cm fnvm· d •. s outros quc jú ror:oni :rucnrlirlus 
Jll'IO dccr·pto lc~hdali .'O de W tlrJ Junho de JSGü, 
c que seria r·lam•n•o;;a injuslir·n Jlenrem c~tes 
cem rlir· .. i,o ú apo~cntnrlori:Í c ·niiucllcs dcl111 cx:
clu1d .. s: 

• E' di' pnrocer· que 11 rc;;oluçiio rln out"n cnrnar·n 
acima al1ud'd11 entr·•J om discus<no rJ ~··.in :rppro
yndnt. n1enos nn pnrlc que so rcfc1~c ao :1rlvop;a ln~ 
que JWI:r nnturezn de sun J11'"11ssno nuncn foi. 
nem príd"' srH', r·on&rrlcrndo crnpr·cg-ndo pub'ico, 
adOJJLnndn-:-:;c Jltll'rt c~to flrn u ~eg'uint·· cn1endn : 

• Suppr'im:r·S•• rlo nrt. 1." n p:rl:ovr·:~-ad\"O"ndo .. 
" Snln dn~ commis>õr•s. 13 de Ago;;to de HF9.

Antnnin J.f. N1tne-< Gonr:nlt•Ps.- Lui::: ~tntouio 
.Vü•im da Silva.-11. L,•itâo da Cuulla.' 

Firon sobre n mc~n pnr·a SI!!' tomnrlo cm consi • 
dnrnçiio com n prnpo~i{'iio n qnc so refor·o, indo 
entrotnnto a imp,r·irnir. 

O Sn. l ." SECI<ETAI!JO r?cu r:ontn dns r•,,r·l:l.< 
irnpori:ro,., de 1::: do corrente mez, d" nnmc:r()iíO 
de ~ena dor do lrnpcl'in pol:r p~ovinei:r de S. Par rio 
dos Sr·s. consl'llrcir·o~ Jo~é Bonifnl'io rio Andt'rP!n_ 
c 8ilv~1 e .ln:io da Silvn Carr--rao.-.A' cóntnlis~ão 
de t•on:<lituit'ão com urgoncin. 

Foi lido pnrn ser· npoi:rilo oppor;tunnmcntc o 
se:;:-l}inte Jll'"jccto, que se aclr:rv:r sobr·c :r rncsn: 

:\lQ;-iTg-PIO DO~ OFFICI.\ES 'DA _\ll:\1.\U.\. 

• Al't. f. n A~ di<pO<ir:õrs dn ilCCI't)IO n. 2úHl 
do 8 cl" Selcrnbr·o elo 'IH7ü ·süo c~lr;nsiv:rs {is 
pos~o:rs n qnem, p las lei:< cm vigor, compete o 

O Sn. Commr.\ :-As providencias j:í devem 
cHnr tomndus. -

·O Su. Ar,inNso Cr~r.so (mtnil$l;•o da f;t:::~nrla):-
0 Sr. prr•sirlentc do conselho oX[lrldin immedia
tnmcnte tcleg'l'nmmn. 
· .P Sn. Goooy :--, Folg"> de sahor que n nolít·c. 
mmistr·o rln fnzentla c tnm!Jem o Sr. prositlcntc 
do cnns,.lh" dr.wnm pr·oviclencins n o~te I'Psprlrto. 

Mns nün lwstnrn teJeg ·amt1111S, srmhorns; é no
cessario rnniR al.wma cousa rlc t .. rminnntc, de 
po•itivo. Seria f.\J'<'Ciso unl inqttnrilo immrJdinto 
'ot!ro esle ~contecimenlo, porqno nnda nw.no< si
:;nrfir•n, c r IIJlOI'la fJ'IO urn g-rande :~ttrmtndo 
Pontra a r'ivilisnr:iin, corll.r·n tudo que bn do rnnis 
sn:.rr:ulo na :-;ot·iPdnde brnz'lcirP. NiiO se n~.,.us~inn 
n~sim impuncrrrcrr l•• nns nms publicns do umn 
('ldnd,• a nrn cidndão benr~m·~rito, llll> ddadão 
rlltL tr·:rdo como t\ o Sr. José T-niz do Al11rcida 
Nog;ncí1·a. · . . 

I!:n, pors, nfro pos~o s:rtisfazer·-mc mrrito r:om n 
CXpcdif,ifiO 1lo lllH lCICgTU01tnn. 0 telBg"l'fiD11ll:l é' 
11" e~pcrlierrtc por·v.,rrtnr·a illnsor·io e contra 
qnc já eston prrl\'ellidn: pr<'ciso dtJ cousa 11rais 
cerl:l, rrwis nr:livn, mais dcllnidrr do qne i:;'o. 

O Sn. XFPONRO C:r;r.so (mtnístro da (a:::nnda):
Scm dnvidn, ums 6 ftt·c,!iso pdn1ciL'o que o g-o .. 
vor•no ~c inf'ol'ln:.• exar:t:r11rente ilo.quu é, e sll o 
póde f:rzcr· pOl' 11reio d" telcg-ramrna. . ' 

0 Sn. GoonY:- 8', pni<, indisricr_t<nvol r1nc, 
:riem d11 tcfegTamma, sojnm. ndopt:rdns outrn;: 
providencias. -- · 

. O Sn. AFFOI\"so C"r.sn (ministi'O dct (n:::l•lula) :~ 
81111, sculrot·, v. J.l:~. t1r1uc t•·:.rrurnilfo. 

9 Sn. Goorw:- Fieo tle .nlgnm mnclo trnn
fJ,nrllo, JHll'•JllC dopo;:ito lllLliln conl1nn(':r rw mo
crrJrrde de V. 1;:~. c nos· no!Jr·c;: irnpulsos IJUC n 
movem. 

Q Sn. AFFO~so C"J.SO (mJni,çti'O da (a:::mrla) :
l\ItlliO ngTndecrdo. V. Ex. dl'VC c:onlinr cm torlo 
o miuislor·io. · 

O Sr:.· Goooy:- Pr•incijwlnrcnte em V. Ex. 

•1ronr.c.· pio dos omci:res rln n:-m:rda. · 
•. • Ar·t .. 2." Fknrn I'CI"og·ndos ns clisposir;:ões cm 

conti':JI'!O. . 

+W 

• P:rr:o do Sen:rdo, 1:3 de Agosto de f879 .
J ~ .ti 'IIUlo. '' 

O Sr. Godo;,;:- Ar" !lO· inc pr·ofunçl:rmcntCl 
impr· .. ssion:rrlo peln neontr:cimentcr fJllfJ teve por 
thr.•ntro n cid:rdc do 13:rnannl da [ll'OYine·in rlo S. 
P:ruln. 

Ali', cli:nlte de nmn pnpnlir!)iiO illn~tr•ndrr, :'r 
f3co do sol, foi ~pnnhnlmlo atr·uznHmt" o c~· 
depntndo Dr·. José L11iz d" Afmcitl:o Nogncirn. 
Mo•:o rJhoio de c~pCt':lllr.:rs. cx-dcpntnrlo á :r~sem
!Jión gernl , iJ,, incolÍtr.stnvcl pntriotismo • e 
sctnnlrncn•c' retlnctnr· clrJ nm jornnl · polili~o n 
:Monitor Paulista, t<'VC o rnnis tlnro castigo da 
SLtn devoi:Hi•o :'r enn<n pu!Jlic:~. 

NitO estavn pr·c~cnte, Sr·. prt~sirlonle, qn:rndo 
lll!J foi cnrlercçnrlo no Scnndo o telPgramrllrr, que 
n:ll'r:rvn tfio tr•istc ncnn tecim Pntn, porém o 
Sr. Bnr·no dn Cntcgipe tornon a pnlnvr•u c pedin 
pr•o, irknr·i:rs :1 scnwllwntc t•nspcito. Folgnoi dn 
sniiP.r que o nobr,J Sr·. ministt•o rln fnwncln, IJUO (, 
moço, que cnrrrpr·ehcnrlo o p:otr•iolismo nn snn 
nl:• io1· clcvnçiio, doclurns~e que o p;ovol~no in tn .. 
mt1t~ ru·uvidonci:1~ soiH't! tilo sini~t,~n ncouleci .. 
nwnlo, c qnc sen~ nntorcs srJrianr llllOidos com 
lodo rigor dtl lei. 

L & - rj __ -, 

U Sn. Al'rmNso CJ~L~o (ll!iuisti'O 1{n (a:::cJula) :-
E' boud:rdc tle Y. Ex. · 
. O Sn. _i1ooo\':-;-No Sr·. prositlcntc do conselho 
u que nao doposrto n 111\lllOl' conllmrr:;n. · · 

p Sn. AI•'F!JNSO CEr.so (ministl'o da fazenda):-
N;ro tem r:rlwo. . 

· O 811. Goooy:-I;;srú S. -Ex: asscp;tll':IIHlo todos 
ns din:-; IJLLI.! vni tont:n· pl'ovidrH1Cias c nis~o.J1crt, 
Srlln qnc uppn1·er;a nunca rcsLt!tntlo nlgum! 

., O Sn. AvFoxso Cllr.so (mioi,çft•o rln (a:::rmda) :
.Iom tomndo. 

O Sn. Go~nY.:-Alri cslir po;. exemplo, n cnn. 
sad:r f(llt'S!üo do B•otucntú. 

Foi d'ullr expeli ido o juiz de direito dn co
rnm·ca, ~~~~im couro o pl'oiuoror· lwblic:o, sendo 
csbol'dondo o jttiz Jnrmicipal suppomtc. 

O ~n. '1'~:1xrm1A .lnNron:- Como ncontClcou 
n~·or·:r 110 Juiz de Fór:r. 

O ·sn. Gouov:-Qno conllnúç:r, porltrnto, me 
plllo. inspir:rr• o nol.rro JH'ositlrlntc do conselho 

' quundo pr·om,LLc [11'0\"ideneins :r respeito tle 
m·itn:!S o uttent.ndos tiío g-ru,·es eo1no esto'? 
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O Sn. ComlEIA :-SobrA estQ fucto nem o S1·. i 
ministi'O dn justifln na discussiio do seu omn- · 
lllf!DtO pôde (]ar UXjlJicnÇÜOS SUtisfnctOI'Í::tS. • 

vid uos nrvor::nn umn IJandei rn vermelha, ·o que 
foi referido aqui e ningucm contestou .•• 

o. Sn. GoDoY:..:.... Niíe pt)do e nem é com olfeito 
po~sivel dnl-ns. poii'IIUO ha f11cto~ que (]e sun nà·, 
tureza. niio ptidem ler sutisl'::wiio ·plnusivol n niio 
ser a pun i(!iíO do J'én. • . 

o sn: AFFON~O CELSO (mitdstro d(t {azenrla)i 
-.Tú pedi a pnlnvrn. Nãn hei de ngora estar a in· 
terJ'Oinper o uobru senador· cnm ;1pn:·tus o até pero 
de:;culpa dos que t"nho dndo. · • 

O Sn. 'l'~IXEillA Ju:-;Jon:-A impnnirlnrlo destes 
fnctos é que provocou o ncontecimcnto ultimo 
do J niz de Foíl':t. . .. 

o sn. JAGUAnmE:,-ArlDiado, o em ont1·os pon
tos doimporio: no Rio Grnndu du Snl, no Coar{,, 
etc. 

·O Sn. AFr.-oNso CEr.so (minist1·o da {a:::e wla) (]:i 
um npnrto. · 

O Sn . .lAGuAnml~:- A rrtw~tiio é que o pl'in· 
cipio do tlllt"rid ,c],, rlove Sol!' m11ntido. . 

O Sn. ArwoNsO CEr.so (min 'st:ro da. {a:::multt):
A que~tiio é que o govomo nfio póile llloJttOJ' nin
g'Ut!Ill 113 Cndeia prtt•::t StiLISfJJ7.U1" t\JS JlO/irtJS StHllJ .. 
dor·es. 

OSn. GODO\': -·NingllOIII quer· isto. 
O Sn. AFFIJNS•1 CE:Lso (mini.çtro d•l {a:::endct) :

Que lll:lis pi'Ovidcncins <JUer qne o g·ovurno 
tome ~ 

o sn. GoDoY : -o qno se f!Llet' unicamente é 
·u cumiH'imcnto da lei, isto •\ :1 punirão do ct·i-

111 inoso. · 
O Sn. At'l'O:-oso é~r.so (mini.<li'O da· {a:senda):-

'l'em-~o mnnt:laclo ClllllfH'Íl' n lei. · 
.. o Sn. GoDOY : - Corno se foz no J11i7. de 

I•orn... . 
O Sn . .To.i:o ALI'nEun : - Ern um hor,je pm•n o 

Sr. minis~ro oln ft~ztmd:l o SCLls·co-reli.rir!nnrio.,, 
O Sn. AFI'ONSO r:m.so t111ini.<ti'O tz,, (a:::nl/{lct) :

Nunr•n o tive po1· hor·e ;·V. Jo;x. haJ·,,t,.;n o qnn
lilicnii\•o. O qne sei é qnn pnJ•tou-so mnito bem 
em vnrhs c:omur•cas onde adrninistmn jLlstirn, 
mas ultimnmomto incorreu no desagrado do 
toda :1 Jl"lltilnt'fio. 
· O Sn. Gonov :-PJ•otesto coutr·n isto. Is lo não é 

o q ,w Je;.:nlis;.l o acto. . _ 
O Sn. AFI'ON<O C1~1.SO (ministro dei {a:::eitrlct) :-

Nem dig·o que o leg-11lisc. . · 
O Sn. GonoY :-1\Ieia duzin de inrlividnos nr

''ornm nrn11 bnnrlch·n vm·mcllm c cxpcllem uma 
antoriclade, cl cOLl>a conll'U fJttO devemos PI'O· 
IIJSt:JI'. 

O Sn .. TAGU.\Illut~:- Apoindo. 
O Sn. GouoY:- Ha mnito tempo q11r. o g-o,·orne 

foi prevrmidu otncinlmcnto rlo quo se tcntrrvn <•on· 
trn o jt.Ji7. elo di1·eito dn com:wcn rle .Juiz <b Frírn 
,. o g-overno nãn di•u n isso n Jucnot• impot•tuucin. 

o Stí .. AFFONSO r:ru.su (ministro ria (a:SI'/Ida);
Como nãu se importoLl? Gnrnnto qne se ilnpor·tolL 
o q nc tomon ::H prO\•idencins c1uo podin. 

O Sn. Goony:-Qual foi n 'llOditln qno tomoLl. 
o seu colle~·n· da .i ustitm n este J'esr11.oito í' 

O Sn. AI'I'ON>O r:m.so (miuist1·o rlct (a:eudn);-
0 gnvorno nfio tem eulpn elo fJll" cllo se retirnsso 
de l:i, o q no l'tJz, nli:is, volnnt:IJ'Íillllellle. 

O Sn. GoooY: .- Qunndo HWi!l d 11~i:1 li e incli: 

I ~I II v 1., 

O Sn. GnooY:- Tenho muito prmr.cr do ouvir 
os apartes de y .. .Ex: •. •JUO illustram sempre n 
CJUOstiiO. . · 

Como j;í cli~se, o raC'lo oo·cnr1·ido no Bnnnnnl 
mo impr<J~sionoLl d ''''r"snmento. Vejo U' pro
víncia do S. Paul", r1uo t~nto tem contrib .ido 
pnrn o·ong-rnnd,.cimeoto do Imporia, ontrug-ue ~ 
uma poli.·i:r rle~en frt:::ula, que proteg-e os actos 
nwis crirninnsos que se podem imn;:ína.r. . · 

O teleg'l':•mmn refere que esriver:mn presentes, 
:dé111 do .clde;.:-ndo de põlicin, os seus supplentes, 
n:io pnrn ·e\ritllr· o erirnc. niTo pn-,·n itnpedir e:o;sn. 
g•·node ntrocidade, que ·é um verdadeiro altcn-
tado so.iéial... . ·; · ..; 

O Sn. AFFONSO r:~r.~o (min!st•·o ria {a:::ertda) :
Eu li em U111n cot·responcJ,.ncin rruo o Sr. Dr. 
Almuidn No;.:-u ·ira se ll···l'endeLt com um rewol
ver CfJle tinlw. E' bl)m niio deixur·passnr e~ ta cir
cumstnncia. 

O Sn. GuiloY :- Eu cspm·o do Sr. ministro dn 
fll7.endn .•. 

O Sn • .ToXo ALFnEon :- ve:a· V. Ex. qn~ olle 
cl n mui< hnldl e o IIm is embntlhadl)r ele todos. 
(lia outro.~ apal'tes.) · 

O Sn. GODOY :-•.. em qnori1 cotif1o, por•quc 
ni•o tem ~un vida politica ainda onvolvirla p11r 
tnl :u·re que trato d" justillc:rr .todos os :retas, 
mesmo os mais reprov:1dos, de sou~ nmi;.:-os .•. 

0 Sn. AFFONSO CEL~O (miuist/'0 dâ {ft:::(mda); -
Ningnem é cnpn7. tlisso. · 

O Sn. GonnY:- ·Appello J10ÍS· pnrn S. Ex~ que 
tom b:1stnnto nobreza de sentim •ntos... · 
· () 81;, AFFO.NSO CELSO (tniniSti'O d;(a:::enda): ~
Como todt!s os 111ens collc;;as. -

Ó Stl.· Gon,.y: - .•. parn condenm:n· netos tão. 
cr·imino~os. . · · 

AppP.Ilo SolmJll'ú pm·n o 1111bõe ministro' da fn-
?.enda c não pnrn seus coll.•gns... . . 

0 Sn. i\Fl'ONSO CELSO (mit>istro da (a:::f'1ldn) :
E' tactica; V. Ex. ntncu- o ministcrio pelo Indo 
~~~~ ' 

O Sn. GoDO\' : ...:: Niio é isso ; paRso que o 
Sr. mini<tru da fnzo1Hln ·pod •rá set·, por nssim 
exprimi1·-mc; o rest11umd·'r de nossns insti
tuirües, hojrJ tiio mnlbnr•Mndns. . 

Niio confio mnis nos seus ::o!legns de minis
terio ... 

O Sn. AFt'ONsO Ci~J:.so (ministro tJa {a:::~nda);-· 
Pois fuz mui ; deve connur. · · 

O Sn Gon•w:- ..• principnlmente no nobre 
presidente do CO}lsolho, qnc niío fnz.sin~o !'avnr 
u rnimt desta pn1z, ntacnndo ~~~ suns mstltmcõcs, 
pelo modo por que o oslú fazendo>. 

O Sn. Slr.\'EIR.\ DA MoTTA :- Mns pnr0cc que 
olln ac•hon qne o not.re ministro cJu· fa7.endn 
tinha taml.lcm geito pnr•n is~o. 

O Sn. GonoY:-Dcposilo conna.nçn nn moei· 
dndc; n mocillmlo pnrn mim ú tudo .• tem :1 ·:tlmn 
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cheia do idéas de ongrandccimonto e amor ela 
patrín, .-,no om nós, vcl.hos, n~o tem n_ mesma 
nnímnçlio, ta!Ycz por effcJLo da 1ilnde (nso). 

0 Sn·. SILVEinA DA :l.fOTTA :-lista SUa doutrina 
é pouco consoladora pura o Scnndo. 

O Sn • .!UNQUr.:InA:- O nobre ministi'O da fa
zenda entrou jJura aqui sem idade? 

O Sn. GoooY:- Não é minha opinião, é o que 
se dh:se na outrn cumnrn (apoiados). · 

O Su. AFFONso Cr.:r.so (ministro da (a::enda): 
-Niío entrei com certir11io falsn. 

O Sn. GoooY :-Est:i :linda mot'o; na idade de 
r, o mm os ..• 

O Sn. AFFONSO Cr.:r.so (ministro da (a::mula):
Quem der:t I · 

O Sn. Gooox: - A província de S. P:tulo, 
Sr. pre,;identc, cst:í entreg-ue a uma policia des
enfreada que. commette toda a sorte de desatinos 
c dcs:tcatos. Nã.o quero fazer :ogum o histo1·ico 
<.los deplur·,.veis successos tle que tenho coulle
cimento, suecessos pat1·or·inados pela rolicia de 
S. Paulo, da nomeaoiíC! do Sr. Baptisln Pereim e 
do S1·. A!Jelardo de J3r1to. 

Citnrd porém o acto m:lis notrovel, o primeiro 
pr:1ticnilo pelo S~. Hnpli~ta Pe!"'JÍI"!1, neto que 
envolve otrensa a mtero~ses muitO Impo1·t:mtes. 

.Esse neto foi o tlmpossnmento violento d11 ca
mnra nmnicipnl de Santos, contrn nmn dccis1io 
dn Heln<~iío I'espectiva, que UI'U o Lribunnl compe
tente pn'rn decidir da valitlade d:~s clei~'ões .•. 

O Su. Srr.vr.:In.\ D.\ 1\IOTTA :-Parro que f:IIIDr em 
defuntos 'i' deixe o Sr .. Baptista Pereira. 

O Sn. GoooY :-E' pOi"que essa questiío é im
portante, purqtte ntrcctn todos os inter•esses so
ciaus. O resultado Jli'ÍIICipal do empossnmcnto dn 
camnra illegitirnn du Snntos est:i appnrer.endo 
hoje. Entre outros factos, narra1·ei o seg-uinte: 

i-Iotnc nm roubo f!:'canflaloso na Alfandeg-a de 
Santos, ruubo :.;up~:t·iur La i vez n :200:000,5. Foi 
alguem prnnunciado por ter cc.nnu••ttido esse 
roubo, .: o foi [101" um suppl.,ntc dn cnmara mu
nicip:d, que C!X(•r·<•in o log-:ot• rle jniz de diJ·eilo 
substilutu. O 1·éo pronunciado :·ecorreu :'. nc
I:wiõo do dbt!'icto, orne COiii.:Coleu-lhe ltabdas
coi?ms, considerando ille~;-ítimo o mandato cx
pedidtr por :~niOI'idndo i!Jegitima. 

Ahi cs1:í o conllicto cre:rdo ..• 
O Sn. Cnr:z 1\L\cnAoo :-E o mesmo !Jn de se dnr 

no Ccnr:í.. 
O SH. Goorw :-Todo~ os int.eJ•osse~ snci~es da 

~idade dt• SnrliOS, quA ó llllla eidnde eon~morcinl 
de suwmn impc.ll'lnncia, como o ::ienndo snbe, cstiio 
r:omprom,.ttirlos; toclM o~ :~ctos cmnnndos d~ssn 
aatoridade incoinpot(lllt0 e illo:.dtima t(;m de set· 
nulliOeatlos e port:mlo toll:~s as I'el:~<,'Lh•s do direito 
civil e do dil·cito criminnl têm de sofl'l·o1". 

Ora pergunto en-pólio subsistil' semelhante 
cstndÓ de cou~ns? l\'~'iio ,1 pos:-oiYel ; é ncces~nrio 
uma Jli'OI'idcnc:i:l ; c dcsdC' qno ha connicto entro 

hn de continuar n· nullitlc~r actos-do autori
dade, (jUc já uma vez considerou o decln rou il
legi tinw. 

E' preeiso portnnto que o g·overno presto todn 
n attcnr.iio n este negocio. Perw irü honrado minis
tro dn i'azendn que ó!ho parn ·i~so. Trata-so do in
torc~ses muito graves ela sociodndo Lrnzileirn, n 
que S. Ex. niío deve ser surdo •... 

O Sn. CommtA : -O S1· •• ministro da fnzenda 
disse que o Sr. Dr. Almeidn Nognoirn sr' defende
ra eom Uli1 I'OWOII'el·, o acn!Jo neste momcn to de 
receber umn c:rrt.a em r1ue se trata dn aeonteci
mento. 

O Sn. ~\I'I'ONSO Cgr.so (ministro da (az,•nda) :.,...-, 
N1io sei eomo o fnct.o :.;e Jonssou ; eu disse apenas 
IJUC tinlw lido cm tunn correspondencia a.cir-· 
cumstnncitr que referi. 
· O Sn. Goooy (d1•pois de nceber• do Sr. Cor-reia 
a ccwta):- Creio que o nobre ministro da fro
zendn nlto recu~:u·:'• :~ :nttoricht~le desLn , .. n,·tn; 
est:'t assi;;undn pc lo cor·mwl .José de i\IngnJhãos 
Couto, posso~ inteinrmcnt.c insuspeitn. 

O Sn. AFFONSO Cm.so (ministro da. (a::cndrr):
l\[ros eu ni1o nffirnwi, :r.ICm otnrmo cousa alguma 
11 respeito do faeto, porrjue nilo sei como se pns
sou, o qnc niío obsta :1 que muito o ln mente. O 
IJUC clis.se hn pouco ern npnrle foi, repito, ~penas 
o que 11. 

O Sn. Goooy:-Ynmos ver o IJUe diz a carta; 
a narra:;1io do fneto é esttl. -

• Jllms. c Exms. amigos e senadores Gocloy e 
1\f. F. Cori'CÍ<t. 

• Acaba de dnr-se nesta cidatle o fncto nbomi
nnvel que passo a l'•:lnt:n·-!hes. 

• Hontern ao m., i o din achava.- se o Exm. 
S1·. Dt·. José Luiz de Almeida Nogucir:1 conYer
:<:mdo pela parte de fóra d:r jnnell:r da Collocturia 
de~tn cidtule, com o r·c:-Opectivo coilccLol\ qupndo 
foi ng;:rrcdido pol' vnf'in~ pessons con1 p:1ncndn~ 
nn caile0n c com plmhnlndas, I'CStlltnndo do con-
Jlicto os rerimorrtos seguintes: . . 

• Duas punh::!ndns n:rs costas e dou,, ferimen
tos coatll::os 11:1 cnbeç11. 

• O Dt·. José J .. uiz nchav:1-so desp1·rwc•nido c 
St:nl nrn1n~ ... 

Võ portanto o nobre ministro drt 
n notici:r do jorn:rl IJUC diz que o 
Luiz rlefenlleli-so :rrmudo eom um 
é inexacta. 

fnl'nda r.1ue 
Sr. Dr. José 
1'\lWOIYOI'-

O Sn. Slf.VIWlA JH ?rlOTT~:-Antc·s estivesse. 
O Sn. Gnooy (contiruía a 111r):- • .. teve pois 

nePc~;;;;idude do rlef'nndnr-so C(lln ns rniios ntl'• qnc 
clll'gnssn o Dr. Jo:io Alvares RniJiiío, o cscriYiio 
de orphãos .Jo~é lli!Jeiro de Sonz:; Lobo o o 
Sr. Joiio de Olivci1•a Gnimariics Junior. QUe tendo 
mcttido-sc de permeio impcdit·nm :r contintlat'iío 
dn I u ta, sem cjtte os n~·gTt.'SSOres th·csscm uecos
sid:rr.le de fPri ·OS tnmbcm. 

o por!CJ' nrlmini<tl·ativo o n poder jndieiario, 
rJnem pr'u!c decirlir est~ IJUilStfio c um 1.ude1· in
termt>dinrio. n {Uil'lnmentn~ ~eguuclo 1110 jltll't~f!n. 

Entrl'l:rnto !lc:un o,; cid:rd<ios sum diroitu al
g-um o <·om n sua propricdnde, vid~r n honra :i 
morei! de uum ntllorirladc, 'lue é cnnsidenrda il
lcgitimn, r·om todas as rel:reues civis, commcr
r:iacs C Cl'irnimtes :tllllllllndns, p0l'Cj1l.C a llolu~·iío 

• Tinhn lin\·iclo ncs~e dia retmmo elo pnrtlrlo 
ibernl \lm':t delilwrnrem sn!Jru umn nwnil'cstnriio 

!lu :opp anso :ro ~.-·u chl'fo eomrnenrlndOI' No
gLwirn. 

• Snhindo rll's'tl renniiín, pi·ocuron o grupo li
IJer:ol intoi1·o o D1·. José Luiz qne foi por cl!es 
nggt·udido, nehnndo-so ü f1·onto dos tt;;rgrcl-\~oros o 
Dr .. José R:unos da Silva, seu iJ•mi'ro l~ugenio 
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.. Alyos ua ~ilvn Hnmos, J?r. Elpitlio Rodrigues I Pr:imoimmenle d~VÍl} tratar de demit.Lir os 
Scl.xas c Zoroastt·o No;::·uctra Alvo; do liinccdo.

1 

prostdonr.cs do pi·ovtnctn, que coustn·vum uma 
.A.pr!rneit·a :•g'~l'C!'<Si!O,c os ftlrin1enLos ua c:, .. ·policit• dcstt~ tHILtu•eza. Pclp conLt':JJ'~u, p~J· .. hu,. o 

boçn partu~mn do Dr .. Jose nnrnos,gonru Jo chefe tJUo foz o g·overn0 nctuul c rnnnLer cup:·Jchosn. 
lihet·nl. sendo este fcrim•,nto feito por um sôcco mente pt·esidentes, I]Lle- csliío annrchiznndo o 
ele {rn·m, o~ J'orimcnt"' ,~" purd:;:J for:•m f<Jilus paiz c cst11;Jc;o~J .. !o as suu:, fontes du vid;,, , 
por Er~gen trr Alves d~ ~tlyn }l11mos, e ns outr:1s o sn . .IAGUAnrnE:-Ao contrario, merecem Iugo 
contusu••s pelo Dr. hlptflto Zr!ronstt•o c _outrf:!s. 0 titulo do lwrüos. ' 

• O del.,gado ue poltcw matar Jonqu1m Stl· · • • . . . . 
veria No:.nwir<~ Cobt•n, o ::l.o supplentc Dr. El- .O.sn. GoooY:-A mtttlw provmctr• tem stdo 
pidio rln lloehn 'l'rigueirinho c professor pniJ/ico Vtct1mt•. · · 
dn J ." r:nd•1irn de~tn eidnde, ncJwvum-sc prosem· O Sn. ConnmA:-Os factos, em vez ue dilui-
tos c ncoutpnnharlos de dnas p1·n~ns, achnvn-sc nuit·eut, cmsecm. 
mni.s p~u~en~c o p~·?motor intcri_rio Zoroastro, C: o sn. GoooY:-_, .. desta politica atroz, inqualia
Jlaru, cor~nt .[J c~cnndn.l~, n U!ltcn ordem que cavei c smto nuo cstnr presen~e o nobre presi
Jwm o pot parte dn poilcta, fot .. mnn~nr o dele- dente do conselho pnrn repetir-I !te ainda umn 
gado ~piO emhnlns:-:c as nri)Ul~ ~~ scguJsse pnra a vez ns nlinlw:-: c1 uuix.n~. · 
cnsa dos aggrcssorcs a dclcndel-os de qualquct· . 
clcsfür~o rjue pot·veutnra tJLLizesscrn tomar os O Sa. TtllXEinA J~Niot;t:-:-Eilo havin ele res-
pnrentcs o umig·os da victimn... ponclor-lhe que as mstttntt:ões estiio passando 

O St: •. IAGUAnwg: -Eis n justien · cln nctuali- por duras prov:~s. . 
dadc. · · O Sn. liillXDEs DE AL~IlliDA:-Em!Jalnria n V. Ex. 

O Sn. Gonor: -Isto é realmente um IJorroJ•, 
um tal fncto depõe nltnmcnte contJ·u n ci\'ili
snçã<:J bmziJcirn, contrn o cnr:•clet· nacional. E' 
Jlrcciso, senhores, <JUe :.cailemo~ co:n esta systcmn 
de ng·gTes:-;ües pessuaes, c de resol\'or questões po-
liticas :\ pontn de punhal. . 

o·sn. AI'I'UXSO C!lr.so (miniSli'Ó da {a::cmztt.):-
Sem uuvida. . 
. O Sn. GoooY :- A civilisar;1ío, pelo menos; 
rceb!lt[l n rr~pressf!o s::vérn :1~.·s~e~ netos; t)O!'c•ac 
isto niTo é mais do quo nutoriznr n to rios' os 
dcsnstrcs r1uc se púdc imt• ginnr. 

O Sn. VrscoNnE oo nro DnANco : - Istü nos 
1Jnrlwri~n. 

O Su. GonoY (coutilluando a ltlr):-
• Factos dessa ot·dem niTo se commentnm. 
• Autoritlade n:io temos: Estamos fôra do 

dominto ela lei, CSJler:muo n cndn itlstnuto novo 
aclo de viülencin. 

• O nosso dig-uo juiz de direito niio te;u sido 
:ottcndido, o ncltn-so dcsnlllor·udo pcln gente dn 
situneiio. LCI'IllllOs pois esse neto bnrbnro c scl
vagciu no conlwcimonto de VV. E.Exs., :tfim de 
condjuvur-nos co:n toda n snn inlllwncin pnrn 
que se ponhn termo tiO estudo :~uo.~t·mnl e insUJJ· 
portnvol "m que nos nchamos. 

• Contamos r:om n cm•djuvnçiTo e energia de 
VV. C:l!:xs._. lit.:ando v_v. EE:xs. certos de que o 
que levo dtto" o p~lltdoesl,oto dH quadr,,_ Jwr
rivel e h:uuuuLitVul quo tlcu .. sc u Llosde já li"T:I· 
t!er:emos a ll:ll'lC quo VV. EExs. tom:u·iw cêrtu
mcnte neste negocio. 

• HojoJ tnrni.Jem nos t!i!'igitnos no Exm. Sr. so
nnt!ot· Jo~o All'redo.-Sou, etc.-Jost! tle llfaga
lhiies Couto. • 

SenluJt•es, q twJ é · n espcranç.n dos proscriptos 
ncsttl situnr;iio? Appollo, niio su pnra os SOJltimon
tos IJunuluiLurio~ do g:ovcrno, conto :linrl:1 pnrn O 
seu patl'ioti~tno, ufim dn pôr um pnrndeiro a estes 
hort·ores,pois é impossivol continuarmos sob tiío 
medonha pressão, com que nos nsphixia o gn
IJiiiOte i:i de .rnnoiro I As quoixns quo so têm le· 
vnntiiClo uostn tribuun suo immeusns, o um go
vcrun pat.riotico.tut·in imrnodintumente "touwdo 
proviJcucins vara :.callnr com Wo dcsgt'n!,'nda 
ordem du consns. 

t.::OHl llnlU prUIIll!SSU 'VU~ 

O Sn. Gooo_Y : ·- Em!Joru, n:ws é preciso .umn 
manifestn~·ão rJualquer, é preciso que o Senado 
todo se levante como um >o homem p:11·n brndat· 
con~rn cstn politic;~ de desenlnbro e du desgTa()as 1 
A n:io ser nssiu1! rctircmç-uçs q'nrJui, vnmos para 
nossas enst~s cutd:u· da VIda 1 nttma!... . 

o Sn. JAGUAU!DE: -E ueJ'endermo-núS. 

o SI\. GuiJOY:- ... e deixemos (jUe o governo 
governe o JJUÍZ a st.:u talante. Niic pócle haYcr 
meio te1·mo. 

Si d'nqui niõo clamarmos energicamente, sinão 
conjururruos mesmo "opinião mor:d do pniz, por 
todos os mews le:;nes. contra o governo·, mellJor 
ó, repito, quu nos retiremos, confessando-nos 
inu:•pnzos c sum rorçn nnte tanta violenuin .. 

O Stt. SH.YlltnA DA MoTTA :-.Tít·sei o que hiiÓ 
ele manL!:tr dizer de Jú, é que o Sr. Dr.- José 
I.uiz .;stnva fnwnclo uma sedi(;ão. 

O Sn. GoooY :-iHns a mltoridnd.e nem sequer 
recorreu a isso ; trnto11 logo clc npunhaJal·o. 

O Sn . .L\r.uAnmE :- J(, cotne'.)nram com a his
lori(l do rcwoh•er. 

O Sn. Gouoy :.....,-'!'orno n dizer, deposito intciru 
conliaur'u nu ministro dn fazondu, c tnmbem no 
!Jot11 seÍuo do nobre ministro dn guet·rn, que é 
um pnll'iotn tJll" Ntttitn pótle J'uzer ... 

O Sn. JoÃo ALJ'ncoo: -Neste sim, pólio con
Jlar. 

O Sn. GoooY :-•.. póde fazer muito cm pró! 
dn cnnsn pu!Jiicn. 

O Sn. Ctwz l\IActuoo :- .E' umn :;ar:nÚiu de 
ot·dcm. · 

o Sn. GonoY :-Sem clnvidn, n sun· cspncln 
glorio~n. _niío se Jnnnch:1rú ~10 ~~nguo d~s son~ 
concidad:•os, nestas ltttns mlcstmns; s . .Ex. 
sct'Ü uma bnrt·oiru ing-en to pnru os desmandos de 
seus eolleg-ns. 

o Sn. MAUQUllZ DO H llRYAJ. (ministro da. uum···a): 
-Todos os meus dignos collcgas, tum virtude o 
cnpncidndo !Jnstnnte pnra br~m tlesrmpen hnrem 
seus nltos cargos. · 

O Sn. GoooY : -!\Ias V. Ex. é unw gnrnntin. 
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0 Sn. ~f.lllQIJEZ UO HEIIVA!. (ministro da. UUCI'I'a); 
-Pdn minha pnrle faço o que po~'o. 

OSn. GoooY:- E qu:rndo nniln purlot•, levante 
no nwnos umn hnr-reir·a, :<tiJ•e n sun esJHrdn de 
Brt•uno ua concha llos de.'ntinos do seus col· 
lag-:.ls .. 

Sen hor·es, eu nilo f:1ço ma i~ commer.tar·in so· 
bre os ucontedmenLus do cidade do Bananal. •. 

O Sn. l\1,\RQUEZ DO HKuv,u. (-mini.~tro drt uucJ-ra.)_: 
-E,;tnn certo de que se í1i1o de lmnar ns provr· 
denc:ins precisas. · 

O Sn. GoJJoY:- ... o Senado p<'•l·!isn rle mais 
ulgum <1 cuu1entn, que U!<O o tele~rrammn que 
veiu de Iii; niio so pód•• coutcutaJ' c'!lll telcgt'lllll· 
1nn:;;, eujas ruspo:->t:IS norn ~Clnpt·c d1zcru :1 ver· 
dnde. . 

Aó 8onndo cnmp1·e UJlir'·>e cru nrn só pcn;;a· 
monto, c ;ruiando·s•· pelo srm pat1·iotisrno, snlvnr 
e~le p;tiz da "nnJ't hin rom que j:'l lula e. que d•; 
di;o ••m din cr·c•scc. l)c, tn >o r to o deso,.:pcro f~<J'II 
npJWI'CCt!l' o J'evoiMçi.o cli1s t•nns~ de! ln só rt!~ultnrt'l 
d:unnn para r•s iustitlti,ões. 

O Sn. 'l'~rxrmu IUNJOn dú um npnrtc. 
O. Sn. Guooy:- O nobre pr·Psirlcute tlo ennsc· 

J·ho, r!ut·etnnLO, vni c::rlllinllllndo pa•·n esse-ponto 
iiiiJWIIidn pel11 Jo, il'il fnl.nl d-·s s.,ns ncros. 
_ i•J'o"egn;ndo no que dizia Jl~<l'U justilicnr· o J'C· 

CJU~ riJn, ntn, fJUC' \rou nwnd:tr :i me$n :;;ohro ne .. 
. gocios ~a JH'OViucin de S. Paulo, repiro que é 

precis" fJllc os porlercs c.:lrnpetcutcs providcn· 
.Cit!.m ac .. r·ca elos conllietc,s, que se d' o eutr~< o 
·po·:l~;r· judi ial ,. o ndrrdni~l1'11tivo rwqu•·lla pi'O· 
vinci:~, cuntlictos que atncnm dinct11nronte todos 
os •IÍI e i to< >oci:<es. 

Na c·IIJ.Iitnl t.11r pi'O\'ÍJH~ia se Jl'epaJ•nm as cnusas 
par·a n. Tnmosa nlei<:fio dn con,;tiluinLe, ,J,.ss:l 
grnnde idéil núii CJt10 ,·on1 :-:::1lvnr c l'e:g·cnei·nr 
esle JJiliz. .. 

U netunl (ll'O~i•lente do 8. P:mlo,o Sr. A!J<;IuJ'dO 
tlc Bl'ito, terr1 comm,.LLido quantos or·r·os se potlern · 
lig'Ul'lll', 110 Ílltllito c](l j)<'C[llll'UI' t•JCIIIOllliJS afim 
de •·JUO ~o r .. rrno: n cNnslituinle :í vonlndc do go· 
vcrrro do S1•. Smimbú. 

Ultim~ment11 ilerrrill.irJo dolog·udo d'' policia •lu 
ea <it:d. Qno m <Wn dleí' U Sr·. L'lll\Scllroiro l"r'tlll· 
cisr:o M. Fur :1do de ~lendonM, qu~; >'t:"·vin clt;~d<J 
mnit"s ilnnos, lromonn pi'Obo .' rJLllllinlln Jl<H' Jll'O· 
g-r:11111na rnuntor a segur·nnou puiJiietl e a liber·· 
d1Hle irrdivictual. . 

Uuom foi n"mendu pum substituil·o? O irmfio 
do Jll'vlllOlOI' JIUIJJicO da CUJII tnJ, 

O Sn. ConnllrA:- J•:u ll'alei rle,;t•J f:fc:ln em pro· 
senr;;, do nobi'O ministr·o du jrrsti!!a. 

O Sn. Gonor: -'l'odos snbcm qr:w hn incompn· 
Lillilidudo no CXCJ'ei.cio das J'unc~ues d<! JH'OIIIOtor· 
puiJiico c dulug-:1do Llo pt~licin por piii'Ontcs l.i<o 
pr oxirnos. lfu un1 nviso n cstu ro~peito, Ctl vou 
l•?l·u (lê): 

J\fas , nrll que 11m· nssim se J;lrocetlon ?. Pa1•n 
ageilnJ•.nctos propnrlllOI'ios dn ole1o;iío futura. 

') Sn. I'IIESÍDEN'fE oo·cu;11imLIÍO d!Í um npnrte. 
O Sn. GonoY :.....: l~u me diriju no nobre Jll'csi • 

donte do •:onsclho, uuico -,·osponsuvel pelo que 
e,;tú ncontc(~cndl'l no Jwiz,'pois fJUO lh•· P<!l'tence 
a rlirec•:"o dn pcliticn, c ns ntltor•l(]adc.•s p .. Jicwes 
lJU" JH'111Íellm esses .. ttenlacl .. s, IIIJUÍ tanws V~Z<!S 
den uncinclos, s:ia eon~ervndn:oo t · 

O pr·imeii'O.acto tlt! :S .. Ex. devo ser 11 derui::são 
do ,,res1deut•, 11 quem l'uiL" n cnpnchlntlc neets· 
saria p;orn udndnistrnr uma província cumo ;1 
de :S. PunJo. 

O·Sn. 'ri~!XImtA Ju;o;wn:- Bnstn V. Ex. tlizcr 
isto p11ru con,;oliclal' ess<; presidente. 

O Sn. GoouY: -Cumpro o weu deve1·, eomo 
I.Jr·m;ildro o 11ilo com•i JIUI'tit.lista, clwmando a 
nU.e11çiio do nobre pr~;siduntc do con,ullro pnm 
essiiS con..:ns. 

O Jli'I!Si<.leHte <ln província ele S. P11nlo tem 
tn:Hlif't~shldu vehl•tnt.mlo tiL•!-=Cljo de inco ·up:1Libi:. 
Jbnr o~ Vtu·eadores dn c:Jnl:Jru Inuuicipal dn c:a .. 

.JH tal, p:u·n dnl' log-:u· {I t·ntr:ula Uo supplünt.!S~ 
quo rr~tum dus '"cu·so~ úe <JU;dilicn~·iiO.., l'uruwr 
~~~sirn m:~iorin nossu í·:Jnl:u'n pat·a netos polit1cos.~ 

:N., l'lltJitnl du ,.rovinci:~ derxnmm de ser nu
llltJndo~ us tr~s ~upplentes du juiz lr.Uflicipal. 
Jnstnúo pela llllprtJusn, :lllll!ll~uao de sor· kva~o 
uus Ll'lbnnucs por UlloH rii'Cll:':u;;lo que llw t.ltJVtn 
st•r· fciln, o Jll'<)sidtJnt,. 110rrioou do,;s ,;npplentes, 
m .. s com o praw de 30 diu-. pam tomu.rcrn posSt!, 

O Su. Corl!lllJA:- Pnrn podir·em dcrrrissiio. 
O 811. Gootw:- Ven,·en-so o [JI"uzu o não to· 

lUnt·:un posse ! Do'uwrwir:t que us vet'(HHIOI'C~ s5o 
oJ.lrig· elo . .; n CXC'l't.'OI' o cnrgu dn supíJlent.~s, purn 
:•nxiJinr os rLuig·os do l11'eSHlcutc uos·sous Jins 
1·JeitOI't1eS ! 

A•·cresce a l'ÍI'Clllll~lnnein t.lo que o oxer'CICIO 
do t;;ll'gú de 'juiz runnicip:~l incourpntihilizn os 
e:u1didiltOS 11 OS:'cllliJiúa provinciul. 

0::\11. CouumA :-0 presidente da cnmnrn, o 
S1·. Dr. l'rndu. · 

O :Sn. GoooY :-(.!LW é um dos chef'r:s do par· 
Lido COll!"l!l'\rudor·. llil cupi!:•l U:t pt'Gnriru:iu. 

Pm;su :1 tmtnr d., m!ll!;ada fjtwstiio de U~ltucntü; 
cnn~·at.ln, porque cuJa a truLlXC a eSLH tl'IJJun:~, e 
o uollr'u prus.dentu ú·J conselho ficou du turnur 
{H'OVid•·•Ue!i:IS. -

Pcn;uuto a S. Ex. : <'[110 providencias lOiliOll. ·;• 
. 0 Su.'Pil!CS!Dl,N'I'I~ DO CUNSP.I.llfl;-Por que V. J.:x. 

niiu per·g·nrJiuu ao Sr. mi11istro dn justiçn? · · 
O Sn. GoooY: - Eu ni10 Llnhn th·cc~:-oidndc d1! 

(Iirig·ir· pct·gnntas no nobru 111ini:nro da jusliçt1, 
po1·qnc ''. Ex. ó o.rospuu:-onvel, c:orno di:-'~t:', peJn 
dir~;cçrio puliticn. O nobre rninistro dn jnstio;n r) 
nm dus lH'IH.'os q :r e cxcculn o puns11lllunto "rn"· 
I! ·do do ce.reiJI'O do V. Ex. un dit·~;cçiío dn poli· 
ttea. 

• Eut 1'CSJWStc• ao officio dt•stn }JI't!Sidt•ncia datado 
de 1. • de Agosto, consultando si, ti ·vtsla. tio m·t. 10 
~ I." dtt lei u. ::!OJ:J, de :!1) d11 SrJtembro do :1871, 
potlcut ,";t•rvir ·110 uU!snzo lei"Jnu tlntts h•1uiios, 1.un 
IW quntitlwlc tio /)l'lllrLIJ/01' p111Jlir:o tJ O!tti'O 11a tlc 
tlelr•yutlo tlc policia., tlcclaro tt V. Ex. lfllO ct iucom· 
}Jlltibilidttdc,; 111lllli(cst,,, C111no jti decidi1t o aviso 
de H:U>S.- Dl'tl$ qruwde n V. /~m.-l'llnnool An· 
tonio Du:rt·te do ;\7.0\'Cdo. • 

J~stiio nr.,; hoje impnuos ns ntlenlados eomnH'l· 
L'tlos orn HotUIJDlú. (Js ind1viduns que expulsa-· 
rnm violcnlnnwntu o jniz do dir·eito dn conwrcn, 
r.uiz l~r·twsto Xa1·ier e o tH'OIIIOior pniJiieu, eon
linunrrr irnpnnos. Du illtJllOI'ito (lolrcilrl, qno li 
no :Sonndo, J'eito rwln chrJJ'c rle [lOiicin, qno •l li· 
IJCI'nl. reconhcc••n·sn 11 existondn do crirno desses 
individttos, o 11t<l hoje niio J'OJ'IIIH processndos el'i· 
IllifHI)IllC111C. f'cr•gimto, fjlW l'nZiiO OIJô!ll 11 e>!e 

. ( 
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pt~ocesso? :\"ti,_·,~hn, n niTo ser n protcc-çüo escnn-
dnJo:-o:n ·CJHO se: cJu n esses llOIIH~ns. . 

· :pr. ·:Uern:u·do Au.~·nsLo 11odrig-uof-; t~n Si1\'D, p_rd 
do. D1·. Loonr:e Pinhdm, promotor pu!J!ko dn 

D!!VO f'nr.er· not:rr no Sonni.lo um:r. ei!'cumst:m
·Çin impol·tnntissilllit, IJUO I'OV'Olt1 o prog-r:unnw 
do g-overno cm rcl:u.~fio :.i provincí:t do S. Prnllo. 
O .nctunl mi11istr·o do ostr·nng-eiros, o Sr·. Mo
rurrtl. de Bm"l'o~, n rJnern pe~smrlmr,nle tr·ibulo 
l.odn ·fi considerneiio.,. torln :r nmizndo nw,mo, 
pQr'quo r•cconlwço r;tw •l urn· cnruotet· muito I 
d.Jg'll'?, um c:itlndtio di~tincto, JJHls crue eomo :w•·· 
~Hln~10 l~loslt'il·se ~xng·cwncli:-:~in.1o_. ü 11111 df!S 1'.C:"õ· 
P ons:I\•O:s peln vrolout:r nclmmr,trn~uo do Sr·.· 
~ro:To JJnz;~i~In Pc~rci1·n nn pJ•csidencin" da Jtrov:n-

cornat·cn. b · 

Isto é o autor· du totÍos os crimes. 
O Sn. _.lrJ:\"QIJJ>I!.r.\:-1~ CJIWI"ern que os er-irni

nosos ~ll.Jfllll punidos! 
O Sn. Tv.rxv.rrtA .Tu;o;-rnn:-P.' ouLrn er·em:u:üo 

con1o n. da,Viensn no Cent·::í, é n rep1·odue_çfio "dn 
sc:enu do Lcnní. 

O Sn. GonoY (on11tiunr;.nrlo n lê r):- .. . , Esse 
n!Lr~rg:e 'I'!C o pre~idcn:c rJn pr·o1'inci.1 do S.Pnulo 
foz !I..JUStlt;;n o :i mnrnlidnd:l rcv.~J::un a tr~ntna 
nrdr.da _pnra protcg·or· nefnndns ci'imc:;, enj~1 irn
PLllllcAnde o sord.ido in!or·es:;o pnt'tidm·io 'rocla
Jllü. 

cia de S. P:ntlo nn •)pocn clcitornl. 
O Sn. Tv.rxr.Hn .Tu:\"ron :- Essu é o modo do 

g-o,rcrno.dc ü ele JunoiJ'O, 
O Sn. CAXSAN~.i:o ::>;;; Sr:\"UIIllÍ (pl"r::itlenttl do con

·~cllto) :- Qnnl? 
O Sn. Tmxm rrA .Tu;o;-ron :-A cxa::;crnt;ITo. 

. O Sn. GoooY :-0 hont".1<1o ministro dos nc,~o
l;;os e~thengoi1·ps eoHsidel':'l rnnl se11:; w.l \"OJ'snrios ... 
o Lnnto isso é verdmlc <fWJ n Senado lrn de lern
brar-~c dn rcspostn qna deu no tl i sr; urso CJllC 
proferi nestn e:1sa, roi lodn pc~sonl, ocenpmulo-sc 
nn icnnrcntc corn minlrn i nsign ific:mLc pes~on 
•leixando de ·IMlo n qno,tiio de prineipios; dcl"en
dou entlmsi:•stknrncntc o indig-itn!lo criminoso, o 
·sr. Tito Cor·r•~a ele Mcllo, dfí~ nttentndos r:om~ 
m"tLidos crn BoLuc:rLü. Urro, quero s:r l1et' que cs
perunçn restn pnr:r n JIIIIli(;iiO dc~so,; réos, rjtwnclo 
um ministt·o dn enrún'é o defcn,or· dellus. 

Niio hn recurso: Si o honrndo Sr·. ministro ele 
ostt~nn~ci,·os jnJg·ú cs.:ws hornCJ)i; innocnntos, 
ellos Ir ii o de s:-r· i n nnecn tndos. O Sr·. J\fül'eir:r ele 
Barros tem qunlidndcs cli~tinctns, mn~ como po; 
lítico é isto, ele fende seus co-ccligionar·ios r. toclo 
o Lrnnse, c por cmrscrJUCncin os nl tentnclos do 
HoLuenLü o ont!"(IS eornmetLidos nn pr·o1iíncin 
nfío.scrün 11u.nido~. 

Agorn lerei cm unúr folhn •lc S. P:llllo n res
peito tlos Jrcgocios ilc llotnentü o segnint•l (líJ). 
E' do Cor•·eio Pauli~tano de O ele Agosto do cor-
rente anno: · 

a No .Scn:1clo !;rm!ikiro !'o i Ji,lo es~o roJntorio 
do honrnclo :>r•. D~·. Toleflo Pir.n, que nolnrnvn 
bom :r rcsponsnbilid:ulc crirnin:rl qnc pcsn snl•r·o 
o cnpiLiio Tito, solls l1lhos e sobre Fet•J•eir·n Gordo 
C OULI"OS. 

• O Sr. Lnuriu,Jo tle Brito niio ig-nom que o 
promotm· que nol!lcon é nlllhnclo o snbr·inl!o do 
cnpi Liio 'l'ilo r:orren elo l\Ielló, o nmigo c pt·otector 
elos nssn:;sinos do Dr. Hocltn, um dos CJ rrnc~ d 
tmnbL•m indigitado couro ::tutor· d:r morte do es
c-rnvo l\[nr-einno, fJUO depois "" cruf.'l11~t·ut" açt~n· 
tcctlo, foi q?wiuwdo vit·o ! Couro o proprio cx-c!JeJ'e 
do policia Leve oec:rsiiio elo snlwr·. onvindo tcs
temunlrns no inqnel'iLo que nlli J'oi J'mwr·, etc. 

• A par· d:r indign:r(;iio Cfl!C o e:rso produz ::tp· 
pnrete rum!H.Hn u ncnht'llll hildUJ'a eet·Lcz:r de que 
o. g-ov·c:·no Jlllpot~inl nfio colliJJir:i esse uovo dc-
lret•.l do ~en delc:.anlo. . 
. • • ~As>'trn corno .n cxprrl:'iio dos Dr·~. jnizcg de 
drre.rto.e prpmotor- pnlJ!ico dilBotneutú licou som 
CiiS~Ig't)!', n . ..;~llll t:H11lH!H1 :J J.tiStiçn n:lfJUCIJn f!l)fJI:lr· 
cn liCill':t ontJ'(.·gue no;-; 'Jne, um vez de por ciln 
SI)~CIIr Cfr:r111:1dOS ri CSjiÍ:ll' SCllS crimes, COUStÍ• 
1liJl'fl~lJ .. se os .st!ns YenJ ugos. 

~ Des,qr:J~~~~tlo g·ovcrno que ten1 i1lcutido no 
DllJJllo.dns g·o\'tH'nndos U1o dülot·osns cnrr\"icnõe:>.·• 

01·n, nw~ts :H.'llltor·es, niio possO dixct· rn::tis"nnclu;·, 
lJDSL_fl ll lertUI'II_ dlJSlC Cl'tigo )Hll'll fll"UV11l' éOmO. 
nqyull:J v:ri •• ·\ppC'llo pnrn o juizo escl:•rocido e,nlto 
cr·tter-ro do uoiJr·o pre,identc do con;elho,.::ifim 
do f/llc nc:r!Je illl runa ver. com estu estado de 
con:-:ns.: l'il~~n run esfOrço sobre f'i nH!~mo c dem.itta 
e~so .Im•sidente qno ú i11eapnr. de dit·igil' n p!'O·, 
VlllCI:t de S. P:rnlo. · ... ' 
. J\fas nern lw dü se!" demiLtido, hn de ··sei" no·-' 

rne:rdo JJ~riio, etc. . · · 
O Sn. · SH.Vf:lllA D.\ J\fo-rT.\: -Vai um tele· 

frl'~un mn. . . . .. , ~ 

O ·sn. G:JDOY :-E' vct·!lntlc. 
Nii{~ Lenho, poi:;, c:;perunr·a de ver :1 qnúsLITo de 

BoLncntü. rcgof1•it!a conru (leve ser; untrcLnnto 
J:n•r·o est.~ [WOtcstn ern nome dn civilisn"iu) c mo-
l"::tlid:rdü do paiz. • 

,\gorn p:rsso u outro ponto. . 
O Sn. · Pnr~srnv.NTP. : -Pel'o no nobt•c sennclo~ 

tcnli::t n !JomJn,·le do resrunlr· suas obsen•:wucs, 
porque ~cst:í muito :rdiuntndn :1 horn. • . 

Q Sn. Gonoy: -Ohcdci'O n V. Ex., YOll dizer 
mnis duns 11:rlnvrns c mn"ndur :í mesa um rcque
.l"inwnto sobre estes nssumptos f!lW considero 
rnvcs. . . 

Vou Lrn ln r· :rgOJ"::t de .Tncarch y cm cujn pnro
c.ll in se lrn_ de Jli"Occdcr :í clei(;iio primn ria nn nl
trmn clorrungn do Ag-osto. 

• Além dt•sscs rrnperiosos motivos que ~o op
punlwm :'r norncntiio elo Dr·, LcorH:e l'in hüiro 
pnrn promotor dn infeliz C'OJ,nnrc~ ll•J Botuentü. 
um antro existo, no CJlHII provnvolrncntc 1aiio é 
nlh~io o prosidenLo da pr·ovinein. que se mostm 
tüo intl'l"<',<.~ado pelos neg·ocios dnquolln locnli'· · 
dndu e quo mnito aindn conJ'oreneiuu :HJUi com 
o Cll)litiio Titn Cot•r·ca. 

• O rnnnd:rta rio dn mor·Lo do Dt·. Hoclw, o J'n
migcrndo Antonio l'ctlro, o pr·otAgitlo do nrnncliio 
do Dotuentt\, Iom pe1· pnLrouc o mlvo:;ndo 

v. IV 

Snb_c o Sr;nndo, pfll'fJll<~ ar1ui jio tr~tei desta 
qnest110 o a rmpr·cnsa o d1z, que hn urnn luta 
trnvnc1n entre o poder oincinl, r·cpresontndo pelo 
dclcg·ndo do policin e o commnndnntc snpcrior 

·lln gunrdn nncionnl c toclu 11 JlOJ.mln~iio do Lodo 
nrJtWllc municipio, f).UO em :; c (i de Agosto do· 
nnno JlnssnclGl li!Ynntou-so contrn arrtwllc com
nrmHlmrto superior· nlev:rdo (HJlo ex- presidente 
Bnptistn Pcrcirn n chefe de um p:rrLitlo imnginnrio, 
do qual é c !I e o unico selllndo o commnudnnte. 
A populn(,:1io intoit·n elo mnnieipio ot•g-uen-se con
tr·n se!lrcllrnnte >lOS(ll'OflOSito, esmngou desnpicdn· 
d:rmcnto :J Yir:tim:r, que foi '11CI'iíic:rdn t'r ostultn 
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vnidndo do um prcsillcnto instrumento de exngo· 
rllilns pnixlíes Jllll',tidnrins .. 

Dest:l Jutu rcstJILou n derrol:l complctn do por
tido do nol,ro p1·esidonto do consolllo,porquo o. 
comu.11ntl:mtc suporiOJ' não levotl <Í tunn mais do 
que tlons votos, npczn1· r!ns :iO Jll'll!JilS do LJ•ntw de 
Jiuiln n1a1Hlndns pnrn lu pelo nobre 1\Im·qncz do 
Horval. 

-supcrio1· compru·eccr immorlintnmonto cm" minha 
prosen(in. nnm do dar-mo expediente ils ordcns
trnnsnuttidas pelo R.xm. govoJ·no provincinl cm 
otTicio de 23 do corrr)nto; o como .ntrl o:<ta hora 
niío tenha compnrocido, reitero ns minhns or
dens, devendo Vm. conipnrcour nu1nnhü ·üs i ()o 
horns do din cm minlw rcsirlcncin, lognr cst" 
qno trmlto desig-nr1do pnr:1 qtwrtel deste com
mnndo supcrio1·, ·SOb ponu de desobodiencin. O Sn. liiAnQUEZ DO Hmw.\1. (minlstJ'O ·ela {l!lel·m): 

-Y. Ex. cst:'1 angnnndo. ·· 
O Sn. GoooY:- A tropn de linha creio riue 

csl<'1 dehnixo dt~s ·orclens de V. Ex.'? 
O Sn. liTAnQunz DO HEnv.u. (mlnist1·o da {lllCI'I'a): 

-Niío, elln :lllda nhi espnllwda poJns Jlrovin-
cins. · 

O Sn. GoooY :- Apeznr das iJO ]wncns tln J'or~n 
de Jinhn, cl:1 policü• Jocnl·c dos inrlividuos qCto 
ell:t nrmou pur conta o risco de seus m.nnda
tnrios ... 

O Sn. MAllQUEZ DO H:r.:nv.~r. (ministi'O clct uuer•·a): 
-J~' que os nmigos do V. Ex. nlmsm•nm dn 
.for~n. 

O Sn. GrmoY : - E' na tur<JJ ... V. Ex. ainda 
defendo isto? 

Esta luta (jtlc terminou ;:rloriosmnrm to pnnt 
um munieipio inteiro, cuj:ts idéns politicas l'un
diam-se crn um s,·, grupo e OIJt0\'C um tJ•iumplio, 
tO\'C 'cm reco,mpensa a annullat:>ío da elei,üo pela 
enmn1·a dos :Srs. dt!JlUtnclos, sendo pelo governo 
designntfa· n ultinw do:ningn do ruez do Agosto 
pnrn fllZCI'•SO a lH>Yil Olt!i(.'ãO. 

- Pois bem, ns consas seg-uem· agora o mesmo 
caminho que rl~l oldçfío dt~ ;; do Agosto : o dcle

·g·ado do policio cuntil~ún a perseguir o povo e 
'O commnntlnnlo suporiOl' dn gtwrda nncionrtl, 
nlmsnndo da sua posi(;iiO, .intima os homens 
mais impor·lnntus do JHII'tido consGI'Vndor p«ra. 
irent fnZPI' ~.runnln, ou SCI'Vil'crn t.lc socrola1·ios no 
comm:mdanto supcriu1·, sob pcun de dcsolJedicn
cia, quando se sabe que poln re!'ormu dn lei da 
g-uarda nndonn) ost11 n~o pódc mais servi1: de 
mstrumcnto ele1tor11l c somente prcstnr sot•vwos 
on1 c.:nso~ cxccpcionncs. .. 

Aqui t)st:l n cüpin.dc um ameio <li1·igitlo no tnl 
commnndnnte supcr1or do .fncnrchy o uwjor .loiio 
Hodt•iguc~ l\Iltnlloz, chefe do pn1·tido conservador 
n<lfJUeJin locrditlndo, homem uwioJ• do GO :mnos, 
cidndi•o import11nlissi111o, ch<:_l'e de .l'mllili!l, omllm, 
JJOmcm do lodn n moderncao o mC;Ifl<IZ de ser
vir-se do suns posi(;üOs 11at·:• lev:1ntnr o povo. 

O oiTido iJUe \"OU lers(> tem pot· fim dcsrespcitnr 
no cli13f'e conscrvndor o St·. nwjot· Munhoz, chefe· 
do rwt·tido con~ervndDI', e JH'Dil:ll':ll' o povo parn n 
proxinw eluit;;>ío. 'l'rnbalho inntil, JlOrquo o dis
tincto Sr. !\Innlioz pelo re~pcito flllC merece de 
lOclo o município, I'Or stul probidade e oiC\':11'50 
do c:tractcr, /icarít sempre nci1na des~ns poqtw
nas peJ•seguiciies, c os pn,rtidos polilicos que o 
cere-nrn suberttO s:~hrng-uo.rdur stw pcssnn .de tiio 
]JO(jucnos u taq ucs, fJ Uú JWl'lotu .tle ind i vi li nos som 
impulaf'fíO. gis n cópia do um dos olllcios dit·i
gidos ::i o mnj or l\Innhoz 11ulo couunnndnnlo su-
}lCrior: '· 

• ·D~tts gnnrde a Vm.- O ·commundmue·stt
perior; Fl'fmcisr:o Feti:c det Rocha Jlla·rtins.-Sr. 
mnjor ujuduntc de ordens Joiio Hodrigues 1\lu
nhoz. ' 

O mnjon· do commnndo ~upcrior niio. é major 
secJ·otnl'io, pot·quo r] nem sot·vo do sceretnrio, coino 
V. Ex. snbe IJOill, ,; o cnpitiio mundunto. 

O Sn. Conm:I.\:-0 novo cornmnntlante supc~ 
J:io1· do Catagnnzus csl:í fuzendo uso de sna nlllo
ridade. 

0 Sn. AFFONSO CllLSO (mtm'stro tlet fazenda):
Em que, son!Jot•es? si ainda não ontrmu.om oxcr
cicio. Gnrnnto fJllO é inox~cto. En o conher·o 
JlCSso:dmento e ó um citlndão tiio·honeslo c hoÜ
rnclo cmiw qunlr{uor ele nó~._ Isto nflo pnssn de 
per]neninns jutrig-ns ele nldoin. 

O Sn. GODOY:-Aqni eshi outro officio dirigido 
pelo commnudnnte supe1·iot· no mesmo uwjor, 
que niio leio para n>ío enfastiar o Senado. _ 

01·a, osl:i se vendo que o caminho fJRO o go
verno sognin pura as eleições do :i do Agosto vai 
scir .posto em exl~CtH;>ío- de llOI'O pnra a eloiçfíe> 
p1·imnria na pm·ochia do .rncumhy. 

A-g·or:1 in terpeJio o nobre tll'csidon.to do con
sel li o pura quo rnc d ig·a si S. Ex. pretende or
clenrtr ao seu delcgmló que mnndu novamente 
fort.:as pura vcnc<!r a eleição de Jacnrohy. 

O Sn. CANSANS.:i:o DE SrNIMUÚ (presidente do 
conselho) :-V. Ex. pensa qno o goYorno mnn
uuu forem parn algnma partr' 'l 

O Sn~ GonoY :-Tenho certeza de que mondou, 
POI'fj ue Cll 11 vi. 

O S!l. CAx~ANs.:i:o DJ' SrN!liDÚ (presidente do 
const•llto) :-Ollw que 011 fallo do governo geral. · 

O Sn. GOI>DY :-N>ío sei si foi o governo geral 
ou provinci:d, o que soi ó qno a J'ot't'a representa 
um olcmcnto do go,•enw. 

O Sn. CAXSAN.~.i:o oE Srxr~IDIÍ (p1·csidcnte do con-
selho) dá um :tpnrto. · 

O Sn. GoooY:-Poço n V .. Ex. que ordene no 
sen deleg-ado que- não mande fure" pnra llfJ.Uolla 
locnlidude, porque sinfío podoní huveJ• c_onllictos, 
o qno serü necossu;-inmonte l'nucsto e ou torno ros-· 
ponsal'cl n·V. Ex. JWio quo ncontocor. 

0 Sn, CANSAX~ÃO DE SIND!DIÍ (presidente llo con
SI!l!to) :-Entfío V. Ex. hn de sGr turn!Jnm rcspon
snvol pela purtc fjllC tonHir-nessc ncontocimento. 

O Sn. G::oov:~Silll, sonTtor; pmtondo pt)r-me 
ü frente do meus mn igo~, nfío os h~i do uiJando
nut· o hei d) atú afl'rontnt· as !Jnionetas, o cmprc
gnrci todos os meios lognos Jllll'll oviLm· a cfi'nsão 
do sang-ue. -

c Qunrtel do connnnnclo superior cln gunl'clu 
IlDCionnl do município <.lo Jncarchy, 27 do Jnlho 
de :l8i!.l. ; . 

0 Sn. CANSANSÃO PJ' SINniiiÚ ()li'Osidcnto elo 
consi!llio) :- O governo não muntln nenhuma 
b:tionota. . c 1'endn nnte-hontem (2il) officimlo n Vm. pnru, 

JHI q unlidnlle elo sccrcturio ger:l! !.leste com·nwndo O Sn. GoDO\' :-0 que é certo ú CJllC nu oleiçiio 
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pnss'ãdn' l:í.estivernm :;o.pr~ç:ts de tropa .de' linha, I pu. blicor •. nn fJUnl se diz (lUC o juiz cló direito niio 
.além-.da forca policial, · ·· · ·· . . · _pude contet· o delegado de policia c ·viu-se na 

· O 'Sit.: T.ErxEmA JuNron :;;....:_Para garantir a· li- ·durn· necessidade de rctrahir-se, pot·que niio era 
berclacle: do _voto. -.. . · ·· ..:. obedecido. Eis o conteúdo clessn crirta pnra·· a 
· o· Sn .. GoooY :-Mas ainda que v:í, gnrnnto n 

V.·Ex. ·qrw n6s havemos do vencer. 'l'nl é à 
· conscioncia que tomos dos nossos direitos. 

. O Sn. llf.\nQUilZ no HlmvAT. (m.inist,·o da uiwrm): 
-:A, trp_pn de linhn tem sido mnis gnr:mtidorn 
da .l1berdmle do que os punlwes dos sicnrios que 
<>s politicas tüm nltm~Jo pot··toda a purto. 

qual peco n':Jftcn~iio do Senado (lu): ' · .· 

.. O Sn. GonoY :-J'rincip:llmcntc no partido li-· 
Jwral, qno- .i u·lgan do-so ft•aco como na pro_vincia 
do S. Puulo, r:-1andat·am assassinar ... 

• Dt)VO scicntificnr c nffirmnr 11 V. Ex:. qae~ 
dm·nnle o tempo decorrido desclo 1818 tocla minha 
.politica tem sido o cngrnndeciutento cl·o meu 
mnnicipio, a ponto ele sct· tido como C"'oistn 
e.C]U~ llll11Cil n~~isti a ~llln elcir.!iífJ tiiO escnnclnlosá 
P<:!ln mtervC!)(.l:IO dn lorcn :u·mndn mnmlndft pelo 
governo (nlur·n ·r:cr·ca de qunrcntn r.:npang-ns com 
trnllncos e rewolvcrs,tndo dcb:oi:xo dns ordens do 
dclcgncln do policin) como foi a ultima cleiciio 
r,uc· podiu · to!'llor-se tt·ageclin Slm"'l!inolci'ntá 
en lntnnrlo o município intdro, ~i rninhns iclén's 
politicas niío· fossem eonscrvndorns e essrmciill· 
mente concilinàoras, lembrando-me no. mesmo 
tempo que cmiJorn existn um:• lei CJLle torna os 
ministros rcspousnveis r•or seus a!!Los,ella nunca 
teve, nem ter:í npplknçiio nern exeqnibilidncle om 

. O Sn. li!AnQUilZ oo HEnV.I.r. (mini.~tro dct {flWr1·a): 
-~ili~u~~- .· · ~ 

O Sn. GonoY :-A tropa póde gnrnntir; é ver
da ele, mas é preciso· rrue ellu esteja sob ns 'ordens 
de delegados mo1·alizados. 

O ~n. JAGUAI1illll:-Apoimlo ; esta é qne 
questao. . 

O Sn. Gonov : - Connom a tropa aos homens 
de bem e nf•o n esses homens que fazem politica 
por snn ·conta· e risco, mos cm nonte do govet·no 
imperinl, CJne a~ cousas hão do andar-melllot·; no 
contrario ·os punhncs hiTo de ser mnne.indos como 

• temos ·visto, principalmente ct:'l S. Paulo, onde 
fJUP.t·cm vencer n todo·a trnAse o onde ali:ís o 
maioria conserv~clorn·é cnot·1nc. E' ríor isto que· 
acnbn de ser victima no Bananal o Sr.· Dr. José 
Lu ii de Almcidn Nogueira, porcftle o que é. ver
dade fl qn~ niio fontm os conservudores quem o 
maneJaram nssnssinar, c que nem clle se ap11· 

é a nos~o p:dz. 'Nn penultimn elei,fio feitn clurnnúl · 
o domínio consr!rvndor o juiz de dirrlit6'dtistn 
comat·cn V·irgilio do Siqneira Cat·doso·, ·que 
como V. Ex. sniJe, pertence á pnliticn dominante' 
comp:~rccotl nn igrej:J c li tomou n turefa: dedn~ 
dngnr elo cncla votante n ·que lado politico por
tenda. Si pet·tencin ao partido libct•al,ello o rnn:i:t
dnvn pnrn o gTupo elo chefe claquelle particlo 
procedimeuto este qne todos nós conservadores 
rospeit:ímo;;, pois CJ ur! foram sempre· noss:i~;·eJei
·~ões result:tdo dn persunsão e niio deimposições. 
Nestn ultima eleiçiio, receiolól.clo eu.qne ncoror.oados·: 
.Poln forçn nrn~:t~a houvesse : provoc~ção .. dn· pnrre .. 
elos ltbernes, Ju1 na vespm·~ .da cleimío coavidnr · 
e :~eclit· ao mesmo nosso• juiz pnt·a ·ter. o mesmo· 
pl'ocedimento que tinha lido na nnteriór,'. e-tilnl'·. 
I.Jem pnl'u set· ci·Ic-testcmu_lllin ocular do conOicto, . 
caso honve~sc provocncao, cQrno todos pt·c:Su- · 
mi:un, pois eu lhe garantia fJUC niio partiria cll'e · 
do nosso lado. 'Pois'saiJe V. Ex:. qne me respon
den o nosso juiz <le direito Dr. Virgilio de Si~ 
qneirn c~rcloso '? -. . . . ·. 

·nlwlurn a si pt·oprio. . · 
'feUI elo se procedet• á clciçiio nas diversas pa~ 

rochins ela pt•ovin'Cia do s·; ·P:mlo c si n nct,fio do 
governo sobre o o]eitornclo fOr igual :í da clcir:iio. 
pnssnd:.!_ temos rn.zues_para receiar que haja con
flagrnçuo c dcpots- nao. se venha fuzer cargn.no 
partido conset·vador clns conscc1uencias que pos· 
sam lwver. ·. 

Disse que nii'o compar·ecerla ?W r•lcir:{io·para·não 
sm· cles{citeado, mostrando com csln recusa . o 
tt!ii~ Fouccito que·. forma di! seus co-religionn
~~- . .. 

Sr. presidente, vou terminnr, dizcnclo duas 
palavrns sômente. · 

Em P:u·ahybuna, onde se cleram os maiores 
combates entre· o partido conservador e o libet•nl, · 
o;;• conservadot·cs triumphnrnm, como· se sabe ; 
mns· a cnmara dos clepntndos maneJou tomnr os 
celebres voto01,em separnclo,clessn Jor:nlitlnde pnra 
ter maiot·ia c n~sim nnniquilou n vet·dadcira ma· 
nifestaçiio elo voto pnpulm·. 

Para aquella localidaclc foi nomenclo um chefe· 
·politico, ·que realmente niio está no cnso ele o 
-ser·, como o <le Jncnrehy tambem niio est:í. Esse 
individuo foi pl'onuncindo e n Helaçiio elo districto 
·conflt•mou unanimemente n. pronuncia, entt·e· 
t:~nto elle continún a exercer um curgo de no
menção elo g-(lverno, o que· ,; um cles(lroposito, 
JlOrquo me•pnrccc qne um individuo·pronunciado 
·não deve· oxet·cer cargo algum. 

-Entrot~nro o Sr·. Abclarclo de Brito conlinün 
::l depositar ncllc to<ln sun· conflnnr:n e a dttr··lhe 
:~ maior .impot·t:mcin·. . · 

Ot'll, om Pnmh )'lmnn o juiz <le dil,eito, cria L tua 
<lo governo; niio pude contet• seus proprios amigos 
na luta cleilot•ni ullimn, qnnnto· mo is nn · eleiéiio 
<rue se vai J'nzer· e cm quo o delegndo vni cnti·ar 
uiunido elo todos os poderes! 

'l'enho- acJui uma cnrtn, que estou autorizado n 

Do nosso-Indo tinha: essa nutoriJncle sobejns pro
v:ts .de moàern(;ãO e respeito ás· leis, por ier pre
senci:~clo e inlet-vindo na eleiolio anterior;· , 

Ningucm melhor (]uc:·V. Ex:. pôcl'e nvatiur esta 
dcscnlp::i e scmcl,hanto proceclimcmto, etc.' · · • 

(Assignaclo) .J.lfarccllino José de Carval11o. • 

ms, Sr. presiclcn te; n sorte que· cst:i reservada 
it infeliz provincia. de S. Paulo; niio s6 n~ts·elei
ções pnrciaas q tle' r.e tem do f:~zot•, como princi
palmente nn nf'amndn constituinte- isto é pnrn 
n grande idúa - ct_itlda nuii- fJUO vai nos snl
var. _CtJm tncs clementos·hn de triumphm· o no
bre pre8itlentc do conselho. ·Hn de fnzer sna 

· const.ituinto --isto é, por meio da· violoncia' e cl11. 
ft•nude. Vou terminnr, porque a horn-csttt dada. 

Orn, tendo cbegndo as cousns a este ponto, bem 
se \'fl qne nr'ls, conservadores. só tomos llous alvi
tres n seguir: ou re8istir :i muo nrmnda, o que é 
contrn n nAssn escola politicn, OL1 n nJJstençiio 
completa. E' csto ultime nlvitrc flUO nconsolhnrei 
n meus amigos. 
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O nohro prc;;idcnfc do conselho torn g-ovcr-' ·.c6tcgiJ)o,.,;;~ú;;nndo-mc um tclcgl;itnirria:·. CJUe-, 
nodo e~ te pniz ti sm1 vonlnde- e lin do govot•mtr •. r~cél.lern; .. ~eforindo~IJJO .o. facto:, e,·;imruediata-, 
~.'odns· :•s resislenci:•s hiio de dusnppnrecer nnle.· :mc;mte"; ·;çxpcdi. um_.telegràmntn W? jLliz·.· de· di·. 
sou podêi· omnipotente. Sô nclin S. Ex:. rcsis-·· r.ctto dn comni'Cn,"podindo-lho -ckcumstnuc.iadas-· 
tonei:: JWS!n ("n~n. cnclrt um de nôs cnmprimlo informnçücs sobro· o cnso quc·ruru. dcni:mciu.do. 
se.u dc\'er, lcn1n tnndo prutcstos con t1·n ns n l"bi • no Senndo. Atú este momento ainda n1io .. recebi 
trm·iodotlc;; e erros do S. Ex., cnti'Ct:into, n con- respostn dojniz de direito dn co1nurcn; . , · 
·descendcncin mnitns vezes fnz-nos cuiH:cdct· o Sn. Gonoy :-Devia te 1• mrindndo um.offido'.:- · 
meios de 1-:0I"el•no CJlW cu niio dm·in por mim sô. 

l'ot•fnnto, S. Ex. tem n destntir este gTnndc 
o·bstncnlo, porq nu nüo tom 011 tt·n .: w cnrn:•1·n (rM 
deputados ú fdtun1 sm1; o JHtiz e,;tü pro~tr .. tlo 
:mtc o fatnl prog-rnrnmn tJOiitit:o ile S. Ex. · 

Por con~eq~:tencin, o qnn lho rcsrn? Expeli ii"· 
nos dcstn cns:t, c 11wis n:tiln. Ati1·e sua twhn de 
:t1'111:lS·.sobt·e nq udfn HICSll e, novo CronhveJJ, 

· CXJlnlse-JJos d"nrJlli :i pont:t de JJaionetn ... 
O Sn. -JuxQut~lllA :- Ave Ccsc!l", moâtul"i le 

,<alutant. . 

· - O Sn. Co~:-;sANs:io 1m S1XD!DÚ (presidente 6lO cou
sellw);.:_ N~o tomo o scn conselho. 

.. O.Sn. Cnüz ::lfAGIIAIJO:- JJrtl"t! V1111iam con•is 
et vexa1·e cotum!Jas. 

Ó Sn. Gonoy:- QLJem niio ve que ostnmos 
:uncnçnclos ? fJUClll nlío cornj-.rellcndc ns eon
stnn Les ::uJJO:tt~us cnn1 CJUe \ 7 • Ex. e seus :unig-o~ 
da outrn·cauwr:t se têm mnnifestndo? P:wn V. Bx. 
llulo iôltY; expi/ln-nos d"ttCJlli: sejn o novo Crom
well·! O que o <.lotem? Conclún sua ol;r:t <le 
mmíquilnmcntn. 

1\Jas lcmiJre-se de que n gTnndc rcvolL1111ío in
gleza nüo 1·eiu de cima pn1·n bnixo; cl/n iwsceu 
da intumeSI!Cncin d:i onda jJOpulnr que nf:•gon cm 
seu seio n ordem de cousas existentes c submer
giu Wmbern um infeliz moJwi·chn. (Jhtito bem, 

·'muito bem I) 
FoJ lido, npoittrlo e po.,to ern díscnssfio o 

~cgmnte 

1/eque,·lmento. 

-· Hcrltll!ii'O que se pccnm no g-ol·,;ruo, pur in-
rermedio.do míubt('rio ct'n justi~'a: . 

• L o Cópi:1 do processo crimin:d ins!nnrndo 
eontr·n os nn!ores do~ attenladc•s comnwftidos n:r 
comnrcn ·du Hotncntü, provincin do S. Pnulo, 
p_eln. ex pnlsiio d::J jniz de direito Luiz Emesto 
.XIIVJOl' O re,.;por:tí\'0 ]II'OillOtOr ]lllblico. 

• 2." Cópia do pt·occsso crimimd insltluradu 
contt·a os nntot·os dos cspnncnmcntns nn pes~oa do 
juiz nnmicijlal do Hio XOI"D na província de 
:>. P:mlo, •) cupin c;;peeinl Llo a L; to do ''orpo tle de
Jicto nos l"el·im<!JJlos J"citos no mes111o juiz. 

• 3." C<jpill do proecsso ínsl:mrntlo iw sul;dclc
gndn dn cidn<le do S. Luiz, nn pt·nvin<:itt do 
:>; l'n nlo, 1-'l"tlllci.<eo Leite Hnrho7.n, pelo ennllieto 
pe!o meSII)O. lll"lltiend,, 0111 nudiencin pul.dicn d11 
.fliiZ ll1Ull!Cip:ti.-S. JL-Godoy. • 

O Sr. Cnn .. antiiliiO de Sininnbu."a (JII"I'· 
silleuttJ do cousel/w) :-l\'1io ti•fiJ :1 honm do assistit• 
:III COIII<'ÇO UO diSCili'SO tlO JIOIJI'C SOIIIIdOI" 1/UC 
ncalw .tlu senl31"·se; vi, porém. pelo COI'J'OI" do 
seu. d1scuJ">o, IJUO S. Ex. ~o occnpnn 0111 pri· 
n:CII'Il 101,:'31' do 1.1111 SUCCtl:<fll ]:IIIICJII:t\"t:] OCCúl'· 
r1do 1111 eidnde tlu Bnnnnnl. 

DIJdnr·o 1111 Scundo 'luo honlr!m r1n:tndo tlntt·ei 
ncstn. cnsn, tive noticut Uosso succusso, pOt'fJUO 
mo 1<.11 cummunicntlu pelo no!Jru S1·. JJuriio du, 

O Sn. CANs.INsXo nr.: SrNmuú (prcsidmttó dó'cdi.-' 
sl'l!to)-:---: O meu noiH·o <!OJiog·:,, o Sr. ministro· 
tln jt1stie~1, j:"t so tlírig-iu :í prosidencin dn pro
vinci:t, pedindo igunes inrorm:wücs. J~mrJunnto 
n~o tiVOJ' rcspostn desse tclegTnli1111tt e dessa com
municoçiio o111cinl, nod:1 poderei dizer :tO Senndo 
si niio CJUO deploro profuml:tmente CJllO pcssons 
d:t ordem d:trJ ttel/ns de que se t1·ntn, tenlwm -se· 
visto cm circum~tnnci:ts t:io lnmcnt:tYeis. Logo 
porém CJ no tetlltn cssus ín rorm:•çücs, re~pondorei 
:to nobt·e sen:Hlt">l" por S. P:mlo. , 

Qtwnto :tn 1·osto do seu discurso, direi simplus
montc no .Scn:odo r1uc ú a rcpctiçiio do <"JllO lU tem 
sido IICJUi diLo pelo noiJ1·c sennclo1·; e o modó npai
-xonudo com fJlle S. Ex. cxpoz os f:wlos, o Llcsejo 

· de tol·n:tr re~pons:.vel o go,·erno, e sol;rctudo :1 
pcsson do pl·esidente. ilo ccns<:lho, JIOI' nconteci· 
IIIIJntos pnrtieulnres, occorridos em pequo11nS lo
cnlidmles, me diSJlOllS:IIn de elnr maiores cxplien
çües. 

O Sn. Goooy: - Dom mollo ele defender-se ! 
1\Int:t·SI!. :•ssnssinn-sc e o presidente do conselh11 
diz n isto : l'i!nito liem ! _ 

Findo o dcbnte, roi nppt·ovmlo o I"NJ•lct·imenlo 
do S1·. Godoy. 

OHD.l~M DO DIA. 

O!lÇA~IENTO DO t~II'EIIIO. 

Achuudo-sc nn sala immêdinln o Sr. rninisti"O 
do Illli!Orio, fvJ'tllll>ort~udospa!"n n.dcputniJfiO que
o diJYIII recebet· os :S1·s. J.euo \· clloso, l 1nes a c 
l\Icndonçn c Jo~o Alfredo. 

Sendo o mesmo se1ÜJOJ' introduzido no snl1io 
com ns foJ'Illlllidncles do cst\'ln, !OiltCIU assento nu 
mHsn :i direita do Sr. Prcsiilcute. ' 

_COf! tinún n 2.• iliscussiio do nrt. ~-~ tlo }li"Oj(•ctC. 
do ler 1lo .orrnuwn to pnru o .:•xCI'r:rclo de 1879-
1880; relntivo its deS!JUSil::Í do rniuisterio rlo Im
perio. 

O S•·· Co•·rc~:o:-'l'en!Jo l'nrios :JS5UJU· 
plns de qne trnt:u·, o nüo }lJ'ClCn1liu occupar-me 
com os fJllO dizem respeito tí politicn geral, mas 
rlemoveu-mn desto pi"Opositu o discurso que 
nenl;n de proferir o hourndo senndo1· pela lli'OVin
cin tlo S. Pnulo. Descj:1Yn limilnr-mc n dizel"fJUf! 
o mínisle1·ío dOI'e esiar pcrsundido do CJllllllt6 
tem penlido nn·cnnrinn~·n pultlic:l; de CJIHJ a su:. 
cxistencin cxplkn·se peln honrosa eonllnn<·n .dn 
corô11, e peln Lln mniorin dn cnuwrn dos St·s:·de· 
pntndn~. unanimemente liboral. 

l\Jn~·~moritÇ> do n1!oio dn r::11:n:~rn, qu~ om outrns 
CO!ldtçuo,; SCJ"IU Yt<iiOSO, O lllllltSLUI"IO lllCillllblll· 
se llo :qwg·:u· con1 o sou jnil.O fJLtnnto :'t iJTegu· 
lnridnde dn ul1i111n oloilliio. . · 

O /innr:tdo soundor pin· S. Pnulo I'OVclou /"netos 
IJlltJ niio tlevPm pns~:u· dt's:•pert:eJJidos no Senado. 

'l'ral:uHlo tios. neo!tlccim•m tos lns!imaveis. de 
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•'. ··\. _; ' --·~·. ' - ·.· ' ... ;_-·-... : ~·:.·i<,.--.",··::..i·.:~::·.::".?''-.r- ·". ' ., 
Botaci:ílú;::com•,!ls ·quncs·;tnnLns:':vezes··n~s troimqs , .. :)~ois,:cm rcsultndo dns nossas oJJscrvnçõcs ns 
occ.uJin.clo·.C!')I yn~,s .. · . .Ex:-..•. n~nbn, de·rofel'll'.•I}:Pr.'.~.· ·mn!s fundnilns spbro os tristes ncontocimcn tos ele· 
mclrn'prov .. ldm~cp· tomadn,'.Pelo·.·go.v:er.no.:;'Pll!"!l, .Botnçntú,.podcrwmos espemr rrue se nomensss
'fnzor· mnntel~·nnqucl h comnrcn o :respeno·u I<Jl .;· ·pnJ•n :o cnrgo de promotor um :dilhndo do chel'o· 
o: cs·sn•:'Providencin foi n nomenofío de um pro-· politico n rruem se impntnm ns violencins prnli-· 
motor':lflllwclo elo indicinclo autor dos·nttcntndos, cnclns contn1 o juiz do direito c o prou10tor pu
ncm·escenclo que est:í oncmrJ·cgaclo cln clofesa o IJJico? . . · · 
pu i ·dó promotor Jlomcndo! . . A este rc~peito nenlmllln explienção se ii:L 
.. Senhores, duque tem scrvHlo cl:nnnl'~los 11 fJtll O Sn. 'fmxmnA Jux1on:-Vni se expedir tele" 

.mcess.nntemenlu pnm C!!-W os nttmHnd~·· r:ont1·n gTnmmn. 
os ·qtwcs !Jrncln :1 mOI'ailclnrJn do ]ln1r., 11110 firpwm b s L - V . . P· . , . · d . 
impunes? O I'Csnltndu d:~s noss::ts sin•;or:.sre.cla- . n. EAO· llr.Lor.o .. - ,ua ,,e 111 agm · 
ma.,ões aLem da cm1sn pub/JCn, oll-o nlu. O (lia outros apw·tt•s.) .. · .. ·: 
qué temos colhido? Nome:lé'Õcs como essa que O Su. ConuErA :"-Ouço muitos apnrtos,; 'in:is 
uosso l1on1·mlo collr:g-n nca!Jn de tmzey ao.r:o- ni.'ío ou~o nrJi:lclle fJUil esperava, n ncgnono,dn, 
11 hccfmOJ:to do Senndn ( E devemos nclun_rnr-r~os, nome:roiio desse promotor. 
rlepo1s cl1:<to, que o ln~to de Dotucntu se.1a o (Coutiuua·m 08 apa1;tes.) .... ,. ... 
começo de umn longa_SCI'IC ele factos. se mel hnntes? , . . · _ . . . . 
Si dPpoi~ 1lt•sso f11co LIVOinos de lastum11' ns oceur- I 01s, senhores, 11110 e para marnvJJiwr rrue SCJn· 
rcnr;ius rJtHJ se clm·nrn cm umn comm·cn rJa pro- encnnegndo de J'nzer.nwntcr o imperio.cln,I~i ;nu 
vincin de Gornr.. nn do Mnquin~. dn província do C01111!1"<:n du Dotucntu, cpm~> orf:-"o ... dn ;.1ustu;~ 
Hio Gr.nude do Sul c n:r de .IL117. de Fó1·n. .. · publwn, o nulhndo do prmc1~nl 111rl1cwdo,.que.e 

· .. ; .. , _ , .. ,.. , ,11, : . , chefe _politico IHt Joc:dirlnde . Diz-se que quere~ q ~n. Gonrn .-L:ss.Js co.us.IS suo \C .ns, 0 JC- mos enr·ai"CCI'lll" os ciclnrli:ios IJI·aziloiros.<Niío se' 
petJ((uo. · · . nas pMic uttribuir semclhnnle desejo. O'quO.cle- · 

O Sn. ConnErA :-... o r1ue niio lrn ele rc~ullar do sejumos ú que u~o Jwjn impunidade JlDI'ao.<'réos; .· 
conhecimento fJUO o pniz vai ter das provirlenci:~s ·é qtw, por 111otivos pnrtidaJ·ios, niio se concedam 
tomndus J>nl'n cohibil' nllcntados de tnl ordem? todns as faciliil.nclus .nos nutore~ do· <"l'liVes.cle!i-

0 Sn. JAGt:Anmg:-A aninwr·fío vein rle1dto. ctos. O rru.e pedimos é que o g'OVf!l'll'?·OI~e ~a1·n 
· . . os ncorltccJmen tos de J~otucntll, o lliiO· consmtn 

O Sn. ll!r~NDf:s L>J,,Ar.llr.:IDA:-0 SJ' . .DlllliStr·o <.b 1111 continnnçflo clo"s nttentndos e exccssos,·:•lli 
fazcucln .d1s;;o q uc toram os conservadores quen1 commotLidos (a.poirulos).. · . . · 
Jizernm 1sso. ' . ESf1CrnV11mo;; quo np1·opriadns pJ•ovidrmcias se. 

O Sn. GoL>oY:-Amanhfí hiio de _dizP-r r1uc foi o <lessem. :dndn r1uc desclelop;o CLl antevisscque·os. 
Dr. José Luix fJUCJn provocoLt o conllic:to, (]llem fnc:tos denuneimlos seriam seguidos do antros se-
deu n ptmlwlad:• em si, e outrns cousns! 111elhnntcs. E' o que se csL:i VrJrillcando. ·. · · ~,;:_;, 

O Sn. o:u:-r.\S :- Nis.so 111m6ern vai mnitu Niio inlcrpcllci o n_obre .ministro da ju~tica'.:; ... 
pnixão nestn cnsa 'I Porque nuo obtJVo respostn sntlsfn-~~:,:.' ;..-.. 

• · · . . • ctorin? S. Ex. recorreu 1í inl'ormnçiio do chefe''·: ··.-::. 
Q Sn. GonoY:- Po1s cxtcrnar ftlc.t.os ~le~tn or- de IWiicin ela pro\•inc:in ele S. PunJo, qun fõra ':-.. ·:.·· 

clem o no!Jm se1wilpr entendo que e p:11xuo? mnndudo n BotncnLú para procecle1· no inql1e1·ito.::>7:-.:. 
O Sn. D.\NTAS:-Niio mo entendeu; o que digo Desso documento consta que para. o e~tndo; .. '' . .;: .. · 

é r1ue pedir provicloncius, c 1111 ticipndnmcntc de- actunl de. !-=Ousas em .J3otucatu tem conco~r1do. o. 
clura·1· tluaos ••'lt's hiio de S•ll', ó Jli'OcedCJ' ap:lixo- chefe polltrco dn localtclnde, a quem se .nttt·lbuern 
nndumonte·. •· os factos criminosos. Esse chefe de policiu .. foi 

. • exonernclo ! · 
(fla. outros apw te •. ) Devemos conliuua1· a nprcsentnr· roclnm.nções 
O Sn. Connr;;rA:-ConiO. disse, nfío pretondin oc- ns mais fundnclns :1 IJem dn cnusa publ icn, rru:rndo 

cil]llli'-IHtl hoje com 11 J•Olitica gernl, mns demo- o resultado ó a nomcaf':io de um pJ·omotor como 
YOLt-mo desio lli'Oposittl n l'<!Vclnç;•o altamente esse pura a conwi'Cu "de BoltlCIItlÍ? Eu quasi 
signilleath'n do !'neto rcfci·ido pelo hom·ndo senn- desnnimo. 
dor peln J•rovinciu de S. Pnulo · O Sn. 1\ff:NDES DE ALliEIDA: - Do mesmo modo 

O Sn. D.~NTAS:- Os fnctos siio_ver!Jor:•dos pelos fizernm em 'f!I!Jnt.inga. . 
senhores, como por nós. · o Sn~ ConnmA:- Foi par.n· mim desagradnvel 

O Sn. Connr;:rA:- E' umn sing·ulm· situaçi:io SOI'Jll'eia o discurso do nob1•e sen.ndor por S. 
est.n cm que os l':wtos silo vcrlJcrnclos por todos, P1rulo. Eu esporuvn 11Ue, depois de niio ter po
e no emt:mto ellos s<J reprodnr.om, se rcnovnm o dido o nohr·c mini>tro clajusticn, qn.nndo disctltin• 
:•mononm lwr!Jnrizar o lmperio! (apoiados). o orcnmenlo dn sua l'llj•artiçãÔ, dnr-nos uoti•:ias. 

o_ Sn. GonoY:- E seus uutoros nilo ~fio pu- animmlorns n respeito dos f11cto3 dç Botun1tú,. o: 
'd nob1·o ~onmlor por S. Pnulo nos VJesse trmHfUII'-

111 os. liznr com ns providencias tomnrlns pelo ~·overno. 
O Sn. Connn:IA:- Onde n J)I'OYa desta VL•rbo~ · lli"Ovineinl. Pelo cont1·ario, declnrou-nos o nobre 

ração? E' o .rrnu pedimo~; venham ns Jli'OV:Js rle senndor que foi uomeailo pura sorvi I' de ·orgão 
que us.autorHiadcs supCI'IOI'CS se mostr:un sevc1'11s cln.justi(,la puúlicn. cm. Botuc.ntt't o .nlllhnclo do 
para com os autores de somolhnntes nLLentndos. prmcipnl nccnsndo. 

Vouhnm os fnctns, por parle do governo, elo- () Sn. 'fJ~IXIllfiA Ju111011 : _ Pnrn honra e gloria 
monstrar n sinceridade com quo so dosejn f!t10 os 1 . 
mandões de 11ldein niio imponham n lei, nfío l 0 governo. . · · 
constituam o suu pode1·io so!J1·e o nuiqnillllllOnto O Sn .. BAnnos D.um1~·ro ;-Assim pi·ococle o S'.O~. 

·do JlOder legal dns autoridades constilnidns. . VOI'IlO isento llc pnixões. . ·: 
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O Sn. ConnErA (depois de 11ma· pausa)=~ Em 
vito c~poro que alg·uus. dos noLr·cs ministros, ou 
dos membros dn minQria nffinne que tal nomon
r.fio nfio se fez. Parei outra pnnsn ti csp,.!ra de 
que me digam que essa tr·istc nomea~iio nüo se 
re:rlizou. 
. O Sn •. LEÃO Ym.r.o?.o : - Si não conhecemos o 
facto? 

AT.GU:-iS Sns. SENADOU"S :- Nüo O negam. 
O Sn. LP.ÃO VELr.ozo :- Nflo sabemos. 
O Su. Al'Fo:;so Cm.so (miuist•·o· dtt fct::I.'JÚlrt) :

Dc\'Cil108 demittir autori(l:ide~ por· cnusa <le :<ccn
sa6jes l'citas em cnr·tas Jlarticnlar•cs? Onde se viu 
isto ? · · 
·O Sn. Conm:rA :- Niio estou fallnndo em vüo, 

ostou me referindo a docnmentos insuspeitos ao 
g-overno, ao ameio, lido nesta c:<sn, do ex:-chel'e 
de policin da provincin de S . .Paulo, no qunl ~e 
vt: clarnm(mte :r p:rr·te que teve o chefe politico 
de Bo ttlcn tú 'uJ~quelles desgrn(;ndos aeon teci meu
tos. Hcliro-mc nos actos c nu relntoJ~io do vice
presidcnte da província, o Sr·. Visconde de Tres 
Rim•. p,·,dem es~es docnrneutus ~et· suspeitos ao 
A'OVerno? Ac<~so fnllo com'' empenhõ de :<ccus:11· 
injustnmente n a>tc ou üqndle <'icbdiio? Podei'· 
se- ha snppür que cs~cs fuctos têm sido inventa
dos. pela imag-.inação dos opposicionistas? 

.As 1íossas obsct·vações se 11rmmn cm doeu-. 
mentos cm vindos a esta c:rs:r, fir·nwdos pot· auto
ridade~ nomcuda~ pelo governo, que n5o púdem 
ser suspeitas nem uo mesmo governo, ucm á 
hon~nd:r minoria. . 

Constn <.los Amwes do Senado o on1•~io do ex
chefe de policia de S. Pnulo, o Sr. Dr. Toledo 
Pisa. 

E' documento que scn•c de base ás minhas 
obsn.rVil t;ões . 
. Que orupcnho podemos ter·, Sr·. pr~sidontc, cm 

que seja .demittido o actu:rl presidente cl:r pro
vi:nci:r de S. P:mlo? 

O Sil. TErxr;:rnA JuNron:- Agom niTo o scr·á. 
O Sn. ·co.Htmr .... : -Podemos nós infl:1ir 113 nó

mc:rç:·ro do ~Clt succcssor? Quem snbe (jtte no\'ns 
scenns reri:r de pl'escocinr n provincia, si h ouves-· 
se n mudan(,'a?. 

. . 
capital um ímxi! i o .pecuniario pa1:a ,cnlçnmento 
da cidndt•; e elle 1:ecnsou segundn .vez ·n.sllncciio,. 
alleg-ando esses· motivos. de.inconstitucionalidndc •. 

.Mas se h do rconvi:rdo do mesmo modo um pro
jecto autoriz~ndo n aposentadoria de empt:cgudos 
da Sccr·et:ll'in do go\rerno, sanccionou-o: .. 

Pero ao noiJrc ministr~o que ,diga si esse lll'O· 
ccdimcuto ú rcgulur .. 

o Sn. MT:-i!S'l'l10 DO I.IIPP.IllO :-'-y. Ex:. s:rbe 'do 
numnrn dos votos ? Sallo si süo identic:<s as so-· 
!uçüc.~ ? 

O Sn. ConnET.\ :.:...os documentos quc.o minis· 
tcrio do Imporia remetten no Scnndo nntorizam-
rno :r l'n7.er· cstn observação; e nqu.i cstiio. · 

O prcsiclentc·negou a primcir:r Vé·r. 3 snnc()üo 
no projecto nutorizando o anx:ilío ti cnrnnr:rmtt
u ícipnl, com este ftmd:rmento (lê) : 
· • Volte ü nsscmblén lcp;islntivn provincial. 

• As cir·cumst:mcius 11nnnccir:Ls dn pr•ov·incin 
aconsullwrn a rn:dot· prndencin nn clecretnção de 
despc~ns, c voltnrüo as gr·andes dif!kuld:~<.les do 
p:r~sndo, si os poderes eomJlCtcntcs, caltmlando 
cx:agerndnrncnte n renda c csqnecendo as des
pe~:is pernwncntes, :mt.oriznrem. OIJr:1s e con
su·uc<;õcs improdttctivns, que podem ser adiadas. 

• A JJonnnr.a do recente pnssiidO não ú razão 
pnra di~pnns~r: segur·ant,:rs de l'nturo. · 

• Os l'ulizcs resultados eonsegnidns no ultimo 
exercício c nos oito nio7.es do cort•entc süo ·de
vidos· ú extrnor·dirHH'ia rendn :•rn•c:;d:~<ln nesse 
pcrioLlo c ao cstricto cumprimento do· pro-
gr·nn1tna nC:hn.inistriiLiVo. . . , 

• Qunlqut•r g-overno, nas condi~'õ<'Js actnncs dn 
pro1·inéia, nceitnr:í o pt·ogrmnrna de ceonomia; 
porém a renda continuar:\ dependente de ·causas 
nntuJ·ncs, flue Yarjnm. · 

• Dominado por cssns consídct·a~õc;;, o iJispc
cLot• do 'l'llosouro proyincinl disse, cm seu rcln
torio iloslo nnno : · · 

• O orllnmcnto do despesas cct·tns, ·que cres
cem, o ciilculo dns que esl1io sendo nutorizadas 
c n Jro8sibilid~tde d:r diminuirão do JH'otlncto da 
lnvourn por· intluencin de cansns cliuwtoricns Olt 
cconomico-politicns, que niio preciso' definir, 
a(:onsellraru a maior pr,udencin nn decretn~!ãO de 
JC!is qne iut,,rossnnl. direc~alllente üs 11nnnçns da 
província. . 

J:í _fillC m~ ap:rrtoi d_a or·dem <.!_c idúns que pro
tendtn ~(~g'Uir llC~te d!Selll'Sil, lWO liiC delllOI':IrCi 
cm occnpnr·-me, cm pl'Os<:'nt'n do nob!'e ministro, 
com outros netos do lll'C.:stdente da província de 
S. Pnulo;soiJt•o os qunes j:í tiV<) oecn~ii'io de ma
níf'.;slm·-mc, :r!lm de que o Senado possn·ouvir a 
ophtiüo do uobr·e minislJ'O. . 
. Arruclle presidente deixon de sanccionar nlgLt· 

mns rcsolu~õcs dn :rssernblén legislativa, . entre 
ollns a elo orçamento e a do força publica, fa
zendo com que 3iucla vigorem as leis decr·ctnd:<s 
pela, pen ulLilllll asscmblén provincial; nnnullnn-· 
do assim· ·de fncto. as nttribtti<·ucs. da mesma 

' A müdia d:r arrccadaciTo enlcnln<la pelos ui
limos ex:orcicios é de 2.l:i8G:~9l.$i8::1. A d.cspcsa 
com o pessoal, incluindo forç:i publicn e in
stnJCc.üo, ú rnnior• de 2.000 :OOO,'i, c :1 de j llros de 

. dividir c g-nrnntins <is cstrml:ns de l'erro Y3i além 
do ü00:000,$000. 

• Estiio por .Jlngar o edifioio pnra :r :rsscmbléa 

asserubléa.. · 
. Negou segunda vez sanc,ão .. a 3lgumas leis 

reenviadas pela :rssembléa pr·oviJWinl, cotn.o fun
damento de que lwvinm sido votndns depois de 
umn s,·, discussiio c pelos dous. tcr·eos dos ntc~m
bros, prcscntqs: ao mc~mo t~mpo qrÍe s:mccionou 
outr•ns rcen vtudns cm ulenLrcus coudil'õos, 

Foi ·lhe recnvimla pelos votos dos dons tcrcos 
dos mcrnhros· presentes- c llopnis de uma .só dis
Ctlssiio a lei que concedia ::i camu1·a municipal du 

· provinci:rl, ns cnsns p:rrl!- C><colns na I..Lt7., o .rua 
de Santo Amar·o,. os von~1mentos dos professorcs
d:r Escola Normnl c mutt.as outms despcsns com· 
qnc cnrrop;ar:í o corrc!ltc on futuro exercício.~. 

• Os cofres provinctaos, que recolhem a· con
tJ•ilmidio d~ toda a pr·oviltcin, tt>m concorrido 
l:mstrn1tc pnr·n · IIS' obrns do al'ormosonmcnto· da 
capital. P~rn nttostnl-o nhi estiío n Illw dos Amo-

. re;;, os tnlútlcs do ·morro do Cm·mo, us m:rr
"Cns do 'famanduntch.y, o observntorio do ,inr
dim c. muitns outrns· construct:õcs dispendios:ts. 

• Qtwmlo os mesmos col't•os possnm, o a ndmi-. 
nistrnlliíO· pl'OI•incinl•:entcnder convoniente, con·· 
tinum:ilo os serviços doss:t ot•dcm. · . 
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SESSÃO EM 1.4· DE AGOSTO. '199 

. • A. rcnrJn,cln cai11nrn.muriicipnl dn' enritnl, fa· 
vorecrcla mn1s do umu vez por nutoriznr;Õt!S pnrn 
grnnd~s cmprestimos, tem sido ilestinndro qunsi 
exclusJvamonto· no.:caknmonto dns rLlllS e sun 
COUS(W\rnçiio. " . .. -, 

scmelhimtes foi entretanto ·sanccionndn pelo 
presidente.. .. ., ., 

O Sn. MrxrsTno no IlniEnio :...;.;V. Ex. mostr3rá. 
ci Sn. Connm,\ :....:.Esta .discussão roY lnrga no 

Senado, todos estes factos, qu.e estou rcpetinr.lo • 
cm p1·esrmç;n elo nobre ministro purn provocar .a 
mnt!il'estn\:i'io r.la opiniiio do governo, jli foram 

• Fnen a cnmnrn tudo rrn:mto prírlc cm rclaçiio 
nos mclhoranren!os.quc lho incumbe, o pnupr.-se 
os cofres pmvmc1ucs, pnrn desern llfm h o dos 
grandes eompr·o1nissos que tem por saldar. 

• A lei nfln so legitima por motivos do cnmre
nienr:in gcr;d c menos pelas circumstnnciás fi
nanceiJ•ns dn pi'Ovincin. 

• Por tuas razões nfio n snnceiono. 
• P~ lacio do _g;ovcmo de S. Paulo. 22 ele Março 

de 18J'J.-Ltmrmdo.Abt:lw·do tle Brito. • 
O nobre ministro ncnba do ver qtlC o presi

<lente da província negou sanc0ão, porque, 
no sr.u entonde1·, n resoltw1io nito consultuva de
vidamente os interesses d:t província. · 

0Sn. Mr:\'.IS'I'IlO DO TMPEnro:-Essa foi a primei
ra ou seg·unda não snncr:;1io ? 

O SIJ. ConnErA:-Foi n primeira. 

. MJUI nprescntados. · 
O Sn. JuNQur~mA :-Apoindo : houvc-·umn Jnrn-a 

discussão. · o 

OSn. ~u~rs·rnono IMPEnro:-V. E:;c; niio·diz 
que o preSJd~m te ele S .. Pnnlo negou· snncção,n 
uma resol uçao e sancc1onou ontrn sobre npo<en-
tndor iu de emprega dos? · · 

O Sn. GoDoY:- Os Srs. C:mclido RodJ•inoues de 
Vascoucellos ·e Pnes Leme. . o 

O Sn. MINTSTno DO brPEnro:- Etl pediria no 
nobre senndor que l1isse os fundnmunt•lS da 
outrn lei não s:mccionnda como ncnbou tle lür os 
desta. 

Remwindo o projecto no presidente, recusou · 
clle novamente n snncnão e invocou então ns 
segu·in tes rnzües (lti): • 

O 9n. GouoY:-A.chou bons ns rnz.ges pnrn 
snnccJOn~r _um_a e mus as mesrn:~s rtt:wes pnrn 
negar snncçao a outra. . 

0 S11. MINISTllO DO !MPEil!O :-E O facto é O 
mesmo? • Volte :i nssembi•Ja legislntivn provincinl. 

• 1\l:mtcnho as rnzücs cm que me fundei pnrn 
dencgn_t· snncr;iio :1 este projecto que, s~gnnelo 

. estou wformiHlo, c deve constur dns netas rcs
pectivns, volrnndo :\ nssemblén provineinl, pns
sou por umn. só discussiio, c foi ndopt:ulo por 
dons tere os dos votos elos mernbl·os prcscn tl's, c 
portnnto :irJuell:~s rnzões accrescc an-orn n de in-
constitucionnlidnde. o 

• A lr?trn e espírito do nrt. :W ·~OIÍ1biundo com 
o nrt. H,§ 1." do acto ndtJicion:l! niío pormittem 
dLlVirln fJill•nto :\ cxigencin das três cliscnssõcà, 
com qcter·minndo- iJitc•rsticio pnm n lei que. ·niio. 
snnccwn:rdn, vultn como projecto :í a~sembl:;n 
provin.~iltl_: e niio ú:n~enos clitrn n ~lisposit'iio elo 
art. ia CI t11elo, CX1gmdo n udO!lllllO por dons 
ter("; OS elos YO lOS dos rnemb!'OS da assembltftl e JJÜO 
dos memiJros Jll'l'sentes. _ 

« E~tn é n opiniiio sustcntndn· por n!Jnlisnrlot, 
mestres, cnjns lições me nutoriznrn n cousidernt· 
incon~titucipnal o projecto e a deneg:rr-lhe 
sanc{mo. . 

• Pnlncio do governo da província ele S. Pnnlo, 
.7 ,de Abril ele 187'J. - Lrml·indo Abelm·do de 
Brito.» 
. Orn, não procurarei demonstrar ao rwbre mi
nistro •. snl_vo si S. Ex:. mnnifostnr··opiniiío con· 
trnrm :1 mmhn,rJUO pelo neto nddicionnJ os ,rlons 
:terços elo Yotos do que se trntn são dos membros 
presem Les, c IJUO n lei niio snnccioru•dn é wjeiln 
11 umn só qis.cnssão na a·ssemhlén provincial. Si 
·O :10llre mmrstro concorcln com esta opin iii o, rene· 
jú tenho mnitns vezes susto11tnr.lo, não nddtLzirci 
os argumentos em que me fundo. 
. P0nsnndo c~ mo eu o no!Jre m inisti'O, não po
.di!I'U S .. Ex. dc1xnr de condemnar o neto du pre-. 
si dente dn p1·ovinciu de S. Puulo. 

Si o gov•'rno não ti..- .. ~,.,. rocha elo o . .; olhos n 
esse Jli'OctJLr!nwn to tiio ceDsnrnvel, tnJy,,z quo 
:~qucllo pres1donte de pmvincin niio tivosse eon
tinnndo !lO t:nminho Clll IJUO tem ido e do f)Unl O 
nobre senndor pela provincin do S. PnLtlo nos 
deu hoje '!"' triste testemunho. 

Como tllsso, outra rcsolu~'üo om conclir:;õcs 

o Sn. GODOY:- o facto é o mesmo e ns npo-
scntadorins estilvnm na mesma lei. · · 

O Sn. ÇonnEIA : -1\Inis de um à vez Untei 
deste nssnmplo e :1inda na sessão de 21 do Junho 
ultimo. . · 

l'or circumstnncins especines da sCJs~ão de 
hoje nflo comecei. como pretendin, tomnndo em 
consielornr:;ão ns observações do nobre ministJ"Q 
nu rospostn cnm que mo honrou: é o que vou· 
félzer ugora. . . 

Niio Lr·:ttarei di:l novo de demonstrar a illegn
lidndo com qne o antecessor. do noiJJ•e ministro 
expediu o r.lect·cto ele 1'J de Abril ultimo; o que 
reformou o colleg·io do Pedro II; e o qnc nuto
rizoLl a nbcrtnrn tlc cursos nocturnos. Estn ille
gnlillndo foi j::i mng-istrnlmente ·proyncJno por 
óutrns o:·ndorcs; c não cnre~o r•~tlctir, nr-m os 
nr:~nmentos quo npr•esentei itunndo notei n ille- · 
gnlidnde, 11em os que foram depois prodLl· 
zielos. . 

Qunnte no acto do governo expedindo em i9 de 
Abril um dccJ·eto quando lhe cumpria apresen
tar umn proposta no poder leg-istntivo, tive do 
mcn Indo n nntOI'idndo elo nobre senador pela 
Bnhin, o Sr. Lefío Vellozo, o qual disso que com 
esse neto· havia se foi to oJl'ensa a princípios rndi-
mcntnes cln constituição. . 

.TtllgOLl o nobt·e ministro que foram nntici-
pnuns ns o!Jser·vat"ões qn~ Jlz com rcl'er•entlin :i 
questiío eleitornl. Mas S. Ex:. lut de recordar-se· 
de qLle niío cntJ•oi proprinmentu nn discnssiio dt> 
projecto CJtle n C?:tn}nl:a dos depntados ·enviou uo 
Sunudo, que lumtc1-me a formular. n!g,umns 
pcrgu'ntus com _refe1·encüt a 11alnvrns prol'oridns 
pelo nobt•o prcsHlento do conselho nn cnmura.dos 
dcputudos. A uma dus perguntns· o. nobre.mi
nistro respondeu Jogo em aparto; deixou ele res
ponder li out1·n, u igualmente no . sou discurso 
com ella nilo se occupon. · . , . . . 

Tendo o uobr·e pres1dento do conselho declarado 
gno si ncHSO o Sen"ndo negasse o seu ltsseutimt!nlo 
u rcuniiío de uma nssemblén com poderes espe· 
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.ciaes pnrn .trnttu~Ún t•crornHt:élo sy~toma l'lilitm·nl, do niío mnnclnr a!Jonne gt•ntil1c;~llíio nos lentes 
.ncoJJsellwria a dissolw;iío·dn co'mat·n du,;.tleputn· dllJ'IllllC o tcmp(l em CJII<', por ·I]CiiJJet•ut,;üo do 
tios eurno·o meio coristiLucionul pnrn re,;ol\·cr a g·ovet·no, a .l!:scoln J>olytechnwn esteve J'cciJn<.lu; 
quostuo; -desejei .suber si. o govern\) reputnvn . O ~I,Ol.J_I'C ministl'o .iu!iru que com es'o :1cto niio 
nwti\'O .su!Uc:icnto .pam· t~l. c,o_nsel!JO o rncto de luz '111:10 dar crnnpr11ncnto no nrt. U2 dos cs· 
1111cla J•csolv<:w o.Senndo n·t:d respeito pr•lo curso lntutns d:~ Escola Polvtechnkit, IJilC diz: 
nntuJ'nl dns··cousns, -por J'nlln ele tcnnpo, vi:-<to qn1~ "- Os fontes nfio íJeJ·eolloJ·ão ns gTntiJ1cnçüos 
t~m do cnncluir :1 discus~iio cle.lt'i túo iJnpot·tnntu quu lho~ siio on J'm·em lixndas conío p11rto do 
c:omo a do or<;mnunt<>, o J'c::;.nm· JlOL!eO~ dias [J:JJ'a 'ou~ Ycncimontus urdinnrios som o oxcn:icio dn 
o eneen·nmon to da sessão onl inurin. t·cspc~tivn cndcirn. 

o Sn. ltrNJS1'liO oo IMt>BlliO:- v. Ex. c~t;i • Tot·iio, JIOI'élll, dit•eilo nns or·tl<'IHl<los CflHJllélo 
nventnnrlo. u · hypothcsn do Sonndo niio votm· n l'nl!.nl'úlll IJCll' moth;u jnsLiilc:ndo do molcstin; niio 
I(!Í pOl' faltn· de 'tempo; nilo foi isto a lJUC se l'O-: lllf!S se1·:io nbonz1dns Scru c~~n circtltrlstnnciu n1ais 
reriLL o nobr" pt·esitleutc do eon~clho. tlo CJUO duns fultns cm n.m cuoz. 

• As liccn~·tJS (jtlc pedirem ~,·, Jlws porlcr'iio ser 
O Sn. Coun"IA :- Pol· niw ser •·st:~ a h ypotlicso oon<:cdidas ~:om ordenado por inteiro atú seis 

de que ti':Jton o nuiJrc .tll'Osident.e tio c:onselllo i'<>i JJIL'Zt'S" por cuusn dn curor:uidatlu. 
flUO J'onnulci n fJUC::;Lüo. • Vt.'1ra de:-;:-;us hyfJOLiwsr.:s. Cf'sscu·ito o...: venci ... 

O Sn. lliNJSTno no .hrpr;:r.to : - Dcci:Jt'O :1 V. Ex. ·nwulos, fJllctlfJt.WI' !JUe s~ja o uwtJt'". da, [alta. . 
dnsdl' jú qnc, a JH'lorl, o governo não püdo ros- c .As g't:flttfwnruus pertcnecl'ao cn1 totlo caso 
pcmdcr subrcest:~ hypothcse. .

1 

no~ que o~ substittliJ'Clll. • 
o Sn. r:ommcA :- Suppnnhn que rü·10 tPn<lo 0 Enlonllido, con.lo o r: obre mini~tt·o qn.íz onten· 

nobre ,,n•sitlento d" <:<>n,;,.JIJo tJ·.ntndo ~in~o_,_lo dor c~tcnJ'tig-o,,n:,o podaria S. Ex. ,jitstiHcur o 
- :11Juno ili.l gT,'tttlietwfio nos lentos dlll\'illto as 
caso do Sen:~do ntio npprovar 0 !11' 0 .1°010 r:!mcttido 1'1lrit~s, Si s. Ex. éntcnde e111 ~cntido tfio res
pcln cnmm·n dos rlcput.ntlos JlUI':J se ellecLlt:ll' n trieLo :JS pnlavrt~s - ces.~am o.< ·ctJuciJJWIIlos, j'órtb 
refbt·n1a l!lnitonll, n;io se podin npplicnr :I In:!- dos cusos in~licodos, tftUttfitWi~. mw st.dct o 'Jnotivo da 
tlitln a qne S. Ex. rli,;se que ne~tc cnsn recOI'ret'i:J [, 11 ' • • J 

;;i ap0rws niio houvesse tlccis1io por fnltn de a. a..·· 
tempo. O Sn. )!J~ts·rno on rlrPEnrn : - PoJrd:ío ; venci-

O Sn. ~~~~Js-rno Dfl J.HPBntO :-Sobre estn eit·- mentos mio; gTatillen<·~o. O tíensatJlent.o.do nr-
nlJnstilnllÍ:l tln J'nlin rlc tCrn[lO o goycrno nii(> [1<llle tíg-o foi LiJ':ll' ·.-n g'l'ntilic:J~üu n quem niio tt·n.lln· 
I'CSJl(Jlll]cr a. pl'iOI'i, IIJ:JS,;o " (101' JS lO d1z : - fJUtdljLler fJUé SCJn O 

rnoti\'o da l'altn. 
O Su. Conr1r-:IA : - .Tt;stificnmlo a nomcnr,iio O Sn. Connli:IA:-Vcndrnontü:::, tliz n artigo. Si 

qnc S. E:~~. fizera ilc um diroetor· interino pnrn o 110hre mini~tro entende cm sentido tiio t·o~tricl.o 
n Eseotn Poi~~~.ccllnicn, o nolH'O rninistro- dh~~o : o rcg-nlHIIiOnto, nfio podin su:;lentnt· n opinião 
O JogT11· de dircciOI' intürjno, si nUo cst~1va vngo, que JJ1;1nifastou do CJlle n g-rntific~wão deve sur 
niio cst~1vn erc.•ado. Jw::,:·n clnrnn teus féria~... .. 

O Sn. l!INJS'I'no DO htPEntO : - Disso isto 0111 O Sn. lliNlSTno Do btPii:lliO : - E' n rcJ:trn éla 
r0s]JO.'ln n um np::rtc do nobre scnr.dor· pelo io!.dcn, str·icto sensu. ~ 
CenTií ; n1ni::; ndiunte \r . .l!:x. hn de V1~r qno eu .__. 
não fiz CJLWStiío tk estar vng-o o lognr. O Sn .. ConnBcA:- ... on q~wnclo o B"ovm:no 

o sn. ConHE!A: _ Niío ú ostnr vngn,'G ni<o mnndn JIJclwr· n escola por nwtJvo '.iiJ epJdomJn. 
cslnr c 1·endo. · .De >Orto '(lU:, Sr. presidente, o noiH'C nlinistro, 

entendendo dc . .;Ln l'ôl'llln o regnt1n!cnto., cxelun 
O Sn. l!!NISTno no IltPJ,ntO :- Bnstn nfi·o L'SLtll' todas :.JS l1ypot!Jcses a que SIJa doutrina duvia 

Cl'endo twrn o g·ovcr·no potl.er crC:II'. sct' appli<J:Jda, c limitn-su n jul:.;m· que cstn dis-
0 Sn. ConnmA : - Eis cxnct:rmcn lo o pronto posiçlío npplica-so ao u nico cn~o de r}uc o,; estn tu tos 

cm qnc rlisconlo iutcirnmeute tio nol•re rninistr·o, IJiio cog-itnt•:tm, o do SJj J'cc!Jnr n escola, no meio 
vendo rJm stws l'nlnYn1s a .contlemnn~ãn do seu do :lllno lu<:tivo, por dotcrminn~iío do gcNerno. 
li C to· 0 Sn, ~l!XIS'I'UO DO h!PEIIIO :- l'Ol' moJcstin CIJCS 

O nobre ministt·o outcntle CJUC JlO<lin cJ·cnr· o pct:clclll ntG ordenado, c <) uma ralta hwolnn-
log-m• de dircdot· interino dn Eticoln Pulyleclmi<:n, t:JI'JD. ·· 
c <!u, com n constiluilliíO na mlio, contesto l'ssc C 
direito. • O Sn. :ounmA:- O que se vu da clisposi~:t)o 

dos ~stntutos <i que s<~llncnte se l'nz dtJsconto J?.OS 
O Sn .. lAGU.\Il!llll:- Apoiado. voncllnentos dos lentes, quando elles pOl' motivo 
O Sn. CounBJA:-0 art.lti, § 10, da constitni1;iio pt·opt·io fnlttlll\ no scrYi1·o; e emiJorn seja dnro, 

diz cjne contpote ::o p1.11lor log-i~lalivo <:rem• c cotuo lemiJm o noiJJ·o miÍli>tro, qne po1· occnsiiio 
_ supprimir os emprc:..:·os pnl!li<:os c estnlwl"· d<J m<:!lcslia hnjn esse descont~, o legislador n~o 

1:or.-lhes Ol'dcnndo,;. Portnnto, si o log:or ni10 m.:clmn csto cnso, [lOI'CJliiJ con,;idet·ou qno podm · 
estava crendo, o noln·c ministro ntio ó podia lw:or· simnln~.i'io. J~ston certo que, si o lc~i~lndt?r 
Jll:0\'01'. O~LIYI!SSO COllVCIICldO de CJll(l SlllliJH'C sel'!U JllStl· 

Quanto :i jnstille:lf'ão do acto, que o nol1rc .mi· ll<:ndu 11 :dl~g·"c;ão do IIJuleslin, t•osolveria üül'c-
nistl·n prnticou, dn Ínnnrlnl' r,,ehnt• n Escola Poly· J•entementn. 
toehnion no moi o do :111110 leetivo; dizendo qno o l\las o que os cstntutos (li~poom é que Iwjn 
l'cz por motivo de E~tndo, en nüo ropotirei ns d<;scou tu pot· rnutivo pessoal do lonlL', e Jtiio. [lO I' 
nbservnoiles que em contostnçiio a cstu motivu rnotil•o a elle estJ•anho. . 
l'I!Z o· nobro snnndot• 110r Goynz. 'l'mtnrci sr\- No cnso cspcci:d !lo qno tt•ntttrnos, dizendo o 
mc•nte dn justirJcnçiio do neto do nobrn ministro nolii'C ministt·o qno l'ut•a dntcrmiHado o neto do 

,, • ~.,..,..__~ttw. .... :,.-.\.-""'-·~ ... ~ .. 

, w;·,~~~~~~~iiiiU Ir~, ,d ,_ "1,•·1-)' .-·- . 
\' ):,W/1,/,(1 I ,,I' \•(!'-( • • , ,O.j- , , \\,(''\)Yr. '' 'i'! , 

_. ' I , I ' I ! li r ~ J 



I 

• 

"" I 

.l 

SESS.~O EM H. DE AGOSTO. 

govol'Jlo por tnl ou qunl indiscipliun ou insubor-
. dinnçiio. por pnrto ~ln con~r·eg·noJo, q uo penso nlío 
tor lHlVJdo; n medtdn peccn !JOr um lt1do' nindn 
rnnis digno do nttonc;:iio: o nobre ministJ'O nesse 
cnso, Bpplicon umn modidn de repressão :Í -CJUCm 
ostnva isento della ... 

O Sn. ~IINJs'l'UO Do-I.uPF.fliO :- Estavam J}O 
mesmo caso, não trnlJai!Javnm ; portanto não po
diam ter gratillcnl.(iiO. 

O Sn. ConnEÍA :-li'Ius entiio n rr,züo da indis
<:iplinn ... 

·él Sr:. J.~r._u.uun~:-Fo~ n nppli<::ttão do um:. 
. pena CJ uo nu o esta na I <'li. 

6 Sn. _çonnF.r_A:-•... não púlle. ser nltegnda. 
Essa razao dCVHl lev:ll' o·g·ovet·no sutnon te n f'n;:cr 
~PJJiicaç;ão du medida aos lentes a 'quem arguisse: 
do indisciplina ou insubordinação. 

. O Sn. ~llNISTno JJO hrremo :-V. E>:. estú al!o
.gando uma rnzão qu•J c: L~ niio dei. 

O Sn. ConnEr.A:-V. Ex. disse no seu dis
curso .... 

O Sn. ~llNisTno DO htPEntO :-Quo niio se t.inlw 
pngo por motivo do insLLbordinr.oão? Não, 
;;onhor. 

- O Sn. ConnEJ.A:-V. l!:x. disso qnc foi l'orllndo 
.a .. tomar a medida do feclwmento dn escoln "po!' 
haver indisciplina ; P., .como co_nscrJllCncia do 
fcç!Hlmento por este rnotJYO, nprltcou o desconto 
ela gratificnr:'ío a todos os lentes. . 

O Sn. ~!l!'>IS1'l10 DO hll'Emo_:-:\Ins a n•zào é a 
falt:.1 de cxercicio .• é outra. 

O Sn. CommrA:-0 acto do governo, •lc (}nc 
tudo.dccorrc, só teve umn l'az:io, <>ssa da nllc
gndn indisciplina. .Foi por isso que o go,•crno 
m:mtlo1~ fechar n escola; m:~s ni1o se ton((o li
mitado a este neto,. c Jnandando dcsr·ontnr as 
grn tificações dos I cn tcs, vei n " fazer r c c~ h ir 
umn mcdid:~ de rcpro~~iin tantllcm soi>J'O os qne, 
na proprin opiniiío do governo, nculuuna J'nlta 
llavimn commottilio. 

Mas, Sr. Jlresidcnte, cu continti.o a sustentar 
r]ue o nrt. !}::2 tio~. l!s:atntO$ não ><o npp!ic:o :•o 
caso tlos Jontos rlci.~nrcm de to-r exercido 
por :u:to emanado do guv•·rn<>. Os Jrmtos, ainda 
rtue" rtL~izcs:;cm, nfio p<a!iam ter c.'Wt'eido: c, 
desde que não podiam, 0111 IJor·a ~c apt·cscntass'cm, 
n1iil sc1 como se pos~n justitktll' o acto fJllO os-

··" priyotl tln rcspectil·a g"l'nlilic~o:io. 
· Dtu•an.te n g'LlCI~r·n do 1-):u·n:.::u:.y · t:stcvo por 
inuLLo Lúl!_tpo ~oellnUa n ESct?l~ r,Iifitnr, o, eorno L!s 
lentes nao ttn1tnrn ext~rc~ero trn eunsoqut!nc~a 

. de ordem do goyorno, porccll•wlllll tod,Js os I'OH· 
dmmítos. A DdmiLtir-se a opiniiio <'lo nobre mi· 
llisti'O 1!0 ljtlCO g'OVI~l'llO [JÚtlü,f(lllllldOOiltOlldOl' C( li C 
as circumstancins (IXig;clll o t'eeiHliLlOnto da cs,:oln, 
ti1·nr aus lentes a fP'nLiliea,::"to, ticnl'it ü DrlJilrio tlo 
i40I'CJ'IlO irup<•r sclll.:ll1a!llo Jk•na nos lentos pelo 
tempo que lhe nprollvcr." O at:to •lo nohro mi
nistro pl'ivou·OS ila grnt.incn~iíu dtLJ"ante um moz; 
nws, eom n n1csn1rt rnztio .. podin o g·ovcr·no doixnr 
<lo mandnl·n niJonar tltu·nnto 2. 3 e .r. mczcs. 
01'!1, lJem se v~ q 110 o tegislmlor nfio cogi toutlcstn 
Iw ~o tlwse. 

· Ex.pcdin o nobre ministro cm '~ tlo corrcnto 
no prosicluntc do l'urá um :aviso, que já roi dcvi
<lnmentc clo:;riado pelos honrados ~cnudore> Jll'las 
provincins.do Mntto-Grosso e l'ortwmiHlco. 'l'iY,l 

V. IV 

ta rnbem sntisfal)ão • ciu':{ri'ao Úi ó;;hviso' •. no . Dia rio· 
Ol!j.clat,. c sonti'_nté:rJuOelle'niio·tívesso sido-pu
bl'iif.1do, logo·. depois:·• de· expedido "porrruo cu 
tor·Ja mnis-:nm:>-nrgumentomn •diseÚ:ssfio .cm. que 
me empenhei co'm o<Ilónrndo•.ministt·o dnjustiçll 
acerca do procedimento .. c~uo .. S; .Ex. -tivern com 
rclaQiio no conllictn do nttrrhuição·•Jevaírtado pelo 
prcsHlentc da provincia do Ceará n [lL'oposito tl:~ 
e[,}i~ão municipal ela cirlndc da 'Fortalezn. 

Com o rJLLc, !Hlréur, não posso .cour.orrlar ó com 
n Llüclnrnção que hontcm l't!Z o .nohró·ministro do 
Impcrio de r1ne o scn ncl.;, cm .nadil contJ•ariava 
a dOLltrina sustuntncln pelo seu· collegn da jus
tio:• c,:ont rcJnrno ao !neto n que Ira pouco me 
rcJ<~n . 
. O noJ.rc 1nini~lro tla jnstkn sustentou a lega

I t~nde elo neto do presidente" do Cenrú, c desco
bJ'LL1·llw a attJ'ilmir:iío cm virtude dn rJu:d ·le
vnnt~rn o connicto riuc o governo jLllg'ou [oJrOce
dentc. Si no :•vi~o de 11 deste 'mez -o nobre 
ministJ'O tio Imperio dech1rn, o eom razão, que 
ns nntoridades ndmínistra tiv:1s nndn tum que 
Yiw com clei•.'õcs do ve1·endores e juizes de paz 
niío vejo como s1J J>oderá eoncilinr esta cloulrinÍt 
~om. a CJlle aqui sustentou o ~1obrc ministro da 
J ustJÇa. 

Entr·cmos nu nnalyse ela rjucstão; olla merece 
nlg-mn tlcsonvol dmcn to . 

'l'cntlo·se procedido {! eleição tlc vereadores 
parn n cnm::rll municipal da Fortaleza, !louve 
recurso. a l'CSJlcito da validade da eleição ele duas 
d!ls tres parocbias que con~titucm nqtwllc müui
CJt•io. Em virtude d:'ls decisões do poder ,indiciai; 
os vurenllores e/eilos cntt•nrniiL cm exercício c 
tomnr:un posse ern .T:mciro de 1877, c nesse excr
eicio vcrnwneccratn ntú que, em 3 de .J.nlllO de 
Hlicl, ·o presidente da JH'OI•incin julg-Otl dever 
clcclurar t]liO-o ncúJ•tlfio dn Hclt•çào sobru n elci
tão rb pn1·odlia de .!\Iocejnna ern nullo, porque 
tiuhn sido proftJritlo fúra do prazo legal. -

O Sn. ~IJNISTllO .Do llrmmo:- Isto é dn lt;i. 

O Sn.. r.0nnnr:\. : - NE'ío l;. 
O Sn. ~USI:!-'rno DO IlYPEnto :- .Eti lerei os 

artigos da lei c do rcgul:•monto tlc 187G. 
ü Sa. ConnEJ.\:- .En von t1ntecjp3.r::t rcspos .. 

!;t,lt V. Ex. 
u Sr:. ~IINts·rno Do I~I~Ell!O:- A •JLlo ou dou. 

V .. rt:x. uão nntccipn, não. 
O :Sn. ConnErA : - A Jt'i diz quo, qtwndo n 

í:ol:u;1io niio dccitlir o recurso dt~ntro do p1·no 
Ílilproi·og:n•eJ de :lO tlitlS depois da entrada dos 
rwpcis 11:1 sccretat'itl tlo tJ•iJmrwl, suiJsistirü a dc-
cis:io dojlliz llu dir·oito. · · 

O Sn. .ll!Nr~-rno uo hH'IlUIO-: - Isto dit todn 
fot·•:n ~1o poder judiciul, porque manda ter JlOl' 
fi J'ltlil u iler:isfio recorrida. 

u Sn. ConuEIA:- O que CL1mpre averigunr é si, 
aindn flLWndo n Hchwiio .profir':l a sua. clecisiio· de
[lois rio prazo de 30 dia!', pódc o presidente dn 
provincia tleclaJ':ir nullo o ncórdão do'"tr'ibunaJ. 
u ncúl'll:io da Hel:wão da I~ortnlozn não-foi pr_o· 
fcritlo fúra do prn.7.o: mus ndmittnmos•que":fosse, 
e vojamus si o prcsiclenle du próvincin 'tinhn 
competcncin ]wra nnnullnl-o. - · .... · 

o Sn. ~uNtS1·no no htPF.nto:- A Rolnçro, pu·s· 
s:.dos os ao cli:1s, não doviu proferir ncót•dro; de·"· 
vi :o, nu r.:>t'lll:l da lei, remettcr os pnpois. Eu 
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mo~trnr•ei LLtdo n V. Ex. com o decreto e com n 
lei nél 1_11lio. 

O Sn. Connr,:rA:-0 no!Jrc niinisLro diz.rrno n 
Hl'lnmlo n:io- ch•Yin proferir nc,írdfio .r,·,ru do 
pr·nz!, m:~rcndo; e que, darlo o caso, o presidente 
dn Holntão deyiv d:w eonlwcimento <lo f:;cto no 
dn JH'oi"ÜICiH. i\fns no cnso que so deu no tri· 
bun:d· d;• Fortaleza nilo honYe cxccs~o de pr:tzo 
(Apoi_ados). Os papeis cntr·n!':rm pnrn n sycr:l!tnrin 
ào tJ'ti•UJw! cm 9 de .lnnerro, c o nt:lll''lao dn 
Hol"t'iio ··· dli. 9 de Fe,·oreil'IJ. O tt•tnpo da~ 
C.!l'it~s eontn-~o no pr:~7.o? U nollre ministro sus· 
Jcnln rrno sim; m"" a-<gim não L<'m sido ••ntcn· 
ditlo p.,Jng :mtoJ"idndes jLHiieinrin~. , 

0 ::>1:. MINIS'I'UO DO llli'EitiO:- i\luiLas Ollll':JS 
· l.klnçü;;s e jttizes tem entendido eomo ou. 

O S1:. r:onnErA:- E•·n, portnnto, o cnso do se 
J'êCorN.'r 110 poder lt!~·islatiYO fllll':t dar inlerpro· 
lLH:<'tú anlllelltÍCH ; C nfio tltnr(a O j)t'CSilJellle da 
prO\'ÍHcia nssurnit' ntLrilmitão que nãu tem. 

() sn·. ~!IXISTJIO DO I~ll'rmro:- v .. Ex. s:dJC <J!lO 
n su pen•erlienein dn~ l'éi'Í"s n1ío · in t~:rronrpc o 
[ll':lZO. 

O Su. Corlll!i:rA:-N'o tr·ibunn! cln He!Miio do 
S. l'nuln Jli'Ofi!J'iu-~c uma dcci~f•o olllitor:il qno, 
inclnidn::;_ as l'ériu:-;., serin rúra do prnzo. 0 . .; in· 
Lcn•s,;ndos· Jovnram o f:wtn no Snpl'cmo Ti·ilnmnl 
de .l'iL!"ti,.;a, t•,:quet·endo n l'üSJHJO:.:uiJilidud.c tios 
jrtizes. O ll'iilur~t~l não achou cu!]Ja; c 05 inte
'ru;-;s:Jdo:-; entnndcrnn1 f[tlú, co:nc• ullirno rf'eurso, 
del'i:nn c1il'igir· uma poLivão :'t cnrnnrn dos dcjlu
laúo,;. E,;Ln tomon collhecirnento do nc:-rocio; 
holtYC panJecr· da cOtninissfio ilc eon,;tiLui<'fio no 
~cntido th~ que a docisi:ío i'tJrn profc!'iUa rojrnlnr· 
rncn tn. 

::>i esta é'' inLPllig-oncin fJiW o~ LriiJI!nn••.s l•'in 
dndo, po:·que o [ll'csirlenl.c do Cenní setH•ron-so 
de lia"! 

O Sn. .1.\GUAnlllrl :-Os dons poder•!s, o .i udi
llinl C O Jegi~lóiLiVO. 

O Sn. ConuErA :-Supponhn Ul<JS que o Supreru.• 
Trillun:d não dei! :í lei :.1 vr•t·dmll'ira inLCI'JH'clnçf•o: 
.·~ jni;.: d .. , p~,,e,•dinu~nto dn Helnt·iio o da inle!Ji
g-eneia d:~dn :'i ft,i pelo Sllpl·emo Trilmn:d li JH'C.~i
i1cni•J do Cuaní? (a}loia.tlos). QiJCill lliO den ntii'i· 
IJuil.:ues p:~en declarm· nullo o ndll·diío? D'onrlo 
deduz" HOIJt•e ministro css11 ntteihnit·iio? 

O.< JH'esitlenles de prol•irwin, peln lei rle Hl ele 
AAosto d,; 181t·Ü, l.inh:~m nLtr·illui(.liiO p1·ovisnria 
pur·a jul~:ur tla leg-nliflado du elci(;~O. Depois dn 
lei de Hlí5. proinulg-ndn ex:pt·.,ss:nncHli! p11r11 li
l'nr todn intencnçiío dos ·Jll'esidentes 11:1~ Oltli • 
r~ucs Uc juizes de paz c vorcndnre.~, t'OlllO Jwvia 
Íle l!ll' o' pro>idcnte do Cuneú :~Ur·iiHii((i•o parn tlo
cl:Irnr· nnllo qun!qHee ne,·H·d:io, por(jne foi pro
l'••ritlo corn esta 011 nquo·lln il'l't>g"Uinrirlntle, po
dendo dt! 1nnis :1 nwis u~uJ' diJ:.;sn nltl'iinlil·zio ülll 
1odu tempo 't • 

O nollt·c. ministl'O l'ncorrou no nrL. Sii d:rs in· 
sLnr.cçücs de :L:! ólo .Tn no iro do 187ü, que diz: . 

, As Relncr,es clecidiri•O no prazo improrog-IIVC! 
do 30 dias, enntndos dn dnta do rcccJJiwonti> dos 
l'ospectiyos papeis na secrotnrin, os r·ccrtrsos con
cuJ·ncnLo~ il irJ·c.;.;·ulnJ'iduU.os c vielas que iinpor
Lern n nullidnilo dn qualiflcar;iio; c prowptnmcnte, 
conl'orrnc" clispo~içiío do. :rt·t .. 38 dh lei n. 387 
do HJ Lli; AgosLu de 18W, t;S outros I'OCLli'SOS. 

• Si o l'ccnrso niio fu1· provido denti'O do rcl'c-
1'ido prnzo. 101'-se-lln por fit·me c irrevo;::nvcl a 
dcci>iio du juiz •lc dit•eilo. 

• No c:1so do ser :mnullndn a fJUnlificnçiio, ou 
no do nil•l Li!r sirlo doeididoo recnrso no pr·azo 
c,;t:dJelecido, o prosiucnte da 1\elaçilo, no L" caso, 
enviar:í imrnedi:•I.:HIHJllte no ministJ."o do Impcl'io 
nu curte, e nos .progicJentes nus províncias, ct'•pia 
do respectivo ac•:•rdiío, nllm de proceder-se 
prunlptatnnute :i nova- qnalificuc;üo, u, no 2._0 caso, 
eonununicurú a oceut'I'Citeia, t~fim de provirlon
ci:II'·SC con v·enicntemen I e. » 

O q11c e~te nrtign mnsr.r:• é que a acçiío do pre
sidente rln pr·ovinein dependo d11 r:ommunic~çiio 
que rce••ber do l.li'OSiLlenLe du nela()iio, QUe tem 
de cnviur-ll•e cópia do nM•rdiío ou a decl:IJ•ndio · 
de rrne niio hoaye decisão rwr pnt•to do triiJuni!l. 

·ilCCO!ICU O Jl!'CSidcn LO dO C~m·:'i n!g-um Ollic:o do· 
[ll'l)o<idcntc tln Helar:iio com ossn dcc!:ll"lwfio? 

O prQsidente d;l"Jleln•;vo.cntenden qÜc o t:·i
!JUn:d dovin tomar conhocmwnto do recurso ; c 
hottvc o acônlil" quo o pre:<idcn!e. dn provincin 
jul~wa-so com direito ~e annul.l:~r muto c meio 
dupois rle haver prodUZidO os cllcrtos Jegncs. 

O sn. MlNIS't'no uo hrrEHro:- Por esse nrgu
mcnlo a Heln•;i.io podin decidir no fim de um 
nnno. · 

O Sn. ConnErA:- Si o fizesse, o meio de re
primir· esse cxccs~o nilo é o que empreg-ou o pro-
5identr. do Cear:'•, nem .este de conllicto de nttri
buimio (jtW o llonr·ndo rninistr·o dn,justiçn estabc
lece·u. porqne. não se rn",de dnr attr·i!Juir•lo n fJUCm 
nilo a· t~r11. O meio de reprimit· decisões illeg-aes 
é n responsabilitlade e pnniefio dos mngistrndos; 
"nuncn p11ss:rr pnro n nnto1·idade ndministrntivn 
o direito de declarnr nnllo um nc•h•dfio. 

O Sn. VtscoxuE . no R1o Bruxco :-Assumir 
eompelencia •1 uc nfio tom. 

O t:iu. JuNQt:rmt.~:- O (ll'osid~nle intorvcit1 como· 
podin int.::t·vir o insper,Lor da Tlwsonrnria de Fa· 
zend:~ on li dn Alfandeg-a. · 

O Sn. Viscoxrm DO Hro BH.\Nco :-:\Iinhn clou
LI'inn .; ~' do :~vi~o do noiJt'e lllinistro do .lmpe
t'io, niio niJandono majs ·eslc ttYiso. 

O Sn. Conul~tA :-Si o no!Jro ininisLI'O do lm
perio se tivesse deixndo ficar dentro da dontrin~ 
de s"u nviso de 4 dosle rnez, nlio terinrnos siniio 
de [,~,·al-o; rnas S • .Ex. COill n,; cxplicn~ües 
posLt.H'rore:-; . .. 

0 t:iH. MINISTIIO !lO bli'E!t!O:- A !JypotJrese é 
dill'ercnte. 

O Sil. c;,unli:rA :-E' inll!il'nmontc. n mcsm:~. 
Von ler o avi~o dc.v. Ex. e confrontnr o cuso do 
Pt~rit com o rlo Cearú. 

Diz n aviso (lê): 

O;-; proprioS i!ltCr~sst,do:.; niio }JOd!•lfl r•ec1umar 
erllltl'n n vnlid~de do,;' cluir:ücs siniío ct...ntro elo 
l'r:IZC? do_ ao dius. Entr<'.lll!I~O os )II'I!SidenLCS rhl 
pr·o,~Jncw, de truon• n fc1 ntto co:.ntou nbsoJuta .. 
rnente,- pod••m declar·nr· nullos os 11cór·diios urn, 
dons, Lres mczes dopoi:; de JJJ'OL'I.!ridos, e :rtú um 
~nnu- e unno e moi o, como l'ez o prcsiden Lo iln pro
vinciu do Ceurú ! 

• Ministerio dos neg-ocias do Imporio em 4 de 
Agosto de i87\J. · 

, lllrn. o Exm. Sr.- 1-:m oficio n. ii8 do a 
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do mez lindo, expondo V. Ex. o que tem occor
rido t]uanto ao julgamento dns eletçl\es de juizes 
de paz e vereadores de alguns municípios dessa 
pruvinci:•, consulta o governo imperwl si; an
nullodns, comofornm pela camara dos deputados, 
as c leitões -prirnat•ins de certa;; paroch ins dos 
referidos municir~ios, por vit:ios de organizn~fio. 
das mesas JH•ro,:luaes, devem pn1· esse facto ser 
consiclcradns igualmente nn!las ns eleições do 
juizes de paz e vererrrlot·es J'eitns Hus ditns pa-
rochins conjnnctamente com nquellns ......... . 

O Sr:. ·:Tu:-;ouii:mA ::._ A fazer llrancus as for-
rnigns. · 

O S11~ ConnErA:-Acredito que a minha urg-i:t-
mentnç~o é procedente. · 

O nobre senador por 1\IaLto Grosso. annlysando 
o jnrid.ico a1•iso de <J, rio corrcntf!; manJI'estou 
o reeo10 de que o noln•c ministro do Imperio es
li'!e~sc pa:a retirar-se do gnbinote, e o-nobre 
mJnJstt·o dtsso: ~ Não tenha osso cuidado, pm·
IJUC todos os nuntstros conconlarmn na expedi cão 

Eis a decisfio.: do aviso. • · • 

• 1.• Que, seg-undo o novo regímen eleitoral, 
sendo da exclusiva competencia do podet· judicial 
o julgamento dns cleif'ões do juizes de paz e de 
yercadores, nem o governo pódo intervir neste 
JU!gam<:lnto, nem pófle omlwraçal -o qllnlrruer 
deoisiio do poder legislativo, ainda mesmo MI no !la 
que tiver por efi'<~ito a annullacão de alguma 
clei({iío prim_nria, pot• vícios do or::;·aniznção de 
mesa pm·oclual, perante a qual se lw.1n ctroctnarlo 
a clciviío de juizes t.le paz e de vereadores. Nesta 
malé'rin é intcirnmenle independente a alçada 
dos dons poderes legislativo o judicial. 

• 2._~ Que, si ha inoornpetencia no juizo que 
tiver conhecido de uma elei('~O do juizes de l_J:•z 
ou do verc:~rlot·es, niio é o governo. quem poile 
declnrnl·o, mas o trillllnal dn Hela~fio, que é 
a ultima instnncia pam as decisões desta ordem. 

O Sn. ~uxisTno DO I~IPEUJO : -Eu disse-.que 
ncrcdiltwa muito nos vaticínios tlc S. Ex., mas 
não r! essa vez. 

O Sn.- ConnErA :- .Mns n5o em prova1'elmente 
J'(~ferindO-:;e :.i. diverg-enciu a.cercn dn expedição 
deste aviso_ 9u.e o nol!ro senador por l\Ia.tto Grosso 
f(;Z O Vllttr'lllJO; fOI prei'CllClO as ditnculdtldCS 
em qu-e o nobre ministro se ha de nclwr [Hlra 
rc;wll·er acerca do oJllciC> um que o presidente,dn 
provincia do Cearli deu cbnhecimento 110 govet·no 
dn sua pot·taria de 3 do Julho do :18i8. • · 

O Sn. 1-\r.uAmÜr,::-A dccisiio llca para ns i~a-
lenclas gregas. ... 

Deus gunrde a V. gx.-F1·anc:isca .lfà1·ia Sotli•,: 
Pe1·eiNt.-Sr. presidente ela pt·ovincin do Pará. • 

O Sn. Çonllll!A :-Esta portarin J'oi sujeita á 
npp~·ova~"'o do ::;-ovc!·no. O g~n·erno, po!s que 
ltavt:t uma pretencl!da questao de confl <c to de 
nttribui<:;~o, ou.viu as scctüos de justiça c do Im
poria do conselho de Estado. 1:onformnndo-sc 

0 Sn. ~IIXlSTilO DO btl'Eil!O:-Niío trata da ily
potl!ese do art. 85. 

O Sn. Conm:rA:- Or:•, o rrnc ~c allegou em reln
r,fio ao acórdão dn Helncfio acerna elas eleinües 
inunicipae3 da cidade cln.Fortaleza '? Alleg-oti.-se 
que a compntencia do tribmwl pnrn proferir cs;;e 
acórdüo havia cessado, pelo facto rlc ter expirado 
o prazo cm que o podia J'nzcr. l\fas é exactamente 
o caso do Pará. 

Allegou-se pot·nntc o· nobre ministro que a 
decisão J'ura pr·oferiLln pelo juiz de direito da 2 ." 
vara, rJuando o devin ser pelo da i.", c o no!Jrc 
ministro disse muito bem: 

c Si ha ineompetencia no jltizo rjuc tiver co
nhecido de uma clei<;iío_dejuizes ~c pnz ou \'Creu
dores, não é o· governo quem podo declarai-o, 
mits o tribunnl da Helacfio,qt~e é a ullima inslan·
cin pnrn as tleci~üo:; de~tn orden1. » 

Pois si no Pará o cn·o ou n J'nlta do juiz n5o 
foi motivo para a inter,•ençiio do gov.,rno, como 
c foi uo Ceará, em caso quo so diz equivalente~ 

O Su. mxrsTno no Lllf'EUIO :-O acürdiio não 
foi proferido !lcnti'O do prazo do 30 dias. 

O Sn. CommrA:- Ainda quando provado isso, 
que nfio e~lú, seg-nc-se que llouye J'altn dn parte 
do tribunal, como se diz ter havido no Pn'_rú da 
parle do juiz da 2." vara; o o que decidiu o nobre 
ministro a respeito do cnso tlo Parú '? 

Os cnsos, si niio são idcnticos, siío annlogos; 
a razão de decidir é a mesma. 

O Sn. MJNisTno DO brPtmJO:·- Niio ha uam a 
mesma rnziio, nem a mesma disposiçiio. 

O Sn. ConnEJA: -A V. 1~:\. é difficil con
vencer. 

O Sn. JoÃo ALFilEno:-)fa!Llitn ~olidaricdado, n 
qunu to obrigns I 

com- o paroce1· do i ilustrado relntor, o Sr. Vis
conde de~ AIJneté, c ,npnrtando-se do do;; nutros 
n.1embros d.ns sec<:;~es, o nobrd ministro da.jus
lJça expedm o nYtso de. 2 do me?. pa~S:Jtlo, jul-
gando proeedenteo conflJCto. • 

O que i :•via di lo o nobre presidente do Se
nado, como membro da secoão rle j llstit·:• ? 

O seguinte: 
. ~ LendQ·S<l c~m attenção lodos os documentos 
J mltos, c com bmnnilo -~e ns d:11as nelles mnncio
rwdns, lw rnzfto para acreditar que, J'eita.a clei
cfto municipal em :18iü, !'oram os respectii'OS ve
I;eadoros empossnclos em princípios de :1877, e que 
decorl'ido nwis de um nnno, o presidente da pro: 
vincin, munido da represenla()ilO de alg-uem, pas
SOUII tomnt• conlwetmonto do um fueto legalmente 
consummuclo, isto é, a posso da cnmara ·muuici
pol, verificada nos teJ•mos d:1 lei ele :187:i, art. 2." 
~ 29, e instrucções du :1.87ü, arts. :138 c 139, c 
desc;obt•üulo q.ue um acórdiio dn ~l!"laç~o, que j:i 
IwvJa produz1do todos os seus eflettos, et·a nullo 
por excesso ele prazo, twmdou ontrat• em exerci
cio a c:~nwt•J do quatt·iennio Iludo, e procedot• :í 
nova eloiçfio. 

• Si ti assim, o procudimento do presidente tln 
provincin merccQ uma qtwlilicaciío mais sevorn 
que a de simples nbuso. 

« Por expressa llispo,;i~ão da !ui do :1875 (art. 
2.• §§ :.JO, :H e 3:2) c in~tt·ncçücs ruspeotÍI'U~ (nrt. 
·lf•ti·o' seguintus), o juiz de direito u o unico com
pe!()J.lle para cot:I~rJcet· o decidil· du validade ou 
nulltd:tdo dn eletç:~o de vet·eutlot·es dus cnmorus 
nnmicipues, do moela c nos pru?.os rihi determi
•u•dos, do sorte que. embora se conheça depois 
que ln! eleiçiio continlm uullidade, ninguem 
mnis tem competencin pura decretai-a. 

« E', pai~, tWtdcnte que, depois de mais de um 
nnno dceonido dn posse e (IXercicto da camara 
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municipal un Forlnloza, eleita cm 1876, não JlOuia 
o Jll'Csidcntc dn provincin, por solicilnç1io de nl
;:rucm, cxt:ogitnr rJUC um ncún11io dn Relnçlio, fJUC 
vnlidm•n n elei~iio de urna l'rogtler.in, f'urn prot'o
rido com oxces-;.o de nlgumns liorns 1'6ra do [ll't1ZO 
do 30 clin~, porque é da ludo de D de Fevereiro, 
tendo sido entrcgLWS og papais· na soc:rcttlria n \l 
de Jnneiro, I) m:mdnr. cm virtudo disso, por por
tnL·in ele :J de .TuliLO de 1878, entrar cm exorcic:io 
'' cnm:.ra <lo qnnLricnnio findo c proceder :i nova 
<·leic,üo, Jicnndo sem cll'cito a de 1876, p:·i1•aclos 
do Cargo os vcJ·eildorcs log-n!mente cn1possndos. 

• T:ío rcvo!L:mto pareceu semulhnn te proeecli • 
monto no tribunal dn Uelnr.iio, nli:'ts composto de 
1~:wgistrndos provectos, rJ~te, por SJ.!a ~cz, foi Je
vndo 3 excessos, profcrmdo o ncurd:co que su 
~eh a entro os J13peis jnnfos. 

• A Ilclnoiio, deix:lndo de julgar dn eleitfio, n 
respeito tln rJn:il ~o t'CCO!Tcu, c· declnr:mdo n nlln 
:HJUCJl3 porl:lri3, fJUC niío ct·n nem podin ser oh· 
j·~cLo de l'Ccurso·pnrn esse Li'ilmn:cl, exerceu runn 
nttrilmic·flo qne nfio lhe competin ; e;;lanclo cu, 
neste pÓnto, tio nccttrdo com o illnstrndo relator. 

• A' visl:t do cxJ•osto, entendo qtw' se deve 
julgar procedente o conl1icto: mas entendo 
ta.mbcm que 3 lei c ( pcrrnittn-~c dize!-~ J.o d~
coro elo g-overno extgem que, pelo mtntsterto 
competente, tomo-se conhecimento elo ollicio elo
cumentndo C}Ue o presidente rliz ter dirigido no 
;::·ovcrno impcrinl cm :l tle Julho ele 1878, sujei
tando ü sLw nppL·r,v:u·ITo aqnelle noto, motlinnlt.• 
mais mnplos eselnreêimcnlos, si· forem preciso,, 
rt!im de. 110 mesmo tempo, repron•r o neto illcgnl 
do presidente dn provmcin, seu dclcg:tdo, um 
(•rdcm a resgn:trdnL·em-se os bons r>rincipios-dc 
justir;n c honcsticl:t<lc rln nclministrnoüo Jlllbliea, 
·~ue, folgo de reconhecer, s:Oo os fJllO prul'cssa o 
governo imperi:tl. . 

• .E' t.:sfc o 1ncn pln·cc:er. » 

Com este p:tL•ecer concordaram os consclllCiros 
Visconde de Bom Hetiro c Paulino .rosé Sonres 
de Souza. 

O nobre 1. o scerctnrio, o Sr. consclliciro Dins 
de C:trndllo, trntnnllo do neto do presidente dn 
provinci3, nsBitn se r.•xprimin: 

• O neto rlo prcsitlcnte da pJ·ovincin. de :l ilc 
Julho ele 18i8, mandnndo proceder n nova cleiçiio 
dn C':lmnrn, cn1.burn npoiucJo Pln di~110siçõc~ da lei, 
r1uc lhe confct·em c.~s<' ilit•cilo em cnso~ dctermi
l:ndos, foi irrcg-ulnr, é nf•o púdo ser snstentmlo.• 
. Or:t, O CjllC l!I'Ct~•m!i::un ns l!:!CI1l~J!'OS das sec()ÜOS 
do ,llltperLo e JUSlt():t, oxeep~ao Jctta tló rolntor 1 
Que o governo, no mesmo tempo qno Lrntnssc 
de resolver ncercn do conflicto de allrillni~üo, 
t•)mnssc pelo ministcr·io cornpotontc, rJUC é o tlo 
llllJ·lCI'in. conhecimento '•lo oJ1lcio uo [ll't·~idontc 
~njeit:mdo :i suu np[ll'n\'at;iio u portnrin de :~ de 
.rulho du 1878, :tfim do rt•provat· o tlclo illcg-nl 
do )lrcs1denlo dn província, otn ordetn "J'c~g·11at'· 
ri:tl'I!IH ·Se OS )JOnS Jll'incipios de justi~:t ll li!HlCS• 
lillndo dn ndminisLJ':telio puiJiicn. 

Mns o fJilO vemos? O minisu·o dn jnsti()n •lc
cidin log·o 11 conl!icto de attt·ilmiçi•o cm ~enticlo 
f':l\'Oi'nvol no pre~idente du Jll'OYillCin, eorno si 
Live~se nnHt 31ll'ilmic:1io fJUC n lei lhe ncg-n ex
l•I'<.'Ssa tnen Lo. 

g omlo uslil o :te lo do miuislcrio do 1111 por· i o rc
prov:mdo no rneslllo tempo 11 do presidente cln 
C1•arit de :J do ;Julho de 18i8 '? l.loslc nr:to espero 
tJUO o nobru ministro d<'• conhct,imento no Se· 

nado. Jít devia ter sido expedido; mns ninrla 
niio foi. Eis porrjuo o H obre senador .pOt' Mntt() 
Grosso disso que tulvez o nviso do nobre minis· 
tt·o, dirigidtl 3U prosielcnte do Pará, lhe trouxcssc
complicucüos no minisLor·io .. Porque tem S. Ex. 
demorado a decisão ttccrcn do neto do presidcntC' 
do Cenr:i? Qunntlo livct' dll dnl·n .niio surgiriiC> 
a~ ditncultlndo.s n que nllndiu o noiJre sen3cJor 
por Multo-Grosso'! 

E niio é s,·,mcnLc ~ccrcn desse 3clo do prosi
ilcntc elo Ceurit rJLlC o nobre minisLrG tr.m de re
soll•eJ•; cí ln miJem nccr·c:t do neto ilo vice-prosi
dcn te dn lll'OVincia do Ama;:onns, expedido cm 2. 
do 1\fnrço do nnno pn~smlo. 

O vicC·Jll'CSidento expediu então estn singnln1· 
por·tnrin : · 

• 1." Secr•üo. N: 50.- O vicc-preshlenLe ela 
provincin, "em cumprimento do 3Yiso cxpcdiclQo 
pelo lllinislerio do Imperio sob n. 50~ de 18 ele
Abril de Ul77, consiuer:mdo que ns clcic;ües süo 
fcit3s sognnilo n qunlil1c:nl'1io orgnniznd:t pela 
jLmln municipal, conforme õ nrt. üO d3s insLrnc
çücs quo bni:xnrntn eom o decreto n. üO!l7 c § 11 
n. ·I do :trt. 1." dn lei de 20 de Outubt·o de· 
1875; consiLlcrnndo fJUO n qunlilicn(.'fio l'eita peln 
juntn municipal dest:t C3pit:tl foi 3pprovndn pelo>' 
ncórdüos r.l:t Bclnrfio do di~LL'icto do 10 de Outulm.·· 
c 1(1, de Novem!Jr"o ele 1876; considernnclo que .• 
em viL·tude clos dHos ncórdttos, .n cnmnra do~ 
St·s. dcpntncloR julgoa vülicb n cleieiio dos elei
tores feita pela lltCstun fJualillcnc:uo; c rcconhc· 
CCll como legitimas os <lcputntlos por estes elei
tos; consid~rando fJUO 3 rJnnlilicaoão rwln qn:tl 
se l'ez a oleiçiio de ycrendoi'Cs e juizes de paz foi. 
3 mesma peln qual se fez o de eleitores; consi· 
doL·nmlo que a cferi::üo do podct· legislntivo niic• 
prído set' nullificnch por uclos do poder jutli
ci:lrio de clnta posterior e contradictorios comsigv 
mesmos, som cn'ltir-t•o no absurdo de considurnr
so l'{dida n qnnlillcn,üo p~r3 n c::leição de uleitot•e>· 
c u ull3 pnru a do juizes de p:tz o scrcndorcR .: 
consiLi<J!•anllo quo o' :~cén·dão do 21 de AgnsLo tle
:1877 ti injlu·idko, niio s6 por achar-se cm Jla
gr:lnto con lrnllic~lío eom os flo 10 ue Outubro e 
1~ de No1·em iH·o i.! o Hl7G, como tambem Jlor con
trario ao disJIIJsto no urt. 1l!ü d:.s insl!•ucçüos. 
cilndas, quo nponns pcl'lnillo sejnm dcclnrndns 
nuJJ:cs tts oleiçüos do vurottdorcs OLl juizos de
paz qnnndo Yut•ilicnr::so alg·um dos motivos cx
IH'essnntenLe mencionados no nrt. 86, ~ i. o, d:~s 
i!]strne~ões, que tenha npplicnt·üo nessa~ cl~i
çues, ou (jUando houver JH'UI'n plonn do !t•nudo. 
que tll'ojudi•JtW o resull:crJo da clei~ão, lt~')lO
Liluscs IJUO se ni.io Ller:nn llt\111 constam elo men
cionado :cc(n·düo do 21 de Agosto ; comideL'3ndo 
fJUC OS VCl'C:tdOt'CS e juizes de p37.·. u!Limnmentt• 
eleitos, cst5n nu 11o~sc legnl do seus diplomns " 
que Yctlnr~lhes o oxcrcicio <los cnrg·os popul:n·e~ 
é um 3llentado r:ontrn os sons Llireitos po!itieos, 
do ordem mrcis olcvad3 qnc os civis; rlotcrmina· 
que a camara municipul dcstn cupitnl, do qun
lriennio finrlo, de .confcinnidnLlo com a lei de L" 
de Outubro llc 182R o nviso Llo 7 do .Jnnciro de 
:1858, dê incoutinonlc posse nos vereadores o 
juizes de pnz nov:mLento eleitos.- Communi
quc-sc.-P:dodo dn prosielencin do Amazona,; 
l'll1 2 do 1\'Inrr'o do 1.878.- Gw'lltct·mc José J1Io-
1't:il·ti. lll .. 

Assim, como jü notei na sessüo tlo 2 de J:meirc• 
ultimo, o v ice- presidente do Amazonns nüo h c· 
silou <:m declnrur injnrillico um acórdiio; jLtl· 
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gotl·se trilmnnl superior ti Jleln()ão, o mandou 
rtue' so fizesse o contrario do que havia determi
nado o trilluual competente t.~cla lei da reforma 
eloitornl pnt·n julgar dn validade do clcit.;ão de 
vereadores c juizes de paz ! . . 

o nobre ministro tem de resolver nccrca deste 
neto cxtrnordinnrio drJ v ice- presidente do Amn
zonns; em que se invocam rnzlies que o nobre 
ministro condcmnn no sctl aviso. Espero que o 
nobre ministt·o examinarú esta portnrrn 11arn dar 
n dccisiio do governo, que j:í torda. 

O Sn. M!NISl'no DO lli!PEmo : - Ni'io corre por 
minha conta; lrn mais de um anuo. 

O Sn. ConnEIA :- Si corresse por conta de 
V. Ex., eu o cons'rtraria. Niio posso duvidar de 
que a sua decis5o hn de ser pcrl'oitnmcnto ·de 
accôrdo com o :rvi'so de 11 deste mcz. O que cu 
lamento é rrrw V. Ex. esteja fazcpdo distincções, 
que não se pÇ>clcm fazer cmJaco da lei, para jus
tificar o prcstdcmtc do Ceat·a. 

Na questiio dn Cear:í o nohrc·ministro tem nindn 
n difficu!d:1dc do que o aci'11•dão dn Rclaoiio havia 
procluziclo durante longo tempo os cJTcitos lcgaes. 

O Sn . .JuNQUE mA : -Era cousa j nlgada. 
OSn . .J.\GUAUJDE:-Apoiado; e a cousa jul

gad:1 fa7. <lo branco preto c do quadrado redondo. 
O Sn. MrNISTno no brr>Enro .-Mas tombem ó 

nphorismo do direito que- o que niio é vúlido 
nrmcn 11rocluz cfTcito. · 

O Sn. JAGU.\UIDE :-Mas nnnulln-~e pelos meios 
competentes. . · 

O Sn. ConngrA :- O que o direito não con
sente ú que se fignrc n competencin dn autori
dade adtuinistrativa pnrn julgm· da vnlidndc de 
ac•:n•<:liios. O nobre ministro lw de revolver 
toda- a Jegislnçuo c IJa <lc cheg-ar no mesmo 're
sultado n que chegou o seu collcga, o no!Jro mi
nistro da jnstiçn,.o do não n~har um sú :migo 
de lei qtw confcr1sse aos prosHicntes I] o -proviu
cia a sm::rulnrissima attrilmit'ão de nprecint• a 
vnlidnde dos acúrcli:ios. 

O Sn . .TAGUAnnm :-Com o iJLHJ iríamos :'t com
pleta annrchin cm todos os ramos elo sen•it~o pu
blico ; si isto é licito, tudo mnis ú licito. 
· O Sn. ConnErA :-A lei l'oi dccretndn, como 
disse o nobre ministro no aviso de 11 .do cor
rente, parn excluir a nnto1·idadC1 do governo o 
do~ J.:!I'CSidentcs do lH'OYÍI~C~n na atl!'C_cia(ii'iO das 
O!CJÇUeS rlc YCreadores C ,JlliZL'S lllUntCIJlOCS. 

·Ora, sorin oxtl·:wt·dinnrio que uma tal lei con
tivesse ·tiio incxplica·rcl clisposição, qual a 
do dar ü anloricladu administrativa ..:ompetcnr:in 
para cleclnrnr nullos, no momento em que lhe 
~1prouvcr, acúrdiios cujos cll'citos, como dis
seram os momiJros das scct·uc$ elo lmpcrio o jns
tir'a do conselho de Estado; jú tinlwm sido Jiro
dÜziclos... ·· 

trado L o secretario do. Senndo. c que me foi 
hontom transmiltido, acerca du elei~ão.de verea
dores do município de Snnto Angelo, na pro-· 
vincin do Hio Grnnde do Sul. · 

Eu tinha recebido noticia de que cstavnm alli 
funcoionando vorondoro5 eleitos por uma quali
Jlcn~üo ánnullndn; solicitei iuform:'~'ües, e o no
bre ministro com a fJUC prestou confirmou esst•. 
noticia. · . 

O presidente dn provincin, tendo conhecimento 
do facto, otllclou em i~ do .Junho de 18i8 ao an
tcccssot· do nobre ministro, pedindo que provi
denciasse. O officio termino assim: 

• Em virtudé do exposto,· sendo n hnsc da 
clei<;"ão n respectiva qualilficnçiio, c tendo esta 
sido nnnullada pelo poder compe·tentc, tenho n 

· honr:.l ue submettcr o osstw!pto :\ eonsidernçiio 
do V. Ex:., afim de que se digne de resolver 
como fôr :1cortaao. • 

P:1recc que aindu n::io houve dccisiio. . 
Espero que o nobre ministro igualmente se 

dignar{• tornar cm considcrnçiio este ponto, -e 
prestar infG>rma(!ües no Senado. · . 

O nobre ministro sustenta que ú necessetJ'Ílt n 
intelTcnoão ll a nudicncin dos bispos pnrn que as 
nsscmbléns lll'ovincines... · 

o Sn. ~rrxrs·rno DO I~rrF.mo:-Nestc ponto hei 
do ter o n paio do nobre senador pelo l\Inr:mhiio. 

O Sn . .MgNoEs DE AL~ImD.A:- Sim, senhoi·; si 
fôr n bem du igrrjn. 

O Sn. ConnErA:.,- •.. possam crenr frcguezias: 
e levou a sua opinião ainda mnis adinnte, no 
aviso que dil'igiu no pt·esidente elo Pnrnntí cm 
1. • deste mez, uo qual S. Ex. falia cm conllr
mal!iio do l>ispo, neste caso. 

6r11, 011 contesto a necessidade da nudiencia do 
prelado parn que a nssemhlén possa crcat· fre
g-uezins, f(tlnnto mais n coullrmação do neto pcln 
autot·idndo espiritual. Uma cousa é declarar nc
ccssnria a andiencin do diocesano. pnrn .o exerci
cio ele uma attrilmiçiio da assernbléa provincial, 
o outra cousa é n com•cniencia dcssn nudiencia. 
Q neto nduicional conl'eriu. a nttl'ibuioão üs, as-
sembléns provincincs sem esta restricl!iio'. . 

Propondo o Sr. conselheiro Puni i no· de· Souza, 
rrua1Hio ministt·o do Imperio, um prc.jccto de lei 
de intcrpretnçiio do neto addicionnl, iucluitl cst:1 
disposir.ão no art. 2. • (lâ) : 

• Pai-a o excrcicio da altribuioão conforidu :is· 
assem IJ!éns provinci:Jes pelo nrt. 10, § 1.•, do neto · 
nddicional é neccssaria n nudiencia tlo pre
lado diocesano no tJUC pertence ít crcnçiio, sup
pt·essflo e ulteração clns divisas dns pnrochias. • 

Bem se vê que 8i para toi·nnr necessarin a au
diencia do prol~do ncst<J cuso é precisa uma dis
posit,;iio intcrprotntiva, n5o é n doutrinn isentn d0 
contestação. 

O Su. JuxQt:EmA:-Ptdn mcsmu r:•ziio póclc-so 
invuliclnr un1 ncürdiio sobro tostrnnento, com o 
Jlrctcxto do f(UO levou ·nwis tompo tlo rrue de
viu, ou qunlriLtOI' outro julgnmento. 

O Sn. LEio Vm.r.ozo:-Ahi niio p6dc a outo
ridaclo adminisll':1tivn intervir. 

As commissüos de coustituit,;iío c de nssombl<ia~ 
provincincs que na camnrn dos deputados de
ram parecet· sobro este projecto concordaram 
com o art. 2. o Eu, que tinh11 ontiio a honm de fa
zer ~~1rto de uma dessas conunisslies, discordei. 

0 ::ill. MJNISTllO DO hfl'ElHO :-V. Ex. deve lêt• 
tnmllom os fnndnmen tos ·da sec~iio do conselho 
do Estudo n quem ou otlvi,e do conformidndc com 
clln foi que expedi o aviso. 

O Sn. CommrA:-Aindn tmtnndo do nssumpto 
olcilor:d. devo occupnr-mo cotu o fJLtC consta elo 
um aviso que o no!Jrc ministro dir1gitt no illtts-

O Sn. ConnErA :-A consulta não foi publicada. 
0 Sn. MlN!S'fllO DO IMPERIO:- Foi, no Dicwio 

Of!icial. O meu aviso é de conformidade com o 
pn rccer ela secção. 
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O Sn. ConnEIA : - Eu DponDs recordo-me de 
wr visto o :.viso. 

respectivos prelados ; mas seus actos sobre esse 
objecto não sfio nullos por lhes faltar essa cü·· 
ctÚns~nucia; s~ria pnm desejar !Jllfl os prcsidon· 
tes n110 sancc1onassem rcsoltwues semellwntes 
sem prévia in ftJt·mnçiio dos bis}Íos, e que no caso 
de insistil·em as nssemblt\ns, corno lhos pennittc 
o nrL. W do_:<ulu addicional, inforrnnssem elles 
·:o governo sobm 11 inconvenicnciu dus divisões 
ecclesinsticn::; a qno llOLlVossetu u~~r~·rulo n sancf~Uo 
ntlm. dt: •11W vo~sn l\Iag·estadc fllliHlt'inl, usaiulo 
do d1ruilo qtw lho compele nu nprescnluçiio do·,. 
pt1rochos, não os esl<~beleça sinão onde as dioce· 
ses o roelnmnm~ 

O Sn. ~llNis-rno no Ili!PEmo : - O parecei· c o 
aviso foram publicados em .Tnuho deste nnno. 

O Sn. CommiA :-O IIViso foi cxpt•dido 11 pro· 
posito ue uma questão snlJru app1·oyaçiio clu 
compromis~o. 

0 Sn. ~IINJSTnO DO I~ll'EI1!0;- .E' este a fLUC 
me r<' !iro, mn~ não é ~obre :tmDteria a que V . .Ex. 
cstü se referi nilo. 

O Sn. ConnmA: -.E' no mesmo sentido. Mns 
creio que n parecer Lln sccçiio do Imperio do 
conselho de Estnclo niio foi publicat.lo. 

Como dizin, discordei dos outros me<: brns dn 
commissiio c dei este parecer cm separado (lê) : 

• .Entt.'nde um dos memln•os dns r:ommissões 
que; p11rn o exercício da attribui(;ãO confct·idn :'ts 
nssemlJiéns provinciaes pelo arL. 10 §i. o rlo tlCIO 
ndrlicionnl, niio é condiciio 11eccs.~m·ia 11 nud iencin 
do prelado dioce~nno n.; fJUC perlcnre ü cJ·cação, 
supprcssiio c nllcrneiio dns divisas das pnrochias; 
julgnndn procedentes as rnzões neste sentido pro· 
duzidns pela sec,_.ão dos ncr;ocios d:1 . justit;a do 
eon,.elho do Estudo, na consulta de 2ü de Janeil'o 
de 181.~. » , 

Eis a consulta (W): 
" Senhot·.- Dignon-sc Voss:1 1\Iag-estnrle Im· 

perinl itWIIInbit· 11 esta st·c~fio do eonsrd!Jo de 
li:studo n pres<•nte con>n!tu 'acerc:n das <JUC>tüo,.; 
que se têm suscitado entre a nsscmbléu JH'Ovin· 
ci:tl do ·ccnrli o o rcvet·onclo bispo rlc Pt•rnnrnbllco 
por não lo•· sido este previnmento ouvido nn 
cron{;i'1o de·diver~as frcg·nczins. · 

" Pt•dend<: o hispo. cm sctl ameio de 2ü <le 
Agosto, que a assembléa provincial do Ceará não 
vodia er·e:u· freg-uezh1:", som f]llú precedessenl· 
cct·tas for.malidndcs legnes, entre as quacs entt
n·,cru a sua prévia inJ'ornlll('iiO c parecer f)Ue as 
reg-n:ts c1i~eiplinaros U::t i~·rcja cxig01n pnrn vn1i
dnde <le sc1nclhanLes neto~;' mns não apresenta 
principio 11lgum de direito cm fnvor da sna pre· 
tcnr.:io. · 

"· Poucria nquellc prelado, J'nntlmlo nos cn· 
nonos, mostrar r rue os pnrochos, em quanto ás 
func<;ões csscncwos do seu ministcrio, siio de 
insLitniçfío divinn, que silo sniJorclinnclos nos 
bispo:-0, e que as pnroc hins niio ~rro si não divisões 
das rlioccses estniJclceidas Jl't'O tutin~·e auimW'/111! 
salnle; mns pensa esta secriio, fjllt! todas estas 
alle:l·nções ni"10 t.lrsli'<.H.!Ill o direitO,fJllC o sobc•rnno 
do Bt·nzil Linhn <lo crenr, dividir,,, unit• a;; l're· 
g·uczins eon1o cnlmHlin st:.•r nHtis ennYt'nicnte no 
servi('<) da ig·rcja e no bem du Estmlo. 

" AI! i PsL:'I n )c i do 11 de Outubro ele 1786, ~ 10, 
ond•J expt·c:~snmonle so prohibt• nos t~t'ceiJispo~ 
c bispos lodos os. l'nclus qnc por qunlquer modo 
parer;mn encontt·ar o ampli:<simo pod~r do pn· 
r! rondo "obJ•o as ig-rejas e benolicios do Brazil. 

" Foi esse poder que pulo acto nddicionnl 
pn><sou parn ns n~scmbléns [H'Ovineincs quanto t't 
cre:H:iio · do l'r·oguPzins .. sorn lin1itnl·u lJOJ' ne
nllumn dus elnu,;nlns 0111 que o bispo do Por· 
nnrn!Jnco fJUOt' npoinr-so. 

• r~· cct·to quu o so!JeJ•ano, pal'lllll'Oeeder r:om 
acerto, OtlVia os prelndos e consultnvn a mesa dn 
con•ciencin c ordens, qunwlo dc<:rctnva a CI'Cnçiio 
ou dosmomlJJ'a<:ão de l't'<Jg·uozias. ConVÍI'ia flUO 
os nssemiJiéos IJl'OVi Reinos ouvi3sem tum bem os 

• E' este o parecei· da sccr,ão. Vo~sa 1\Ia"'es· 
tnde Impct·ial resolver:í em suá altn sabedoria o 
fJUC für mais cOUI'Cnicnto e :1certndo. 

" Pnço cm :iü de Janeiro do i8'111.- Caetano 
Jllm·ia Lopes Gwna.- JJerum·.to Pereira de Vas· 
conceitos.- Bispo tle .Antmw·üt. 

Resolut:tio. 

" Como parece. Ptl(;o, lO de Fevereiro de 18~'1. , 
-Com n ru!Jricn de Sua 1\fag-estadc o Impcrndor. 
-Jlanoal Alves Bt·anco. • 

Esta irnpe1·inl resolução motivou a expedicão 
da se:;rninte circnln1·: • • 

• !.IIm. e Exm. S1·.- Tendo Sun 1\Iag-estndc o 
!mpet•ndoJ• onl'ido n sceçiio du justica do cons~· 
lho t.le .E;:;tndo ncercu dns questões suscitadas
entre o ljispo llo :•ern::uniJllco e a nssemldúa lo· 
gislntiv" da pro1•inci'l d.-, Cenl'Ú, por ter esta 
ercado diversas frug·uczi:ls scrn préviu informa
t'iio do refc•t·ido bispo, hOUI't> pot· bem o mesmo 
Aagnsto Scnhot·; conforuwndo-sc com o pnrece1· 
dn so!Jredita S•'cçiio, orden:•t··mc fJUe 11zcsse 
:=.:nbcr· n V. Ex. que, snppo=--Lo n~o possum ser 
consid~:rtHLos nnl !os c illognes os netos dus ns
semblé:lS legislntivns provincines sobre n cl'cncão 
ou divisão de prtt'ftchins pl'lo simples f.1cto "de 
não hnver precedido audiencin elos prelados rcs· 
pectivo~, cmwi1·ti comtudtt rJUe os presidentes 
de província niio s:mccinnem resoJn,iJes some-
I han tos so111 pnívin in rormar·ão do t:tes prelo dos 
e que, no cnso do insisli l'enl~ us n~se1nhléns, comÓ 
lllcs permittc o Drt. 15 du neto nddicion:d, os 
prcsitl•mtes inform0111 :w governo i1n pcJ·ial sobre 
ll incon\ronicnc·in dns divisões ccelcsinstir:ns n 

.qne tiverem nL•gndo" sanct;fio, nllm do que Snn 
1\fagust:tde o Im1wrtirlor,·usnudo do dil·ei!t'• rJnC 
lhe l'Ompete 11~ t!_jll'e~cnt:t!:ãn dos paror:hos, não 
os esl:1bele<:n smao onde ns dioceses os roelama-
rem. -

• O que commuuico n V . .Ex. p:•r:~ sw1 intel· 
1 i n·cncia e ex. c c nçi'10. . 

o• Duu~ ::runrde n V. Ex.-Pnlncio do llio do .Ta· 
neit•o e til ~i tlu F1~,~~~1·eiro de :1S.~~.-illanrwl.t1lves 
Bt'Wtco.-Sr. presillento llu proviucin de ...• 

I) nvi~o n. t,;j;) de li de Dl'zcmlJJ'o de 18ü7 de· 
ela1'n tambcm qrw 11 audicnein dos Jll'olndos, nos 
cnsos de quo se tl'nl~. niio é c~i,.,.idn vor rliSf•O· 
siçfío idg·unw. _oorJHfllnnto sojn do gPnndo con· 
vciiÍ<'ncia, pod<'ndo dur·se hYtlDlhesc om rJnC, 
~orn einbnt·ge do pnrPCúl' eont1·nrio dos 1nosmo~ 
pt•olndos, ucva soll'rcr allcrnção a divisiio civil. 

V<\ portnnlo, o nobre min1slro r1ue o bispo .do 
POI'II:<miHICO npcnns trntnv:1 lln rcclnmnr o <llrctlo 
tio inl'ol'lllat· acel""n !ln crear:ão do ft•egnozins, e 
que o goV<!I'no, tomando con!weinicnto rlo nego· 
cio, resolveu da fórma que ncn!Jo tio í'X]lÔJ', n1io 

~ . . ---~~,:,-. .......---. ... - -- - . \ 

-'~'\{~~:! /}1'-jl,~ •I r. , 

. , v , , • , 'lc· ' 11j 11\J1)11yll}; . ~l'ff, · . , . , , · " .. ~' , . ,) ~ 1\ 1 11' 11 f 'J ' r·· · , ,,, I' 'I (·, ... • ~ •• , ' • 1• \ 
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J•eeonhccendo ~ínfio u convoníouein' dn r'udieneia 
dos pmlndo.< nesse caso. Entendeu-se Lnm!Jom 
rJqc, si n llsSclillJiéu pro1·incial ,;o apartm· do
pnl'ecm· do bispo, o son acto n•io ó nullo. 

O Sn. ~nNrsTno DO IMrEnro:- A nudiencía é 
ubrig,'l to r;,,, .A pnrochin uiio púuu ~CJ' c renda JJOI' 
J'nl!a de instítuiofto cnnonica. Desde rllte não l1.a 
p:tstor, nno lu1 frogi1ozia. 

artigos do J'egulamento provincinl de f. o de Ja
noiro de :l87[f, foi n mesma secç5o de parecer que 
l'nltnva cornpr,tcncín no goveJ·no pam tomar co· 
nhccimento rleste J'ecurso, por·iJuanto: . 

O Sn. ConnEu:-0 al'iso diz IJUC, ~0111 (Hil· 
lmr;;o du pnrcrJr'l' do prelado em con!J·a,·ío, fica 
fei!n a divis:iu l'ivil. O no!JJ·c rninisli'O niio ar;eita 
o~ta dorJtrina; rnns creio rJUC é " legnl. 

~ E.;;tnndo n in~trncr·üo pnJJJic:tn:ls províncias, 
corn cxcepçflo dn supérior·, n Ctll~go da rc.'lpocLivn 
o~s·~mJJJén Jcgislntivn, e rcguJnnrJo .. sü po1~ leis 
provinci:ws, r•m fnce do af't. 10, § 2. 0 , do acto 
nddirJiorw/, e pc1·toncendo ;i receita dessa pro
vincin n irnportnncin rln mnlta, cujn j•eJ,!Vn(;~o só 
príde ser dcc:retnrla pcln nssemiJléa provineinl, si 
osw ontend.,r· quen mcsn1n multo foi indevirln
mcnto imposta: tl'llln-sc de um negocio lnern
mcnte fJJ•nvincínl, e não é cabivol, ilesta h)·po
!he;;e, o t·cc.u,·so do nrt. Mi do r·egulanwntn elo 
conselho de Esiudo. 

O Sn: ~llNISTHO DO hrPmuo:- Alrlm ele muito 
contt~st;uJn, é eontr·nriD ti pr·ntica seg-uida enlte nós. 
Entre nós nfio so ::1prt!sentn ft'Cg"ilCZÍD. sem :-1e1· 
provida e:,nonienrncnlcj. 

• Sun JI.I,~~estade.o Impermlor,Jwvcnrlo por bem 
con fGJrmar-se com este pnrecer, por sm1 imrne
dintn resnlu~'ão de 26 do corrente rnez, e~nrndn 
•·m Cfmsu/tn de 7 au AIJrilnltimo, assim o nwndn 
declnrnr :1 V .. Ex. pn1'D o fazer con,tnr· no pe
lieionm·io,n IJUem dovr•rn SCI' restitui dos os "pnpeis 
que o.ra <levo Ivo a V. l~x.-Den~ gunrde n V. 
Eoc.-Franciscn ;1lal'lrt Sorli·rf Pert•/ra.-S!'. presi
dente dn prol'incin de Goynz. • 

O Sn. r.onm;;rA: -Niio se l1;nla do provimento 
llu IHH·nchin. Tritn .. so unicnmento dn exisLeneia 

k•gal ull.l't·eguezin para os eireitos.civis. 
0 Sn. liiiXIS1'110·JJO !MPEiliO : -l\Jn•, si ni'io Jllidil 

s~r .Provid:t cnnonicMnente, não pódo ler o/feitos 
CIYJS. 

O Sn. ~onnEu : - Mns por·que urro se púde 
uxccnt11r nn pm·te e~piritual, por c!foito da op
po.•dt~fin do llispo, nffo :o;u se:::_:uo que o nclo não 
protlluw os efl'cilos que dellc não dependem. 

Si til•essc s1do approvmlo o projecto de in
rerpretn,,iio do neto nddir:ion:d formulauo pelo 
Sr. conselheiro Pnulino de Souza .•.. 

O Sn. ~IINISTHO DO blPEnro:-V. Ex. púdo 
arg-uruen:ar c0111 a opinilio do Sr. P:mlino Sotii'OS 

_de Souza, nws unicn111ente como.opiniiio. 
O Sn. r."nnr,rA:-A opiniiio dt!lle ost:'1 de :weurdo 

com a de V. Ex. Eu discordei da opinião do 
Sr. consi!lheiro Pauli no ele Souza, como disco ruo 
d:' de V. 8x. ; JlOI'fJlle entendo qne não é in
dtspensavcl, embor11 seja conveniente, 11 tlUdien· 
C:Ítl do JII'OI11d0 (liOCOS<IllO. 

O Sn. llfP.NDES DR AL~mmA:- E' nmn !Jorczia 
um mnturin do religião, o constitucional. 
- O Sn. ConnRr.\:- Eu respeito rnÚi!o a opinião 
tios IJíspns en1 mnlel'ia de an:1themn; nws pe"o 
J!cent'" p~1ra u1io nceltnr esse nnnthema, porqüe 
uve o eu1Llado ue 11poi11r :1 doutrina nn opiuiiio de 
n,m lJispo. Na consttl!a rJue li cst:í ~;;sigJJ:I(lo o 
b1spo de Ancmuria. Finnarlo em sua an!O!'ielado 
l'oi r1ue ousei all'ront:n· a opiniiio "do nu!Jrc Stl
rwrlor· polo :'t!nJ·nuhão. 

Ta miJem ontendo o noiJJ'<' mini:>!l•o do Imperio 
qne as n:-ose1nbJéils pt~o\~inc:incs não tên1 eompc .. 
W11Cil1 [Hif'U legislai' .<Olii'O in.-;!l'llCOiiO SllPCI'illl'. 
E}Jeon!l'o esta opiniiio no :1vis::J qu" S. J!:s:. elit·i· 
gm cm :Jl do mez lin•lo :i JH'''~itlencía da pro\'in· 
r· ia rle Goyaz. 

Diz n n l'iso (ti!) : 

• Mi n istc•J•io- dos neg-ocio:< do Irn neri n.- Hio 
ú,• .r:moiro em <H de :ru'u10 do !Si!J.' 

N~o sei em q ne se fundou a sec~ão dos negocias 
du Impcrio do c,m;;eJho do EstnclfJ [lnt•n declar·:n· 
qno as nsser11bléos provindaes niío têm compe
tcncía pnrn Jegislm· solJre instrucoiio supcl"ior. 

O Sn. ~lfxisTno DO brrr-:nro :-E' do neto 11eldi
cionnl. 

O S11. ConnwA :-I>or isso ui'io posso tomaJ· em 
consielcr'tl!,'1io ns r:,zücs pmduzidas na consnlt:J. 

O Sn. MI.\'rSTno uo biPEnro:-Y. Ex. tenha a 
!JondnLle de dizer o nome do rerrncrentc qna ncn· 
JJog de lu r. . 

O Sn. ConnErA :-Joaquim Fernondcs de Car
v:~lllo. 

:!'.Ias bnstn o que diz o aviso pn r·" que on f!is
culn n lJllcstiiO; e animo-mo a acre<Ji!,n· fJll<J o· 
nobre mini.<tro, si não convencor-se de <JlH' ·é 
verdadeirn a opiniiio que su:;tento,- lw de ficar 
com muitas duvidas acercn r:ln que uHmil'estou. 

O no!Jre minístr·o invocou o aclo ndrlicinn:~l 
em sustentar:iío do seu aviso. E' exactnmcnte o 
acto· ndrlicionnl, qno mo forneco ar:;nmentos 
para sustentar 11 opiniiio r:ontrarin. Não ri a p1·i· 
meit•n VL'Z. C] li O O J'tl{•O. 

.O Sn. ~uxrsTuo Do htPEnro: -Mas vni sus
tentar idü11s singulm·es. 

O.Sn. CommiA:-Poram aceitus pelo Senado 
0111 alguns pr·n,iectos que !•!m votn<lo. O 11obre 
n1inistro vurú si são sing'lllares. · 

u § :!.•do nrt. !O rlo acto t~ddicion:ll diz (ftl): 

• lllm. o gxm. Sr.- Sendo presente :i secr;1io 
dos ncgoeios. do Irnpcrio do c.:onscl h o de Estndo :1 
J!Ctit•fio 0111 l!lliJ Ju:~quim Fomnndes do Carl"nllw, 
h!'llllldo no art. 4i.i do t•egul:unuuto n. !2fÍ. de i.i 

· ~e Fuycroiro do !842, rocnrt•c p:1ra o "'ovorno 
lrnpeJ•wl rln neto do antecessor de V. l~x., qtle 
impoz-liJL• 11 umlla do :120$, sob o l'undamcnto 
ri e hanH' o recorTento, nn rJnnlidadc do profc•ssor 
t'ub/ico de inslt'l!C(•1it) primaria, violndo alguns 

• Comr,Joto :is assembléas provineiuos legi~lt~r 
.wlJre instJ"llÓ'iio Jm/Jiica e estabetr•ciiJu•ntos P''"Jl1'los 
a l'romm·et·a:.ni1o oompreJJOndcnuo ns fnculda
de~ de nwdicinn, os etu·sos .itu·idieos, ncncl~nlin.s 
actualmente ex·isleut~ .... ·., e outro$ qnnest=JUúl' ,,,.,.ta~ 
!Jetechn•ti(O.< de ins/I'UC!!ti'o, r]tle ]IHI'tl o l'nturt) 
J'orcm crendos por Joi""'or:1l. • 
. Ü lllH~ f!ispue O ,1CLO addiCiOna!? Quo a llS~L'Il1· 
bl~a provincinl !em competencin pnt•u legi~lnr 
~OIJI'u a instr·nc\'iio Jlll!Jiicn. O dit•crto da ns~em· 
IJlé:J pl'ovincial 1le legislar sobre n iuslruccuo 
publica ti completo. 



' 

208 ANNAES DO SENADO. 

O Sn. SrL"'EmA DA l\foTTA: -l'údc atõ ~reat• 
universidades. 

O Sn. Cor.nEIA :-0 acto addicional não podia 
servir-se ilo expressões mais ln las poJo que res
peita a essa attribuição das :~ssombléas llrovin
ciaes i deu-lhes com potencia para ·lcgislnr. sobre 
instrucção pu!Jlica sem fazer uenhumn resu·icrfio. 
Elias lo:;:-islam com o mesmo llirfJit·o ~obre a 
instJ'UCI'iio primoria e secundurin como sobre a 
instt·uc,;ão protlssional o superior. 

Qnul "é a limito(iào que o no!Jro ministro pól1e 
aelwr no acto · addicional n essil respeito? A 
limHação, que se cncontrn nesse m·ligo, é quanto 
:\s facnldm1os de medicina c nos cursos j nriclicos 
acttwlnwnte existente.~, !Jcm assim quanto a qual
quet• outro cstulwlccimento cr·caclo no (utw·o por 
ló!t geral. · 

0 Sn. MINISTO DO lMPEntO : - Aim1a ning·nem 
cntcnlleu assim. 

O Sn: ConnEIA: - Têm entenclil1o assim os 
eommcntadorcs do acto :u1clicional; veja o nobre 
ministro o que dizem os::;rs. Visconde do Urtl" 
:;mtv c ·1\!arqucz de S. Yicente. Isto é liquido. 

o·rJllO o. assembléa 11rovincinl não pódo fazer 
ú oppür-so a que uns ·provincias se crccm JlOl' lei 
gern I qunesqucr cstahclccin1enLos de instruc;çtío. 
A assem!Jiúa geral póde crcnr nas províncias es
tabelecimento~. nfio sú de ensino superior como 
!.lo secundado e primaria; ma~ isto não obsta ao 
dircito da assemblúa provincial de log'islar so!Jt•o 
o ensino snpcrior, crcando fac.tllclnc1cs, univer
sidades. ele., si as puder manter, c jnlgar ele 
convenieucia a crcação. 

A n~semb!éa provinctal de Minas crcou uma 
escola de phnrmacia, c estava perfeitamente cnt 
;;cu direito. Si :tté ngora as nssembl~:ts provin
ciacs não L<}m crendo itlslitutos de ensino supe-
rior ó por i'nlla de renda. . 

A- dontrina ú esta: n bem d:.t instrucnfio 
J'•Llblica pnt1cm trniJnlhaJ• concurrontemcnte" a 
nssclnblé~t g·wral e ns ~~sscrnl.tlüa~ provinch1cs. A 
assctnbléa rn·ovincinl rc:.;nln ua pro1•incit• a in
strncc~;to prihlie:l e o g·o,~orno geral pódc n(~:lla 
crcnr"qnae:;qner c~ta!Jeleeimcntos <1e instrucçi'<o. 
Os cst:~bclecilwmlr.s f'l'C;Hios por lei w:ral l'cg·u· 
linn-so JlOr c~tn lei.; n1ns isso urío tolho ns as~etlJ.
JJlt'~us pruvinci:-ars de dccrotnre1n igTtnOS et·cru,;Ues.
ús e;tnlrelccimcntos nmntiilos pd:tti [ll'OVinci:ts 
rcp;ni:tJn-sn pel:1 ll!i [lrovinekd. 

En do.'~.innt '"llJcr como o nobre ministro po
deria o!Jslat· a fJI.lC, por nxcntplo, a pl'Ovincia do 
qne <l Jii!JO o dig-no repru;;ent:mlc creassc, cm 
vez ile umlyccn,uma J'ncnldullc de.t!ireito. Como 
impediria S. E:x. fJllO cs~n ct·cntão so eiTccluus
sc ~ A lei JH'OYi nciu I, crcmHio essa facnldade, ostu
rin perf•:ilnmcntc deutm (]as attl'ibui<:ucs consti
lucionau-; 'tln ns=\crnbléa ; t.! nlío hnveJ•ia tneio do 
:mnullnr essa lei, porqno n ;tssemi.JI<!a geral s,·, 
tem •:ompolcncin para ru\'Og-nr ns leis Jll'uvin
einps nos cnsos expres~nmentc designados no :trt. 
20 llo neto adclicional : não póilc ro\•ag-at• ns leis 
provincines sobre instrucção pnblicu. 

Diz n at•t. 20 a fJllO a cubo elo rol'erit·-me (W): 
· • O presidenta da lll'ovinci:i cnvinrti :i asscm

bléa c governo gernos cúpias anthcnlieus do 
Lodos o~ actos leg-islntivos provinci:ws r]ue ti· 
verem sido 'promul:;:-ndos, ullm de se examinar 
si olfcmlcm a consLitLliçlío, os impostos g-oracs, 
os direitos de outras lll"avincitts, Oll os tratados; 

·casos unicos, Õm que o po,lor legislnti1•0 gernl os 
podcrit revogar. • · · 

De ~arte que n lei provincial fJUO crc:n· um 
instituto de ensino sl!lpcrior ó uma leí complotn, 
fJUO nüo pódo sor ·revogada peln assomblóa gcrnl, 
}Jois qno esta sl> pódc covognr ns lois.·provincincs 
de flUe trata o art. 20 llO acto adcliciona]. 

O Sn. :!tfr::NDES nE AL~mroA:- E os grúos ? 
. O Sn. ComlEIA :-E' outrn qu(lsião. :·':: ,''0 

Ó'Sn. 1\IENDEs DE AÚmroA :-Abnndo .nu opi
ni.'io d~ V. Ex. sollre o direito das nsscmbléas 
provinciaes, nu1s o~ grzlos .... 

- -:0 Sn. SILVEIIlA DA :MOÚA :--Tem vigor nn PI'O· 
vinCin. . · 

O Sn. ConnF.TA :- Os cll'cit'os que n lei provin
cial determinar não se estenderão além da pro
vincin. 

O Sn. BAnnos B.umE:·ro :-Esta é que ú :1. dis· 
tiucçfio. _ · 

O Sn. ConnEI.\ : -Porém dizer, como o no!Jre 
ministt·o disse· em seu aviso, que sobre a in
strncçlío superior as assemiJIGns -provinciaes não 
podem logislar, ú opiniiio que não me parece 
rundnlln. · 

Eu fnllci con1.certn sogurunçn n este rospeiLo ; 
ousei dizer fine, (Juam1o- conclnissc n minlw de
monstro~ão, o nobre ministro, si não Livossc al
tt;!rado ~éu motlo de entender· a llontrinn· eonstitn
cional, havia U.c fiem· com muitas duvidas. 

Pe~o dcscniJl:l si !"ni :trrojndo. 
O Sn. JAGUAnrnE :- A doutrina do nobre mi

nistro ll :mti-Jibcrnl. 
O Sn. ConnEt.\ :-Não tt·nto de saber neste mo

mento qual é a dontrinu IilJcrnl ; trato de saber 
qunl é n dotllrina verdadeira, om Jlrcsunça do 
acto adllicionnl. 

Y0n tratar, o mais rcsnmiLlamente que me für 
passivo!, de OLltros asf'umptos quó tcnlJO de 
sujnitnr ti consiclorn,iio do Senado o do nobre 
ministt·o. • 

O antecessor f.!o actual Sr. ministro cxpMíu 
dons d<:crctos :mtol'iznndo o lt•nnsportc de
verbas o ailrinilu credito,; supplomcntnres i cm 
ambos ess•:s decretos apartou-se ilu loi. 

O ele n. 70Bl de Ui de NovcmlJr;o de :1.878 <.Uz : 
• Não lendo ~i<lo sntrlcientcs as qnnnli~s vo

t~dns no nrt. 2.o ila loi n. 279:2 de 20 de On
lnllro de t~77, <Jne vigorou no ·excrcicio c!-c.l87.7 
-l878, para os 1::~ 22-Facnldntlcs elo modtcma- · 
23- Escola Polytcclmica- 27 - Acaclomin das 
Bel las Artes- 28-Institnlo do~ l\Ieninos Ccg-os
~3-0hras-~G-Evcntnaos-c ~ü- Ollsct'\":ttorio 
Astronomico-Hci 1101" b0m, onvido o ronsolho 
de ministro>, e nos t!lrmos do art. :1.:3 da lei 
n. :l.l77 de O de Setembro de :l.8ü2, autot'izar o 
ministro e sccr·etnrio do Esl:ldo dos negocias do 
ImpcH·io 3 3pplicar :"ts despesas dus mencionadas 
ver!Jns a qu~ntia elo 21Q:()::l2.SU.i, tirada das so~ 
bms do ll 13-Cumarn dos $onocloros-clo rcfc•
rido nrt. 2." cln cilada lei n. 27!l2 de 20 de 
Ontubro de 1877. 

• O Dr. Cnrlos Leoncio de Carvolllo, do mou 
conselh~;, ministt·o c ~ccr·ctario do l~studo dos 
negocias do Imporia, assim o tenha cnlOJH1iclo e 
faça oxecutnr. Pnlncio do Uio de Jnncit•o em 
:1.6 ele NoYomiJro llu :1.878, 67. • lla itHlependoncia 
e do lllll~orio. 

·:. . - • . ~-·""'_,,_: 'j'·~·-· ~ . ~ 
. •·•. I ... 
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• co'm ::t rubrica do Sun ::\Ingostndc o Jmporauor 
-Ca1;los Leonâo de Ctti'Valho • ~ 

01·n,.o que diz o nt•tigo dn lei invocndo neste 
decreto ? Diz : . . 

dcpositamm em \'irtudo diJ execu~:iio n~ovicla 
contrwellcs pelo tiJCsonro pmvincial pM'Ji paga
mento de :1 "/, ~o!JJ•e goncwos de ilnpotW(!fiO. :· 

• O. governo podur:í n11Jllicar ns sobJ'tiS ,·esJ.tl
tantes-das ('COitOrJiiaN feitas na oxc1:u~ãn dos'scJ·vi
'..'05 dcAU1111l :n outras l'llbricns dn lei do OJ't'n-. 
n~ento,.,,·qunndo os ftlndos .VOI<~tlos em nlg-umn,; 
dellns.n:1o. forem bnstantes [)nJ'n ns ruspcctii'IIS 
rieswsus:·· C· houver [H'Ccis:io Llrgontu do ~a tis· 
J'azol-ns. » 

• Art. :J." · Fil:nm rcvogndns as disposir,ucs 
Cfll conlJ'lll'iO. . · • 

• P~•:o di! _DsscrniJJ,·~a Jegisl:!th"n provincinl do 
P11r:m11, 2 rlc .Julho ele .18tH.-"Jf. Enplwasio 
Corrâtt. -Olt'(/ltl'io Roclrigllcs de J1ftrcedo. -lunacio 
Alot•s Con·cia Clli'IWÍI'O, • · 

O l.'~~'''sio'lonte da província negou s·ancr:ão nos 
seg-u1ntes turtnos: . .. 

Con10 entendeu o nobre minist1·o esta dispo~ 
sic1io? l~ntendotl que era sobrn, IJI:W em uco
nómin que podia ser trnnspoJ•tndn, a SOJilll!u exis· 
tente n11 ru!Jricu - Cnmnrn dos ~eJwdo1·es ,...- êrn 
razfio de niio tCJ' hnvido sessã<:J legislath•a 
em -1878. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO J.ln.'.NCO :-Contrn 11 dis
I)OSiÇfiO exp..!·cs~n da lei de :187~! qne.:_dul,i I) C o que 
•: soiJJ':t . .Nuo ha soilrn de servJ~o.nao Je1to. 

O Sn.' Conr.mA :- Est•í clm·o. 
O ontJ'O decreto ó o de n. 7002 de :l6 de No

Yemilro de itl7R Diz (lt!): 
• Niio sendo sulilciente o credito ele 200:001M, 

votado no nrt. 2.• ela lei n. 2702 ele 20 de oíi
tuhJ'O dn 1877 pnrn a ve1'bn-Soceorros pnbli~os 
c melhoramento do estnelo snnitnrio-do cxct·· 
cicio de 1878,-- 1870, Hei por-!Jern, tendo ouvido 
o c:onsclho de ministros, e ncs termos dos m·ts. 25, 
li :1.• c 20 d~ citnda lei, _nbri1· um credito s.upple
meJltm· de Jgnnl qunntJn· pm·a occorrcr as des
pesas dessa noturezn mnis m·gentes crue se lc
nlwm de f~zct• ntú 31 de Dezembro dJ cot·rcntc 
anno .. 

• O Dr. Carlos Leoncio do Cm·vnlho, do Ji1cn 
conselho, ministro c secretario de Estado dos ne
gocios ilo Impcrio, nssim o tenha entendido c 
fari'i1 exccntnr. Palocio do Rio do Jnneiro cm lü 
<lc'Novcmi;ro do 1878, :;7. o da indcpendcncia e 
do Im per i o. 

• Com n rubricn de Sua 1\-Ingestade o Imperndor. 
-Cm·los Leoncio de Carvalho. • 

O Sn. :-.mns'rno DO JMrEmo : - Ambos sfio cln 
• mesma dnta '! 

O Sn. ConnmrA:-Um é ele n. 7091 e outro de n. 
7092, nínbos de 16 de Novembro de :l87S. 

·No projecto clu lei de orçnmonto, que a indu 
vigortl, a ccl"m:lrn. dos Llepntudos nntoriznvn n 
nbcrtut'll de cJ•edtlos Sllllplellwntnrcs tmniJem 
pnrn-mclho1·amento do estndo snnilnrio. 

A commissão do Senndo IH'OJlÕ7. " suptl'ressfio 
dossns- pniDYl"ns. Jion \"O lnrgn discu.ssiio; J.U:1s 
assim se voton. 

Não estavn, poi~, o gOYCl'llO a_ntoriznl.lo a niH'ir, 
como niH'ill, CJ'Cdtlo :-~upplcmcntm· lJill'u melhora

. monto elo ~~~Indo ~nniwrio. A lei sú o pcnúittc 
pm·n-SOI!C:OJ'I'OS [JUIJiicOS, . 

A nssembl1;11 provincinJ do P11rnnú votou a 
seguinte rcsolu(;:io (ltl); . 

• A n~scmblén legislntil'a lll'OYincinl do Pa. 
L•tuul clúCI'eLn : 

• Art. 1. • As muJ•cndoJ•ins, ilirectnmonto im
port~du~ do pniz u~tJ•nns-c,iJ'O, Jll1_1'n consnmo dn 
jll'úYlllCW, 11110 eSI.IIO SIIJCitaS tiO llHJlOStO d1l 3 "/0 
de que tr:tta a lei 11. MJ7 do :w do AbJ'il de 1877 • 

• · AJ•t. 2." A Otl.llio Sl.ollc ,\: Comp., Nnrcizo 
Pcrch·n do Amvcdo o Antonio Luiz du Bitten
eonrt sct•tí rcstitnidn, desdo jú, n itllllOrtnncin que 

Y. IV 

• Volln :i assern!JJ;;,I le~islnti\·a JII'OVÍJlcinl. 
E~tc ,lll'ojccto nfio cçnvc.m nó~ interesses .da p!·o-
YIIH!Jn, JlOI'fJllO fic<~rw elln pt'J\'ndu, por· J'or·ca do 
nrt. 1 ""• de umn p:JJ·te considr:rnYI'I de· sun. 
J'CJHln. Além di~to, oll'ende clJspo . .;i•·iic~ consti
tncionncs ; jiJ'itncir:t:ncn·to exorJ.Jitn ii do dns nt
q•iillli(;ucs cs;:ccilicndns nos ans. 10 c :11 do 
neto nridicion:d, JIOI'fJUC iniCJ'Vt•m r•m ns~umpto 
Ue naturczn éontcnciosn ndrninist1·ntivu c~ rnundn 
J'CstituiJ' f!!Hilll.ins d(<JlOSitadns, cm. virtndc de 
c•.xccn~•iio mo\"irl~ pelo thcsouro pm1•iueinl; cm 
~eg-u.ndo log-;H·, ni"10 :1ttondcndn no§ :1.:-; do art. 
i7U dn con;;titui(;fio do Impe1·io, JIOI'CJIW numda 
L'IIZCJ' a l'Ci'ericl~ J·cstituil'iio " ccrtns c tlctermi
noclns pesso::s, ·1wnmdo ·granel e numeJ·o de con
tribuintes cm iucn tict1S condições c ·estnbclccc 
desig-ualdade entre os commCH'cinntcs protegidos 
pelo nrt: :l." c os rrne rceebem g-cnoros de JluJ·tos 
nncibnnes. r~or este~ 1notivos, nogo Sifnccão. 

• Cll.l'itybn, lO do .JniiJO ele 187\J .- 1llancJcl Pinto 
de Sou::;a Dautas Fil/to. • 

Otlvidns pl'ln nsse,:n]Jién ns commissucs ele fn· 
zencln c constitlli,5o, dcrnm o seguinte pnrecer 
(lê) : • 

• As eommissues J'cunirlas de fuzcndn c con·
stitJlit'~o. depois de !Jum exnminnrcm as r:1zües 
clndn:; por S. Ex.· o Sr. presidente cl11 provincin 
tm·n negm· snnc~iio _no. pr·ojecl'? de lei riPclnrnndo 
•Jne os g-eneros, directamente tmpot·tnclos de·pniz 
estrangeiro, não cslão sujnitos no imposto de a 0 / 0 

crendo llCiu lei n. 4H7 de 2t; de AIH·il de :l877, 
bem como que nos illlpot•tndores nlli declarndos · 
se fizesse· a rc>titnir.üo da importnnciu que de
positnrnm cm virtud;J dn exccu~fio contt•n ellcs 
movidn pelo tltc~ouro provincitll p:11·n a cobJ•nnr~n 
.rlacjucllc üuposto,-vcm dnr seu pnrei!CJ': • 
· • No pt·ojecto de lei J'Clllettido :i snncç:io, longe 

ele otl'endct· qunl q ncw d isposir,fio consti tucioual, 
esta ns;;crnblén iiLliz ·coJ•tnr Õ iJWtldito aimso.de 
estn1' su cubr:mdo um imposto que ellnmio votou, 
e CJllC não podin volm·, um viJ•tudu do disposto' 
no n1·t. 12 do neto ncldicionnl, CJUtl teJ·ruinaJltC
utcnto [H'olli!Je ils ns~em!Jiéas provinciaes .lcgis· 
lar sobre impostos de ÍlllJlOJ't:IC:io. . 

"O Jli'Ojecto-dcvolvido niiooll'ende os intet·essos 
du provi 1icin, úem n lll'il'a de llnt'tc :llgnmu de 
SLHI remln, poJ'rJue ustn sô púdo ser constitLlida 
polns illlllOSJ~ües hmcndas sobre gilJ!eros riU C não 
vunlwm LliJ•ectnmcnle do cstr:mg-e11·o, sofl·undo 
se vrl um dil•or·~ns .consultas do conselho de Es
tlldn o so colli~;e dn lll'OVisão de 7 do Abril do 
i8l8, Íll\'Ocmlu pelo cottsolhoiro Alvos Branco 
lliiJ'n nrmn1· n ~ignillc~viio elos tt•J·mos-diJ'cito de 
impoJ·tai:rio-.· c sóiJJ'O uquolles 11110 eoustitun1n 
J'tmdn i)ecnlinr do governo goJ~nl, (..~11110 siio ns 
tnxns de entracln nns Alrnndeg-ns do Imperio (Vis· 
conde ilo Uruguny; BJtudos Praticos ~ 2:H; Tn· 
vnJ·cs Bastos, u PJ·a·oiucla,. parte a.", cap. Q.•, §a.•) 
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· ' Yotnnclo :dei fJUO lhe foi devolvida, esta ns· 
scmblén,. longe de cxorbit:n• ilns attribnições 
C(IW lho ~iio dmlns pelos nrts. ·10 c H do neto 
addicional, n cllos se t•estt·ingiu; pois uma dns 
ntt!'il~ni~·ões que ella devo 11111is zelar é n que 
.lhe :mJIÕt3 o§ 0. 0 do nl't, 11, do Vt!lnr nn 
:;r~wr.da dn constituiciio c das leis cm sua pro· 
VJDCW, 

• E:, mesmo C(lWntlo niio lhe fosse refJltel'itln 11 
intCl'[ll'l!ta!,'iiO.tlfl II!'L, 2.", ~ :JO, da lei n •. Ml7, ei'lt 
do seu rigot·o~o devei' maud:tr sustar n cobt·nnt•n 
tio Ullt imposto evidentemente inconstitucional, 
c só tlescoberto no pnssndo oxcrcicio, npeznr de 
ter o autor do r~gulnlllClltO do ao de Maio de 
1877, promulgndo JWI'll tJnr·su uxecu~:iio :íquellu 
lei, declnrndo :i The:wur:tria Pt·ovincinl qne os 
genei'Ds <lirect.ameute itnportmlos rlo c:<trnngeiro 
ntío estavnm sujeitns ao imposto de ·a "/n, por niio 
poderem as assemblúas proviuci:ws legislai' sobre 
el!es. · 

• Que •'SSa cobrança é inconstitncimwl, c não 
P•jde continn:n· n SCI' J'cif.a, ú cousa rpltJ its com· 
missüns rcuuidns parece fürn de qrwlquct· Llu· 
vida: c $Ú o espirita in1•entil•o dos que·nrran· 
cnrnn1 .:i ndrninistrtwlio p~lSSlldil urnn intcrpre·· 
tn~iio :•nú ,.c,Jticia, e'm tel'lnos contrnt·ios no setl 
propt'IO acto de 21 de .Ttmho ile 1877, JlLt!Jlicado 
no. De:::mwve d11 Dt•:::cmúi'O elo 8 de Agosto do 
mesmo nnno, podiJt'iio ni11dn sustent:tr q·ue esse 
imposto foi ileeret~do pdn nssembltía. quando 
ell:t <leclnrn o contrnrio pot· um prnjecto de lei 
fJUC lhe é dCI'O)I'itlo por inconstitucional! 

• !ll:mrl:mdo. restitui L' qunntias depo,;itadas em 
virtude tlc utn:t tJxectll•tío inconstitucionnl, ca· 
prichosamen te movida rielo thesotli'O provineial, 
niio exot·biton e:< ta :tssam!Jitln de snas :tttl'ihui • 
{•õcs; pois, scg·untJo n doutt·ina cnsinntJ:t pelos 
1nestrcs dn scieucin, tCtn ns nsst-'nl!Jiéus o tlircito 
de retttittit•, reduzi!' dividas pt·ovinci:tcs o até o 
de conceder tempo para o s•m pagamento; o que 
n_ão ríodcm l'nzer n~.:m o poilet· executivo proviu· 
ctal n~m o poder jutliciat·io, JlOr niio haver lei 
que a 1sso os autot•tze, couto t'eeonher:en" resoltt· 
t;üo impct·i~tl Jo 22 du DczentlJI'O de :W47, dada 
sobl'e consulta de t·9 de Maio desse mesmo nnno. 

• O Visconde tle Ui·ug·Llav, em ~1w jil eitnd:\ obra, 
diz it png. an; tlo vol. 1.~:. 

• Pelo neto addicional eompctc excln~iva· 
Jllonte ús· :1ssmnblth1s provinciae~ Jeo·jsJne soJ)l~c 
os impostos Jti'OYincines, sobro :t su7t arrecada· 
çiio, 1iscnlisnç:io, on1pr~cgo, ele. . 

• Esse amplo· c excl tlsil•o direito aiJrnngc a 
faculclnrle de l't;soh·ol'· :ts questões relntil·ns í1o 
producto dos impostos provinciacs, n respeito do 
•1 un nncl:t podem clispul' nem a asseltlbléu, nem 
u govct·no g'l!t'nl. 

• Púde semelhante clit•eito n:ts rn:tos dns assem· 
lJléas prodnciaes, c em fJlJaCSfjncr que os ponham, 
dnr lognr LI nJJusos, niJijy u portn :10 fnvor· ; .. n1ns 
l1a casos em qnc evidente c uwnif(•sla cqniclnde, 
:pelo tuenos p11de recl:tiu:H' o sem exercicio. 

• Niio so tt·ntn de morcO peuuni:tt·i~, mns tle actos 
de .i us!i()a dist.:t•icionurin do suprcn11! j tll'isdic~iio, 
fJ_ne.n:to ·~nvçm_c 1_1ão po?epl SIJI' c]etx;uJos ao :tr· 
]Jtli'I'! do .J UJ'I.sd IC;(!UüS InlCI'JOI'CS, SI p:!O fJ Uando, O 
fjUü C llllll litlllCII, )JO!]Om Ser SU,JC!LOS 11 l'Cg'l'llS 
eh:ll'ns. .. 

• 1\Ins a consequencia P•íde sor n sns]Jensiio de 
f>Xt)cuçõe,s pundontiJs Jler:mtc o poclet· jntliuinrio. 
St•m du1•idu. M:ts quid illl/c? Em tal c:tso é o di· 

roito constitucional qne suspende. 'Removida a 
:cnusn, cess~ por si o clTeiLo .. En1 caso igo'unl, a 
respeito de din heit•os geraes, igunl decisão do 
poder gernl tnmiJOnt suspendo,. som qrte por isso 
se julgue otJ'ondido o poder judiciaria. 

~ Nos negocias que lho J'ornrn exclusivnmcute 
incnm!Jidos, nns ntt!'i!Jniçôos nas qunes snccede
ram :\ assembléa gcrnl, tem as nssentblt!ns PI'O· 
vincincS, gu:1.etluda n constilui({5o,. o n1esmo 
direito quu e~tn, nntcs da reforma, dava á dit:t 
nssô'mblun g·crnl. • , · -

• 'l'nmbem pelo.referido projecto nfio se deixou 
de nttendor no disposto no ttrt. 17(), § 13, dn con
stitui!,'<iO do Irnporio, por nfio poder snber esta 
ussem!Jién si lta out1·us nogocinntcs nns eondi

.ções dnqnollos que pcrnuto clln viet•nm requcret· 
o ·setl dit·oito. 

• As commi~sõcs reunidos, tendo cm vistn ore
querimento dos negoéinntes a rcuo se refere o 
urt. 2. 0 do proj•·cto, opinannn pnr:t qne se lhes 
fizesse n. rcstitui!,'iia rcquet·ida, por11U0 es,;c neto 
er[t consequencin natural do parecer que d:tYam 
reconhecendo n illegnlidade do imposto· parn n 
co!Jrnumt do qual sull'rinm elles uma execnr.tío. 
Est:tbeiccid:t a rcgrn, todos que dt'lla podessem 
nproveit:tr nsari:nn de scn direito, que o projecto 
de lüi em qncstflo niio roconh0co só pnrn um. 

• Si JH'el'llleél~r a raziio nt.tt•esentnlla em nltimo 
log-nr pelo Bxm. Sr. presidente da provincin, do 
estn!Jelecer·se pelo.pro,iecto de lt.:i ilesign:tldado 
ont·t·e o;; ·comtllercinn tes importadores e os qnc 
recebem gcneros do portos 11:tcionncs, u eonso· 
fJtlencin é que esta assomblón, devendo-se con
t'onnar com o que disse, em sessiio de 27 de Ju-. 
nho do :l877, o deputado ·encarregado rle ~pro
sentar ia n~s(.nniJién gornl n roprcsontução d.o 
commu!'cio desta. ci<lodo, pedindo rcvognçü~ ila 
lei que creavn o Imposto ele :3 °/n, e com n .:ou-. 
clus;io do parecer de nssombléas . pro1•incines, 
aprcscnt:tflo em scssiio da c11nHtl':t dos deputados 
de 22 de Agosto tJo mesmo :um o, revogue o i m
posto tle 3 "/o em geral, yisto não ser possivel 
que so continue n cobrnr imposto dit·ecto·con
tra o preceito estnbelocido no art. 12 do neto 
ntldicion:tl, .o sobro o t]U:11 esta nsscmbléa não • 
quiz e não quer legislnr. 

• Assim, ns comttt issüos s!ío de pnrcccr quo se 
ndopto o projecto t:tl qnnl so acha concebido e de 
novo se remettu ao governo da provincin pnra 
snnccion:tl-o. 

• Saln thts comm-issões, no pnço da nsscmblén 
leg·islativn pro\"incinl, 16 do .TLllho de 1879.
J·ustiniano riu JJ,•llo .-ll. Cai•nril·o.-Joa~uim Bit· 
teucow·t .-Vasconccltos Cltavcs. • • 

O tempo niio me pcrmitte alongnr-me. sobro o. 
ponto principnl do·que t1·nta o pmjccto: mas dc
sc!jO. que o nobt·c ministt·o se tlig·ne de tlur o seu 
csc:larocir.lo p:trecct· sobre n qnestito, isto é, si o 
presidçntt) çla ... JH'_oVin.cút devi~• rccn~nr snnct,;iio n 
Ulllll tltSJlOSIÇUO r.lú lot, (jllO fUI VOtada Clll'rtlSJlOitO 
an nt·t. 1::l do :te to nddicionnl, segundo o fJlllll nuGI 
púdc111 as usscmblóns Jli'OYincincs logisl:tr · so!Jro 
tmpostos rle impot·t:u:iio, 

u pt·csidcntc dn Jli'OYincia nllcg·on rJLle as ren· 
tlns Jll'úl'inuiaes muito soll't·ct·inm, siso ndnptussc 
a prol' idtmcin. lJcsrjo nmito fJUO a provincin do 
l'nt•nn:\ tenltn rcndn snlltciontc, não ·só pura suas 
desposas, como J!Dt'n rcnli?.nl' os melhornmantos 
de que ncco~sitn. · · 

Purn que elln progrida o mais passivei fnço 

. . '"'; ~ \ ... ~ ..... - .. r-.: 1W'!,\.•·.,..-· ... ... 
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;;emprc nrdentes.votos; mns niío desejo que os Es~e· decreto ninda niio foi expedido; .o no
impostos sejam decretados inconstitucioualruente, mea~uo q-ue se fez. para a província do Paraná 

,O.Sn .. ~IINIS'I'no no b!Prmro: :..._Peco 11 v. Ex; niio podin í·ealiznr-se. .. · . 
que me doixc ver n dntn da Jei. Não me recordo Se1 que o :~ntccessor do nobre ministro prati-
~i o!Jujá me veiu ús mãos. (E' satisfeito.) cottucto scmolhnnte. · · 

O Sn. Connm,\.;- O nc:.bre minÍst1·o nonicotÍ o. O Sn. MINISTno no· hrmnro :-Não foi s6 o 
padm .Tofio'·Baptista Fcrreira.Bcllo para deleg-ado meu nntcce3sor. 
do director da Tnstl'llr:ç1io pr·imnr•in e secll.ndnrin O Sn .. ConnmA : - Depeis da . lei~ todos os 
do mtmicipo da côrte, nn provinciti do Pnrnná. actos contrnrios ít clln incort•cm cm censura . 

.Ji1 me o"ccupei com este fncto, mostr·nndo IJUC S -
S. Ex., antes de nomenr· este delcgndo, dcvin pro- O 11 • ~llNis-rno rio hwemo :--=- En explicarei 
mulgm· o deci·eto pnra. que e~tir nntoriznclo, 0 IJL!"C tem hal'ido. 
declarando ns províncias ern lfllO póde hnver dele- O Sn. ConnErA :-O IJUC tem havido niío po-
:;:auo do inspectot· da Instrucr::io pl'imariu o secun- det·:\ provar q no o acto ú legal... . 
aat·ia do muncipio da curte: O Sn. ~rlNISTno oo lMPEnro:- Discutiremo• .A c:rm:rrn dos Srs. deputa•los Tcmel.tcu ao Se- • 
nado, em 12 de Jttllro de 18i7,um projecto de lei ac1ui · 
assim concebido (lê) : · · O Sn. ConnerA·:- Na província do·Pnran:\ ni:io 
.• -A assombléa gÚal -resolve : havia delegado do i nspoctor ~era! <la Instrucçlio 

. p~·inwria c secundária da côrte, c o nobre mi"-. 
• Artigo unico. 0s exames prcparntorios feitos· mstro nomeou um, sem ter promnlgudo o de

nas faculdades c escolas de instt·ncçiTo SLipcrior cr·eto n que et·a obr·igndo em cumprimento dn.lei 
do Imporia • . e pernnte o inspector g-et·al da ln- IJUC acabei de citar, e no IJual devi:r· sct• contem
strucção ·Primal"in c secu11daria do município da piada nqnclla província para a uonwn(.'ão ser feita. 
côrte, e sons delcgndos nas .rrovincias, terno regular·mentc. . 
vigor :l todo tempo; rcvogad:rs ns disposições do· O nobre ministro ha de ter notici.o do qu:e oe
decreto n. :12:ll.i.dc 4 de Jun'~o de 1864 o CJUaes- .correu com a :rssembléa legislativa da pt·ovincia 
quer outt·as em eontrurio. · • . · do·Espirito Santo. . · 

A commissiio do Senado propüz emenda a esse l>t·occuendo-se :\ eleilllio dos memlJros ·dessa 
projecto. No parecer dado .na sessão de 28 do asscÚibléa, como a gran~o m:rioriu dos eleitores 

-mesmo. mez lu-se: pertenciu ao partido conser·vador, os 20 dcpuL:rdos 
• A proposiçiio Í1ão se rcfere·.sfimento aos cxa- provinci:u:Js eleitos eram conservndcn·es. 

·mcs feitos uns f:rculd:rdes e pernute o in~pector A cnm:orn municipal da :Victorin, composta em 
gcrr.l' dn instr·uc~fio dn côrte, mns tamhem aos sua mniorin de membros do partido Jibernl, não 
prestados perante os seus delegados nas provin- apurou siniio tres colleg-ios, declnrnndo que niio 
cins ;.e entende a commissiio diJver oJI"en.Jcer um apurava os outros, porque nelles.tinham votndo 

. additamcnto que ncauteJe abusos. niio só eleitores reconhecidos pela camnra dos 
· • Si ha províncias populosns, nm que func- . deputados,. como outros ainda não reconhecidos. 
eionnm cstalJclecirnentos do ensino secunda rio O rcsultndo clestn. npuraçiio foi ter·em cliploma 
regularmente montHdos, ·outras ha. cm que fal- nove membros do partido liiJet·al, tendo o mais 
tnm taes estabelecimentos, e nüo se .póde contnr votndo pouco mais de 20 votos. Chep;ando o. din 
com· a concurt·eucia de alurmios, o 111uito menos da :1.• sessüo preparatoria, osses nove fizernnt 
do exa'minadores habilitados. Não pat·ece, pois, mesn separada da que organizaram os d<Jputados 
accrtado'autorizar exames em todas as proviu- legítimos. . ·· 
eias, mns deixnr ao p;overno que os faculte nas Os f:rct,1s foram Ievndos ao conhecimento do 
que estejam n:os condir•õcs acima mencionadns.· vice.-presidcntc cln provincin, o Sr. Alpheu 

• Acreseentnndo-se ," por consop;uinte,. no Monjnt·dim, que ndiou a reuniiio ·da :rssembléa· 
projecto, depois das palavras-uns províncias- provinc.inl, mandando, plll'ém, entregar· o oJTicio 
us. seg-uiules-que forem desig-nadas pot• decreto llo adi:nnento á mesa intrusa .. Qu:rndo se tin hn 
-pensa a conunissiio CJ•lc melhor se consultam de reunir a assemblén do pois do ndiarnento, só
os interesses do ensino. • · · mente a rne:m intrusn foi ridmittill:o no pnço dn 

Essn emendn foi :rpprol·acln, c pronntlg·ott-sc a asslnnbléa; os dC>putndos legítimos niio puderanl 
lei de 4 elo Setembro do :1.877, que "diz (lê): cntrur,-n força publica obstou. Os novcjrrcten-

• Arti~o unico. ·Os exames prepnrutorios feitos tlidos depntndos declnr·aram nulln tod:t n eleição; 
nas fnculdndes e escolas de instt·uco·üo superior do e assim vciun ser disso!\• ida do !"neto a nssemblén 
Imperio, e pcraniQ o inspectO!' geral da Instl'Uc- ·leg-islativa da província do Espil'ito-Snnto. · 
çlio primnrrn e sccnnd:orin do município da ct\r·te, • Niio posso ag-01·a cm prcsen•·n do. nobre minis- · 
c seus Jelcgndos nus ]Jr(lvincius que forem dr1si.- tro dar ao ~ssumpto o desctwÓivimento .que elle 
{11Wdas pgr deal'eto, terão vig-or n todo tempo; exige, porque o .tcmpõ ordinnrio da sessão est:\ 
revogadns as disposições do decreto n. :L2:lü do 4· passado; mas niio posso deixar de recordar aspa
do Junho do :18ü4 e qmresquer outras cm con- lavras IJUO proferiu o nobre Sr. presidente dn 
trario. » • - conselho qunndo tr·ntoi desta matol'in .na sessão 

Assim pois, n nomcnção de cblcg-ados do in- de :l:J do .l:meiro (lê): . 
spector get·al da Instl'ltcr.;iio Jlrimnr·in ~ secmulnria • Niio me opponho :\ passag-em do requeri
do mnnicilJio da i:ôrtc nas pi·ovincias niio pódc mento ... 1\fetl IIm nostn ocr:a~iiio é doclnrnr que 
ter Iog·ar sem ser expedido o decreto t•ecommen- o g-oYot·no julp;nn itTeg-u·Jar o procedi meu lo que 
dado pOl' osto acto lcgislutivo, quo conllotl no g-o- t1NO n ussom!Jién -provincial do Espirito-Snnto; 
vet·no a dcsignul'iiO das provincius um IJUO, sérn llorqnnnto cm verdtde ·não se pudo compre
iuconvcniento pllÍ'u a instrucção, pódem hnvct· wnder como nmn par·le dcs~n nssemlJlén por si 
mosns de exames. mosmn resoll•cu sua dissolução. . 
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• Si ou tivesse de llCJ'OscontnJ' n lgLlll11t cousn no 
ror]ltOrimcnto do nolJre senador, scrin no sentido 
de 11 ropur quo todos os pnpeis, tonto os que J'o
rnm envindos ngorn :.i n1csn, corno os r1ue são ro
tJUi~itnc19s, sejn!ll _I'Omott_iclos :'t commis~iio de 
"ssemLlc:IS J.II'OI'IllCJ!les,nlun do rp.1c, cxn1mnnnilo 
os factos, indiqn<J mnn proviclenei:l que, com ro-. 
]tt()iiO no . pns~nçlo, 011 pnr·n , ]1J'ovcnit·. o fnturo, 
sirvu tlo pnr11derro n tnus fleso•·<lons. Semei!Juntc 
occu•·t·cncin, é !Jcm visto, uiio potlin ter n :JcfJLlies
cencin do governo. )I 

J>óis l!c111, o S<::nntlo "PJli'OYOtt llMillC•lln mesma 
scs~iío o J'OfJU<Jl'i:uento qne tii'C n honr·n dcnpre
~cntnr JiCclinclo I'DJ'ios documentos !·JllO csc:Jn
rccen• o nssurnpto ; c no emtnnt.o ntt: este mo
mento ainda n~o vi oram tnes rlocnm<:ntos,qunndo 
o nobre pre~i.den te do co.nsel h o parer:in 1111111i ~ 
festnJ' o dCSI'fO de que v ressen~ promptnmen tJJ, 
p:11·n n comniiss:io competente do Sc.nacto exnnJi
lllll-os o propü1· molliLlas qttc puzesson1 termo n 
semcllinntcs dgsm:mdos. U resultado foi CJUC .•. 

O Sn. J.HmAHIIII~ :-0.• :Jctos Íll'el'nleccrmn 
todos. · 

O Sn. ConHJ;r.\:- ... uma no v!' nssem!)lén pro
viuci:rl eleitn cm const!rJuencrn destes fnctos, 
com t:lll t.a o merecida sevc•ridndo .i ulgnllos pelo 
nobre IH'c.sidon te do .r:~nsc.•l h o, ftmccionot~. -

Pef!o ao nobJ'O mJnJstro que qunndo trvcr de 
occujml' a tril.Junn, trnt<J .deste n~::'nmpto, rlnndo 
osclnrccimonlos ner:cssal'JOs, ]lOIS q uc os . do~ 
cltmcntos niio nos foram rcmcltidos. 

O Sn. Mt;>;JST!l<"> oo I.IIPr~nro:-' En n5o 1110 tenho 
feito clemontJ' em rewclleJ· ns inl'ornw~ücs CJLlc o 
senado rem exigido. · 

O _sn. CnnnEJA :-Uma lei foi PI'Oillulg-nda 
,,utorizmrdo o g'OI"crno ]1111':1 conceder a D. Ca
tllnrina l"OIH!S Corujn melllornn:wnto d:1 .in.llilaçiío 
no Joga!' de pl'ofesso!'n JlUIJIJCII r7e nwnHws '!a 
rreg·ucr.w cln. t..:nncleJnr·w .. O nug·1ucnto do voncJ .. 
lllCntos'n CJUC terin 1lireito cssn proressorn deYin 
ser :~!Jona:lo da rl:•tn d:t lei. J~ntf'(•tonto o nobre 
c:s:-ministro do Irnpe1·io, que dei'f_ott ]lO!' lnJ·go 
tempo de resolvC:J' sobre n prc:t."ll!,'tiO dcs~n pro
fes~orn, IUHnllou pngnr os venciull!ntos du diltn 
da jubil:w1io. E' n Jembr,.nçn que tuniJr, do urn 
de~p~elto." !•.uiJ!icnLlo n,o Dia1·io Ogicjat. Pcc:o· no 
nObre llllllJSll'O f!X:JJJ'IIllC l'RIII {jllebl:lO, · 

O Sn. )IIN!STnr, no hrl'r,illo: -Eu não pr·oco
dcriu dO lll('SlllO TIIO<IO. 

O Sn. Connm.\ :-A·Iei n. 2771 de 20 de Setcm
l.u·o de :l87i CI'COll O pall'Í!liOllÍO UI.• 2.001J:0001~ 
pnru os l.nstitu tos rlos .:e;,·n~ o sllf·dus·JIIuclos. 

·No Ul'L. Ln, ~ 4.n, cliz : 
, A ndrninistJ':J<;1io elo pntJ·imunio de t::uln um 

elos institutrls podcr:í ser conl1:11ln n 11111 consellw 
niio re1n llllL'!"ndo. )> 

E~to eonsolho foi C!'•'nllo Jll'lO decreto n. G7GO 
de :lG elo DczonJ/)J'o tlc J877. 

O patJ•intuH,io do Tnst.il.nto. dc•S cegos eloYn
sc :t :liJO:r..:J2151,U4 o o do In~tJLuto dos mudos a 
:iG: GlGii'!,:lO. 

Não 'sei o rJne tem obswllo :'1 oxecut•iiu do c.lo
c:reto. 

Pc1;u u utt•Jnçiío rlo nobre ministro )1111'11 o rJno 
~o cHCOIILl'tl 1111 Epncn, fulhn fJUu so puJjJil:n liU 
cidodu du 'l'lwrcziJHI, 'l'rntn-~ü du. llll'Ht r.losposu 
pc•la YeJ'IHl-l::oeeot·rn;: Jllllllico~-que du'l"in .snt· i 

pDupndH. Ei;; o que diz cssn. folha cm. :lG do 
Jnnho ultimo (ti!): 

• O Sr· .. José Martins Teixcirn, Jwg·oeinnto ma
tricnl:ldo -destn Pl'nr;n, tendo ~ciçncin . tl~ que 
::i. Ex. o Sr. Jll'esidento dn PI'OVIIWrn tCJIICJonav;n 
estnbclcccr Ll!ll hospitnl, dirigin-Jho nl\l omcw 
propondo-se :1 contt·atm· o supprimento d~s ra
r:ões dinl'ius n cndn cnronno pela qunnt1r1 de 
Ít·czentos o vinte réis; sujeitm~do~so nlén~ disso 
n outras colldidies e onus pi't•cz.~os_· c PI'CV<amt!llte 
combinados pa1:a. {1·7rantil' o contrato. 

• Mais nmpla niío podin sei· n proposta : cntre
t.nnto S. Ex:. niio se dignou do ro~pondcl-n, c 
trps ou rjrwtro dias d•JJlOi:; cclcbron este contrnto: 

d." Oilri~a-sc o contrntnnte a receber no s!tio-
1\lorro de Snnto Anlunio-rlistnntu dcst:. ctd<~dc 
dtws legun>, onde o:s:istem tlnns <:asns r:om a,s 
ncccssnrins necommodncõcsh nlé 'o numero. de mil 
doentes do nmbos os s·cxos e de tor!ns as tdn_çles, 
nfim de serem dcvidnmcnte 'trntndus. 

• 2.• O!Jt·ign-se nu1is n dn1' dinl'inrnentc n c:td:t 
un1 n nlirneninoiio scguinr.o: c:arne 2ti0 ~-ratnn1_ns~ 
farinha 1;2 litro, nr1·oz· 200 grnmmns, monte!g'n 
:10 gTnm•nns,. snl o temporos; ·sendo n oo!'ll(ln 
prejJnt•ndn á sua cnsta c n contento dos me<l.tr:o~. 

c 3." OJJrign·sc n fornecei~ n luz necessarw ·ns 
enfernwrias ::~n·u::t, snbiio, Invng·mn da roupn do~ 
do~ntr:s c j[mí'nmonto os serventes necessnrios 
no custeio d:ts cnfcrmnrins. . 

' O governo por sun parte obri:.a-so: ·. · 
, L• A fornccr•r no contr:llnnte por cmln doente 

n qunntiu d•J quatrocmtos rt!ís diw·ios ! pngn no 
IH'iucipio de cnda mcz. . . . , 

• 2." A pngar o nlnguol do rcfe~rdo ~1t1o contra
tudo peln fJLlMllin do t•·czentos 11111 J'éts mensues. 

• :J.• A m:mdar fncultatiYOS porn ll'atamonto dos 
doentes· todo;; os medicamentos, roupa, . cnnws 
e mnis ~ltensilios nocess:.trios ús enfcrmarrns. • 

• Analyserno~. 
• O contrnt:mte obriga-se a rcccJ)et•no hospital 

ntri o nnmcro de mil doentes, medwnle a laxn do 
quntJ·occntos rclis dia rios po1· cnda um, qno ·o 
governo sujcitn-sé a pagar-lhe no Jlm de cndn 
mn. . 

, Pois bem, r:nlt!nlcmo;; sobro um U1Çl7.; mlrnrt,
tnmos rJUO dnrnnte ollo rornm S!lJlpl'ldos o~ nu! 
enfut·mo~ llxnilos no contrnto; YU,fttJIIC)S u despc><n 
q uc se fnz com cndn um e comyn rcmol·n 1:'0111 n 
dn propostn fJlW S. l~x. ni•o ncL•Jtou. · 

l't•lo cnntrato : 

Dinri:mwntc :..:...1 .• 000 doentes ;l 400 
ré is .... : ...................... . 

POI' llll'Z.-••••••• ;, ••••• : ••••••••• 

Pela. pi'OJIIIS/(t 'l'rjcitnrla : 

Di:ll'inrnentr• :-1.000 doentes n :l:lO 
réis ..................... · .. · .-.. 

Por J.n•.:z ..•.••...••.••.•.•..•..•• 

C"utra a fa=emlct: 

(100,5000 
12: (100,~000 

:120,)00(1 
(}: 600,5000 

u Difi',:rencn mensal............. 2:f100~'1000 
• Sômcnlu <Juunto ilrnryiio di:11·iu mnrcnlln a 

cnlln dounlo. . . 
' ünm ser·in si J'o~so este nnicnrnentu o Jli'CJUJ7.f•· 

nos cot'J•os pu!Jiico~ n notnt:·so; no t:ontrutu llr
mmlo poJo ::;,•, D1'. llell'ol't Yieirn ! 
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SESSÃO EM'H,·DE AGOSTO. 

• J~'-aindn prejudiuial o c;ontrato pelo que so •o, Sn. Conm:rA:-Na· Secretaria do Impcrio 
:existem empregados nddidos, que ·devem ser 
prefe1·idos no provimento dns vag:~s que ~c ele
rem. O- nobre ex-ministro do Imperio teve ele 
fnzc1• vnrins nomcacücs, e co11Linuon a deixar os 
a ddidos . :\ margem: •. 

segua. , 
•-l1nra o sustento diario de c:~dn immigronto, em 

·os nucleos que foram oxtinctos. dava o- go\·erno 
aGls respectivos contrntuntr.s a quantia de :LüO l'éis,. 
e estes or111n obrigados.o fornecer-lhes a alimen· 
tacão ~stipul~da 1~0 t:ontrato do liospitul, com 
cxcepoao Unlcamoute au :LO grammas ·.de man-

E11 conh.er.o os einp1•egndos addidos, c si fnco · 
cspeci.1l mcHÍçilo de um dclles, o Sr. Manoel José 
de Campos Porto, é porque serviu.na niesma soc
çiío rrne cu dirigi, ten'do publicndo uma impol·· 
tnnte obra sobre negocias ecclesiastieo~, da r1 ual 0 
nobre ministro lia de .ter conheeimento. 

teiga!_ . 
• Paro tiioinsig-niflcante àccroscimo nas refeições 

lliarias, pois outra :tltCI'O()ão · nlio enxergamos no 
contrato, nugmentou-so ~ quota com que cm 
mantid:l endn · pesson a mais do duplo, -com· 
240 rtlis pm· dia I convindo observur q no, no 
tempo dos nncleos, os gcncros ulimentjcio~ OI':Jill 
1'2l'utndos no me1·cndo pelo triplo do qne hoje 
snCV. 

Não posso cxplicm· como se tem doixndo ain"dn 
adc!idos este e o.ntros funccionnrios,, qnnndo 
tnntas vogas se tum da(fo na Sec1·etarw do Jm. 
perio. · · . ' 

A quantia que devia ~er poupada ,não se pou· 
• O !{OVOJ'no,nlém dns 400 réls dia rios pa;a ma· 

nutenr,:~o elos enfermos, fornece medico 1"0ttpu · 
r:ama tÍoutJ·o.~ utensílios neccs8w·los tis en(e:·ma,·ias:. 

• N1Ío é-rJxtompormwo rlemonstr:w, en1 fnce dos 
prer.os dos g'CIICI'OS :J!imcnticios actnalmento · 
qu:.~Íllo poclor:·, di~oendcr o contratnntc r:om cnel~ 
doeiltc no hospital, atim de torn~r mais ~nliontc, 
si possível, o dosnce,rto do Sr. fll!lfOI'L Vieira; 
tenhamos es~c lralJnlho. · · ' 

pou. . 
Peço ao nobre ministro que se informe do me .. 

rito desses funcci~nar·ios e veja si jlódc poupar 
:10 Estttdo nccJ•escnno du despe~a. q uundo novns 

Para cada· doente : 
2ij0 gr. de cn1•nc a 210 J'éis o kil ... . 
:l/2 litro de fnritlho a 13,'; n quarta ... ·· 

-200 gr. ele arroz a 200 ré is o kil ... . 
:lO gr. de numteiga a 315 o kil ...... . 

53 
130 
~o 
30 

173 

ré i:;. 

• ·Para ~00 ré is fixados 110 contrato h a uma "dilfe
ron~a. relativamente enorme, que o Sr; Belfort 
.Vi.cira julgou n~crtmlo dispcnsur pn l'a dc~pcs:~s 
·mmdns do ho:<pltal monstro, fundado peln cal'i-
1ctrlc _qnosi plltm•nal de S. Ex., compadecido dos 
JmmJg-rantes aocntcs c closv:~Jidos. · 
E', pois, l1wro diario elo contratante 

cnlcnlndo sobre :1..000 doentes.... 22715000 
Lucr~ mensal.:, •... _ .. :........... 6:8!06000 

• 'l'a~nmos arnrla llg'Oira obsen·n~ão o termi· 
nemos este artigo. • 

· • Nos extinctosnncleosexistium cm·ea de :1.2.000 
immigl':mtcs ,; com clle~ dispcncliu-su mon~nl
mento 137:0001); com os :1..000 doentes do aramado 
hospital vai o govet·no gastar, com snslonto sim· 
plesmentc, :1.2:000~ poJ: mex, cxcltlsil·c o OJ•de
n?do do dous modiCOs n 1 :000,) c;ncla u,-n, os me-

. d1camentos, cnmu, ronp:1 c mais utcnsilios de que 
reza o contra to. 

• Estalwloçn·se 11 devicl:1 !ll'OJlOrç!io c nqnilnte-se. 
ll:1s economws tlo Sr. llelfOJ't Vicil'll tnlvell j:í 
lll)llUncintlns no eco_nom.ico ;:rabineto ;Jc ·rJUC é 
d1g-no aelcg-:,do, dJzendo tor reduzido :1 um 
torço us clcspesns com n seccn, que conlin;"w 
clesw modo a llngcllm·-nos. . 

• Em visr.n, f!Ois, do IJLlO ternos dcmonstl'tldo 
~om nr~up1cntos mcontçstavois, J'osponda·se-nos: 
fOillOS lll.JUStOS OU_ g'llJO\l•llOS li JJ:liXiiO IJUIIli· 
Jlcnudo do motlo por q_ue llzemos o acto do 
Sr. )lei fqrt Vieira, f(UO IIIOti\'Oll OSLO ti O ]WCCO• 
don te art1go deste rol h a 'i' • 

' 0 Sn. MINISTIIO DO hll'lllliO ~-E' t•aso pura 
potlil' i,nfOJ'Illilt'ÜOs ; n_respeitn elo hospital tenho 
eonhceuncnto, mos do conu·nto nfio: 

vagas se ,derem n:1 secretario·. . 
l'ambem peço a. attenciio do nobre ministl'O 

pnra _ uma reclnmac,ilo rJue vou ler, e que me 
foi dil'igilln por um cidadiio que niio co11her.o. o 
Sr. Agostinho elu Souzn fiamos, residente en1l;a
J'nliyb-unn, província de S. l1nulo ... 

O Sn. ~uNrSTIIO no Im;rmro :- Niío Ílodia pro· 
c·urnr int~rmedio nwis valioso. · 

O Sn. ConnmA:- V. Ex. ver;\ si este cicladiío 
tem rnziío c decidir:í acerca de sua rec1:1ma~iío 
como ontf'nd<•r jnsr.o, sem nttender no intel'nlC· 
diario. N1io tenho outro mdo ele prest:1r a esse 
cidndiío o sen·i~'o que de mim reei" mn, c que 
;itllgo dever prestm·,:llw: l'cn11_9 rocc!Jidú algu· 
mns outras reclanwçucs, mos nuo tenho dado no· 
ticia dellas na lrilmna.. . . 

Niío sou procnrador· de partes; son intercssn
do em que ns leis se cump1·am, em que us jns- -· 
tus rcélam:l(;ues sejam attenditlas, e só tr:wo 
par:l aq,ui as r1ne julgo no cas.) de serom p1·esen· 
tes no ::;ena do ... 

O Sn. ~HNlSTno no bw&mo:-En-ncho muito 
lDLn-nvel o procedimento de Y. Ex. 

Ó Sn."Connm.\ :- Eis o IJUO me diz o recla
Tnnnt.e: 

• Pulo documento junto, ver:í Y. Ex. que eu 
c meu i.1·mno l\Iarcolino fomos conridados, cómo 
tiUXiliares, pn1·n a extrncr;ão das listas da CJLl:lJifi. 
cnçlio elos vot:mtcs elo junta mnnicipal. . 

_.- A nossn escr•iptn importnria no qundruplo, 
si fos~e contado o sernoo, como os csCl'i''ães 
con tom a l'uzn em qu:ilque1· auto, mn~ niio temos 
que. qtu:ixm·-nos dn lwrnteza, pois que concor
d:.\mos com o dinrin ele 4(fa c:1da um. 

• Nlio foi por alta 1"fCJ'eapcTo fJUO o D1· .. jniz 
municipal, presidente dn junta; nos incumbiu do. 
sc1'vi~o: ello previ:nnonte officio11 ao Sr. pro"· 
sicleutc da JH'OI'Íilcia, o Dr. Joiio Bnptistn Po· 

, reirn, pedindo nutorizaQiio, o citando o cnso de 
.te!' O Sr. ministi'O do Imporio autot•iz:tdo o presi· 
duntc dn p1·ovincin do lHo de Janeiro c o pt•esi-, 
dento un JLlllta municipal da côrte a nomearem 
nnxilinros. como se võ no Diario 0/ficial n. :13:1., 
dl• ::11 rlo l\Iuio do ·!878. 

• Depoi~ elo consultudo ·o Sr. ministro dó Im
JlCI'iu pelo Sr. Bnptistn Pereiru,,csto, em olllcio 
de 21i de Julho do anno Iludo, uutorizou o pre
siclnnte elo juntn nmniripnl·a chamar nuxilinres·: 



.ANNAES DO S~NADO. 

• Pois, utó bojo, nindo o queixoso o seu irmão 
não pudernm obter· o pngomonto, apcznr qns ro· 
clnnwçücs do Jlresidento da junta ao prcstdento 
da província, • . · · ' 

No D:•uwcrata, que se pu!Jiicn nu cidade de 
Arcas; d:o pr·ovincin do S. Paulo, encontro o 
seguinte J'netu, pur:1 o qual pc~•o a especiaL attcn· 
cão do noiJrtl rninistro (lí!) : ·· . 
• c Um nosso uso;ignante, pcsson ficleuign~, com· 
munica-nos o seguinte !'neto, de quo for t_!'stc· 
munhu, e pnrn o qual cbumurnos a uttcnçao de 
quem competir: 

c Nodi:r 4 do corrente, rullcccu, na cidndt: do 
Queluz, lll'tWincia de S. Paulo, o Sr. Frnncrsco 
Antonio dn Silva Lima. 

• A's H horns do dia 5, dit•igiu-sc o enterro, 
acompunhr.do de grande nmnero .do pessoas, 
para o ceuli tol'io, a cuja portn teve do parar por 
nclwr-se ·clln J'cclwda á chave. Uma das pcssons 
presentes, mrindando buscar a chave cm cosa do 
respectivo vig:rrio, padre Serpa, este ncgc!u-so a 
eutregul-:r, dizendo- que o. fallecrdo nuo e~a 
digno de ser sepultaclo em Iog:n· sngrndo-,retr· 
.ran.do·so cm seguida Jwr·a casa de um sou 
an11go. 

• O c:.1dnvor· foi sepultado om um campo, fóra 
do ccmiterio, junto ao muro do mesmo I 

c '!'iio clamoroso pr·ocedimcnto dn parte ~e um 
ministro lle Duns foi pr·esencindo por mnu· 
meras pesso:ts· I . . 

• Dizem que a cau~a de tal proceder fot-tcr o 
fullecido o costume de fallnr mal dos padres. • 

o Sn. Ml.:\'ISTUO DO I~!I>ERIO;- na dezenas de 
casos destes. 

O Sn. ConnErA:- Peoo no nobre ministro q~e 
providencie•, como cumpro; pois que o~ cenu
terios nüo süo propriednde dos parochos .. Ha un~a 
eircul<•r dccl~trnudo que nos ccmi!erros lurJa 
parn os que mio são cath,l!ieas·logar nao sagrado. 
Todos devem ser sepultados nos cemilorios. 

o·.:sn. DANTAS:- Dou-lhe um apoiado com 
todo gosto. 

O Sri. Connr.:r.\ :- Pnco informat'ües sobt•c o· 
<1ue rel'et·e o Cansert•a.tlci· da pr·ovincia de Santa 
Cnthariua. · 

Tmta-so tle nssumpto dependente do ministerio 
do Imperio. ·· · . 

Passo a Jêr: 
• Qunnto á gmtificação ao Dr. Schntel, di

remos q nu só foi uma voz a S. Fr:mcisco pus· 
;;nnclo JlOl' Itnj:t hy o ulgnmas vezes á fortnleza do 
Santa Cruz e ao lnzar·eto no Ratones, estando, 
J'óra destas, sempre nesta aidacle tratundo de sua 
elinica e no exercício de presitlcnte da cnmara 
municip:tl. · 

c Porém, quanto ganhnrum diariamente os 
Drs. Daymu, 1\Ionteit·o, Argolo e Chauwrd que 
ostiverum em comrnissão nos Jogares da cpi· 
<lemia? 

c Parece-nos, si niío nos ffililn n mcmorin que, 
500.$000 por· mez, o qnc u:í om rosult:nlo ser 
16,SUGü dun•ios, ontretnnto que M Dr. Schutel 
mandou-se pugar 50,$000 por dia ! » 

O Sn. ~uxrs·rno DO brt>En!O :-E' exacto : I?oi 
contrutado pelo presidente da pro\'incia, o qual 
infor·mou que tinha tlireilo a ossn gratiJ!Cnt'i'to, 
pois rcsidintlo na capital, ia ao lagar; cu1 virtu· 

de desta informaç::.:o expediu-se o.a,riso mandando 
pagar. · 

O Sn. ·connEIA :-1\Ins.o presidente rla provin· 
cin informou acerca uns desigualdades qno se 
notnm? ~-· 

O .sn·. MrxrsTno DO bti'Enro :-ln formou a res
peito do direito que tiuhn o Dr. Schutol a rece
ber üO,S tlim·ios. ' _ · · . 

Ó 'sn. Conn~>rA:-l'ifns, segundo o jornal que 
aca!Jci de Jok. houve dosignnlclado, fazendo-se ex· 
cepçfto a J':rvor do Dr. Schutcl. 

O Sii. ~IINtS'l'no DO l~tl'r.mo :- Por ser chefe da 
commissiío venceu mais. 

O Sn. ConnErA:-Sr. presidente, vejo que meus 
honrados collcgas estão l'ntigatlos.... . •. 

O Sn. LEI'l'ÃO DA CuNHA :-Não :rpoiudo.-
. O Sn. ConnErA :-... e que o nobre ministro 

jit me tem feito o favor do ouvir longamente. 
O.Sn. MINISTI\0 DO bti>EniO ;- NÜO-f:Íço mais 

do que me11 dever, 
O Sn. Connm.\ :-Portanto, porei termo ás 

minhas observações, dpixnndo ele analysnr nlgu· 
mas dns emend:ts da commiss1ío, cspecialmeuto 
umu so!Jre a qunl talvez o nobre ministro en· 
tendesse qno cu mo devia pronunciar. c ó a CJUe 
se rcfet·e ú rcp:trtio;1io de que ato! ngõrn tenho sitio 
clw1'e. A hora esttL dcm:tsiadnmontc adiantuda, 
o passndo o tempo· destinado ú sessão .. Si eu 
entrasse nesse exume , Let·in de demorar-me 
muito mais na tribuna. Esperõ, pois, ser rele
vndo, si tlcixo estn mnlct·in cm nttençiío aos meus 
hont·ndos collogns; e peço desculpa por me b:rVCl' 
ulougat!o; o que fiz .só mente por não 1110 caber 
rnnis a palavra nesta discussão. (Muito bi:ml 
muito bem!) 

0 SI\. ~!INISTUO DO brPr.:nro:-A mim deu mui LO 
gosto. 

A discussão ficou adinda pela hora. -
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas for· 

mnlidadcs ~om quo fura roc<:lúdo.-
· O Sn. I•nEsioEN'l'J~ den para ordem .do dia 1G: 

L• pw·to (atd â 1/tora). 

Continun~iio da 2. • discu~siio do nrt.- 2. • elo 
projecto do' lei elo orçamento relativo ás despe
sas do ministcriu do Imperio. 

2.• par· te (â :l/tora O!t antes). 

Discussão dos requerimentos adiados, pela or· 
dom de sua apresontaoão, a saber : 

:1. ", do Sr. Corrcin, pedindo informnoües aros· 
peito da quantia dispentlida com o pngamcnto 
do ordenailo do juiz do dit·cito de 1'agtlarntinga, 
na 'jn·ovincia do Pernambuco. · 

2 .~. do mesmo sen11or, pedindo ·informações 
sollrc a sommn dispendida, no presento exercício, 
com soccorros llUblicos, na pr•oyincia do Pinuhy. 

3. ", do mesmo senhor, pedindo cótiias dos do· 
cumentos qne justific11m n ordem do '!'hcsouro, 
de 1G do .rnnho proximo iludo, relativa no ai· 
cnnco do ex-director das colonias do Itnjnhy o 
PI·incipo D. Peclru; c do acto pelo qual foi no
mondo João Baptista Ferrlli1·a do Brito tlolcgndo 

,,. • ~ ... "--~r-::J'*'\,1.--~ - . . ' 
~ ~"'7.:.1~ 
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SES~t~o· EM 16 DE'AGOSTO. 21.5 

do' iiJspector·· gern"I-dn IristJ"Ucçlío primnrin e se· 
cundaria do côrte, no provincüi do Paraná·. 

~-"i do ·Sr. · .TUDC'JUOJrn;' pedindo infonno{'ÕCS 
de· q LUtes as somnws que· tem.;; o Thesouro rec:e
])ido por emüisiio de ])iJhetcs;<no mez de .Junho 
J'iroxirno pilssnrlo. 

. 5.•, do mesmo seniJOr, pedindo cópin do 
vviso de 20 dc''Dczembro, dirigido pelo ministorio 
da agricultura no da J':lzenrln, acercn do _pngn
mento fdLo pela Estrado do l~erro D. Podro.II, 
po1· desnproprinr:ão de terrenos. 

6. ", do Sr. ·êoJ•rein, pedindo cópia dn neta 
da reunião do conselho de Estado, cm Abril do 
nnno· pnssntlo, na qunl se tratou dn dissolu(.'ão 

· dn cnrnarn dos deput:ldos. 
7.•, do Sr. Ribeiro dn Luz, ·pedindo infor

mnrões sobre os crimes commcttidos nos termos 
de 'Ubernba ·o antros, da ·província de l\Iinns 
Gcrnes; e bem assim rlns providencias tomadas 
para puni~iio dos criminoso:;, 

S.•, do SI'. J;rgUlll'ibc, pedindo. c:rjpin dos oro
cios do firesidcntc do Ce:u-:í, de 25 de Outubro do 
nmio pnssndo c 3 de l\Inio ultimo, nos qunos so 
refere o aviso do-minislerio da justi{,n, pulJiim~do 
no Diario Ofliaiat do 1~ de Julho ultimo,' o do de 
:30·de Julho de :1878, no qual se reráe a consulta 
elo Exm. Sr. consclllei:ro de Estado Visconde de 
Ja~·uurv. 

0.", elo Sr. D:rntas, pedindo informações ~obre 
os processos instnurntlos nll vil/a de MncahuiJas. 

:10.•, do Sr. Corroin.pedindo informações acerca 
das occum:mcins havidas na cidade do Juiz 
de Frlrn. " 
, Ln1•antou-sc a sessiio :is~ horas ela tardo. 

GS.• Se..,siio en1 JI.G_de Agosl:o de 187'9, 

PJIES!OEl"C!.\. DO Sll, V!SGO:s'DEDE JAGU.\lll'. 

SU:\J:\lAU.IO.~J!:xrT~Dll~:i''rT~.-Pnt•occt•os: sondo um dn com•, 
mis:tllo UCJ COII:i~iLuição tio Suna..to soi.JT'O as Cal'tas souato
:riaos du S. '1-'uulo, o ouLt•o da. commissão do· in~trucçl"!_o 
publica soiH'o a mntriculn. do ostuc.lantd AT·thut• \\":Lidomil·o 
dn Sl'l'r:.L 13olforL.-l[on1opio du. aJ'InaJa..- Remoção do 
um Juiz m~nicipal. J)iz~Cill'SO· o roquorimonto do Sr. Cruz 

~~~~~1~~~\~!:~~10 ~~~~~~~~~.fl~lO:l~ .~[:n ,.~~~:~~s~~\0on~~)l ~·~zl~r'!~~ 
Orr.amonl.o Uo Jrnporio. Dilicnr:Jo do Sr. l\Jondes do AJ .. 
Ino1Ua.~2.n l' .. \lt'rl~ DA onotm no OJA-:'-Ordon;H.Io a um juiz 
do dJroito. Discurso do Sr. Col'l"tlia.. Ellcort·nmouLo da clis .. 
cussrro. 

Velho, Oct'nvillno, Silveira Lobo, AllllE'irJn e AI
buquorque, Fernandes rln Cunha, Saruivn, Godoy 
e Visconde de Bom Hetiro. · · , 
· Doixnmm ele compnrecer, sem cnusn pnrtici·. 
pndn, os Sr;;. Hnriio de·souza QLteiroz e Visconde 
de Suussunn. · 

O Sn. I•nn:sJoENTE abri n a sessiio. 
Leu-s~ a nota rln sessiTo antecedente, e, nlío 

lwvendo fJtlem soljrr.• e!la Jlzes;e observações, 
dcu-so por nprll'()vnda. 

O Sn. :1.• SECnETAmo deu.conta do seguinte 

EXPEDIEl.~TE. 

oméios: 
Do :1. n · SCCI'Clfii'ÍO da Cllllllll'a dos SI'S, depu• 

!ndos, c!e :14 do coJ·ronto mez, communicnndo 
CJ,!;le ~· d1ta .cmnnrn ntloptou ovni dirigit·~ sane-. 
çao 1mpcrwl os decJ'elos cln ossom !Jiéa. gernl 
nbrindo ct·eclitos supplementarcs ao ministerio 
do Imperio pat':t ~~s voriJns • SoccOJ'l'OS publicas• 
• Cam~ras elos Sonndorcs e Deputndos • ; does
trnngeu·os parn os empregados em disponiiJili
dnde; e da. uwrinha 1mr~t. collocn(·1ío de plmróes 
nn costa do Imperio.-Ficou o Senado inteirarlo. 

_Da cnmuJ•a numicip:tl 'de UbeJ'aiJa, provincin de 
~I1!1us t;:crnes, CllVi~mdo c,·,pia das :relas dn clcioão 
pr11nann ([a pa t•ochm do Uberabin ha. . 

Cópia nuthenticl\ da nela dn eleir;iio primaria 
n que se proccdon, no anno proximo findo, na 
igreja mntriz dn cidnde do Bom Succcsso, pro
viHdn de l\Iinns Geraes. 

Cópia da a~t:J da formnriio ria mesa c ínstallnrüo 
~o collegio eleitoral pm:u 'a eleicão de um senndor 
a que se procedeu na ctdado do Bum Successo, 
eornnrcn do Stlpacahy, província do }finas 
Get·nc$ . .:.....A: COJJJrnisslío de constituiçiio. 

Bequerimcn lo do Impcrinl J .. yceu de Artes .e 
Oll1~ios esl.nbeleciclo na capital da pro>·incin da 
Bahw, rredmdo a graça de dnr-lhe uma su!Jv:en
{'iio .-A' cnmm iss:io do orou monto. 

HepJ·esonta(iiiO do cng-en h oiro civil Emilio Sla
blembrcchot·, mclnmando.contJ'a o privil<•gio con
cedido·- a C:n·Jos Lnpe!'l'iuro.-A' couunissiio de 
empl'CZ:lê privileg-iadas. 

OSn. 2. 0 sn:cnF.TAIHO len·os seguintes 

Pat•eaercs. 
A's :1.1 horns da manhã acJ,nram-se presentes 

30 Srs. senndores, n s:rber: Yisconde .ele .T11guary, 
Dins de Cnrvnlho, CJ·uz 1\Iuclwdo, Da1·iio de 
.:Mnmangnnpo, J3aJ'ros J3urreto ; LeiTo Vollozo, 
Luiz Carlos, Visconde do AIJnoté, Bnriio de 
l'tlnroim, .fLlDC'JUeira, Paes de Mendonça, Te i· 
xei1'n .Tttnior, B:1rno de Coleg-ipo, Vioi1·n dn Sill•n, 

• Pur11nngu:í, Cal'l'Cin, Vi~conde do Hio Br:rnco, 
lUileiJ'O dn Luz, Diniz, Visconde de Muritiba, 
Jngual'iho, Duuta;;, Allbnso Celso, Diogo Velho, 
.Joiio Alt't·odo, Uchôa Cnl'lllcnnti, Antiio, Cnndido 
1\Iencles, Cunha o Fig-ueit•edo e l\Ia!'quoz do 
Herval. 

• A" commissiiGJ elo constitui{'lío for::im presen
tes as cm•t:\>S imperincs nomo:mdo se1w dores pela 
pt·ovincin de S. !>nulo os Srs . .José Bonifncio de 
Andrada o Silva e Joiio dn Silva Carrlío. Aclwn
do-se npprovntl:t iJolo Senado a eleir;iio n que se 
procodeJl IHlfJUCIIn província pura o preenchi
mento elas v:l.g'ns que deixnr:uu os senadores 
:\lurquez elo S. Vicente e Visconde drJ Cnrnv:ollas 
e reunindo os nomeados os requisitos exig-idos 
pela constitniçiio do Imporio : 

Compm·ocoJ·nm dop'i: os S1·s. Visconde de 
Nictlwroy. Leitiio dn Cunlw, Bariio da Lag-mw, 
Silvoir:1 dn l\Iottn, Buriio de Pirupumu, NLmos 
Gonçnl\•es c Sini mbú. 

Deixaram do comparecer, com causa pnrtici
pada, os Srs. Chicharro, Conclo de BaeJlC!Hiy, 
D~HJllO ele Cnxins, Fausto de .1\guiur, Diogo 

• E' de parecer: 
• Qtle sejam reconhecidos senadores do ·rm

JlCJ'io o convidudos n tomar u~sonto os Srs.· con.· 
seJJ.wiros .JosrJ Bonifucio dtl Anclrncln e Silva e .Jofio 
elo Silv:1 CaJ'riío. ' 

• Pa~o do Senado, :16 do Agosto de :1879.
Ba.rtTo clB CotegizJe, -L. A. Vieira da Silva. • 

Ficou sa!Jru 11 me~a pn1•a cntmr na ordem dos. 
trabalhos, melo, cntJ'etnnto, u imprimir. 



~H6 ANNAES DO SENADO. 

• Foi pt•osclltcl :i commi;;~iio de instrucc.iio pu
!Jlicn n proposit"iio·n. 2:l3 de ii <.lo eot•t•ento mez, 
•rne nuLorizu o go\"CI'IIO a tnnntlm· nclmil.lir, de~tlc 
log-o, o ostndnnt•3 Artltnr \\'nlilemit·o <.lt~ SOI'I'tl 
Hclfat•t a exame du~ Jllntcrins d.n 1." cnLleirn do 
:J.o anno tln Escola cJ,~ murinhn. 

fonte certo, que oju(~~iri·tGiícipã\:dncJuelle termo 
fUt·n.rornovido ;pnt·a um·. outro.·.:. distante .dei! o i.>O 
lcgnns~ 'E'· certO'fJt10 'niío'llu-dnc·partc ·do Dr • .For
Ii andes documontu' ·algum. ·que ;J'evcle .vontade, 
JHJJll n 1111 uencin a c:;tn _ rcírioção. <A. cnmura mu·-

• Unzves dll ortnidt~de ·nutot•iznm o del'tll'imonto · 
lle~tn prctcnçãn, .iú em pal'te ntto11rlidn poló de
creto n. 28i:J de 7 riCl .Tunho nltimo ; e, pois, ..; a 
commiss1ío do parecer rtne s~a discuthlu e :tpJlro-
vada a referida JII'OJlOf;t(;iio. . 

nicipol rcnne~se e: represen(n-,_rici 'pre~idcnte rln 
Jll'O\'iucia, e niio.con.teúte·_'corn i~to.cllnnrn-me ~01;11 
um officio, pcclmdo· qne vcrrOI]ue n exncttduo 
rlesla noticin, e o documento ern que o govet•no 
pnr ventnra fundou-se 1rarn iunn rcmoçiro qne 
niio púlle se nuLol'iznr no pedido deste .i niz nm
nieipnl. • Snla dos commissucs em 16 de Agosto do 

!Si9 .- J. Delphino Ribeiro dn L-tt:::.- iii. F. 
COi'I'CÍlt. • -

Ficon sobre a n1e5n, parn :o"er tomndo cn1 con
sidcrn~'iio.corn. a p~OJl!JSi(.'iíO n qne se l'eferc, indo, 
entretnnto, a Jlll[ll'Illlll'. 

~10:-;''l'EI'IO liA Ami.\D.\. 

Fui lido tl mnndon-se impl'imir, JHil'n entt•nt· nn 
Ol'(!ern dos tt•abnlhos, o projecto do SJ'. Antão, do
durnndo qnc ~ão extensi\·ns :'ts pesso:ts n quem 
pelas lois em vig-ot• compete o IilonLOJlio dos 
<Jilici:ws . 1'111 m·nn11.lt1 as disposiçues do- doct'I;Lo 
n. ::?li10 du S de Setem!JI'O de 1&75. 

Hm!OQÃO DR 1;~1 JUIZ ~llJXICIPAJ •• 

O Sr. C~:•J.llz~J:.acb~~do:-Sr.·prcsidento, 
n:isnmindo o podet· o ministcrio de :; de .T"nciro 
tlt.! l87S, achnV:l·Se vago o c:n·go de juiz nlunl
eipal da ciunilc de l\lintts Novns, c o :tctllnl mi
nistro nomcotlpnra cllc o Sr. JJr. Ir,(nacio Anto
nio l~ernnndes. 

Nfio occnl to que havin alg-rtnw prevcnçfio a 
respeito de~Lc senhor, pot· cansn de nlguni exnl
tnmcnto politico qne mnnil'ostOll cm certa época; 
J11tiS esta prcvont~~üo, corno ligeira nu·v·r.nn, se 
dcsl'c?. :w SOJH'O de suave IH·i~a. A snn pru.
dcnein c estudo das quostues pendentes unt seu 
juizo, a recl:idüo de suas dceisue~, conquistarum
ihc n estimntmiJiil:n e o t•espcito get·n{. Estnvn, 
pois, o Sr. Ignacio Antonio Fernnndes ~ntisfeiLo 
no cxcrcieio rle scn carg-o e os povos darJltclle 
mnnicipio nellc viam umn gnrtmtin de sen~ di· 
reitos e dn-J·ecta :lllrnini~tt·ntiio da justion. 

Enlt'etnnto, sentimentos quo siio J'uceis de cx
)llicnr-se lcvnrnlll o St·. Dr. Fci'Jlandos :1 nspil'nt' 
ii sun remo~iio pnra o Let·rno do cidnde de Aras
sunhr, que dista de l\Iinas Novas cerca tle 15 lc· 
gtws, onde ellc te1•e n ~cr1 bel'cn. 

E dernuis, senhores, l\lin::ts N"ovns elo Bom Sue
cesso, m~tig-n cnpilnl dnritH:lln rcgi1ío, não tom a 
no·rescen<:ia do COIIICPO deste secnlo e nem do se
enio pussndo : jt't suus lnvrns do l~nnaclo c <.ln Chn· 
JWcla não produzem gT:mdo rJunntidadc de Dlli'O 
tln issimo,quc toenvu 2:l r]uilulns, j:í o son :tlgC>diío 
do l'elp» comprido ni•o cneontt•n nesta capital 
pt'r.M IJI\~tnnlc JHII'll cobrir as dc~pcsas tlc [WO· 
dnci,,i'to c de c:11'reto, uo pn~so que n c:illacle do 
At·assun h~· ,si l.undu a qnnLt'O lognas du em bocad tu·a 
do rio deste nome, no .ler]uitinlwnlw, vin 
surgit·cm odificn~ilcs de todo" os pontos e o 
sou pot·to constnntcmcnlc ft•eqnentnclo 11or 200 
o nt:ds. hui_:eo~. Ji:l'n, P!li_:l, nuLur:ll eslo desejo, 
c~ln n~ptrn<;no, Umn pellmto mesmo neste seu
lido JliiO UlllOI'iZUYll U set• t•emuVido pura lUll 
ntttro termo, t•cmo•Jiío rtU•J 11iip solil!itou; gntro
t:mlo, elwr;n a Minns :'\ovns 11 noticin, como de 

Nüo Lenho em vista ::tCJUÍ nem itlerimianr n re
mor,ão pot·que não sei si <Í exactn, por IJllllnto 
clla" "indu ni•o foi pniJlicndn no expediente oJ'tl
cinl. nem fazet· di~to tltetnn tmt·n nt·gniçue~ .; 
lirniLo-rne a cunipt·ir a missão que me foi incull1-
lJil1a pe,la cntmn·n !llllnicipnl lendo o ptlicio del!a 
c n cu]mt nuthcnltca da reprcscntnr;;:•o que clt
rig-iu no lll'CSiclonl.o dn provinr:ia o r:onclnirci 
corn um ruquerimento. 

Eis o officio (18): 
• 111m. c Ji:xm. St·. --'-A r:ttlllD.I':l municipnl da 

cidade de Minas No\•as, cm scssiío ordinnrta rle 
hoje, t•esolven t•eprcscnLnr no Exru. lli'esillcnle cln 
pr;JVincia conLI'n o neto dn remoção do !Jnchnrcl 
lg-nncio Antonio Fcl'l~anlles, juiz municipal deste 
termo,_ c bem nssirn tnlilSIItiLLir. c•jpin ela repre
scntnçao" nm dos scnndot•cs mtnctros. 

Assim, tem a canwrn n honra de enviar a 
V. Ex. essn rcprcsentnr;;ão, por cópin, c pede que,
como org1ío !la mesma, se digne de tomar as pro
videncias pot· elln. recl:llllllclns. 

Deus gum·do a V. Ex.-!llrn. o gxm. Sr. se-
nadot· Antouio Candido da Ct·uz !lfr,chnúo. • 

Pneo da cnmnt·a municipal, cm Minas Novns, 
:!2 dê Julho uo 1879.- O pt·csidcnl.e, .ToS!i /lento 
Nouuât'Ct .-Ft·cmcisco Fcl'l'eil'ft dct Costn.-Lucas 
José dct Cosca.-.Cal'los Cclt!stl·no Jostf Estcvcs.
l1larciano CorriJa dct .Rocha. » 

Eis a cópia dn roprcscntaç1ío dirigida no prc
sid.enLe da provinci:l, auLhentieacln pelo secre-
tario (lê): · 

• Illm. cExm. Sr. -A cnmara municipal de 
l\rinn;; Novus, tcmlo noticia do estm· removido ou 
prestes a ser removido dcsto termo, contt·a sua 
vontaclu, o seu juiz nHtnir:ipnl, Dt·. Tg-nncio An
tonio Fern~ndcs, · qriC sempt·e se tem disiingllido 
por sna probidade c nmor :'1 justi()n, resolveu 
cm sna sessfio de hoje represcnw I' n V. ·Ex. ~ 
conLrn n pl'ojertndn rcmo~~o. que, a ronlizm·-so,' "· ,·, 
sor:'l nltatucnte inconveniente :'1 bon udminis
lrtll'1ío dn jnstil'a o nos bem cntendiLlos intoresses 
dos' hnbitimtcs" d.cste innnicipio, fJUC se jtiig:mí: 
felizes pot• possuírem t1ío distincto mugisLrndo: 
Ha mais ele um mez, Exm. S•·., fJUC corre 
semclhunte banto, cndn din com nwis insistoncia, 
e sniHJ cstu cnm:n·a que em todns ns partes anelo 
chog·n n l'ntnl notiein é ge1•nl e unnnlme o scn
litucnt" dos hal.iitnnlcs, os qn:te~. de posse· de 
um juiz itllJltli'Cinl, t·ceLo c dcsinteressuclo, qurJ 
u todos, indisLincL:unenlc, acolho com o mesmo 
espirita do _jusliçn, .vêm··so_com _gr11mlc m~gmt 
nruen,udos de perder umn Lao so111111 gnr:mtm de 
seus rlit·eitos; sentimento este llHtilo mais :•ccen· 
tLtndo nuiJllOlles rp1o snlJcm, corno esta cnmnra, 
r!LH.l o diLo jnil-. níio pcdill rernnçiio sinfio·pnrn o 
tet•tno do Árussnall~', o qnn nito se lho deu. 
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. N~o é<a-jloíiticí:i;.,.Exm:O,sr., que inspira 9stn 
camnJ•a, .:POIS que,~ ,sendo, conservadorn, estu se 
refe1·indo li· um')ibeJ•al.conhecido; c cujas. con
vicç!Jes •. não .. d<~tnm do hojÍ), ;: é' o bem -publico só 
que . a ,Inspira para·:reclnUJ1ll' cor.n o devido res
peito· çontr·n··umn mcdirb. tiio .ediosa e que G 
unanimemente -reprovada .pelos ··Jrabitn ntes deste 
município, e por .-rsso estn cumnro, flel interprete 
dos sentimentos de seus municipe~, repr·esontn 
n V. El\:., nn fórmtl (•XPO.!Itn, c pede li V. I!:x. se 
digno subrnctter esta ropt·cscnWflãO ne Exm. JLli
nistro du .i ustiçn, ufim de que não se pr·omulguc 
<) l'atul d<!creto ou, caso tenha sido promulgado, 
~eja log6 rovofl'ndo. Estn cnmnra espera . lJMc 
V. Ex. ncollwrn seus votos com betl•Jirolcncw, e 
de governo Imper·inl cspern justi•:n· . 
. Deus g-unrdc a V. Ex. -IIlrn.c E:tm. Sr. Dr. 

;\Innool .losé Gomes -na helio Hot·La, muito digno 
presidente . desta provi H cio.- P::tflO da cnmara 
municipoi r.lc Minas Novas, 22 de .Julho de f87fl. 
-Lucas José dtt CosUt.-F1·ancisca Ferreira tia 
Cosltt.-Bcneclicto Jll'ctrthts tios Santos .-Marciu1w 
CorrtJa da Roclta. -Carlos Celestino Jostf Esteves. 
'Eu, Dcolino Ferreira dn ·SilVlt, soererario que 
11 Stlbscrcvi, conf•JJ'i e assigao.-Dt'olino Fe1'1'eim 
rla Silva. » 

Foi :lid•J, apoiado e posto cm iliscnssão o- se
guinte 

Requcl'imenta. 

R<Jqueiro que, por intormetlio do miui:;terio 
tla justiça, s~ pc(;a ao governo. as seguinte; in-
formnçõos : . 

• :1.." Si o juiz municipal do termo de Minas 
Novns, lraclwrel Ignacio "\ntonio Fernandes, foi 
removido dnquellc termo. 

• ~. • Si foi a pedido seu, c, neste coso, cópio 
do documento que o constata.-S~ R.-Cra:: 
~lfaafuu/o. • · . 

O S:a:·. .~-'!l..fron,o;o Cel!.-;o (ministt·o da {C!· 
zcnda):- Sr. presidente, creio podct• desde jit 
l)rcstat· ao· nolJt•c senador por :\lina~ Gernos ns in· 
formações que S. Ex. dc~ejo, c come,nrei c:lecla· 
r:mr.lo que o Sr·. Dr. Ig-nacio Antonio FerM•ndes 
,; liberal, declaraoiío esta que por si só con,•encct·:í 
1.10 nobre senar,Jor r.lg que no facto a que nlluditl 
:úiio houve intcrcs,;e politico... . . 

O Sn. Cnuz l\IACHADO :-A minlm questão ú 
outt·n ; trato dtt lognliduue. , · 

. ·'. o' Sn. At'FOXSO Cr:LSO (ministi'O da {etzcnda) :
-:: ·.-. porque é co-reli;âonario d.o gulJinctc o Sr. 

.'.-:or. lg-nacio Antonio Fernandes c co-religionario 
:muito distincto. 
· O Sn .. To.i:o Ar.r.nEoo:-Xfio se segtle; a con
clusiio não é logicn. 

amigo pnrticulm·, doclarotl el/e que o St•. Dr. 
l~crnnndes flcat•iu satisfeito com a r•)rnooiio para 
o toJ•tno r.lc Diamantina, muito tnaís impot·tanw 
do-rJUC o de Arassunhy .... 
• O Sn. Cnuz liiAt:lfAJ>O :-Foi nuw irlsidin.; cii•J 
.não lllltot•izotl cottsa nc:mhmna. · . 

O Sn. AFFONSO CEr.so (ministt·o da (ctzcudct) :
Insidio tlc quem? 
-O Sn. Cnuz llfACIIADO :- Do Sr. ?t!orrey. 
O Sn. At•'I'ONSO Cr;:r.so (minisli'O da (azcmla) :

Oro, ,;cnhorcs, um ccm-cunhndo c amigo. in
timo ! 

O Sn. Cnuz :II."ctrAuo:- 1\mho c;H'tas. 
O Stt. "\t'I'OXso· CELSO (mi1tistr·o dtt (n:::e~<da) : 

-:-·Niío ó de ct·er •1ne clle quizcssc obter por 
scmelltantc ftirmn urnn remooiio, que não çon-
viesse no S1·. Dr. Fernandes. · 

EnLretunto, si n este niio ag-rada o remoção, 
po,;so vsse.verm· no nobre ,;enndot· que o Sr. mi
nistro da justien nenhuma dtn-ida tut'{t em declo
rar sem eJfcito" o decreto que a couceclcu, lJctn 
persLwdido o govemo dc;.rJUC satisfazia aos dese
jos do rtlfnO\•ido que incoure~ta\'elmerite rnr:Jho-
rnvn de termo. · 

O Sn. Cnuz MACHADO ti{, um nparte. 
O .Sn. AFFONSO Cer.so (mini.~tro t/(t {a::enda) :

Não ha compnrn(;<ío. entre um termo·. e outro : 
Arassunhy G uma vrll<t que comeon, ao passo que' 
Diamantina é um municipi0 imjlortnnte; .. 

o Srt. CIIUZ l\ÍACJIADO :-Arassuahy ó mnito com-
mercial. · 

o Su. _.AI-'l'Ol\'SO CEr.so (rninista·a da ra::tmtla) :
Posso niada inforn1ar no nobre senador de que o 
pl·oprio sogro do St•. Dr·. Ignacio Fernanclcs,o Sr. 
cot·oncl Antonio .Joaquim Cesar, r•csídente em S •. 
João Baptista, e~crevcu-me dizendo que seu 
g-enro fiem· ia satisfeito com n rC\moci:io para . Dia-
nwntina. . 

l\Ias, repito, si não agTa.du n remor:ão,- · si o 
Sr. Dt·. Fernandes ni:io e~ta contente, nenhuma 
dnvida haver:\ em se considerar de nenhum ef
feito esse 11eto que nüo foi sini:io ..• 

O Sn. Cnuz M.\CIUDO :-Si V. Ex. 111e pro
mette ... 

O Sn. Al'l'ONSO Ctn.so ('min·istr·o !ln (u::cnda) :-
0 noiJrtJ senadot· sabe que ct1 ni:io.posso pro
tncttel'·; ·o filie posso gnrantir ,j que ltn ns dispo~ 
siçõcs mais fai'Oruveis pura que o St·. llr. · 
Fernandes llquc sutisl'oito . 

O Sn. Cnt:z l\IAcuAoo: -São ns Ines faciii
dltr.lcs l 

O Sn. Al•'I'ONSO Ctn:so (1ninisli'O tia (a::enda.) :
N:io s<io tacs l'ncilidndes ; foi urn pcdrdo feito por 
pessoa muito .consid9rada, saliente nn localidade, 
JlOrcnte c :Hmgo do mteressado ..• o ·sn. At'I'ON~o C&~so (minist1·o da (a::mcl,~) : -. 

O Sr. Dr. ·Ignncio Antonio Fern:mdcs desejavn 
ser removido pnro Arassuah~' ; mos nesse te'r-mo 
eslavo o Sr. Dr . .ltlinorvino da Silva, si me 
niio engano no nomo, l'rltlgistmolo honesto, que 
:tJlC nns complototí: o seu·q nfltJ•icnnio, ruq ucrc u 
n rcconducoão e :1 o!Jteve. Nua [ll•dia por isso ser 
uLtondida n prctençfio do_Sr. Dr. FcrumH1os. 

O Sn. Cnuz l'tfACli.IDO :-Pois foi ümu insidia. 
O Sn. AFI'Oxso Cr;:J.so (minist1·o tict (ctzentla) 

-Do fJ tlClll ? 

Acll:tndo-se nesta ctn·te por cssn occ:tsião o S1·. 
l\{arrey, fJUC o nobr•c sonudoi· coJlllcce porfeiln· 
monte, oon·clm!Uido rltil Sr. Dr. Fcrnnndes e seu 

v. IV 

O Su. Cuuz :lt!.u:nADO :-Do Sr·. ;\ln!'l'oy. 
O St\. ArwoNSO C!i:t~so (nu:nistra d·t (rr::r.wla) : 

-Pt·otesto c•mtru isto; o Sr. l\{nrl'C'' é um homent 
iucnpnz de insidi~s.... • 

O Sn. <::nu?. .r.L~CIIAJ>O :-0 facto e.<tü nhi; con
trtl factos nfio lm argumentos. 
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ANNAES DO SENADO. 

0 Sn. AFFOl\'SO CELSO (-minisl/:0 da {a::mda): 
-Qlw into1·csso-podia ter o Sr·. 1\fnrt·o~· cm obter 
~ romociio do Sr. D1·. Fcrnand .. s? 

O Sn. Cnuz l\IACIIADO:-Niio sei. 
0 Sn, AFFOXSO CELSil (lnlllistro da. {azendct):

Em totlo o c:nso j:'t declnroi no nobre scn11do r ... 
O Sn. Cnuz ~L\cii.~Bo:-'l'enho cnrtas de nmbo~; 

rruo posso most1·nr; o S1·. Morroy,n:io estovn :~u~ 
lorizndo pelo Sr. Dr. Fernandes; c mesmo' diz 
r1ne .tornou cslo nrbiu•io contt•o a vontnde dellu. 

O Sn . .To,'i;o ALFr:r:oo:-E' bon ! 
(H a out1·os apar·tcs.) 

. 0 Sn. AFFOXSO CEL~O (miniSti'O da{azcndCI); -
·O Sr. :Ma1-ro-•v rl um hornom s<lriu o de in
Jluencill em M'inlls, a quem tnlvez o proprio" no
hro ~rm11dor se tenho clil'igiclo uwis tio urn:~ vez
~ccrca de negocias Llc seu interesse. 

Niio l1a nem podin h11Ve1·, como disse, motivo 
·politico nessa r~:mol·5o. Si o nobre scnndor eslil 
rmto1·izado · n requci-cr em nomoJ do Sr. Dr. Fu1·· 
n11ndcs, l'rcio poder dccJm·nr desde .iit qnc o sAn 
l"CfJllCrimento seril henovolcntcmente' nc•>lhiclo. 

O Sn. Cnuz :IIACIIADtl :-Posso apresentar eortos 
o.lelle. 

O Sn. AFt>oxso C1n.so (ntinisCl·o dct (a::cndu) :
Dn~ln qne V. Ex. ntlLOI'izndo pulo Sr. D1·. Fcr
nnnde,; affirmo quo S. S. uiío se siltisfez com 11 ro· 
mo~·iio; e nüo IJLler ir p:1rn 11 Dinmnntina, pnrn fJUC 
•1 ro~po;ctiYo uccrcto seja considorndo do nenhum 
,_,lTeiro. 

Findo o debntc ó approYIIdo o requerimento do 
Sr·. (;rnz Mnch11clo. 

PRI?ttEIUA .PAH'!'E DA OUOE!\I DO DIA. 

OUÇ.U!E!'i'TC DO J~IPEII!O. 

Achnndo-~e nn s.ol:~ immedialn o Sr. minisli'O 
<lo liiiJll'!'io, foram sorteados pnrn n deput11~1io que 
•) devia rccO~Jer. os S1·s. -L<•5o Vcllozo, Parn· 
nag-u:·, c ll:1r1io rlo l\Tal·oim, e sendo o mesmo se
nhol' intr·oduzido no sallio com :~sl'onnnlid:ules do 
estylo, tomou nssento no mes11 :\ dire1lt~ do Sr. 
:ProsiLlente. 

Continnou·n.2.• discnssií= do art. 2.• c!o pro
iecto ele lei do o r r'nmon to pm•n o exerci cio do 
i8i9·1 80, ref~tivci :is dosposns do miui~tot·ic do 
lmpel'io. 

O Su·. N;l[onde,;; de Ahn.eUin:- Sr; 
prcsidomte, ort n1io est:l\"ll disposto;, tomar pnrtc 
r..este delwte, po1· nw con,tnr IJUC o nob!'e minis
<:ro .do Imporio tinha tom11do o re~olt1<;;5o, como 
<J sOll collog-n dn mnrin hn, do onc11mpnr todos os 
~Nos o doutrinas do son :mteccsscll'. Sundo nssim, 
·)U ontcndill que crn tCll!JlO perdido l'nzot· reparos 
,, ccnsurns n qncm 11:1 rcnlid:~do n1io Linb11 cu!p11 
•! niío po,Ji" l11H' sn tisf:~t'iio que conYiessc, c de 
.;no se pndcsse tirnr !Jom pllrtido p:ll'll 11 cnus11 
r-ublica. O ncltwl nobre 111ini:;Lro l'::rzin um gmn· 
d•: sncri"ficio qne on r·pspeitn\'il, m11s qne, pi11·o o· 
_ponto de vi~tu lla utilidade pl'[ltio:~, niío sorYin. 

.Enti'Clnnlo, S1·. presidente, no correr do dis· 
-:nssüo, notei f[llC o nnbrc ministi'O ui!o e1·11 o 
~uo so pcn~nv11, não cncnm["ltlrn ttulo, l'nzia rcs
"tric~üos üs doull'inns e mo~mo nos netos dn sen 
":rtc•:essOI', e cn li1·o o prazer do onvit• •>lgTtnws 

dns suns _opiniões: quo· me-pareceram discot·· 
dnnt!Js·do lllu~tre St•;.-I.conci'o .. -de,Cnrvnlho. J~u 
nd1nu•nvn, -mesmo antes de ·conhecer us dispo
sições i.le_cspir1to do·-nobt·e mini~tno, cs;n corngem 
cxtrnordmnrin • esse sncrillcio- de cnrrcgar 1ís 
''ost:~s·os peccados· dc'seu··:~ll~eccssor, que ri meu 
vôr siio mui g1·nndes c mesmo mui· diiriceis de 
perdonr. . - -. . 

lllns, Sr .. Jll:esiçlopte, tomnndo nov11 resolll~'i.ío 
eu fiqttol n J.tl'li1CIJliO nm ponco hesitnn lo porque 
-~s mnnífe_~ln~ües de S. Ex., nn pnrte diSI'OI'd:lllte, 
ior:nn l'ellas --110 Scnndo; m;sim ninda me~ mo 
fJUOI'Cndo tomn1· porte nn discussiio , . viu.:me 
e111bnr·llçlldo por nf10 snber quanllo discutisse uma 
materin, si crn dus que S. ll:x. homolo;:nvn, ou 
dus que l'ccusavu. !'o r cs"tn fórma · o.u perderia 
Inu.ilo no ft.:iL!o, iri:t jog-nr á cni.Jra .. cég·n corn 
o nobre mm1stro cp1o tirurill disto o melhor 
par·tido pos~ivul, pois bnstavn dizer- niio ndrnitto 
cst11 doutl·ina, <JltC'·é dns que cu t•ccnso- e cu 
fic:nvn 1·om o mrtUI'III dcsapont:.1rncnto por não 
poder cheg-llt''no ponto qnc Live~sc em visw. l\las, 
con~o :1s. nllcr·tur:IS que S. Ex. fez ni10 si.ío dns 
m::us ex1g-uas, rc~ol\ri-m.o nindn rnosrno mnni-~ 
nha~do_ por . ent1·o fogos, 'so!icitllr n p:1l_uvrn na 
SCSSUO do hOJe. . 

Núo prete'ndo, Sr. presidente, cnYolve1·-mc 
na questão de polilicn g-et·::l, qnc é JlCI'mittido 
np cxallle do ot·~:n11cnio do ministerio do Iplpe
no, [!OI'(]UC ÇJSLO _c um dos tempos q uc ou Julgo 
]JC_I'cl_ldos: pm~ nuo ha nn_dn a cspe!'lll' do :wtun! 
rnmtstcrJO. 'úulo se tom dito. C1·eio mesmo que 
o ministcrio ltojc ostt'1 or1·epenCÍido da snn miss1io; 
runs ello tornou um cnctli'"'O como de ii-moucos -

.qtwr ir ulé ao fim focllllndÔ os olhos n Lodos' os 
cmbn:nt'os_ qúe possa .encontrar no c:uni nho . 

.Murtos III nstJ·cs senadores em 1·ircumstuncins 
em que nüo estou, se cmc:u·rÓg-; rnm do l'nzer esse 
oxnme, creio CJllC sem rructo, no menos pot· 
:1gorn, c por isso quero nem I'Opotii·, nem insistir 
um qu~stües que, a mon parecer, ngora niío 
aproVCILum. !'refiro cntJ·nr no exnmc ela ndminis· 
traçiío. - · 

O nobre m!nistro .iit tom algum tempo cmprc
gnclo no ;ernço de sua pasto, c póde rlat· solu":io 
pc•feito :'Is pel'g'LllltiiS''qne cn lhe poss11 fazer 
neste momento. . 

Antes di,to de\'0 declnrar no Senado que, es
tllndo di~po~lo n votar por n~nitas du~ crncndns 
da o'OllHiliSS!lt"l do Ol'l;llll10J1l0 1101' t1•es niio O fiii'Oi 
11 monos que me nüo conYenÇnm do sun utilidade: 
o do mesmo modo procederei cm r10lac·ão :'Is 
out1·ns, si o nobre minist1•o 1110 der snméientes 
explicn<,;ÜL'S, entüo pode1·ei abster-me do proposito 
em qno estou. , . 

A 1.• rol'ore·se ao§ 20 do 3rt .. 2.o deste or"n· 
mcnto , c é n que couccl'no :'t reduceiío dus cÔn· 
gl'lws dos pnrochos encommondndos. 

En entendo, .s~·· pr:csidonte, que css11 roducçiío 
ú um:1 g-rau_dc lllJU"liÇII que so prnticll, o mesmo 
uma lllc:.mlldude; POI'CJUC o 'l'hesOlli'O Publico ro
cebet~ e<sc (mCIII'go d~s. nssemblt!:1s p'O\'-incinL'S, 
~uo tmiHtO? ern stws JersdpcrctndC! cst:1s congrnns. 
L• ur:llullceltlls luus CJllaus tmh:Hnstdo consitlcrndos 
em leis provinci:1c~. Co1110 é, pois, que peln lei de 
or~,;:Huon to,. lei nnnun, se Yni 1':1~01~ nrnn t~od nc'.~iio 
e111 tnns YOileimontos, l' dom11is, Sr. Jll'esidentc 
sem umn ruz1io qnc con VL•Iwní' ' 

Aindn lw pouco tempo uui dos memi.Jros do iJ. 
lnstro courmissüo recnsnYII·SC! 11 fu?.CI' n11Hl :rlterll· 

. . . _ _...'t.,._ .t-:..::0"""" .. ,_.-. - . r 
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çüo nn~ v_erb11~: deste; orçamento, po1·que h.n~ial estatísticas cJ•iminaes, .o apozar de ·sahirem do 
urna le1 que. prcscrovlll certo .. ord~nndo, subs1d10; centr·o desta sociedade quo duplorarnos, essa 
ou 1 ensiio. Es:<e mesmCJ nr.g:,umento, de muita im· mesma insufficiento cultUJ'u rcligios:• que rcce
porta!Jcin1ou et.nprego,.Sr. p.rcsidentO,l'Om J'ela,üo ~~m, iu1pedo que se lhes oxprobro crimes c de~ 
nos VJgnrJos cnt·omuJondados quc;cno.entcntlllr du leitos do certa ordem · 
commissiio, dev.om porceber::l'001~ por anno ou 2ü:5 (llct uni a.na t. ). · · 
pot· mez. - :. . . .. . ,. r o. . .. 

Pergunto.sC no estado cm que se aclwm neste O Sn."l\fr.NDEs DE AL~IEIDA:- Os pnrooltos on-
pniz os meius do viVCI', ó possível que com 25~ tlm· commend:odus tõm contra si a circulllstancia de 
homem,, mesmo serr} fonHlin, pague cusn! alimcn_- pod.erem ser n onda momento d.cspodid~s. · 
te-se e I'I::ltn-se ?_A 1sto ncrosconte-so :o dJIUctllda · · O Sn. DANTAS:-E' por isso que eu peco o con
de em que se voem os pobres pnrochos p11ra obter curso. . :. . 
•:.s chamados bam:sS<'S. · 

O Sn. D.\NTAS:- O que seria conv"cnientrJ era 0 'Sn. 1\IEN'DF.S DE AL~IEIDA ; -0 paro eh o en: 
comr!ltlnd:•do ha de existir tiempre ;-ú o remedia 
pr·ovJs,,rio :•fim de que os Heis não. llquem".pri' 
vados de pasto espiritual, e até porque:nem som~ 
pre todas ns parochias !Jilo do estar~.~providas; 

uma tabellil q uo rcgulusse os benesses. 
Ó Sn. MENims DE ALME'DA:..: Hn tnhcllas. 
O Sn. DANTAS:- NÍio estão cm vigor. 
0 Sn. 1\fENDE~ DE ALMEIDA :-·Os porochos SC 

vêorn em uma lula, o luta bem dcsag-rndavelc in
commoda, para recebot·os benesses. Portanto, oar:~ 
r1ue argumentar com uma cousa tiio eventÜal? 

O Sn. DANTAS :-A queixa pro1•ém do arbítrio; 
ninguem sabe o que lln de pagar: ba um vcrda
uoiro cl:imor. 
' 0 Sn. MENDES DE ALMEID.\ ;:....Esln c!usse é prin~ 

cipt,Jmeutc bostilisuda; porque veJo que nenhuma 
outl'n deixou de obter da parte d:o 1llustre com-~ 
missflo justas m::mirestnçues de IJenevolcn~cia e de 
•·ospoite> n seus llireitos, e até direi 111nis, sentimen
tos de piedude ; no pa~so. que se apresentu com 
disposições a~ mui~ ll?stis,.cm s~ tl'iltllndo dos ho
mens ou melhor de luncctonnr•os que vestem ba
ti nu ... 

O Sn·. S1LYETÍIA DA 1\IOT'I'A:- Pela minha parte 
eu protesto. 

O Sn • .MENDES DE Ar.lrEIDA:-Mudem esses ho
mens as vestes, então .i1• S•'r:Í outra cousa. Desen
t•uga-~c o cúo. Eu COillflrehendo o phcnomeno, 
ó' o resultado dll nossa educação. 

O Sn . .SrLVElllA D.\ l\IOTTA:-Tambem' não ; ou 
protosto contra o que Y. Ex. cstit di:r.cndo a meu 
I'Cspcito. · 

O Sn. Mr.NDES DE Ar.lrr.rDA:- Fallo cm gernl. 
Em so tratando de rtucstüo de padres, fallemos 
lhmcumonto,. instinctil'amento se · .. revoltam OS· 
unimos, o c.ntão: .. fogo ndlos ! (riso). 

O Sn. Su.vr::mA D,\ l'lf01'1'A :- Não me dirijo 
por instincto. 

O Sn. llfENDES DE .. Ar.~IEID.\: - Niio so prccisn 
mais do ex:•me. 1~'. pois, isto o que me indispuo. 
fi: is, Sr~ pro~ideqlo,o rnotivo por quo von.h<;J de
l'ondet·· essD classo dosampnr:~dn, que estu mrle
re~n em no~so pniz sob n prcssiiu d" umn hostil i-· 
ilude latente, injusta. E' isto o resull:~do. n con
seq uencia, póclo-:oe dizer', do vento dn opiniilo 
11110 OI'a ninda tem curso entro nús. 

0 Sn. SILVEIRA D.\ l\IOTTA ;-EIJcs têm (11'('jU• 
clicnclo a defe~a. 

O Sn. 1\IENDr::s DE AL~IEIDA:- Elles snhom do 
fundo ou antes do centro desta no>sa socie•Inde, 
que, infolizmonto,est:i tiio mal cducndn. Portanto, 
par:l que cn•·regarem elles ~ós·com n culpa geral'?_ 

A indD mesmo ()UO a classe ~acoJ•dotnl conte 
muilos <.lol'eilos, que cstOLl mui longe do os eles
conhecer o de~culpal', ó aindn umu clns>c boa, 
o a prova é que poucos, bem poucos, tlgJ.H'am nas 

.0 Sn. DANTAS :-Diminua p numero e. CBSSDl'!Í 
o rncom•cnic_ntc flllC o nobre scnaclor~notou. :, .. 

0 Sn. 1\IENDES DE ALllEIDA ;- Niio CCSS:l ;-atti 
porque se sobe que n propr·ia Franca·, onde lla 
abund:mcia do. clero, tt!m muitos freguezins 
)Jriv:•das de parocho collndo ou titular, niio~ po
dendo deixar de existir parochos .encorumcnda
d!;!s, q~o ::is l'e~es é o vizinho, para fJUO os fi~is 
nao SeJnm prejudicmlos. 

O Srf. DANTAS: - Isso é que não responrlc :i. 
questão elOS COllCUl'SOS. . ·. 

O Sn. Mr::N:>Es· DE ALlrEID.\ :-Respondo, porc1uc 
nestu occasi5o o que S. Ex. lt!mbra ó ·Cousa mui 
d!ll'ercntc, rtuestiio diversa c para o caso sem·ra
zuo de ser. 

O Sn. DAN1'AS :-Não responde :i neéessidàdc~ 
dos qoncnrsos para evitarem o ínconvenionte do 
)ll'OYISUI'ÍO. . ' 

9 sn. · liiExDEs DE ALlrr:mA:- sempre que 
hn,Jn pnroéhins vag-as, ainda mflsmo-qne scj:.1 . fJOI.' 
pouco tempo, appnrccc o viga rio encumm·cndado ; 
o concurso portanto niio os exclue inteiramente. 
'l'a>!S vigurios são os parochos intednos ... · · · 

E' certo, Sr·. pre,id~nte, que o pnrocho Pn
commend:•do ft1ncciona por pouco tcmp••, pôde 
de um momento para out1·o se•· substituído pelo 
pa•·ocl•o c .. Jtado, o vigm·io prov:ido.cm virtude 
de concurso; mas nem por i~to de todo so cx
tingnem, :•s vag-n~ 011 curtas ou.prolong·ndas sem
pre apparecem. Niio obstante, l'o•·r;oso é conv'ir 
qtw sm1 posiciio é peior do que a do vigario col
.lndo pela •·es'pcclivu incerteza, c outt·as circum
stnneHIS que o oneram. 

Com o vigario collado niio acontece o mesmo, j:i 
yai disposto n fazer na pnrochia o ns~ento de ><tul 
easn, por toda a vida 11car::í do pos~c do bAno fiei o c 
p11rtanto as desposas siio mais face is de suppor1ar. 
O vig·:n•io l'llCOHIII cnda!lo · •!St:i sempre exposto u 
sol' despedido da pni'Ochin, muda fJUC bum se 
compor·to, e portanto, pm•cce-me, que pnru com 
estes vigarios se deve ter uma certa consideral•iio 
o me~mo boncvolencia. 

A~ora, sr. p1·csidentP, rallmhos um pouco mais· 
do~nfo;.rndos. diA':tlllOS nJg·nn1n cou~a sobre OS·t.·on
cu•·sos, o a insistcncin c11m · r1ue siio J•eclamudos 
como •·emeclio emcuz aos nbusos dos bispos. E~ta 
Ó Ulllll das objel'flUCS ab /lrMtt•; jli'OVélll SCIII dtlVidn. 
ni•o ha negou l-o,' do um sentimento hostil. Quem 
póde ter m:lior intcli'Cssc cm qtl'o hnjn concur·sos ':' 
Não pódo dcixnr de Súl' siniio os funccíonnrios 
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occlcsínsticc)s, (JllO intc•t•esS~Im COill a ~nn CtlO{lO· 
rnoiío •. os bispos. Mns pnra cstimulal·os, HL'lll!J!'e 
•Jtlíl se trntn clcJstu nssnmplo, sempre so iJwocn, 
"'mpro se appella pam n cxoend'IO do fnmo~o 
alca1·á. das (acultlculcs. que, se :wt:cditn, tudo :;n
nnr:í. Tonl:~-se o;:tc nlvarü nmn cspr.ciedc olcir.ão 
1lircctn ,-, rtlformnr, n fu:wr marnvilhns no ccélo· 
,inst.ico. 

·O qtH' é, poi~. o nlvnr{, dn:< fncnldndes "!Os lJh:pos 
. ~iio oi.JJ'igmlos pelú eoncilio de 1'ronto n m:n1dnr 
proc~der nesses concur~os; por conseqnencin niío 
]'l'I.'C!SnYam, c nem lli,'OCISnm, pnrn tlcscmpcnl!o de 
lJlll tal deYor que se;mn mncnr.n<los com :1 cxecn· 
~'ão pura o:simplcs do :~lvnr:í rJ:Ís fnculd.ndes · nem 
~ oppdroeir~qtl,C dü nq~wll~ fnculd:Hlc, o qúé púdc 
m1por no Jl~mc:Jpc dn l!{l'CJn, dotorrn.innndo-liw 
em :~~stulllllO. de sctl ministcrio: • F:wn isto ou 
aquiHo;' •" ·, · • 
. Porlanto;'St•. prc;;:idonlo, :1 queslão dns concur
~l?snão-se'pc\rle ~prc•srmtnt• debaixo do ponto ele 
v1sta desse nlYnrn,e com um pronunciamento torlo 
]lOS Li I. .. , , ' 

·Si h3 demora nos concnrsos, Sr.· IWCsidente, o 
que devc>mos lnstimnr, não ú por nhuso ilos p!'C
lndos, é'pot:quc infelizmente uo~so possonl ocele
sin;;tico 3dnpt3do é diminuto cm num~ro 'c in~tll'
fil-ientc em . . . · 

O Sn. DA.NTAs :- P'n·tnnto, não lwjn concurso 
nenhum t , 

O Sn.:!IIEND~>S DE Ar.lmroA:-l'iãoé c~tn n concln
sr.o. E' ncces~nrio prcpnrnr· clero qllc possn oc.:
r.upat•_, convonJCntnmonl.e as frt'guczias, e ox:~Iá 
1ivesscmos cm nbundnn_cin, niio >eria preciso 
:
1
ppellnr. em ne_n Im mn (lloccsc p3r3 o auxilio do 

0 lcro. estraugeu·o. 
O Sri. ·DANTAS :- Yenl1:11n os concursos pnra 

proynrem:isso mesmo. 

O Sri:,: ~fENDES DF. Ar.lmiDA :-Os concur,;os tGm 
l.•J·ovndo o ·rrne ycnlw de dizer, c hão !lo vir por
CJUO nüo ha nenhuma razüo pnra impedil-Ós. · 

O Sn. DANTAS:-Ent1io estamos de nccõrdo. 
O Sn. MENDES m> Ar.:-.I:r,:mA:- Por isso en di:>se 

cnw n que.l'tiío da congrna do Yig-:~rio encommcn
d:ldo u~o tinha nndn qnc \"Cl' com a questüo dos 
,.,1ncnrsos. Eram consn~ ditfcrentes. 

O Sn. DA:>:TAS :-'l'ern tocln n lign(;iio. 
· O Sn. MI~XIlES DE Ar.liP.IDA:- O pnrocl1o cncoon-

111enclnclo hn de npp:n·ccc1· .sempre. h3jn ou não 
,• .. neursos, porqne ns intel'inidnllcs se nlio poetem 
,,yitnr ou snpprimir. 

Supponha o nobre sanador que dá-se Ynga em 
unw pm·ocliin, o illlcrvnllo qno IJ:~ entro o con
curso c o [Jrovimento hn do ser occnpndo por uu1 
vignrio cncommendndo, pois nfio IJJlOSSi\'CI niHlll· 
donnr os fieis qne ncccssilam dos sacramentos. 
:.t6 que so.il.l collnuo c• parocl!o nprcscntado. · 

Portanto, S1·. prcsiilonto, n C[llc:<tiio dos concur
sos indotJCndontc dn que 01"3 tmtnmos, siio cousns 
mui difi'nr•.mtl!s: niio tem rnzão ilc ser com n 
cjucstiio a congrtin do vignrio cncommendaclo. 

O Sn. D.\~TAS: -Tem. 
O Sn. M"~o~::s DP.Ar.MP.wA:-Si o nobre senti· 

rlor mostrn~;o quo com os con(mr·sos dcs3ppnro
cinnl o~ vi~31"ios oncotnr.t1Cl1ll:u]os, onti'io t~rin 
c~bimcnto o qno S. Ex. aeabn de nffirmnr. 

O Sn. DA:sTA~:-Y. Ex. bem meoutondr!. 

o sn. MENIJ"S 0]~ Ar~MEI!J.\:-EntendL perfe_il.ll· 
men1e, n'nm sonliclo, porque vi a-rontc do upnrte: 
• Cumpt•am o nlvnr:í das rncnlrlndcs,sem isto ostri 
o Brn;~.il perdido, c pelo contrario n relig~o sal-
vn-sc.# · 

Orn.o aJyarú dns fnculdndcs tem seu fnncla
meút6 rnzo:~yel em nm sentido, i~to é, foi 3 
principio o elfoito da p_iednde dos rc1s elo Portu
n·nl niío querendo desJgnar o sacerdote, tcmcndc• 
n1:'•' escolhn, sujei la a ser reprov3d:t. E si ncnso 
S. Ex. tivesse lido um pouco sobro o nssumpto; 
ou aindn ns meus Jivt·os. conh~ceria por certlil 
estns ·rnzü~s. e ontr.ns que vou dll\Cl'. 

O a!Yar:í dn~ f:•cnlll:ti:lcs. é .nmn obrn do pa
droeiro, n quem a S3H!n Se fnvorecen c~Hll cer~as 
grnçns O llllllC:l podOI'IO SOl' neto do !"01 proprl~; 
mnnto tal. O ludo l•om desse nlvarn, como .1" 
notei consiste no seg-uinte: . . . 

O 1índ1·oeiro pf?clit~ uom_e3r o _cm~dtdnlo a !~nro
cho e dizer ao h1spo : • :NomecJ J ulnno J)OI .1 pn-
1·oeho de t31 frog-nczi:~; mnu_d!:_-0 cxnrnm3r c .o 
collr., si csliver cn1llons condl(;ocs•; mas os rc1s 
de Porlnn-nl. !JUC goznva.m de padroado dns nossas 
pnrochi3~. come adrnilustradorcs ~la Ordem elo . 
C:Ju•isto, tomar3m o scnsnto eXp!Jdlentu d~ fazer 
11 nprescntncno dos clcrigos, depoiS de cxnmmnclos 
cm conctu~o pelos. diocesanos. . 

Etitn prnticn cnllll.l cm dcsnso, n despe1t0 das 
rcclamnc;ües; o os !'!,usos _fot•nm t::mtos, qnc !JO 
roinndo llc D. Mnrm I, prmcezr. realmente p1n. 
o :mt.i!!:O co~1umo rcnovou-;.c com algtlmns nl
teJ'açõcs.Ella como que toYo graves cscrupulos de 
conscicnci3 no desempenho de. um tnl onc.:argo, 
islo é de dcsin-twr ou nomonr SJmplesment_e, s~m 
con hf.cimcnto"'. pré\'iO dos costumes c ~cJencw, 
snccrdotcs. sobretudo para Jognres drstautcs, 
onde por defercncin c temor oram logo collados· 
pelos bispos, c nté porqtl~ u fnltn d«? pes.soal ec
clcsinstico ern. tal que l}"O se podw d1spcnsar 
esses snccrdoles, ano mu1t~s vezes eram em todo 
o sentido cooperadores pess1mos. · . · 

Os que vinham de,Portugnl pnra o nosso pmz, 
em regra. o eram; os. bispos coustnn t~n1on te .rc ~ 
cl:\mavmri, c cnWo o qne fez .D •. M3rm I 'i' D1ss_c 
nos llispo;; nosso celebre nlv;:rn, t:m.~s vezes .CI· 
tado, quiio mnl comproll~ndtclo: •Nuo quero usnr. 
do meu direito de pn<lro01ro, de nome~r, do :.pro
sentar logo snccrrJotcs pnrn ns pnrochws vngns : 
quero CJtl~> se ('n(.'n pl'cviomonte o conct~rso, como 
ordcnn o Concilio Tridentino, c o c! cr1go quo fõr 
consiuorndo melhor ournnis digno ~cjn proYido.• 

O Sn. DANTAS :- E' nmn harmonia dos llOtls 
poderes. . 

O Sn. l\IEIS'IlE~ DE AI.J!E!DA :- O pndroel!·o niío 
é poder. é snlloi·din:ulo ú igreju, é preciso pôr 
<JS cousits cm sotl Jogar. 

O Sn. DAN'rAs:- l'ilio me facn dizer que 3 
igreja .; que nüo é poder. 

O Sn. liJ;~w,~s DE ALliEIDA :-Diga-o, cmborn~ 
v. E~., niío mudurú n nnturoz~ dns cousas, clln 
o 6, maturd tout. 

O Sn. DAiiTAs:- Nfio me faça dizer. 
O Sn. MEXllES DE i\J.M~lDA :-O dito de V. E~"· 

nunca importnrú mud::tU\.":1 nos termos d3 qtu;St!IO, 
3pcznr do ser ti'io illn~trndo. Mns que o que1rt~ 
d1zcr, conJ'c;;sondo-sc nii!o ela igreja, é o que muito 
me maraviliHI. . · 

O segnt?-clo ponto I' fi r~uc discordo, Sr. JlresHlcn-
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te, da illustre commis~iío ~ cruanr.o ao§ 25, nn vcr
bn-Escol:o de minas. A nobre commissfio concor
do com n cam:•rn.dos deputndos quanto :i supprtJS· 
siío dcssn cscoln. Eu entondo cruo cí um grnnde 
dcsscrvit'o que se faz neste paiz, essa suppres~ão. 

Não. vejo que com elln se fnca enormes despc
sns c-, si crendu lia tão poLwo tempo, tem nindn 
pot~cos discípulos, estou pCI'Sttndido fjt10 amanhã 
tora mUitos, dcscnvoll·orldo-se o "Os to por ostndos 
pnl'to que ntú ngorn aincla.niio cõlnY:IInos prepm·n- · 
dos. 1'nrn entr111' nestas escolas é ncccssliJ'io nl
guns estudo:;, um ccl·to preparo, sem isto não 
pocleriio logo ter· discípulos, dar frncl:os. A no.~sn 
Jilscola de minns foi ~inda h:• pouco fm1dmla, c 
como concJcmnal-:1 desde j:i por runn falta que 
está 110 natllJ'eZtl dttS COUSaS, para depois Cr,JnJ-a 
de novo nmnnhü, passando-se pelos mesmos 
tr11mitcs, e perdendo-se todo esse rompo qnc 
medi~r entre o intcn•allo ~ln snpprcssiio c n nova 
Cl'MQIIO? 

E' pena quo sendo o nosso pniz tiio vasto, nüo 
tenhamos siniio uma Escolto do minns e essn ... 

O Sn. JuNQUilinA : - Temos dnns : aquelln e 
outJ':t nn Esc o ln Polytcchnicn. 

O Sn. ilfENDES DE Ar.~mroA:- :Mas a Escola 
. Polytechnica, aqui no Ilio de Janeiro, flcn muito 
distante elos lognJ·es mineiros, e isto lhe tira em 
grande parte a importnncia. Por este Indo a nova 
escola esr.(t cm posiçiio mais van tojosn. Aprender 
na Escoln Polytechnica a thoot·in, c ir depois aos 
terrenos mineiros praticar c fnzor as convenientes 
appl icncuos, niio é cousn que supportu serio exame. 

O vin)ar.no Bl•azil, Sr. prosidt>nte, .ti quasi im
possivol, nós todos somos pobres, 'isso nos custa 
muito ; mesmo nos que dispoom de alguns recur
sos, quanto mais tis pobres fnmitins, pnJ'n •fazer 
viajar seus filhos, primcirnmente pm•a virem 
estudar na côrte c dP.pois irem praticar em Jo
g:~res onde tudo fn lta. Note-se, no pnsso que esta-· 
Iiclccondo·SC a escola nos log:~rcs mineiros, pro
priamente tnes, como nas províncias ele 1'\Iinns, 
Goyaz~ 1\fntto Grosso, etc., este cstmlo torna-se 
.facilimo. ·e direi mais mui proveitoso c agrndnvel. 
l'ia Escola Polytochnica este mesmo estudo tnlvcz 
niio soja tão ameno; t_iio att1·nctivo pn1·a os alum
nos, porque seJ'á qunst fJUO :11Jstrncto. 

O Sn. Sir.vEinx o.\ l\IOTTA :-E nssim mosmo 
niio tem -discípulos. 

O Sn. l\J~xn~s DE Ar.l!lliDA :- Po1·ta n to, não 
posso concOJ'dm· com cstn cmondn ele snpp!·cssiio 
ou mesmo de modilic::u:iio dessn escola. 
. T:1mbem nüo posso concorcltoJ', Sr. pl'llsidonte, 

com o q uc se declnra no § 2ü do nrt. 2. • referente 
:10 Institutn Comm.ercial. 

E' corto, Sr. -prosidcnt••, que n illustro commis
:;iio nüo quiz supprimil• de todo essn institnl<;üo, 
como aconteceu na cn~naJ•n tlos Srs. deputados, e 
nntes foz uma reducção do cadeit•as. 

O Sn. SJLYEir.A DA l\fo•rn :- Supprimill os pre
pnratorios crue j::i existem cm outt·os institutos, 
consorvnndo o que ú commcrcial. 

Jnnd; elo ostabll.lecimentoii publicos). · Só- nbi é 
quo ha instJ·uc,,iio secundnrio c se pôde ostudor· 
o francez c outrns línguas, mus com a depen
dcncin dns matriculas :mnuaes para estudos de 
ontros C].!rsos c StljOil(iiO a certo hornl'io, o fJUe 

·é muito rlill'ercnte·do que. se observa no· ·Insti
tuto Commercial .• por outra fôrma rcgnlndo. 

O Sn._. Srr.vEm.\ DA 1\'IOTTA: ~Jir .agora não 
... '•, 

lm essa dcpendcncill com a reforma do :;r. J~eon
cio·; v:ni-se l::í qnnndo se fjuer. 

O Sn.1\TENDESDE AI.MEIDA :-ORio.de Janeiro ,:·2~ 
ou a côrte, niio pôde ter urna-só aula,.'ou mesmch_ . . . -, .• ~;: 
dtws dq frnncez ou d~ inglez,. oilid_e.allemiío, .. -::' .. ~·'J:tt-'~ 
para satisfazer no pu1Jllco. ·-";_;_::>:.":>:-.:-_ ... ,.•.;..:~:_~~~..,.}:·.-\·' ... -:- ·.·.:_,;."~:Z.·1P:5: 

0 Sn. Srt. YEJTIA DA l'lfOTTA:..::.. ~~í?(d~Ji!a!L>.' . .;.:::::~~l~ 
o Sn.lli~xor-:s .nE· ALliiJ~IOA:-1\Iasnãii\süc(dé".~s- ·· •· >. :~;!~ 

tnbelecimcn tos puiJli cos. Uma a 'ui :i: .. silmenté · .... , ~.:.::·::., 
seria nponns _!:upporravel em qunlquer)v:illo_ta,·e ' -:·~·~" 
uma populnç:10 de tantos mifbares,de:bábitantes 
niio pôde ser suppridn npenas com uma. imla. de 
fi'anccz, outr.1 de ingloz c outra de·.aiJemiio. J:i 
se v8 (JUC isto nüo tem razi:ío ele se.r. ' .. ,' · 

Fnz Ulllitn diiTercn!(a entre o cstild:ir~se pnr11 
o commercio e cstudm'"'so pnrn fnculdildt.ls de en~ 
sino supe1·ior. Assim, :i meu ver;' _nüo pódem 
ser clisponsnd11s no I-nstituto Commct·cial. estas . 
aulns de JlrcpDrutorios,- e cujos . lentes · niio 
púdem, sem clamorosa injusti(;n, ser despedidos: 
E si continuam n perceber vcncimentos,qunl 
a vt~ntagcm dn suppressiio? · +·· • 

Umn das aulas supprimid~s. Sr. presiilente, é 
n da cnaeira de economia politica quefoi,ch•ssífi
Cltda pela commissi.io como prepnratoria;:que"a. 
tanto importn a su:~suppressüo, cnvolvida.-e enü-· 
merndn entre as outras. -,r:._ •. ,\ ·. 

Ora, Sr. presidente, ser:i possivel bo)~··,~stÍtdos 
co mrnercines sem ter-se ao menos alguns'· princí---
pios de economia politica ? -.·· ,:", 

0 Sn. VISCONDE .DO RIO BnANCO: -Neste ponto 
estamos de nccõrdo. . · 

o· Sn. liiEl"DEs nEALiiiEÍDA: -Oro.~. cm muit:ls 
t.'Ousns 11ós ostnmos de nccõrdo, divergimos sei-
mente li• em um ·p_ontinho... . 

O Srt. Srt'''>~n.\ DA 1'\IoTTA:-Sómento quanto 
nos cncommctldndos. · 

0 Sn, MEXDES DE ALMEIDA: - Pelicito-me. 
porém, de me enconu·ao· no menos, neste pouto: 
de nccõrclo c com n adhesüo elo nobre senador · 
p0r 1\ln tto G1•osso. .. . 

Estou contente, .Ju posso contmuar o meu dis
curso, coni mais nlgnm descmbarnro • 

O Sn. VTSCONDE Do RIO BnANco:-1\ruito obri
g·odo. 

O Sn. 1\iENDES D~ Ar:llmtoA:-A economia poli
ticll, portnnto, niio é um preparatorio, tem outro 
alc:•ne(), é mesmo ele g'J'nu muito clevndo. , 

Elia clevin ser, c parece-me quo é, o ultimc:o 
estudo de qnem vni applicnr-se a mntorias com
mcrcines. O bom negociante niio póde deixar de 
ser entendido em economiD politica, e economia 

0 Sn. 1\ImmES DE AL~IEIDA : - 1'\IIIS Clltligo C(UO 
não consorvon súmentc o fJltC é éonnnorcial, des
eulpc·m" o nobro scnado1·, que ú rclutor dcstu 
pnrtc do or~amento. 

Em primciJ•o log-:or nós niio tomos acJtli, c lrn
tn-so de umn graricle cidade, nülos desses Jll'ePn· 
l'Htorios sinüo no collogio ele PC'flro H (estou l':d-

politico devo dizer é um nome improprio· pura 
oss:o sciencin, mnis ncertudo serin denominai-a 
economia social. Suo mn terins que se prendem 
porl'oitamcnto :is opernções commercioes, 110 di· 
rnilo commct•ciul e à historia do commercio, 
mntorins ali!'ts nincla pouco conhecidas e frnca-

·,:, 

monrc comprehcnclidns no nosso pniz. 
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Ot•a Sr. p1·esiclento, que rnzücs mais tcri11 n 
nobre' commissiio J.mrà destrufr um estabelct·i· 
monto desta ordem? Por ora ninrla niio descol.J1·i, 
o lnstin10 nmn tal modidn. Niio Vt•jo. pois, l'nzioo 
sufilciente, deploro o fucto, sobretudo imngin:Jn· 
do-se que em um ·immenso · csp.ar;o, da nos~n 
Amerioa ha apfmns osso unico mstttuto, CUJa 
Y"id" é as~im regateada ! 

1\felhorcm-o por outro fórma, fnctlitom-se os 
estudos elo cmla a nno sem o o nus do curso fo1·•:nclo, 
e nào oi.Jriguem os alumnos a um trai.Jall•o como 
si rurn de j urispnldencin ou ele nwilicin:o. 
Admitta-se·a estudar cada um com o que souber 
nnt.,s, sem obrigar.·i•o de pró·rin · ex:~ me cm· up1 
ou 011tro anno nns nulas supu1·iores, 1sto é, lw.]a 
matriculas livres e nfio foro·adas ao estudo certo 
e continuo de um curso de ires ou qltntro annos. 

E' nest11 ordem de estudos onde cabe certa li· 
berdade na frequencia. · . 

-"-I em disto. facilite-se um pOllCO nos quc.ttverem 
estudos regulares deste instituto " IJons approvn
ções,sua arlmisslio nus repartições publicas r1uando 
concorram com outl'os que ni'to cstcj:1m n11s mo1sm:os 
condio·ücs. Parece-me e~ta· aiÍimao:io ·indispl:ln
savel • na~· circum~tancins. do nosso pa~z. c de 
no•sns prnçns de commtweio •. f!"rqunnto SI J?Cll~s 
ufoo poderem penetrar os hnllllltudos·cm tnl 1 nstl
tu~o; ao menos niio se lhes recuso n ospernnca 
rle ·ser Lcm a('olh.idos pelo governo nos lagares 
d:t administror;i•o l)ublicn. . 

Devo confessar, Sr. PI'Csidcntc, qtte cm mntP.r1n 
de estudo commercial o nosso puiz é um pouco 
rciJelde e -p11ra consenouir-se algum rcsltltatlo 6 
mister ·3nimal-o, o m;smo cstimul;•l ,o. 

N3da disto se faz, c ao depois, como não h!J.U,m 
grande concurso de ulUIIIDOS, quer-se que se r1s· 
que do rJUndro de nossa instrucç:1o pubflc:J ~m 
instituto quej:i clara ha tantos anno,, scr.n cltnrtdu 
tendo feito bcnclil!ios c que conta cm s1 prof'es,
sol·es distiuctos e gnrantidos por 101 cm seus d1· 
rt~itos. · 

U1·n per .... unto: estes p1•ofessores que são postos 
de lado no Instituto Commcrci:ol pcrder1io os Sl:lUS 
vencirnen tos, aqui !lo que conquistnram com 
grande esforço e muitas vezes JlOr mais de um 
conCUI'SO? 

Não, elles contiuunriio a percobcrvcncimcntos: 
log-o, porrrue niio deix:.l-os no Instituto Commer
ci:ol? Este cst:~bcieclmento póde,rcrormndo, como 
já disse, dnr müt· proveito no Estado. . 

Não v,.jo, portnnto,umu razioo sumcionte solida, 
perfcitnmente aceitavel, 11:1ra condomunr-se este 
cst:~ bcledmo~n to. · 

Elle, iu!'elizmente, não tPm sida conveniente· 
mente considel':tdn pe.o proprio g'O\~ct•no. A sua 
utilidudc ,CI'i:o grnnde si o govc1·no dcsecsse um 
ponco m:~is ao exame elas mntct·in:> que :dli se 
ensinam.c d~sso attonção ú utilidnde que se poiele 
tir:or rlH hoú,ens, de professores já IJ:lstant,.mcnte 
ver~ndos nnq uellas doutrinus. l\1ns nu o tem assim 
aconteddu. 

I~ntrctnnto, S1·. p1•esidcnte, o p;o,•ernJ:? q~er en· 
cnrrcg·ar-sc dn missiio de cnsm .. r, nussao para 
lJUIJ elle nunca roi destinado, o cj por isto que as 
cous:os audmn m:ll. 

.E' o g-overno querendo ensinar, é o governo 
querendo ser Jli'OI'cssor, ellc que niiJ:? tem dou· 
trinus, quando só poderia fnzcl-o s1 pam tanto 
ostiv,.ssc hn!Jilitndo. O governo do um paiz é o 
result:odo dlls doutl·inas que nelle !H'eponder:~m; 
mas n:io :ts onsinn, wwquc niio é cssn :1 sua 

missão ; . fóra disto é· nbt1snr da ·forr;a material de, 
qur• uispõc p:ora gar:mtir o direito de toolos. 

Em verrludc, Sr. presidente, é este o direito 
dÇl Eslndo, porquanto quem ni'tli tem, dou t1·inus 
nno púdc pretender o direito de ensinar. salvo 
u so;g~ir·se a mt1X1ma do .Maca.ulny : • CJUO,Ql tem 
o el11'e1to de cnf'OI'Car· tem o direito do cn~1nar ; • 
só assim'; mus outra é a verdade. Ou então , 
os toJrmos·du questão estão confundidos. 

Pot·. estas ctousas, Sr. presidente, não posso 
aco11opnnhar a iJJustre commissiio na emenda 
que propüc ú esta \'CI'lla. . ' 

O nobre antei·cssorldo actunl ministro do Impc
rio, Sr.' presidente, fo~z g-rande escarc1·1o com a 
qllcst1io de sn·udé publica o -nn vcrdnde não se 
póde deixar de reconlleecr que ci!oJ tinhn von
tade ele sntisf'azet• ;i essa gr:lnde ncces~ielade c 
procurou n••ste ponto bem Rcrvir ::10 paiz. :Mas não 
lhe fui possivel, as circumstancias·pudl:lrnm 1mds 
~o qlle çsscs csfot·oos, bem ex.iguos com t•elat'ão 
u calnm1dadi•. · · 

Na renlidnde, ou os csfOI'I)Os onlpregados não 
c~tnvam em relnotio com a immen~idadc do mal, 
ou, no contrario, est:nram c não foram conve" 
nicutcmcntc empregndos, hypothesc que nfio me 
parece sustllnt:ovcl ; ncrcdito que o nobre ex
ministro do Imporia c :1quelles que o auxiliar:llll 
no set•viço da saudc pu!Jiicu,_ fizuram o que em 
nosstos r:ircumstancins e1·a pos,ivcl. 

!>onda, porém, de lado tudo tJ uanto se poss3 
allc~ar .,m_ abono tl:o ultima hypntheso, estou 
convencido que neste serviço se fez o que se 
porlin l'azer; o 111io foi possi\•el voÚlCCI' o mul. 

Ora nestas circum;;tancias, Sr. prcsideútc, du
. rando c prolongando-se este mal.nqui, na cidade,_ 
n:o corte do Rio de ·Janeiro ha quasi <lO nonos, 
não teria ainda o a..tu;ol ministro pensndo em·al
gtllll:l di\•crsno, de fó•·ma que si nüo pudermos 
vcnc•·t· o mal aqui em sua fonte, ao menos· niío 
suJft•a o pniz todas us conSOLJUOncias dc.~se m:ll, 
como ,está sofi'l·cndo? 

Eu vejo, Sr. prcsiclcntl.l, que nús necessitamos 
omito de populaçlio, I.JUC tcouos neccssidndtJ do 
nuxilio de estr:m.;rciros, q .. c nos venlln1n njud:ll' 
a rotem· nos~as te1·rns, isto é, pr<•ci~UIIIOS muito 
de immig1·no;üo, c esta, :i despeito de nossos nr
clent.es dllsejos, roge para outros paizcs cm cir
cumstmu:ias menos pro~pcrns. Elln foge n~sus
tudn por esse mnl CJllC colloc:~, pl'ode-sc dizer, 
todo o lito1·al do Imperio nas contlio·õcs cn1 que 
estio, para o Mexico, n cidailu de Vcrt!-l:ruz, onde 
apenas o cstrntlhO üpt·oveitando o momento do 
dcscmbm•quo fogu logo pnra us tcrrns ultns. 

Ora, pci'S'Il11tO cu ; cm logo r 'de estar o mi· 
nistel'io nctllal r:otn este pozndelo sobre si· de 
umn ro:forma politi<•n sem vnlor, sem utilidade 
pura o puiz, e mesmo sem nlcanco algum .... 

O Sn. C.\NSANSÃO · nn: StNiliDIÍ (presidente do 
consellto):-:- Pam V. ];:x. 

O Sn. l\IBNDES DE ALlmmA:- .... no futuro. 
Os exemplos abnnua111 em demasia pam fJUCm 
qn!zcr insti'Uii'·SC; ellcs ~hi cst1io JWI'D quem os 
qluzer comprohendot•; nos est11mos cercados de 
govemos regidos peln eleição dir·ecta, c vemos 
o que elln pot• nlu 1'11z dll llom o fii'OVCitoso, vc
mul-a hl'illwr om todos esses lort·ilot·ios dos nos· 
sos vizinhos. g, si o governo trntu ell:liçücs, como 
o actunl prnlicnu com o maior dcscmbnl'ur•o, ·niio 
sei couto JHiolc lw ver rpwm, no seu perfcltÔ .i uizo, 
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~!.linl~o gr~ndcs ·cspc•·~!lflns nos rcsulltulos dn clci· 
~ao dn·cctn .•. O Sn. l'ilJi:No~:s Dll AL:U:E!DA :-..• :Jo pnsso tJUC 

. nada se obtet•á com n·. olei~:io directa, que andam 
ccrtos.ornpiricos apregoando como remedia efficaz 
P/!l'l! totlos os nos~o.~ mole.•, corno umn espet:ie,de· 
eiJXll' do longn r. ela o de •l:u·gos· beus .. Podia-se 

O Sn. JAGUARIIIE:- E nós·jó temos exemplos 
entre nós. dos resültndos d11 eleiciio diroctu nns 
olciçuos d<J verencloros e juizos dé pnz. . . 

O Sn. ii-IE~or.:s DE AL~IIliDA:-... porque, scjnmos 
francos, o que o ministorio fez com :rs eleições a 
que presidiu, farlÍ.nmnnhii e poio•· com n elei?iio. 
rli••ectn de que ainda niio temos uma cl:1r~ ide a. 
.Desconhecer isto, t! ni:io querer vor· o valo•· que 
tom no nosso paiz o pod•·:r executivo q.uandu se 
intrométto em eleicue~, livre, isento do todos os 
esct•upulos. . . 

ros;rondcr ao.pnrtido)ibr.rnl.n este proposito, digo. 
mal, nos nçtuaes·dir:ectóros.desto partido, o mesrno 
que um dos comparsas cm, uma d:rs.peçns de Mo· . 
li~_ro dizin a outro : - IJir.Jossu, VO!I·~ étcs or{évrc. 
~· po•·· is lo 'lUil a ei•Jiçuo rlireota serve no pnrlido . 
IJJ)rmrl e n:ro pó.fe sn tisfn.zer no conseryndor,, e 
menos :i trnnqtlillidni.le do paiz ; e eu ox~olicarei 
este pcnsameuto em outra ooc:nsiüo, si tiver oppor· 
tunidnda. O que ou o~pei'O é o qr1c o nctunl g'O\'Crno teró 

jó dito comsig-o :-•Nós j:í tomos esse ariJitrio e o 
dispeudemos com vnn tagcm nns precedentes tlloi· 
cões : com n outrn eloiçiio tcr•'mos nindn rmdo1· 
iírllitr·io ... O governo :wtu~l srJIJe tanto.disto.quo 
nem mesmo quiz nttr~IIÍJ' n confi:mt,,n. do partido 
~.onser'Y:Jdor pa:-:1 n rcro,·ma !lLW project:J ;.expel· 
llll·nos completnmente... _ 

O Sn .. JAGUAillBE:- Apoiado. 
O Sn. l\Tmiolls DI~ Ar.lJJ.:rDA :-... nem nos qu·ii 

Yer na sua cnmnru dos dc'l)Ul::trlos do fórmn alg-tl· 
ma. Nem se enrubr;oou perante a unnnim idade" 
que ia f:lln•ictrr. o de feito r•·ulizou. 
· g ó esse ministt•rio, Sr. presidonto, que· com o 
maior rlesplante fez turlo isto que nús temos visto, 
é continunmos, inl'elizmente, :t VDI', que vem 
diwr-nas que que•· ú toda o custo e com o nosso 
:mxilio ll elei~'lio rliroctn, o se julg-a pura tanto 
corn o direito a conqnist:Jr no"sn conlinrrr.a? Ou 
muita ill)IOnuidncJe. OU zorrrb:J rnnilo de DÔS. • 

1\I:rs, Sr. presidente, com .esta reforma de que 
fnllo, •1 pnrn mim dus mnis soductor:rs esperanças, 
o. Bm7.il te1·ia um:r cnpitul modernn, com .tod •s 
os confortos da civilis:rcão, rund:Jda em base livro, 
portanto,·sorn n chagn cln cscra\•idão .. Acrescente· 
~c qqe co~n e.;so g-mnde o nnturnl rnoviméntodõ 
11111111grnçuo p!tr~ o interior·, r•stnndo lá form:rdo o 
ce11t1'0 do g-r3Vidade do nosso pniz, a riqueza pu
blit.:n se clo\•:rria cm cxtJ•emo, som que o liíornl 
pordcs.,o, :ro corrtrnritl melhoraria muito e muito 
mais; sua posiçiio de in r.•'rmediM·io do commercio 
estmng-eil·o com o do interi01· do nosso- pniz, lhe 
garanto porfeitnrnonte este g-randioso.resulwdo ... 

E I!" verclnde,Sr. prosidentc,qu:Jnto.mnis ~ica~ 
e .m::trs. populos;rs forem no~sas povoncues, nr>ssn~ 
vtllns,.nossas cid11de~ do irrt .. rior, lauto mais opn· 
lentos SOJ'iio os portos do úosso litoral. Nossns 
pt·acas de comrncrcio mnr·itirno g·llnb>Jriam immcn· 
samente, tJ'ifJiicuriam do importanciae·os bra1.1-
loJros conquisttu·inm dovor:ts este sólo; que aind:J 
nu o. ~ nosso ... Mas, como Íll dizendo, Sr. presiilente, eu estou 

persü:rdida do que nas ciJ•cr:mstancias em ·lJUtl 
nos nollnmos, qmmto :i sande public~. o :Jctmrl 
mini;:tor·io J'arin um gr:tnde benellcio ú sociedade 
br:izilciJ'Il o rt•alizaJ'in :J -melhoJ,. das ·refornws do 
que · :wtunlmentr; precisa o puiz, coucor·rondo 
pnr·n loYnr-so a eiTeito a mudanr:n dn c:rpit:rl do 
lmpo•·io do litoral p:rr~ o interior, em ponto Oll 
loc:rl ade,lundo. · 
· 'J'enho este pen:;;amento e, cad:1 vez que mai~ o 

estudo e aprofundo •. mnis ve.it;~ f' sinto a noc··~sidn
do da mud:rncn: nus nos mnTnrr·mos no lrtornl 
que j:í ostú f'oito, insisti11do em nalle ma~ltenno· 
nos; o sem.essa mudan,,t do centro de grnvidade· 
·p.,r~ o interior do pniz. Todo,; os males que sof. 
!remos c continu;~mo< a sotrrei' fJOJ' c.,us~ d~ 
sanrle pub'icn, dcsDpp:trecerinm em gTnndo pnrte, 
limitadu n sun c~ten<iio, e sem dnmno dtl poptl· 
lnt~iirJ estrnngoir;l tJUC dornnndnsse ·uos...;;ns plng:1s. 

J~~tou pol'sundirlo, Sr. pr'esidento, que nenhum 
estrnngcit·o deb::tri~ de lluscnr cm. qualquot· 
tempo as nossas costns, sabendo que suns vidus 
estnvnm g:rrnntidas, visto qur. no chega•· pnssn· 
riam som demot•a pnrn oade niio oncontrnrin o 
peJ•igo da !10rrorosn molostin que com rnzüo d 
todos nssustn. 

O Sn. DANTAs:- Niío estou lon:;-o do Y. Ex. 
nisto. 

· O Sn .. TAGÜAniDE:- Apoiado; ó um pensamento 
grandioso. . . 

· 0 Sn. ~Il,XDilS DE Ar.lmio.~ :-0 commerciobra
ziloiro,. que aind:t não existe, srH'f;Íl'ia:de facto c 
SÇl clesen volver·i:r c.u outros o mni;> n uspiciosos.h.o .. 
r1zontcs, o niio o veríamos sn!Tot•ndo p~lns co
lonins estJ'::tngeiJ·us, Corto c solidamente consti· 
tuid:1s, que se o:<t:rbelccem no liturnl. ... 

O Sit. Sn. Yr.:IR.\ DA JIIOTTA :- Perg·unte ao Sr. 
presideu te do conselho si é ele$ ta opinião; ou estou 
inclinado tnmbem. · 

O Sn. CANSAxsÃn DE SINr~roú (prcsitlcntti elo con
selho): .A icl,.n r) s~·mpnthien; cornt;rnto que não 
uos lJUOil'n lovm· pnrn n Bnrru do Cotda. 

<ll. Sn,· MEXDES DE Ar.~!EIDA:-PerdÜC·n\0 O 110bre 
m!nistro,niio r.lirnento clesses pens:rmonto~.tão !':JS· 
teu·os. A idt!n ó mnis sórin, o mJiis ele\•adn. 
·Si o local dn B:rrrn do Cortla esth•esse no ponto 

conveniontt1 pnrn te1· essn honra, com toda a rttziio 
f~ri.a n1Çllhor figum do que o seu S. Miguel de 
Smtmlm.... _ 

O Sn. CA::\'SAXs;\o DE Stxmoú (pl·csldlfn(c do con~
sl'lho):- Qno nuncn teve tnl preton,,ão. 

O Sn. 1\lr.:NoEs og AI.MC.:ID.\:- •••• que. opoznr de 
estm• proximo do litornl, nltncn merlron, nuncu 
salliu do e~ tudo ncnnhuclo em que so acha, o creio· 
CJllO não ir·ú nlém. .. 

O Sn. J'I[ENDES De: Ar.~mro.\ :- Estn rcfOJ'llla, 
umn vez rcnliznlla, direi mesmo npcnns encot:rdn, 
muitos problemns insoluveis f!LlC tomos om pre· 
sença o nos nsmstnm se l'Cso!Yot•inm fncilmonto; 
:rs· idúns da nossn pnpnlnção, o n viclu dos nosso~ 
politicas tcrinm outro rumo ... 

O Sn. JAGU.\ll!UE :-1'crin um o!Tt"ito mngnifico.· 

llfns no loonl dn Dorrn tlo Cordn n tlifToronr1n pará 
melho•· é grande, n posi{•iio ó outra mui es"pccinl, 
o tlo grnndo nlc:rnco no ftl'tnro. 

En sei qnc o nobre presidente do consolho ..... 
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· · O Sn. C.\NSANSÃO DE Sr:-~mnú (prosldrnto. do con
sellto):-0· que h a é falta do caminhos (lo ferro 
para o. interior. 

O Se:. ·1\JENDES nÉ: Ar.m:ID.\ :- Un1 caminho ·do 
ferro· porin aquello logat· em outra c mais. opu
l~ntn situn(;ão, em quo não est:'l, c de elevada 
importnnci:t u:io só pnrn :1 provinda 1Jo ::u:n·n

·11\lão, como para o interior 110 norte- c oeste do 
Drazil. Isto um dià se ha do t•cconhecct· c apre
ciar. Si o nobre pt·csidentc do con,;clho estudar 
bem' c~t~ que_;;tão, lw de -ycr que é umn·grmHlc 
e :mSpHliosa 1dén; um dw .•. nutro essa espe
t'nnç.a, hn de vir um ministro cheio ilc in tclli
gcncia c patriotismo, que comprchcndcrtí o al
cance dcsto fccllndo pcnsnmonto, e o re:diznr:l 

· com' mais legal idade do que o far. agora o nobre 
ministro com o seu caminho de (erro de Pira
nhas n J'ntobd, c tr.o pouco como o outro do 
Camucy a Sobral. onde a utilidade publica é 
ainda mai.s duvidosa. 

O Sn.-cnuz l\JACIIADO dá tim nparte. 
O Sn. ~[ENDES DE Ar.~mmA: -E esse ponto, 

aindn tão obscuro. de minha provincin, Jovnt'Ü 
at~ muito longe, pelo centro do Bt·:•zil. as v:m
tagens de um opulento. commcrcio interno, cr;m 
outro proveito, c menos dilllculdades e melhor do 
que nenlmm d,,s ont•·os projectos com qt1c j:i se 
tem gasto em pura perda nuo ~00:000-~, mus muito 
mnis ele ln ii, corno disse o nobre swenador pcln 
Bahia, o Sr. Darão de Cotcgipc. 

O Sn. Cnuz MACIIADO:-A idéu é boa. 
O Sn. Sn.vEmA nA ?.IoTTA :- Ahi está um bo" 

nito progrnmma parn um llOVI) gabinete. 
O Sn. CANSA:-Is.\o DE SrNmmi (presidl:IÍtc do 

conselho):- .lá era idéa 'do Sr. Visconde de .Al· 
buqucrqne. 

O Sn. l\IENDES PE At~~!EIPA :-Agorn a minhn 
·opinião particular sobre a locnlidade, visto qne 
·~m ;~parte se me tem perguntado; é que a capitnl 
•lo .Brazil só scriu uma cousa grnndc c im]lO· 
ncntc, como nntcv~jo, fundadn nas nWl'gcns do 
Araguny:,, ponto que, cmlJrevc tempo, não nl-
c,;mçariamos. . 

Mas. ·coJl'lO ~ indispcnsavel, é mesmo m·gen
te de1Xnr o litoral pura assegurar logo·a !'o!'· 
tunn ·c engrandecimento do D1·azil, o que ora 
convem é uma cnpitnl provisoria, intClrmcdin, 
que mud!mdo a no;;sn nctual posicão socinl, 
prepare n tda, a marcha parn aquellwponto, onrlc 
se estnbclc•ccl'ia a dcfinitivu eapilnl dnno>sa nacio
nnlicl:lcle, do nosso grnndc lmpCI'io. Então sim, 
scrin n rninha tln Amcrica ~Icridional umn ci
dade que alli se fundasse nas nwi·gens daquollc 
gra!!dC cau4n1. Essa posiciio pcrmittiria alal'f.Wr 
mu1to o l!Ot'Izonle do seu commcrcio, •J, indc
:pendcntc de vias lluvincs, attingir JlOI' linlws 
rerre11s· os portos de largo Lt·nrcgo tanto no Paci
fico como no Atlantico. 

O Sn. Cnuz l\fACH.\DO:- E lw u 111 projceto do 
Sr. Visconde de Allmqucrquo neste sentido. 

O Sn. MENDEs DR ~<\r.~mtDA:-Isso era para Parn· 
cntü c não tmn vnler parti o caso qne Jlgm·o. 
No ponto da Leo,.oltlinn por oxeruplo: seria outrn 
cousa. Pelo Aragnaya, o ~cu commercio se c:; ten
deria nttl no Amazonas: mcrl i ante esti':Hlns de fer
ro, como j:i notei, faccis communicnçüos com os 
portos do Pacitlco c do Allantico lhe seriam as-

seguradas ; aceresccndo que as com os portos do 
·llio dn Prnta se conseguiria, pela uav()gaçiío· dos 
rios Pm•agnny c Parnn:.i, ligados :10 Aragunya 
medit!ntc uma caualisnoüo i.nteiJigcnte, ott -ainda 
JlOl' vws ferroas. 

Ora; inl'elizmcnte, Sr. presi•lcnte, niío se olltu 
para estes projectos, nlguns bem excquivcis.ainda 
cm nossos tempos, c OllLros seriam cm breve, dado 
o primeiro pnsso, mudnda a capital. A pCI'Si~ten
cin no litoral rimpcclir:.i por largo tempo o cngran
decinwnto do ne>sso poiz, sutlocm·á ns suns Jegiti
m:~s nspit'tl•;ües, Sllll inllucncin no mundo.amcri
cano; o Jittoral jti csui- !'oito, e niio ·precisa pt~ra · 
viver, tanto como o interior de rnnio1· solicitude 

.'do governo. Si não andamos para diante, si não 
damos ·no paiz o valor que merece tei·..... : .. ·, · 

0 Sn. SILYEIIl.\ DA ~(OTT.\:-Com cleir!ãO directa 
múclmnos a capital. . • 

O Sn. l\IP.NDES PE AI.~rEtn.\:- E' vcnlndc, ú n 
pnnacén,~corn isso ·se nrrnnjn tudo, rnas OlL nfl'o 
creio nos seus milagres. Passemos ü outro us
sumpto. 

.Elt quir.ura, Sr. jJresidente, rlizet" alguma 
cousa, visto rJne toca u pasta elo nobre ministro. 
sobre lim itcs de provincias, mutcria Lambem irn
porlnnto, digna da nttençlio .elo gove'mo, mtls de 
governo que desejar fazer algurntl cous:.1 de util 
o de prntico. Não. obstante rcconh·coo que, neste 
ussmnpto, hn mu1.to medo de se lhe tocar. . 

O Sn .. L\GUAnmE:- E' cnsa de maribondos. 
0Sn .. l\[ENDES DE ALMRIDA:-E é por.cstn rnziio 

que cu tambem ag·ora nüo quero entrar nclle,mas 
acho que o governo pôde o! bar pal·n isso com 
muis lSonciio de espirita do quo os interessndos, 
c muitas dessas questões tlt:arinm de uma vez 
terminadas. Nisto ganhava não pouco o paiz. 
Acredito que assim o governo Jlrocedoi·ia com_ 
mnis patriotismo, c não deixar os rcprcscnt:~ntes 
das ditl'ercntcs províncias degludinrem-sc entre 
si. · 

O governo, com :~pplauso ger:~l,-podia chamar· 
a si estns qLWstõcs, exnminal-as convenientc
mcntu, resolvendo-as sob o ponto de. vista da 
utilidade rcnl do paiz. E' este o unico e o melhor 
ponto de vista das divisões administl'ntivus, dei-· 
xando de"lado, scmpi'C fJ rte fôt• dispensnvel,-o 
exume de papeis velhos de out1·'ora, quando a· 
di\'isão das províncias se niio fnzia com o verda
clçiro senso g-eogrnpbico o !Jou intc!ligcncio do· 
inleress() publico, c mesmo lln mciropolc. •. 

O capt·icho dos antigos g-oveí·nadorcs era' l!lll 
geral a principal lwsc. de tacs divisas, 11rcv:de
cendo, na época, o voto do mai-s considct•ado.- O 
interesse por estes estudos é todo moderno ; o 
paiz qne os encetou c comprehcndeu bem o seu 
ulcnncc, ligando o interesse du sciencin g·eogra
phicn com os da administra~:ão, ror::tm o~ Esta
dos-Unidos. Posteriormento foi que, na Em·opn, 
se tratou convenientcmrmtrJ , desto i•amo da 
adtninistraçiio publicn; nntes,-nada se nota que 
wnlw rn e reei meu to renl, v o is onll·o era o ponto 
tlc vis tu dos esttulos gcographicos. A Frnncn deu 
Jogo o J!l'imeiro exemplo. l'Ot'lanto, cm pniz.Jão 
pouco acceRsh·cl ú gcographin como roi o nosso, 
o ainda é, para que rever o ]lassado pensando-se. 
cncontrur a boa doutt'ina? Nesta parto a· herança. 
que recebemos ú muito cxi;:p1a c procuremos 
trni"m' os nossos li mitos, sern perder rlc vista· o· 
scn"so g·cogTo p h i co. . · · 

I, 
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"Não posso deixar, pnssanclo n Ollti'tl topico, s·r. 
presidente, de combuter n idéa mnuirestadn nestn 
<:usa·pclo nobre ministro :i respeito dn IJllCstiio de 

·eleições ~e veronclot·cs cj.uiz_cs de paz, annnllndns 
. por prestdcntes de pt·ovmeta. · :, ·. :· 
· __ S. Ex., como o nobt'IJ scnallor po1·Mritto Grosso 
mostrou, expediu um nviso que mercer!u. ser 
tratado qomo hnvenrlo sido trnr;ndo corn pcnna de 
otu·o; -nun com MJLtelln penna que t•ccoiJeu o seu 
antecessor; nfio tendo ainda feito set·vir;o qne 11 

·merecesse, c pelo conlrnrio, mns com n vet·dndcil·n 
. penna de.ot1ro do ostudistn · intcllig-cntc c IJllC, 
.escuda~o .na: razão c uo dever, snlle e· fJtlOr rcspci-

.. tnr n Ict. • . 
Ora, Sr. presidunte, desde IJUe o nobre minis

tro· traçon aqncllc aviso, como ó fJne S. Ex. póde 
- coulinuur no ministcrio, estantl.o cm rlosaccôrilo 

co:11 o sou .collog-a dn jnstioa flll<} prrlg-n . Ottlm 
dout1·irw,_ c é, como clwuccllel' do Tmpcl'io, umn 
das 11gttJ'IIS prodominnntes no gulJinete~ O ch:m
celley uo Imperio pensa clilfMonternentc .:o no
JJI·c minist1·o, niio ·!ta neg11l·o, segundo 11 defesa 
que aqui l'cz rlo neto do prosirlentc do Cem•:í, c 
n todos pasmou com seu heroismo. O nobre mi
nistro do I111perio, quando se niio ·cspernl'n, vciu 
declnrar positivnmento o contl'at·io dessa defesa: 
rJ púdc-se ft•nncnnwnte dizer, é o opposto, o nn
;ipoçla dns proposi~:ões do dcnodaclo ministt'•l Lia 
.tusttra. · -

As dontri1ws cxhiiJirlas no :soa aviso de ã, <le 
Ag·osto, tiio jnstamcntc applnndido pela home
nagelu pr<:st:Hla ú lei, demonstram perfeita mente 
esta prnposi!.'iío. 

hnvin om um ·Jlt•occsso llnc!o, tuna seutenon pa·s-.> 
soda e111julgndo.- .. , .. 

Pr•rlnnto, St·. p1·esidcnte, niio havin mnis, na.es-
.JHlcte,o.exectttut• do sontenon,pot·qno niio.hnvi.n mais 
suni;Cil()~ n OXf>Cll~nr, nern n CJ\-10 existim !3. passút•n 
cm Jt.ll;;~<dr.~_ 11110 lJt;ha e nem 11vern o presuJente da 
pro''' nc111 elo Cen1·a pnr cxecu to1·, porfsso::rrue niio 
se traravn.de LtiJW nnnul~1ção,, c:l'<rftmico cm. c1ue 
"Je1 pe."I.!.Wte n J~tÇI'VCil(;UO. daqucll,u (nncçionario 
0111 eiOI('u'!s llltllliCIJllles. A llltcn'enniio desse fttnc-· 
cionili'ÍO na rJnostão ·a tH·ctcx:to :de pr:if.i,;iio'lh:piit·te 
e~·a CXlCil1Jl01'1111Cn, indevida, iJJcg-nl (áJíolarlos). re= 
VIVia 11111 (II'Ocrfsso findo, c:onstituia·-"u om rc,;isor -
de c:msns tcrmmndas. p.1rn que nãõ tin ltn· compe- · 
tenr:in. Ern um" anom11Jia. . 

E pni;, Sr. pmsident·~· .1' outra pnt·to da nrgu
me~ta().<O do nobre ffillliS!:·o da Jttsli~n era sem 
raz:JO de se1·. JlOt'rJnnnto o presidente do~Ccnrú não 
cstnvn, na especic, como jniz a quem se aprcscn" 
t~so. tina~. scnlongn:~ pn1·n cxcctlt:ll': a :mnlogia 
uno e pcrlcttn. O JlliZ fJ.llO tem cliante do >i" duns 
set:tcnçnspnra o fim notado, umn dé puiz'estran
gclro r:om I!:J!BfJittttur, c 01ttm de um jniz da terra 
que tnm!Jom JUig-:t n rrucstiio, te1n de eet'tO a esco-
l hn ; I!':ls, no otttro cnso, n1'io tem escolha,.: ·visto. 
IJltC. so h a um_n sentença, !! qne so 1:en,Iettc· ao 
Pl:oslllcnto, ex-:v• rl11 a_nnul Jn('IIO,rJliC é o .ncul'dão _do~ . 
trJbtm:ll .. ~o1·m proctso pat•n ter conltecimeuto dn_ ·, · 
Ottt1·n dcc1sao que cdg-uem lhe dissesse no ouvido:: -. · 
-:cstu scntcnca niin foi proferiria cm· tempo-.··. 
util-:·· o 'JlW era ent1·nr ~n fnndo da questão . 
~fng J~to 11110 C0111petc nver1g-nnr no extlcutor e 
mençs no cx:ccuto1· f<íra elo tcm:)o. O lH'esidcnte' do 
Cear1• se art·ogou-umu nttribuiciío fJltO niío tinha 
o Lnesn1o ncürdiTo... .. , 

O Sn . .T.VWAHIJJil:- Coutrn o qnal ·niun·uem re-

O nobJ·c mJnistro da jttst_ioa sustentou qne o 
neto elo prest<lcn te do Ccaru, a portnria de 3 dCl 
.Tnlho de 1878, se jnstiJ1cavu, porque este presi
dente so nchuvn p'erantc duns decisões, c hnvin 
de cscolhet· umn. Do um lado tinha n scntenaa 
do .i uiz rle di1·oi to annull:mdo c- do oul.t·o e ac6r· 
dtio da Rolnt~Jo t1pp1·ovundo tüna doioi"io ; e cntiTo 
na duvida, prm111nr:ion-sc por. tuna qnc julgotl 
mnis legal ; como aeonti)J!o :w juiz quó tem çm snn 

clnmott cm· tempo. · · "' . . 
o Sn. 1\fENDI::s og ~\.L:"\IEIDA :-E nem -.tin.lÍU eüo~ . ...: :: 

Cjlle inVOStig-ar, ITIII~illiC dcr:ot•ricJO tnUtQ telllpO, Sic"" . " 
u St:.HtLOn~a da Heü1t~uo J.·uforJ.rwndo ''do; uiz~o.e"\di-

. p~esrmça uma sentença vincln do estrllng"etro so· 
bre ntna her11n(;11 c ontm sontcno:< proferida sobre 

· .. a nlCSIIl:l hor:m()a por um juiz ntH;ional. 
-. o ~Estn mtnlogi.~, estas cln11s scntcn-,;ns s1'io pura c 
·-simplesmente crcn•·ão dn fecnndn imuginaoiio do 

illusti'C ministro.· Nu espccie -niio havia, nem 
. p_odin hni'CI' dnns sentenças em PI'Oscnçu do pro· 
. sHlcnte, et•u un1 cn8o jttlgndo, c, :1 haver, sómento 

• teria umn, õ ncót•dão da l\elat'iío. 1\fr,s mesmo 
:riem esse; pon1ne u1'io se tratn1•a JHI cspecic do 

uma annull:wiio elo eleição, e pelo contt•arJO, o que 
fez· o president<; do Ceor:í, som com potencia nl
gnmn, foi rC\'ivcr um processo findo. 
· Era, pois, um sophismn o que o nobre ministro 
formul:rva, nindn mais barbado do que arJnelle qno 
S. Ex. lobl'ig-on na .minha argmuentto()iio. 

Na vcrclnde, Sr. pt•osidente; si, como o illusll·e 
ministt·o declm·:1 c reconhecu, o .i ttiz oxecntot• de 
uma son tençn pa1•n l1em proceder, no doscrnpcnho 
do sou dOI'Ct', JJIIstn sómcntc cj"uc ollw pura as for
mns.extl'inseca~dodocumonto que tem do exceuta1•; 

·principio exacto, como pnssnr ·nlóm, si essas J'6t•
·,mus estãtl c«t'rl!otns. si n lei J'oi o!Jedocidn '? 

. -~Sem duvidn, Sr. jn·esillonto. o lH'incipio é exacto, 
:mas ·na cspocie sem applicaeão, porrJunnto nem o 
.Ilre;:;identc tin lur de executar . son ten ça nlg-umn, 

IJorque nenhuma lhe foi presento pelos trmnitcs 
ognes, o quando podessc ter _logm· o caso, .o fJIIC 

V. lV 

reito tinha sido ou não proferida em teinpo uliJ,·.e . 
Cfllllndo podesse l'nzel-o, não tinha pot• certo ·com:..
petcn<:iu para por si sú resolver a que,;tiío, que estú 
l'<ír<~ tl.c ~na nl(;aqa. 

!'tll'll ISSO SCI'ID llCCCSSIII'ÍO rmtrar UO fllllllO da 
questão. A mesma sentcnoa. do jniz de dii•eito não· 
estuva :10 :lleunco do pt·os1den te po1· vin Jc,.al · 
ç~so mag-istr11cl~ ~1nnndo n profnt·e;m:~ndil in tinl.11-á 
a cnrnar11 mnntetp:d lJnt•a, como dispõe o-~ 30 do 
nt·t. 2." du lei de 20 do Outubro de 1875 cinr-lhe 
exoctlt'ão. Com9, pois, podia t~l-n presento, por 
vin legnl, o presidente d:1 proviltcin pnra oxeeutnl·n 
em contt·t~posir;iío no nc<il'cl:io~ 

Por tunto, c,omo excctttor niío tinha e nem po
diu ter o pt·esJdentc do Cear:i :i vista sinão uoJn 
scntnnon. o .ncót·dão d:!l\ela(~tio, c cumprindo oxe-' 
ental-o deVJ:L olhm· sómcntc 11ara :1s l'úl\lilas.ex
trínsecas desse neto. Como c! izcr-so na · especie 
que ellc Linlia ndintJ,to do si tl.tws senton<'as, si em 
virtude Lia lei sLimcntc se ::tJH'esentaYn ô 'ncórdiio 
dn Relur;oiio? 

O podct• execrtlivo, Sr. presidente, não depende 
de cletut:minncl(\s possons.. parn r[ne ftmccione ; c 
sem pro e um, mnc!n que o possonl se mttde ou-alto-. 
J'O .• :>i o potl.ut• cxecmtil•o em Mar"o aceitou oure-' 
conhccon a dccisiío. !lo tt•ibtnuil dn Holaçiio e 
achon-a legal o pcrle1t11, como é fJUC clepots de .• .,_ 
mnito tempo, fJllnn(lo a sonton.cn pnss!Lra em·jul- · 

. :::ndo, snsctta o ,ronovn n questuo, e vcu, com tnnto . 
c!nmno do publ1co, dcclnrnJ• que nqucllumosmn ele- . 

... 
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. cisiío fórn ·r!:rd:1 f'ór•n do prazo Jegni ? E qt'Ínndo 

.:l'osse,cr·n cllc eompeten to pnrn J'cvêl·n c nullitlcul·a'i' 
Isto, Sr. prc;:idcnte; nfío tc•m defesn. 

O Sn. JAauAmu":-N<!m é cousn sé1•ia. 
O Sn. l\f-ro!\"r>r.:s llE Ar.~miD~ :-O Jloeler executiYo 

no Cenr:i j:'! tin hn di to sobre n cspecio n ultima 
pai.1\'J'n, reeonhcccnclo lcgnl como l'econhcecu em 
tempo o neto rln nelaciío:-como é, poig, r1ue sim
Jllesmcnte por umn extomporanen roclnmn,-,iío par
ticulm•, fJllC o prcsiclento niío poclin dofcrir, poelin 
ello ;constituil·-sc juiz, reviver um processo ftndo 
e desu·uir um neto feito. reconhecido gernlmente' 
loÇtal e cxcrmtucln em tempo 'I Só mente o illu~tl·nclo 
ministro rl:1 ju;;ticn pôclo nciHll' porfei to c regular 
estas cnormidndcs. -
· Ag-orn. Sr. pre;;i<lcntc, sur::ro outra jtwispt·u· 
dencia; o nobre ministro do Imperio diz mnito bem 
no seu m·i~o do 4 do corrente, que o poder jueli-· 
cinl é o unico competente par·n resolver ns qncs· 
tües concnrnentiJs {t vnlidnde das clci(.'ÜCS de ve· 
renelorcs c juizes de pnz, corn exclnsiío tanto do 
JlÓdot· lcg·i,lntivo como do cxecutiYo, o que é n 
verclnrleirn doull'inn legal. Si, pois, o poder· cxc
cutiv.o níTc :wlwt· regular o neto ou dccisiío do 
poder-judici::Il, pódc.sem du;•idn. como exceutor, 
reclamar o ctun)n·imllnto dn dispo;;ir;iio.Jegnl, mns 
por si.s•'• niío tem o direito do nnnullar n decisão 
do poder competente. 
. _ Estn dnut1·inn esrü cm ·climnctnrl opposi"iio com 
n do nobre ministro du jnstiçn. . • 

(H a wn (tparle.) -
Niío é o poder cxocnlivo competente pn1'n de

c]n.rar nnlla n <lce.is:ío do poder ,jll"licinl sem out.rn 
formn ele processo, ror."n é que o repitn ; porque 
como j:'r mostrei' cm onh·o rli;;cnr.<o nn discus~iio 
do orçnmento dn ministorio dn jnslicn. niio tomos 
Jll'Opr·inmouto nnllidn<lo~ ele pleno diJ•cito, lpso 
jtwt:, sem :Jno sejnm doclamrlns tnes por• qu0n1 ,; 
competente pnr:1 fnzd·ll, c não por m<!ro nrbitrio 
do poder executivo. . 

Si o ncg·ocio, Sr. presidente, é irt·cpm·nvol 
estiÍ.ll'? cnso tl!!s ~entcnrns ryne passmn cm .inlgndÓ 
qnc so _porlcrao ser rnodtl1cn•lns, nlrc•t•ncbs por 
outros tnoin5 f!Oll~:.lJ:!T{!dO~ nn Iogislneüo Vi,!tcntc, 
mas nuncn 1101' um podet· o~t1·nnho, o na ••spccie 

- subordinado. noli ro-mc n esse mesmo poelor qné 
nrbitrnrinlllf'ntc nppT'OYOtl o neto criminoso do 
Jll'r.siclen te cln Jli'OI'inein de S. P:llllo revivendo 
um pr·neesso 11nrlo, qnnndo IIWlltloLl clnr .\lo;;so n 
YcrradoJ·es c juiws.rlc pnz da municipnlif nde rlo 
Santos, cujn eleição hnvia sírio nnnnllndn pelo res
]1Cctivo tl'ibnnnl dn Holnçiio; Jll':lticanrlo o mes
mo, 111ns cm peiot·es circnmstnncins, n:1 prOYincin 
do ·conril. E t.nrlo isto, Sr. prc.sidonte, tem sido 
:J]lplnudielo e jnstil1cndo pelo rninistc1·io ~ctunl! 

::iómcn te f:1 I tn IJUe <l sejri o fncto do Amnzonns, 
IJ1lC é dn rnesmn nntnl'f)Zn ••• 

O Sn. ConnErA:- Apoiado. 

1\fns, s~·. prc.sidentc~ qnnnto n este facto (cru
SCfln·Sl' d<fft:o·m~tes a.pMtcs), o ministerio não deu 
nmd:on snn u1L1nw pnla1•rn, e precisn como os outros 
de. s~r· n!Jonçoado; rnus niio sei o· que J'nrít o nobre 
mr,111Sli'O do Im perio ~m prcsenr'n do son nu1·eo 
nv1so de 4 do Ag-osto c01·ren te. • 

. O noht'Q:mini;:tm, Sr. presidéntc·, ninrln niío nos 
drsse qnr. vnloJ• tem 11 seus olhos n dccisiio do .vico
I?res_;~cnte . do Amr.7:011aS em t.nl nssu mpto; o 

d
tnnccJonm'JO que mnrs ::lf)centnucla ·~ positivnmentc 
. ec!m:ou qne o ncúrdiío cln Hel:wiío do Par:'! ora in

JW'ul.co,_c por isso o ammllava:! Isto niío se com
menta. 

O Sn. !.El'r.i:o nACu:mA:-A.poiado. 

O ~n., ii!~>ND!~s D.E Ar.)rmnA:-Todps esios actos, 
n m~u. 1 c: r ~Jc/JCtuo~os, m~recem ser· repnrndos pelo 
nob1 c lllJIH~I.ro. do Impei'JO, c o Senado e;;peJ·n esse 
,(neto. de cner·gw _c de. 'moralidade admini~trativa 
apowdos), mas nno sc1 como S. Ex. se hn de lln· 

VUI', ao monns c9m rcln~iío aos dons. ractos de S. 
Pnulo c do Ceara. . 

.o P!'imci:o .estú n·rnpnrndo com o aviso do mi· 
nostcr·Jo llOJCto c:wgo ele S. Ex., de :!2 do i\Iui·oo do 
n.IlllO passado, firllJndo por setl antCCOSSOI'; O~ SC· 
~un~o ncnbn de scl·u pelo !!Obre ministro da 
,tus tu;n por outro nviso do 2 de Jnnllo deste 
anno. 

Q acf,o do VÍf'C·prcsidontc do Amazonns de 2 de 
i\Ini'(.'O do nnno pnssndo estú ·nns mesmas condir·ücs 
Si hn . cli/lcrcnçn 6 Cflllllli:O (t maior 'OU menÔ1~ 
enor:m1dado dn attcntado. Mns este acto, aindn não 
appr OYaclo, caho sob n censtu·n do aviso de 4 de 
1:~-:osto, 11rmado. pelo no!Jrc minisn·o, fJLlO nntn· 
I,li!HO!lt.c qucr·ol':l, c com todn n raziTo, honrur sna 
assr:;natnra (apaiados). · · .. 

Por min.h:! pm·to terei summn !iatisfnçiio si o 
honrado nun1stro repl'OI'31' semelhante neto como 
lllOJ'ece sel-o por cstny de ncc<irdo.ccim o seÚ aviso 
clf.J 

5
11 ll1~ ;\g·o~to ; f<SSJ!n como terei g1·undt1 poznl', 

sr . ~x. se contr·:tdtssct· prest:Jlldo setl nsserlti
mento a esse ~·t•ftndo escandalo, collto so IJJ'aLicon 
nos casos de :::;, l-anJo o do Cunr:'t. ' 
~r. · pre~idcntc,. ü neo·cssario quo esse .neto do 

se.,'ttndo Ylce-prcsr~onto do 1\mnr.onns seja llem e 
nltentumcntc exammado para se calculnr odes
cmbnrn(.'.o c n oqznllin com fJU•J t:ll clocurncnto J'oi 
lavm~~ ;. o.ll?-JH11n ()110 l'oi m~is longo do que nos 
OU~~o, olCtO> ,)I) notat]OS. ~>111'11 ISSO Jlni'CCC fJUC COll
COII en uma cu·cnmstnncw (JtlC convem revelar · 

C?n:<!n-me CJI,le. C>SC _vic~-jlrcSiLlfJnLo niio ora 
ontcndJ(J'? om dn·~rto, JlOis 11:10 passn de um simples 
~ommr;r~w.n te ; tr n lw, p~is, atrnz do si aJg·uom fJ.Uo 
~f,. 8!,HO\ CI!UYU desta Cll'ClllllSL:rn~ia, Ç tl)JLlSnya ; 
~.,num l(llC oc:npur-rnvn, pOJ' assrrn d1zur, purn o 
19r.r9, colllprornytt•JJH!o·o; porrJUC elle diz no prin
CIJIIO eln po1·tnrm u seguinte : • O Yico-prosillento 
du {JJ'O\:il!~in '· l'in Cltii!Jll'in_woltO dO· :I ViSO OXpetJj(JO 
Jl••Io. Hllnr,tct'IO do Imper1o sob n. i.iO~ cm 18 de 
Ab;J.l elu :1.8i7 •• , O Sn. l\f"xor.:s or.: Ar.:-.mm,\ :-.' ... todos devcr·inni 

ser cohct·tos pel·l rnosmn g·nr·:mtin, visto IJlHl todos 
esses factos ano1·nwcs rrtw so deram no DruziJ,
siío filhos g-cnninos do primeil·o. J\ icl<.ln ~nl'g'iu 
cm S. Paulo, c er·a 111lw d•J um cnprichn qne. nc· 
llhurnn utilícl:Hlo rccorllmcnd:wa, c foi· despertar 
cm outms Jog'HI'CS osso lll'ttrido ele oll'etlflor u lei,· 
fJUe Jevuntotl·~o. Jogo que su!Jiu o actunl minis· 
to rio. O oxí11nplo do S. l'a n!o foi api·ovuitndo no 
Cear:í com tmnnnho oscnndulo. c pouco antes jú 
llllYia sido nu JH'OYiHcin do Amuzunus com nÜ<J 
.somenos dosem IJnrn<;o (apoiados). 

?ln to o_ Senndo r[nc os avisos t~m cm cacln onno 
numcrnc:<o JWcnliat· o se"'nirln d<;Jsdo o n. :1 o 
portanto é. para ndmir:n· IJUO jrí 'cm Aliril de :!877 
essa ll!:Jinorn~ão cxcodosso o n!~:Jrismo do ::;oo;o 
que nto o presento ni'1o tcm·ncontocido ~ 

nocorri :i nossn colloc!)iío de leis, o prer;isnmenlo 
110 YOJUIIlO das c/t•r:isuo., LlO :1877; IJXI!IIIinoi·O COID 
OSCI'llJ~Ulosn nttcnçiio do principio n flm o niio on
conErcr cssq notnvel nviw solJ n. tiO~,' om que se 
<lPO!nva o VICU· Jll'esiclouto ·elo Amazonus pnt'll ex
pci.lrr semelhante portaria. Supponuo engt1llo de 
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data; procurei tamhem .o aviso na collecrão. d~-~ tari::t qne necessita de um acto do poder .execu 
:1.876, e mens esfoi'(!OS foram inl'clizmc.ntc Jllnllo- · tivo doclarnÍldo-n ou sem vigor c rep.rovada,. 01 
grados: niío pude, pois,encontrnr tnl aviso de 18 do leg-al e conveniente. 
AbJ•il. ·Entretanto, o vice-presidcnte diz que Todos ag:unrdarnos com.intercsse a dccisüo d; 
apoiado nesse aviso tonwrn essa tiío celebrada nobt·c ··min.istro, CJLlC assiguou o aviso de (lo. dr 
delib•JJ'MnGl I . :Agosto COI'rCnlo. • ... 

Note o'nohrc ministro ·que o fncto é mnitõ ser i o: O v ice- presidente diz positil~amente que nnnullr 
imputa-se no governo um neto que niío existe, por injuridico o acto do podet· jurlicinrio; nüo sr 
força ü rJue o ~ccln~·c, para se.dizct· que se adoptotl importou eom as fórmas cxtrin'secas, foi directa. 
tlquelln prOVJdonc1a tuo nnnrrnnl, tno pouco con- mente ao ,f11ndo; · 
forme á lei, tendo por base, por norm~, outm O nob1·e ministro d::t justir;n dizia aqui, part 
igtull do. g-overno. imperiítl. Isto é urru1 ·g'l'nnde nbcnçon~ o neto do ]JJ'esidente do Cenr:'• .• qne·· po1 
incx::tctiiliio_; a vm:d.nde nqui foi _Jit~ernl.mel!tc Sllt:J'!· c~sns I'OI'.I!InS ú que se de\·in re_gulr~r o. exncutor; c. 
ficada.· O VICC·pres1dcnte, alheiO a scwncw do d1- V1co-pres1dente do.Amazonnsm•o sogumessn norma 
rcito, como mo constn, niío.soube provnvelrnentc de condnctn; niío se occupou ·com as. fó1·mns 
o que nssignou. · . . exu·inscens· do ncórdiío, foi logo no fundo dn 
: Continunndon lêt• esse .documento, chamo pnrn· r1ucstiio ·e· nünnllou o ar:to dn lleJnr;:iío do dis
elle a nttonr;iío do Seundo (lê): tricto, com n mnior pnz do espírito, npoi:mdo-se 

• ... Mnsidernndo quq ns elei(;ÕCs siío feitas scgtm- cm um aviso que niio existe·, pelo contrario, 
do a qunlillct•çiio Ol'g:m1zndn pela junta municipal nt~tc o nolir·e ministro, o ministerio r1uc durou 
conforme o nrt. 130 d::ts instrnc:õcs que bnixnr::tm nté q, de Jn neim de :1878 tem dech;ões iguncs IÍ do 
com o dccJ·elo n. ü097, e~ H n. :l dq m·t. :1.. 0 du aviso que S. Ex. ::tcnlla de expedir, conformes á 
lei de 20 de Oniubro de :1875; considernnrlo que n lei. O neto do nobre minist;-o, qne muito npplnu~ 
(JUnlificnçiío f(•it::t pela j nnta municipnl destn cn- do, esttí de necôrdo com os do seu antecessor, o 
Jl!tnl. foi upprovada pelo ncúrdiío da Rclaçiiq. do .Sr. conscllleit·o Antonio da Costa Pinto e Silva; 
dist'!'lcto de. :lO de 0utullro e 1q,. de No\'embro. de o S11. Conm;:rA:-E depois de ouvir a secçiío do 
18?6 ;_ cons1dcrnn~o que, em VIrtude dos · dJtos conselho de Estado. · 
ncCJnlaos da Helarmo, a canwt·n dos Srs. J.loputndos 0 s 'I . A . s ] , .. , . 
julgou vül ida a 'elcir;iioc ·dos ·eleitores feita pela n · . ". ENnr;:s DR. T.l!mn~ · - em. r m lú::t .• e 
mesma qunlillcar·Do e reconheceu como legítimos os cs~a .mnt~rJa f~t mu_lto exm~J!_Illldn dur.mto o ulttmo 
deputados por ·e~tcs . eleitos;· considerando que ll}!lliStet:IO, po~s mutt~s de~1.sues se n~~nm com, n ns
n qrwlificaf'iio pela qunl se fez a cleir,iio de ve- sl,.natUI,, do :Sr. conscl!leno Costa J mto, hn1?n\).o 
~ead~res d Ínizcs de 11nz foi a u-{0811111 p'ela qrial se dua~ ;;o)~~·?-o mesmo ~.ssumpto, em r!ue .se prolerJ_U 
fez n de e!ioitorcs; considc1·ando que a decisiío do d!w", dccJ.ucs contrm 1ns, mpnos 1~01 ~~ ro _do. mt
podor Jeg-islntivo !1~0 .fJódc ser nulliqendn [Íor n1~Lio, mns ~m. co.nse.que~~~n d~ lllfOI.~lnoucs .CJ,u~ 

. netos do poder jndlcinrlo dll dnln postcl'lor e con- fowm p~s.t~rrOimentc re~_t•fi?.nd~s. O /.•cto .conf~s 
.trndictorios comsig-o mesmos, sem c::thir-sc 110 ·ab- sndo ~ re~L!flcado deu Jo,.,ar" dliTere~te r~ . .olt~C<~O, 
surdo de considernr-se'v:ílida a. qunlillcnçiío purn som J,Jzet·:'e-p?ncndr: ltonoralile. Poi co~~egnmte, 
a cleic5o de éleitores e null::t p::tra juizes ele paz e cs~ mn.terw nu o se. npresP;nton como~ JJO\ 1dncl.e em. 
vereadores; considerando que 0 acót•diio d•J 2:l de :!818. i?'.~ ~ctu~l m~n1steru~. apDrton-:.e d:t ve! daqe 
Agosto de :l87i é injw·idico... e do d1ru~to, fo.t pOI_que q~uz '·em :18~7, ::t e~pc?te 

D'aqui .Yê-se que este funccionm·io niío examinou cn~ quest1~0_ fo1_mullo. di>CUtld~. e sJ se me pur
sómente como exige o nobre ministro da justiçu,u Dllt,t~ n ex.p~·cssa~, liiUtt~ rem~xtd!!-. . . . · 
fórmn extrinscc::t do ncúrdiío d::t nclnr;iio do Parti, .N.u~ CJ~CI ~·- S.r. P.res1d!lnte1_ det:xnr. ~e ler u~ 
foi mais ndi:mte, foi no fundo. (Contimta a l!n·.). d~s:se:s aviSO•. e~ JliOPo.srto dJ:sto~ Y· Ex:., Sr,- nu-

• ... niío só por achar-se cm Jlagrante contt•n-. Jl!Stro _du I!nperJO, f:~ru u~ .~eJvt~O de ~Jl~~~o a 
dicçiío com os ele {Q.de Outubro 0 a de Novembro este pa1z~ pcdmctp que ~e rl1:st11btl::t com bto' 1d::tde 
de f876,como tnmbem por ~cr contrario no disposto ~ collec(;aO du lOIS ~o :s7~, rorquanto ten_IH? PI'<!• 
no nl't. :11113 das instrncçues citndas, que nponns curado con!Jece: al.,tl~s netos _do nçtunl mtntst?riO 
pcrmitte sejnm dcclnrndns IHtllas as eleições de o 1~1e tem stdo tm[lOSSIVCI dc:scoiJrll-os, •por falta 
vcreadorc_s 'ou jtlizes de pnz, quando vei·ipcnr-sc des~e recnr~o. ,., . _ , 
alguns dos moth•os cxprcssnmento mcnc1o1Jnclos .lu e~::tmo~ . em A .. ~~ to, ~ nrnl!n nua <temos e_ssa, 
no art. SG § 1." das insti'UC(.'Ões, que tenha appli- colle~çuo; VCJ~ V •. .F~:'· s1 se mteres;.a. com ~e~ 
cnçiío n essns eleições, ou qunndo houver Jli'OV::t co!Je.,a, o nobie mmt:slro dn fazenda, .t cste.Ics 
plentl de fraudo, que prejutlique o rcsultnllo da pe1to. . . . 

. eleiçiio, h~·pothcses qut; se niio dt•ram,nem constnm O Sn. Connll!A :-O Sr. mtnJstro da fazenda 
do mencionado acÕI'diio do 21 de Agosto; consi- est:í fuz.cndo signnl nfllrmntivo.~ · 

. der::tndo que ÇJS ~'ero:.!_dorcs c juizes de pnz, ulti- O Sn. At'FONSO Ct>L~O (mini~tro da.fa:::cnda).:-
ll1::tmenle ele1tos, estuo n~ posse l.c(l'al de seus A Typogr::tphin Nacional tem tido 1_n~rto que fazer 
diplomas, e qne vednr-lhe:s o exercwJO dos cargos este mmo; só o parecer sobt·o 1t eleJÇitO de S. Paulo 
pof!u_lures é um nttent~do cont1·a os seu~ ~ireitos a occupou por muito tempo (riso). 
!lOht~eos, de ordem mms elt;v!'dtt que os ct\'J~, do- o Sn. llf~NDRS DR Ar.MRIDA:-Niio a cmbnrar;ou; 
ternura fJ~le a l'lllllarn lllUiliC!fl~l destu cr•pHn! <lo e si houve tu! embnmr.o, foi por poucos tlias. 
quatr1ennw findo, d~ couforHrJdnrle eom a le1 do . • .. 
:1. .o de Outubro de :!828 a. nviso do 7 do Junoit·o de O Sn: At'I'ONs_o C~r.so. (numstro rla (a:::enda) :-
:I.SüS dê in contincmi posso nos vorondores c juizes Mas V. Ex. sel'!l sntisCe1to bre\'emento. .· 
de paz noYamento olcilos. • o Sn. 1\fi~No~s n1~ Ar.lmiDA-:- Bem o estimo_ 

Por conseguinte,MJUi tem o nobre minist1·o unm Aqui ost:í o aviso do miuisterio dolmperio, n. q,73, 
portariu nns megmns condiçõ~s das <los presidentes de u; do Nov.embro de :1.877, contendo a mesma 
de S. Pnulo o do Conrt't e um pouco mais nccen- doutt•iun manit'oslntlu pelo o~tu::tl Sr. ministro do 
tuodn, com circmnstnncias mui deplora veis ; pOl'· Imperio cm seu, tüo j llStomonte celebrado, nviso de 
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~. de Agosto. Foi dirigido no /m:sideni.C do Hio de 
·Janeiro, c n conclrisiio é ostn lê): · 

JlOI' decidi1·, e lllOJ'r.co sot• )lolu noJ·mnos~abcJcc'idn 
no :.viso de!> do Ag-osto. Nilo é presurnivel. um 
rett·ocesso. • Jllm. o J!:xlll. Sr.- Ouvidn a ~ocf"1io dos JJC

gocios do Impcrio do con:<ol!Jo dn E~taÍlo sobre o 
requerimento do· Alberto VictoJ' Gonr·nll•cs dn Fon
seca, recorrendo da decisão pelr1 qtiul ossu presi
dçncin!. nueullcn~lo :i re.Jll"es,ml"r:iiO rpw lllfl diJ·i
glra.Jo:w AnusttlfJJO !~el'J'OJI'rt Vnquc-l~~trndn .runior, 
m:H~dnu ad<l icionar :'1 vol.::lCflo ol1tidn pm· este c i
daC!uo pnr:1 o cargo de vorenciOJ' d:t ennt:tl':l muni
eipnJ dt•. Nkthoroy 16i.i votos, rrnn, pur:1 n mesmo 
cnrgo, fol'i:UII collfOJ'idos u Joflo A.nmH:u;in· .F'et'J'OÜ'll 
Duquc-Est!':1d11, foi do JWl'oJCCI:_n lll<JSIJ'W sccr:1io 
(nota-se) fJIHl niío devin snl;sistit' n dm:isiio recór
ridn, prJI' fl(ltrtl' ao p01/!:1· wlmlll.istJ·atiVo. depois 
da PI'Oillrtlg·acilo do decrdo n. 207:!. n racu./rlatle de 
conlu•ct•r dtJ J"tJclauuu.~m~s concerut:rtlt!S os t•leinJes de 
vc>·cadm·t·.~ 1: jui ::;es dê pa::;. · • 

« (;oufurmundn-so o g-o\rerno in1perinf eon1 estrJ 
parecei", â visl<t da .<H'U. fnodmrll'nto, ns~im o .:reclnro 
u \T. Ex., P:II';J 0:-õ do\ridos eOiJitos. )I 

N5o púde. lwve.r nwispJ·orHtllcincl:l r~ontlomnM:üo 
do lli'Ocedinwnto do fJUO principnlnwnte Jll':ttiéou 
o nctrw/ presideul.e olo CenJ·;i,Wo estJ'CIIJO!CidtliiJonte 
justillenrlo Jl<!lo ltt:tunl winisl.ro d:t jnsti('ll, ns~im 
como do quo Lnmbom lwviu f<!ito o )JI"esiolente tl:t 
)li'Ov.inci:t do S. !'nulo, tiio de prJJ•Io iulitado pelo 
vice-presid<.!lile do AuHlZouns. 

Ora, Sr. PJ'e~itlon.tc, o !llil!istel'in nr:tunl linlw j:'1 
un1n n(WOH'I í.l seguu· HHIIS Urgnn no~ netos de :o;en 
nntcees:-;or,ncto~ sernpre 1Jnsendnsf~In pnrecor~e::: n1ui 
jnriclir:n" s:d;i:lluenle ola!Jornrlos d:~ secll'io do llu
pcrío do comelho de E~tndo, do rrue J'Úztllll pnrtc 
morn!Jros do~ dous ll:trtidos milir.nnles, porl:mto 
trtlbãlll."s isentos de 'I twlq uer suspeiçi:io. 

H:t n1ntla sobre o m'•smo assum1•to, outro aviso 
n. ~2:J i!Jl ü de J)ezom!Jro de -11S7i. IJUe ó muito 
longo por vir acOillplln/wclo dz1 I'O~peel.ivn cou~tllln 
<.laquelln s<:e(;tio, o po1· isso niío o leio, :uns nin<la 
nesse Lnt!Htlho.liío proJidcnteruente cl:liJm'udo,nwn
Lcrn-s'} o princiJliO de fJIW o podoJ' ndlninisi.J':IIivo 
nüo po;de o n:io dei'<) íntel'l'il' em cruostõr.s <JUe 
intt!l'e~snlll n v:didnrle de elcic·üos rle verendores e 
juizes de paz,f.nrJ!fa incnnt!Jidtl no porl<'I'jutlicinl'lo. 

Porlnnto, c,;pcro que o nobl'O ministJ'O nos dc
clnrc como LonJ:IJ'Ú esta portaria do vicc-presidcnt"' 
do AII.Jt17.01WS, CJU fJlle l.(i'iiO do IIJei'CCiltHJnlO ~ He
ce!JCJ'll a mosmn ngua benta rruc o nclo t110 ll'J'e
::rular de Snntns iJ o nrro monos condcmnnv<!l d:o 
Forl.nfi)JW? Até VAI' niio é t:ll'do. Esperemos. 

1'cnlw mnitn contlanM, S1·. prf'sid,mte, na pa
lavra li o honrndo mi nistl'fl ; · ostotl pe1·sundido que 
S . .l~x. lw do'ol hm• cc.rn toclo o interesse pnrn estas 
questões, maxim<) pnrn a que não esl:i ainda appro
vad::; COiiiCJlWll to cu receie que, si S. Ex. mnr
chm• pelo cmninlw recto do aviso de ~ de Ag-osto, 
niio durnJ•:i mnito tempo no ministcrio. Os'intc
rosses envolvidos em wcs !Jnestõcs contam podo~ 
rosas p rotectorc;;. 

SI'. Jli'Osidcntc, la miJem solJl'O ::1 instruc{:iio pu
blicn doSI)jo :11-ris~nr algum::1s rcllex•jcs,,cornrgwnto 
me rcsm·vc pnrn lt·at:ll' desta mntcJ•in com toda" :1 
l11rgnezn. rpu1ndo ciH•gnt' m1ni o celel.tre decreto de· 
HJ rlc Abril deste :m1io. 
, O que eu digo é, que o no!Jrc minisi.J'O nté hoje 

nmdn n1io pôde expliC:II' n rnziio I C~\'~ I deste dr!creto, 
em visla !ln lei de 187:l. S. Ex. nté fez LUIHI esppcic 
de mislnrn diY.endo que n~ reformas elo ensino-sn
periOI', sccnndnrio c priínnrio ·npoi:1vnm-se na lei 
ile 6 de Setembro âc i851. Pm·cce-mc flUO o i Ilus-
tre ministro engnnou-sc. . . 

H a rltws leis em 1851 : uma relntil'n· ::10 ensino 
supcl'ior qne ilcn logm· :is reformns dos csttltntos 
cln (neuldarle de tlil'cito c de medicinn, c r.mtrn que 
ú_de Scteml1ro, é tt quo se J'Ofere no ensino Jll'irnn-
1'10 c sc~und::trio nn cõrte. · 

O Sn. ;IINISTno no I~IP.n:nro:-A lei é de Agosto 
de 18tH, t:itei-::t no mcn discUJ'SO. _ 

O Sn. i\fr.:xnn:s ~n: Ar.~mUl.\ :-V. Ex. citou n lei 
do 18:!1 com roftH'Cncin a todos esses estndos; mns 
a de que su rrntnY:t crn a sob n. 630 de 17 de Sc
tentiJl'O desse m1no, e n ontrn, n qno se referi:1 ao 
ensino SUJlCrioJ·, OI'n 11 rle n. tiOS de :tü de Ag-o;:to 
de Hlil:l. l\Ins ,"1 estn, si 111<.! niío falha u memo1'i::t. 
S. gx, n1io se referiu. . · On1, Si'. fll'esidonte, o que >:e 1'<:7. no CenJ'Ü ú iu

tr;h·a!ncnte n _!!Ol)t.l':lJ•in,, O,PI'<!Sidor~te i1:1opwlln pPo
VIDCia. COilSLii.IJII!·~CO JUIZ, O lli'IHli'O Sllpl'ciilO dtt
!JUCII1Js qu<"stües nessn pnrte · elo Impel'io, sendo 
::tpenns executor· do acürclJio, dnndo-sc aunull:l(fiio 
de eleições municipnes. O p1·esirlento do Ccnrá 
intervinde indeiJil:tiiJOJJ te nn qncstiío, em virtude 
de r<JClnma(:iio d~ parLe (o nctwd depu tndi:J, o S1'. 
.To:~quim Bento) fez obra, :mnull:~udo JIM ~i, t:X 
p1'0lll'io 11WJ'le, elcici·O J'citn, lw rnJIÍLu tewpo ;lppro
vnd::t, .e postn leg·ulmrmtc cm oXI!Cilt;;ilo. l'ortnnto, 
destrutu -son WrH.:n JWssru.Jn orn juJ~·ildl), ru\ .. ivcu 
processos linthos, :'Olll "st:ll' 111ll'n innto lwbilii:Hlo, 
t' tev-e além di~to 11 r:li'n J'ortlllW do hn\'<'l' fJ uem 
upplundi~:-:c u liJJJI!'OYn::i~o :H:tos tiio :.auorrnno5 L~ cs .. 
cand:dosos. 

O SH •. \rJXIS'!'llO uo btPElllO :- Rcl'cri-llle n cstn 
.taml;em. 

,'\Jém dc::'l<lS nl'isos fJlW li u tlci nolici:1, outros 
cxistein ll:i collec,·iio de 187i, nwntoJJdo 11 ftlt.'Sllln 
jurisprurlonci::l. -

O noiJJ'O mini~li'O do Jmper·io J'O!:!'Iilou-se 1111 don
triilll dosou uvisu do ii· do Ag,sto, iruc lhu l'nz t:1111n 
. hOill'n, pelus d1J 11~. <\.7:J" 5::!:3 il:HJUI!llo anno: mns 
110 reU111'iS<i IIII uilll'J:I lllll lilel'r:cim<.•lllo: IO!'ll0l1 
nintlll n1oi:-; t'lunt, nHtis :-oulicnlo, u flll'SllHJ nutjs 
:lcccnttwdn :1 tloutriun Je~-:nl (rt/11:-iatlos). 

A rJuesli'ío lia JII'OYint::iu do AlfliiZOJJ:ls :dntla I)Sf:\ 

Wi.J __ 

~O ,?~t. l\I!l;.;og~ 1:•E Ar.~u;:ro.\ :-Entüo desculpe-mo 
'. J~x., 11110 ouvJ. 

Em i87:.l, confoi'lllC n rospccliY:J lei elo or~n
mnnto, no nrL H), dcter•minav:1-SO r1ur; dessn épÓ('n 
om rlinntc (ndmitlo mesmo n m·gnmentnr·1io do 
noJJJ~c Jllini~IJ'II) :ts nuloriznt·lics J.lê.l!'D. l'C}fOJ'Jtuu· ns 
rerwl'liçüe:; 1riío JIOJlium dnr:n• por m:tis do anns 
:u1nos I Sen 'o i~Jo unulvordad<!, peJ•g-nnto :corno,; 
que o nuhrc ulinistr·o cnnlwcu que lwjn nulLll'i
znr;iío incleOnidn rlestn lei, c mesmo que elln se 11i'ío 
cstondn lÍs :111.1.oriz:u;Uog prccndontf•S, (jllO, nliás, 
essu medidn tinha por tJm limitn!'? 

Admitlo, eomo j:'1 tli~S<\a nrgumcntoviio do noiJrc 
ministJ·o,isto é, rruo ~unrelhnnle tlisposir:ilo tinhn eJ)l 
IIJOlltc o l'ul!lrn, nws devo Jli'OVillil' ::1·s. J~x. qne 
c~sa n!io J'oi n 1'117.iio <JUO 110s J'pz nqni votnr tal (lis
posi(,liio. Em verdn<.lc s&menlu crueJ•i:uuos nrJIIbnr 
com :1u to1·izn~iio p:11'n rel'ormns l'acnltntlns lHt l'iD 
mmus duque j:'11li10 linliamus nol.ic:iu, e <lll<l <le J'C
pcnte nppnroclum clliiiJiridus so!J n fórmn tlu nlgum 
rn~·uJtHIIt.mto. O :dJLlSo t!l'H p:rnndc, c n~ nutorizn
':Õe~ nu11c:n sojulgnvnru oxtinctns. 
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Tratou-se, por esta maneiro, de matar todns as 
nutoriznçües,qlte_davnm Jogar a regulomcnto~ ines· 
perados, e. que tu·n vnm a sua vida do. semolhnntc 
faculdade Jsont.u- de todo o limite. . 

monto de instrucçli<D, vive erri um tormentoso lidar 1 
p~rec~, Sr. _presi4ent~, que quem entra para 9 

mm1ster10 elo J.mperw,-sl quer g:mhnr as suns es
poms, elevo desde logo reformar o Colle,..io elo 

, 1\fas o n!)bre ministro, desconhecendo estas 
Clrcumst,nncws, sustrmtn que estu disposiqlio reg-ia 
e !'ege sumontu o futuro . .Admitto, comn Já cJecla
'reJ ; mas \le 187:! n :1878 viio muito nrnis de 2 
:tnnos, e o 11lustru antecessor de S. Ex. niio J)odiu 
ut._ilisar-se de u_ma autorização que j:'r estava ter· 
mmada, proscy1ptn, p:1ra expudir o fnmoso dccJ·eto 
de :l!l de AJJnl deste anno que, ou"o dizer· pro
mulgou-se sem prévio reconhccimeilto dos Óntros 
membros do ministcrio. -
.G~m raziió, Sr. president~, appcllou o· nob1·c 

llHlliStro parn o cnso da rclorm:r do Colle"io de 
J>cdro Jl tçvada '.r etl"eit2 em. :1876, qu:rsf tr·es 
a~nos depors da Je1 de 181:J, pors a rneu ver níio 
fOI regulnr. 
.1\Ins bem sabe o illustre ministro que e;;te IinJ'· 

tJdo con~on~nclor gnngrenudo, conforme a cmistica 
de!!la_ra(;<rO do nobre ministro dn justi('ll, niio ]lódé 
ser· mvo_r:a.rlo-cpmo exemplo· em Jirvor de netos do 
act}l~J J"!lr!usterJO, que vem tndo r·egenCI"1lJ'. 

1 OJS SI Jornm . condemnados os :r c tos prnticados 
pr;los n1iuister·ios conser·vadOI"e;S,Jlfide-~o dizCJ';sel~ 
e~ccpç:ro de neuhnm, como e qtw o nol:r1·e mi-
1115tro so qner relJuixar compurando-se com 
elles':' 

E' un1n nrg·un1.e!' tnção sem cer~u lJO:l fé, c rJnO 
snrnpre Vi)lll aq_ur 1nvo~:rclll q_nnndo a censura qnu 
fazonros enns:r rmprcssao: •Vos tambum prnticastes 
o mesmo e:n tal tempo ! • · 

Mas ~i vó~ ,,o is os ·regeneradores do paiz, si isto 
que fo1 p_ratu~~dopelos conseJ•vadorcs en:tmalfeito, 
on(\e :r smcenclndo do vosso pr·oecdor, ucolhenc!o o 
ace1tando tnes exemplos'! pnrquc quereis amparar 
un~ acto vo,sso com n .eJ:tid~ de vossos ailvcrsarios, 
CUJO procaaor reputaiS num, mntt; em summa 
vús qqe vos ~presentastes diante do paiz como 
os uurcos e srncoros regeneradores da lei c sal· 
vaclores da llonru a elos direitos do paiz? 1 · 

. Vosso deseJo. tlio apregoado ern salvai-o mo- . 
clwnte c~ClllliJli'Jmcnto das leis e niio pela su11 eon
deumaçao ou seu desprezo ; todavia foi o inverso 
que prov~lecon, e continíta infelizmente n pre-
vnlecel·. · 

Pedro II. " · 
0 Sn. VISCONDE DO llro Dn.\NCo:-Apoiado. 
0 Sn. MENDES DI~ AL~Ili:IDA:-Sómcnte como 

argument~ pe~uliar de desculpa, . Sr. presidente 
pud!)r·se-Ju:t dJzor fJUC é estatuto cspeci:ll a lei qué 
roge o Çollegio_clePcclro II; J!las, ninctn· ns~im, nada 
ganhm·w com rs:-o o seu ultr.mo refonnndur, .p6r
qmm~o u sua reloJ:uw·neces;;Jtav:J ~e lei tnmlJem . 
espccml tmra au~onz:tl·a, o, essn le1 J!liO existe, a. 
me no~ que se mro re~orr:r u mesmn _lcJ de Setembro 
de 18v1, ·que aprove1tn n todo o ensmo primario e 
secundario da !JÔI"t!l· Bs~n _lei, C(llllO se snbe, ·foi 
cm ~.uas autorrzoçues lHrutada pela de n. 2M8 
de 2v de A~osto de :1873, que no ~ri. :19, srí permilte 
fJLIC tucs Jaculdndes durem s"mcnte por dous 
annos. · 

Quando se LJ•ntar do exaure uc~urudo·desse ce
Je_bre dEcreto de 19 do Abril, cnLiio ver-se-ha na 
dJ~cussuo qmmta consaanonnal e disparatilda vem 
ai!J; cm qualquol' dos ramos do ensino de Inis
~u~·a corn rar~s disposiçües cm que tJ·anspn:·e.ce tf.ma 
J.d!'Ja aprov~:Jt .. vol e ~ensata. P:rrecc um tmbal h o 
191to pura cstttclo, e as prossus elevndo :l cate"o
rw de decreto ele reforma, ni'io tontlo havido ternpo 
pa_ra coordenar ns peç:rs prir1cipues"sep:rrando do 
uul o rJUO, sem d:rnrno do publico, sé poderia des
prezar. 

J'n1·ccia-me tnmbcm fJUO se qnerin fazer um ilr
mazem cncltenclo-o do tudo quanto fosso concer
nen~e no ensino, porém, mnl di~JlOsto, uuws ci:m
-~as !ncon veniente~, outrns apl'ovçitavcis, outras 
Jllt(trramente ULO[IICaS C Ollti'IIS CJ'eiO que destina· 
das pnm o secnlrJ 20 ou 2:1. 

En tombem desejo, S1·. presidente, ouvi!· :r opi
niiio do noJJre ministJ·o sobre n questiio do ju
r:lmento por· ucto simples do p'otler executivo, e 
ole que Lra~a_e~se e outJ'O ducreto expedidos· poJa 
sua rcpart1ç:ro. 

Não se. trntn súmento de· alumnos o pi·ofcs·::ores 
·de nossns nulas; cs.tiío tamllcm COillJll'Chondidos 
todos os empregados do poder executivo. Irias o 
meu dl:lsejo liurit:r-so a saber anele ostavn :r com
petenci~ do px-ministro do Imporio pnra essas 
mnova!.'ucs t:rnto no .decreto ele 19 ele AbJ•il d~ste 
anno, como no dc-16 de SIJtembro do anuo p:rs
s~cln sob n. _70:i0, porquanto si o _minif:tcrio· nlio 
t111hn nutOJ'Jznçiio pnra promulg-ar nma lohlessas 
sem duvida procedeu mui irriJg-hlnrmentc. ' 

O no!Jr:J ministro c mnis alg-uns membros desta 
cnsa tecc~ram elogios extraordinnrios :í instntcrlio 
obrigntorin, como uma gr·mulo desco!Jcrtn dcs"tos 
tempos ... 

O acto do nobre niinistro do ImpÍH·io nntcccssor 
de V. Ex., rcfOJ'IlliiJHlo sem neccssida!le e mnl a 
instrucçlio sccunclariu vei11 empeion11· mn'is tlo que 
todas as rol"orf!J~S untcrio<_cs o estado do Colfe<>·io 
de PedJ"(I II; 101 parn scmclhnnte estnbelccimento 
tl!lln verdadeira calamidade. l'inlleis perto, :i vossa 
YJsta, é certo, o l!l'OC_!Jdcnte d•; havei' sido excedido 
o pr!JZO çln autot:!Za(,mO para n rorormn iio antot•ior 
llliJJJstc~·~o. cl~ 2v de Junho, m:rs este precedente 
contl:.wJO 11 ler; en~ cnso algum vossalvnJ•in, .c mes
monuo póde ser mvocndo .JlOl' :rquclle.~ qtw eon
de.lllJllll'tJ_m a g-erencia do partido ou moiJ.wr dos 
llliDister1os conservadores. . · 

l'ambcm niio .vo;; sal~a a raziío ou a desculpa do 
que c:s~o coliP:gJO c rcgrdo por· uuw lei on cstntuto 
espocrnl, por 1sso fJUe osso est:r!Jolacimonto, qunsi 
que d~sde o seu ~JascodouJ•o, vive cm constante 
cvoiUQ1ro: o flUO ho.1o a1~rovcito, ~m:mhir nlio prestn; 
as r!'foJ•mas e renov:u:uos repelid:r~ niio tem tempo 
llu rpostror o quo vnlcm; o pl'OJll'iO publico ness11 
YCJ'LJg-om rcformudorn nem mesmo pótlc snbor o 
que ganhou nem o fJUO per·deu I Em vordnde 1rind·r 
m.rvr ret'orrr.w niio den os J'ructos que se espei'Ill;l 
e .Ju se esta [lrepurnndo outrn: poiJI•r.• estn!JoiPci-

O Hn. lllxrsTno Do lllPEmo :-Declarei que ·n:rro 
er·u >ó destes tempos. 

O Sn. llfllNDE" nm Ar.~llliDA :- ... ns;im como 
:i instrLH:1;iío livre; c cntiio nn faltn de outros 
nlyitres, cli:;sct·:rm pnrn Ju;Stil1c:u· n primeira: l'nl 
pn1z venceu outro,porquo t1nha mostro 1le escola.· o 
nwstre de csc:olu foi o padríio dn victcll'in. AIIL•"à
rnm uinrln 0111 fu,~ur qcssn idén di.fl'eJ·cntes nnto'l:os 
e per·sonng-ons l!l"tor:Jcn~,. com? LuthcJ•o o o11t.t:os 
heteJ'Otlo~os, e nJIHln 1nd1vrduahdades rnnis livn•s 

E' preciso, Sr. prosidento, que untes dÕ conti.:. 
~uur, eu clrnme u ,trt.tcnçiio do Senndo pnrn cs,;11 
httOrlrLuJ'Il do um Jllllllsti'O do pniz onde a religiiio 



_230. ANNAES DO SENADO. 

cntholica apo~tolicn rornmin é :i religiiio do Estndo, 
neste r<.,cinlo oxhiiJidn ; causou-mo cspecio. Ad· 
rnit·n que em tncs cit·cu mstnncins não se fosse in· 
voem· n nutol"itladu de osct·iptorcs flllO p~rtilh:un 
nossa dontrinn religiosa, c, no cnvúr., so fosse bns
cnr os r.unfs ndvor.sos a ·cllu. 

O Su. DANTAS: - Luthoro· foi nm grmulo rc
!ormmlor. · -

O Sn. liJg:mEs DE Ar..~IE!D,\ :- Grnnde doslrni· 
dor ; refot'lllMlot·, não. Destrniu, nrr:tson, mns 
não etliftcou. Püde-so chnrnur rcfot·mn a pnssngem 
do muu pnrn o bum; mas n pnssngem do bom on 
do optimo para o pessimo, nnnca so poderá chnmnt' 
reformn, c antes ruLnn c dcsrrukiio.l\lns prcscin· 
damo~ disto poe ugorn. .. -

O primcit·o lcgislndnr, Sr. presidente, qucobri· 
gon n ler c e~ct·cver foi :i\fahomct, referindo-mo 
nos tempos propriamente hi~tot·icos, para niio ir 
mnis longe, Jl<li"(LUO os lcgislndot•es chinezes ta·m. 

·bem impor.erant essa obrignç:ío de saber ler c es
crevet·, aos povos qnusi como um ollicio que ~o 
aprende,.. -

O Sn. DAl>"rAs:-Bom officio. 
O Sn. ?tft;NoEs ím AI.~Hwu:-Bom officio, sem 

dnvidn, p:n·.u n fncil e rcg-ulur communicn('ão cntt·e 
OS Sei'CS SOt;HleS. 

l\Inhonwt, fJUC, seg-undo alguns escriptores era
analphabct.o, itnpôz no ~eu nlcnrão por outrem e~
cripto o systemntisntlo, n obrig·nçiTo da leitnrn tlcsto 
livro nos seus sectnt~ios. N'cs~c Jivt~o cst~vn todn a 
lei ; c toda n oilrigt~çfio. Ern um arremedo do q uo 
se prnticuva ent1·e os Isruelitus, sons vizinhos, com 
os 1ivros tio vel11o testamento. · , 

. Lt1tl1eJ•o qne, nlills eru dn mesmn rnçn quanto 
á doutrinn, impunha como el!o semeJitnnLe onus, 
acreditando mullos rJUC tntlo tinhmn feito parn a 
instrncçiin do homem, si todos podassem com
prchendtJr o _v;l!or de certos signacs, qne sot·vem 
pura a comrnunicnçiio dos homens entre si. Som 
1'é c som missüo divina parn eusitwt·, estes refor
mndores nenhum valor iltiV"nm 110 coracão hu· 
mnno, cuja instt·uct'iio ú nwis preciosa elo que o 
conhecituento dnqucllcs signacs. E d'ahi resulta 
que suns doutt'iiHlS cansnmm tnntos mnlcs, c 
fraco proveito dcllns tem tit·ndo a hnmanitlado. 

Vêdu agorn a dill'eronça do Snlvndor. do mundo, 
do homem Dens que buixotl ti Wt'l'a, e ·ensinou t~s 
verdades eternas. O systomu foi <.lill'et·cntc. Püdo·so 
dizer qno prég-on sua eclcstc doutrina ~cm livro; 
sun pnldica dit•igin-so de Jli'<:fet•encin u cduenr o 
instrnir o cornçilo do homem, o cspil'ito ficava no 
scg-nndo plano, e os resultados fot'lllll os rp:te es· 
tt~mos vcJHiu. E:ntrclnnto Jesus viviu cm um pai:l 
onde se reconnncndu \'U a Jeitnru dns sagradas 
letras, e constnntomontc se iuvoca n sun nutori· 
dndo. Portanto quem cscrO\'On suu doutrina foi·nm 
seus disciprtlos, eJie niio ... 

O Sn. Jo,\o AI.I'mmo: · - Nn areia nlgmnas 
vezes. 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA:- E nem júmnis 
exigiu que se impor.csso unw pennlidt1tle nitois ou 
menos rig-ot·osn pnrn forrm· o onvinto :'1 it· npren
der Ú liJr O ti escreVO!', como OS reftirmndOI'CS de 
outrn e.:pecie, que tndo q no rem cmprohentler o 
lcvnr ú ell'cito Jncdiunto u força. Ex {ructilms 
eorum.... , 

Niio se diz com isto, Sr. pt·o,;irlente, quo o ler o 
o escrever sejam cousas inutcis ou projudicincs, 
nüo; no oontrnrio são cou~n~ !Jons, utcis' e noces· 

surins, mas niio constittlom a primeira neccssidn'do 
social. Hn por certo, Sr. pt·esidento. umn gt·nnde 
ilill'orencn entre os_dons systemt~s de rel'orrnn; os 
primcit·o,; julgnm ter ttulo fdlto cm prúl dn humn~ 
nitlnde conginr1o n pormln~'iio n a111'endor n ler o. a 
cserevet•, collocnndo estn arte acima do conhcct
mc•nto rle nma vordndo de primeim ot•dem, qnnn
do n ac(jrlÍ~i(;1íO daquelle conhecimento nüo passa· 
do urna utilidade de seguuda·ordem. 

O Snlvndor do mundo tratou do reformar n hu
m:midnde preparando eom suas doutt·inas o corn
('ão dr. homeu1, mot·a!isando-"o em Slllumn, ~e
gnindo-sn depois tl etlucnr;:io do espírito; c r1uando 
o eor11{;ão ·é bem oucuminhaclo guio bem o o~pirito. · 

·O primeiro oduca·so perf,:itamente com o ensino 
ornl (n palavm) c cxe111plos, o segnndo com cara
cteres alplwbeticos. O qne .Tc~ns não queria era o 
qno far.iam e pml.ieavam os phnri:;ons,·CJllO snüinm 
perfcitnmenlc n doutrina, mas ern como 'letra 
mcrtn, pot• f:.lltar-lltes n pnlnvrn vi\•iftcnnte; crnm, 
como· /Jem dizia o mostre di vi no, sopulchros caiados 
po1' fóra .,.. · · 

O Sn. ~IINISTno Do I~IPmuo :-l\Ins n igreja f1Lter 
onsinm· ... 

O Sn. 1\IEXDt;s DE Ar..~mroA :-E' seu dever .. 
O Sn. MJNisTno DO biPEmo:- Os jesuítas nr!ni, 

a primeira consn q tlC llzct·am foi nbrir escolas. _ 
O Sn. 1\!t;l'rDES DE Ar.~mm.\ :-No que fir.ernm 

bem. c é este o seu g'l'tlndo c incontcstnvel mere
cimento, por isso soJTrem. Neste ponto procedem 
como tem J'cito n igrojn sempre no mundo. 

Note o nollro ministt·o fJUC tocn. agora neste ns
sunipto, qno foi n igt·eja qncrn creOlt as univrwsidn
des por todo· o orbe christ~o, o que nno er:nn co
nl!coiclas cm otltrns époeas; foi eJ!n que lambem co
ordenotl os cm·sos de cstndos socnndt~rios, fJ no 
ci1UIIJOll de hmn:midudcs, os quncs posteriormente 
fot·am dtmomiundos lyceus o gynmusios, muito e 
poderosamon to nuxi!'inn:irn o ensino snporfor nns 
universidades; não trutnnclo do ensino primaria 
que a igreja, como oxeel!ente miH, chamot1-0 a 
si mosmn, promovendo-o com nmor dentro dos 
proprius· edilicios destinados ao culto, sem onus . 
:llgltlll 1~arn os que ft·equentavnm as escolas, c .~~m
a cutiCI,'UO das penas temporaf)s, a mu!Ln, n pt•tsao, · 
o outrns. · 

E quer~ is snbcr o q no Luthcro. e os seus descen
dentes fizeram por toda parto? Dostruit•um os cdi-
11cio·s o dispersaram c perseguiram os profossot·os 
dns ur-tivcrsidndes cathoJicns ; o outro tnnto pra
ticnr:lln com os collog·ios c. escolas primurins. - · 

As vinte c trcs universidades estn!Jolecidus cm 
FrnnM c que constituimn daquello grande c glo
rioso· p:!,ir., o centro do saber nn Europa, foram 
destrnidns na revoln<·iio ft•nncezu, e durante dez 
annos pa5Son :1 Frnnlia sem universidnde, sem um 
gmndc cstnilclecimento de instl'llcção ~upot·iot•, atú 
quo veiu Napoloiio I, o t•estum·ador, fJlll.l cstnbeloccu 
uma un ica universitlndo denominada de.Frnnçn, 
mus n universidatle centralisudoru c· monopolisa
ilora de todo o ensino. Eis nhi, St•. prostdente, 
umn gt·nnde dilJ'eretwn entro um o outro systema; 
o oi~ pot•que qnando n ig'l'eju fJUOr cnsinnr, por
que é este sou apostolado, soJTt·e dos sons incan
snvcis e iniqnos inimig-os ossn gncrrn barbnt·u, essa 
gnet'l'll do vundulos. E comtudo ousum dizm· que 
é ·c lia ti inimign tln~ lctt·ns, n advorsurin do subot• 
humuno. 

..... 
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O Scnnda sn!Je, c muito bem, o fJUe aconteceu no 
nosso pniz. Appurcceu no ultimo sccnlo um ceie· 
lJrc ministro cm Po1·tugul que feY. ·um dljSolador 
arrnznmcnto de lodos· os estabelecimentos de in· 
struc~·iío de l:í e d'aqui, d'nqi:ti principalmente pnrn 
nos bnrllariznr, pum nos-torna•· ignornntes, porque 
esse peeseguidor c·t·uenlo dn. igreja não qucdn 
br:1zil~iros i nstJ'tliàos. 

Portug-al tinha duas univel'sidades, o ellc ncnbou 
com um:1; tinha estHllelccirncnto~ do ensino secnn· 
dnrio do g-r1mde mnrecimento, nssim como o Brn· 
zil, e tudo fui'dcst1·uido ; sendo c:msa de chegar 
aqnolle pniz no estndo deplora I'CI a quo · cheg-ou, 
em. materi:.t· de inst•·ucoiío; descendo muito o res· 
pcctivo·nivel, não tendo dtJpois produzido sinão 
poncns, mui poucas notnbilidndes litterarins de :dto 
e rc:1l merito. N:io fnllcmos no B•·azih ' 

Sou· for.:ado a fazer estas. considerncões pnrn 
mos't•·nr cómo todos os advcrsm·ios da h-rejn na 
guerm que lhe fazem ~ão lw•·monicos. Vedo Ju· 
linno apost:1ta nwndanclo feclwr todo~ os estabe
lecimentos ele in~ti"Uct·ão do Imperio Homano nos· 
ch_ristãoE; não ncgnm tncs ndvorsnl'ios n comm'!m 
ong-em ; !lO!' toda parte eJics mostrnrn o que ~ao, 
tudo do:<t1·uindo, qtwndo' podem, tudo qu:mto n 
igreja eclilica pam o ensino. 

O Sn. ·liiENoEs im Ar.lJEJD.I:-Yercmos como. As 
promessas slio l'nceis, mns na cxecuciio osuí tudo. 
Na vcrd:1de, como um pobre opornrio, ndstricto :is 
suos oh,~;igr!':ões, pndcri11 vig(ar c zelar seu · Jll ho 
conduzulo n os cola. · 

Alóm ·de obrigada, ·a instrucçlio litternria é 
gJ·ntuita, é mnis ·um fnvor ·feito üs famílias ne
ccssitndns. Eis o fiLie ouM dizer. 

A igreja, Si'. p•·esidorite, scmtH'tl ensinou de 
grnf.~n, e vot~dadcir._umcnLo do gT::u;n~nn significaçlio 
ri.troro~n dn palav·ra. 1!: duva. e chi clous ensinos : 
educava completnmentc o homem, fnllnndo·Jhe 
no coraçiio com n llon doutrina e exemplos, e ao 
espi·rito· com as letras, mas sem coacçiío, ao in
verso dos seus ndvcr~nrios. · · 

Apparccrm .no ~ecnlo passado, Sr. presidente, o 
M11rquez de Pombal, qtw queria rc·forrnar n .in
strücção da mocidade tanto om.Portngnl ct~mo cm 
nosso paiz ; como o~ Olltro~, que Jli'OI;ll!'llll1 afastar 
a ig•·eja dn sua verdndeirn missão, o ensino creou 
e leg-o'u ruinns. Ta miJem p•·omcttOI.l eseoln~ g-rntni
tnf<, m11s impüz sob1·e n nlimcntaoão pillllil;,!l crcando 
o imtiosto do suiJsidio littet·nrio': eis o qne se tem 
chn11111 rlo-:-inst•·nr:('iio g-rn tu i tn do Est:1 do. Ot:n, todos 
nós snJJemos o que furnm c :dnda siio wes êscolns, 
o qno vnlem c o qtlc prornettem ris f:1miJins. 

A igreja mmcn exigitl tnes impostos pnrn ns suas 
escolas, sempre gr11tnitns ; c ensino siio c solido. 
Tudo quanto o mnndo 1úoderno sHIJo hOJe. deve-o 
ii igrejn, tis snns cseoJns de todo~ os p-rúos, e ás 
sna;; grandes ltllns philosoplJicns e theologicas, cm· 
CJlLC tanto gnnhOLl o cultivo do espírito humuno. 

U.11 Sn. SEN.\oon dá um a pu1·te·. · - _ 

Notai quo l\Iuhomot obrigara n ler o' Alcorão á 
seus secturios e n1ío ha talvez um só mustllmano 
q110 o niío lcin; si hn excep<;ões siío om. bnixn cscnla\ 
e por conserJlLCilcia, em.po1•os semJburlwros ; SJ 
saber ler e escrever fo:<se cnt1su do prog,·osso, o 
estnnd:Jrtc musulm:mo dcvin ter marchado scm
}We ovante na cstradn da civilisaçiio. Os tn!'cos 
na Etiropa vivem junto dos. outl'os. ~u•·opeus, 
snbem ler c cscr1wer, e o que tu~n nd~JUirJ~o. com o 
sen·contncto? Nndu. Entretanto noto• a dJJ!erençu 
dos p:lizcs ·christãos e conl'ron!Di·o" com os musu~
mmws c chinezcs e vede si ti pcssivcl obter ncstus 
o-progJ·csso daqn!,ucs; t11nto moral coJHO material. 
Notni nindn a di!ferenrm de nível mor:1l entro os 
rwizes no;:; .CJuu.cs rege o nmor para os em rruo rege 
a coacc,fio. · 

Não 'rJL1Cro aindn t1•:ttar das circnmstancias pecu
liares do Bl'liZil, pnm llUCill "e r~rcpurn·O grande 
progTcRso dn il:st•·nc,,fio obrig-ntorw; estou fallnndo 
cm Lilese· n·encricu. 

o Sn. MENot~s om ALMt~Jo.\: - Ensino livre ! E~ 
muito bonito dizer· se ensino liYI'C, a pali!Vl':I.Jiber-. 
dndc sua bem nos ouvidos, m:1s flUO garantias se dú 
do ensino livre pnm que sejn bem nr:eito '?·E por· 
outro Indo, fJUC gnrantia~ se d:í mesmo pura o en
sino olJrigntorio; CJLWI e O llWSti'O que tendes e 

.ofi'ereeois-:.í confinn(!H dn p:IÍ do fnmili:1 pa1·n IJUe, 
trnnqnillo o satisfeito, cJie de:'crmco, certo dn Yossa· 
fi~c:.11isação '? Orn, St·. presidente, n qunlidnde do 
n1cstre, a cortczn dn sun n1ornlidudo, u Bc1gurunça. 
e-n solich•z da snn clontl'in~, siin, para o pai de 
t'nmilia, o·pouto c"pltal n que mai:; duvo att ... uàer. 

Não é bast.nnto clizer, Sr. l)l't.~sidentu; illO {, escoln, 
mnnd:li vossos lll h os, é mister princi pai mente 
saber qucri1 ú o mostr•~. puru. terdes ·o direito de 
impür e exig-ir n f•·eiJUOncin do altrmno, tcindn p·nra 
que o pni do fa1hilia possa nolle conlinr. Entre
tanto, St·. prc:>idon to, o g-ovc1·no qno se arma de 
tanto rigo•·, sabe dis~o tnnto como do fJL\C ~o passa 
nns· escol:1s do ensino socundnrio e nas fncnldndes, 
onde su cnsi1w por liví·os do nu\ ·dot1trim1, o que 
corro1rqwm n .itwcntmlc esLtídiosa . 

Niio bn" inconvrmicnte, qunndo se .Pódo, cm 
mnhdur-so urn lllho il cscoln pnru aprender n lei' c 
a esct'ei'Or: maxirno si o professo•· subo 11disciplinn, 
e é h01wsto. Portnnlo, quem púdo fazel-o, o ra!G; 
sem pJ•ossiio, .rorrJUO ó util, c hoJe mtti noccssm·•o 
esse conhecimento· nin::;uem, poclondo, se recusa a 
isso. Lon.o, os ricos c os rcmedindos, tendo meios 
de o fm:Ô1·, nada &olT•·crão ; mas, infelizmente, as 
clnssos pobres é que hão de ser sujeitas a todos· os 
llleios de compJ·essiio, isto ti, o .pobre que niio tem 
ns .vozes meios face is de alimcntnr-so, de trnnspot·
tar-sc da c:•su pnra tl llScbla e Yicc-Ycrsa, e mesmo 
11om do fuze•· tr11jm·, ni:io direi b6m, mas parca· 
mente seu filho .•. 

O Sn. lllNJS1'no DO biPEnro :-Nesse C(ISO o go
verno dit meius. 

O Sn. M~>NDES nE Ar.'"''n 1 : '-- Niío d:í todos, o 
110m podnrin f:uol-o ; u~L·• •tncstão ·é. mui com· 
ploxu, mui· dilllcil do resolver cm pn1zcs comq o 
nosso niio densamente povoados, do gTmld~s diS· 
"!nncins · poJ•tnnto n qno vem l':illnl' nos meiOS ? O 
.c1ne o d'ccrcto do Sr. L~oncio d:í .a9s necessitados 
é lllUJta C COilSefjUOiltCmC!lte O prJSIIO e ... 

O Sn. MJNIS'rno DO hiL'ElllO : -E vcsttwrio. 

POJ'IJU<l isto 1 E' p01·quo o ·,.onn·no é incnpnz de 
ensinnr, nüo tmn pat·n tal oú~nrg·o xni~sfio, c _ntlU
ft•ag·am todos, ainda os mnis lwm _i'lspirados, como· 
acredito que tum sido os deste paiz, que pouco. ou: 
nnda te1i1 feito de aprovoitnvcl o duradouro, c nem 
farão, sog-undo n lin hn do condLlctn que ti.\m seguido. 
O govot'no., orn pt'iJnoiro Jr,gnr, ó utnn ubstrncçiio, 
portanto som dontl'inns c sem rcspons~hilhlade, 
ncGrescendo auo pot• olln pcrp:1ssnm individtmli
daues do nnlitn:< procctlcncias, baldns do d011trinns 
fixas c as que tom mui tns vezos, nem sãs. 

· O g-ovc1rno inglez niío se importa com a instruc
oão pn!Jtica como interesso que se nota em Froncu 
o cm ·outros pnizcs. As universidndos e os gt•nndes 
collogios dur1ucllo puiz irnpun_Jwm, e ernm. os 
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11:-;cnlisnàon~s da llour.rinn que o E~trldo soguin, 
rc~peitnv:• o dcfcndin .. ·Em 1870 lolll_IH·ou,~e o 
Pm·lnmento de mndnr de noJ•te. e pn•· ~•Willcs ex
JlCI'ienein dcerctou Mrtn ordem de eseolns (shonls 
hoa1·ds) cm qui.', pnrnmclhorrlir•Jcç~o. era cxelnillo 
o <'nsíno religío>o, que o E:;t:lf.lo niío pollin nsc:l· 
Jísnr. g tudo isto na mclllOI' bon l't;\ c •.lesejo do 
nccrtnr. · 

Ag-orn so estiío vendo os resultados, c proeurn-~o 
rcpnrnr os triste~ elfoitos desta ·Inmcntnvcl cxpc
ríencín. 

As grnnclcs univcrsidn!les de~tc pniz, Oxl'o•·d c 
CnrniJJ'idgó, posto que dominnclns peito loer.croclo
xin, gunrdnrnn1 sempre o carnctl:w t•e!ig·ioso, e 
ern grnnclu p:ortc christão, collset·vnncl•l :itü hoje 
os estatutos .:esde o wmpo cm que n ig'l'ejn nlli 
clominm•n. Nnncn fornrn rcl'ormnclns no fJlle rcs
pcitavn ao seu l'f!g·imcn, c podet·iío continunr a 
educm· n na"iío inglczn, sem teme•· que bnixassc 
o nível dos ê:;tuclos. Taes estniJolccimcntos sob o 
domínio do' :;:ovcr-no.> por cc•·to j[o tc•·inm pnssnclo 
po1· mil t•·nnsl'ormnr:ücs e refo•·rnns, como.sucecdcu 
cm Portug-nl, c ostnmos nor.antlo entre nos: excm
plG elo Colleg-io ele Pedro II. Estns nnivcrsiclndl)s 
guínvrlln n.cdncnçiio, fi~cnlisn\'"~'nl o ensino por sun 
respcitndn opinifio, e nfio inspirnvam temores c 
suspeitas no g·nvcrno. · 

Tudo isto pt·odnhn ele closcnn~al' o governo cm 
uma religião' que hnvin n<loptarlo, e não queria 
transvinr- e empecer os seus movimentos. 

(l/a. wn apro·te.) 
Eu snstnnto qtle umn nnt•iío, nssim como escolhe 

e. ndopta umn f•jrmn de _goyr~rno, tem tnmbcm o 
direito de ndoptnr nma relig-ião eujas doutrinas 
sirvmn ele !Jnse tí cdu~:of!fio c instt·ucção d0s hnbi
tnnt'!S 'do pniz. Com is1n nüo quero dize•· quo, os 
qtJ.c niío partillwm essa religião, sejam o!n·ig·ndos a 
mor.lúlnr pot• ell:t Stlll educnção. Eis aintln um 
oh ice ii idú:o ele fi'CfJ uencia Olll'igatorin das t•sr:oTns. 
E' nm dit·(lit.o dn con~cir_oncin, (1UC dr!ve St1r t~e~ .. 
peitnclo. 

1\lns, St·. presidente, cump1·e sempre nttcncler 
que n primeir-n instrucção é sempre incompleta, 
si o ensino littenorio nüo'nwrehn fWI'i passn com 
o rcligio~1o, niTo podem sm· scpaei1dos, nntcs_cut~·a· 
nhaclos um no OLlLro. Ora, o ;::overno nno pode 
fisculisnr ao n1cnos urn destes ensino:õ",.c, poi:-;, que 
conlinnçn podm·üo in~pir·nr os seus rnostr·cs uos 
pais ele ~''!nili? ? O lllüJ?ill!l eleve ser_respeitndo, c 
SUD CO!lSCIOllCHL tem dJrCIIOS fJUC IlHO podem SCI' 
sncrificmlos :.í doutrína pouco sã Otl U:iio g·tornnticla 
cr11 sua purezn por tncs mcsLJ'cs.-appi'OV:Hlos cm 
concu •·sos. :i m•jr pnrLe dns vezes pouco scl'io~. 
como infelizmente tem entre nús ncontecido. Serú 
isto CJ ucstionnvel ? 

E deve-se pcrmittir. Sr. presidente, n tucs fnnc
cionn•·ios a liberdade de ensinm• o fJlle 1 hcs pnrccc•· 
ncert:.Llo, porq no souiJCI':IIil responder n eortas 
porgunl:.os f/llO lhes nzo~::nm os examinaclo!·cs, o 
conscgutt·ntn nttestados, nau ,~nr·as vezes ATacto~os, 
do· hom o lotwavo! procedimento eivil? Ah l, 
Sr. llrcsidentc, quilo clilllcil é n c1uestão dto ccluca
dio primaria (t1poirrdos). 
• Senhores, vnmos J'nlltor c!nro, bem clm·o nosto 
neg-ocio; u !Jtwstão no nmndo a respeito elo cducn
(;iio dto Jtwentntle t;\ umn só. A hunwnidnde e~t[t 
diviuid:• sórnonto pelo ensino dn mo•·:tl, ou :mtcs 
pelo c11sino religioso. Si todas as seicncins fossem 
'1/f:lltl'fls, csln c.·núsn do dissidcncin houvcrn desap
pnrr.eido. E todos, snccrdotos OLl sccuim•es, ehris
t~os ou hctorodoxos,llOlliam ser ndmittidos n cnsi-

nnl-ns, como si se trntns'sc de um olllcio : iodo o 
emlwrnço seria o conlwcimonto dn matcriu. Estão 
neste cnso n geomotrin, a nlgcb••n,' n ·al"ithmetien, n 
J~hotot··ic~, a g-oog-rnphin, eLc.-são scíCJfci:a::; per
fcitnmento ·nrmtms, o todos os fjuc ns soubessem 
podimn professn!-ns. Niío acontece assim com 
outr·ns.· . . 

.As scicncins ~onstitucrn uma fumilia; um tronco. 
n que totlos os rnmos mnis ou menos se prendem. 

As sciencias dns cansas divin:1s, dos Jn:incipios 
ou prin1cirns cnusns, con1o u Lheolo:;-in o tl!)t",s n. ultn 
philo;ophia ou melhor n melnphysicn,c a thcodicón, 
constiLno•n tod:o a ruzão do ser ela clissiduncia 
hnm:inn. As· scioncins que mais se nproximnrn 
destas pnrticipnm-, dn sun inclolc, rnenos por stlll 
nnLnrezn, elo f)LW pelas circumstüncias do~ que as 
profc;;snm, muitns vezes ci1'nuos de <Jr-J'o, ou 
dominados pelas clont•·inlls n fJUO servem; e~:ernplo a 
liisLoJ·in, qne, rnnl profcssntla, pr·estn-se iL jusLifienc;ão 
de r'rro c elo ma I. · -

F' por estes motivos, Sr·. presidente, que (IS ini
mi~·~s do cntholieismo repu!lem co:n t,oolo o nsforço 
o professor ~ntholico,qunlrJllCI" que SC.Ja 11 sun pro
lleirnci:o, nindn mesmo nns sciencins neutras: Lnl 
rl o !Jor•·or que lhes inspira, o no sou ponto de 
vistn, têm rnzão. · 

O Jll'ofessor cntholico, npoinclo nn vc•·dácle, cm 
igual elude ele ei•·cumstnnei:•s · leva uma fp•nnde" 
''nntngcm nos :odvcrsm·ins; o por locln a pnrte o ·· 
clcmonstmm cxcitnndo,-lhes a im•oja c o furor, : 
muximc, Sr. ·presidente, si o ensino mr clndo por 
quem fn(;n delltl um npostolnclo, como ns corpo-· 
r:11.:ücs rJligiosas, niio impcllicl:os pcl!" me•·cancin. 
O que se está passando em nossos cl•ns, c em na-· 
eõcs mui civilis:odus, nenhum:• duvida a somc-
ihnntc respeito doixnm. · 

Leve-se, 81·. presidente, uma criança no estudo 
da llistorin prorcssado poJ·._um hotcrocloxo, c yet·
se-ha eomo n verdade e trnnsngnrndn, nmcla 
nwsn10 nos fnctos do mais nutorin existCHeitl. A 
doLllrina arJvcrsa '6 n~snltnda )JOr todns ns fórmas, 
desde n mnis insig-niar:ante ou menos insidiosa 
nllus1io ú enltHnnin n mais pronnnci:•cln. Qucm'nüo 
houve•· ·fui to nJg·um Mt~ulo dcs~n scicnc.in com 
intcJ·essc do conhece•· e uprofunrlar n verdade, 
sente-se mui embnJ't:l()ado nn cliserimin:.f(;ÜO do 
e1'1'0 c da verdnclc. 

Nem por isso a heterodoxia c os ct·•·os philoso
pllicos mclhorm·nm de sorte: SLWS doutr·inas se 
esvncm diante da vcrclnclcira; o enjôo que c !las 

.causam proclnzit•nm um rcsult:oclo, que e n feição 
rnnis canocteristicn elo época, o po>itivismo. Esta 
nova clotltrinu. proilucto dos erros nntet•iores, é a 
nogacão on desconhecimento tnnto cln lhcologin, 
como da nlta philosophin; parn. essa doutr•imt so 
tem prccipitnrlo todos os que têm crrndo o ca
minho que conduz ú vcrclndo. Eis, Sr. pt·esidente,. 
cm bt'C\'Cs termos n grande qncstão flUe nssobcrba 
o mundo. E' nisto fJllC estú o nexo ele lutn. . 

Estas ·qtwsLücs nüosiio neni podam sct• do domí
nio elo governo, o todavia interessam n inst•·uccão; 
ent•·etnnto isto mesmo dernonstm que o governo niio 
tem missão ele ensinu1·, mas n obrignr;iío de ;:;-n•·antir 
o di•·cito elo cn~mo, a qnom púrle c cl.wc clo~r:m
ponliul-o, c nada m:1is p,·,dc fn~el'. O governo pO:odo 
pronunciut·-sc por uma clOiltl'inn, mns scrú osta 
a fJ uo deve o! lo garanti r o ensino e auxiliar o clcsen
vo!vimonto, e niio n todas snlvo cm cireumstnn
cins mui cspccincs. Isto ni'io CJilCI' dize•· r1rw per· 
siga :1s ontrns. A fiUOstão, portnnto, ll~• libct·dndc do 
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ensino prendo-se tí ela ]iJ)erunclo religiosa. Essa 
a indu no !3rnr.il não existe, o I]UO 6 bom notrn·. 

Si se trnta de scienoins nelttra$ pólio-se auto
riun· Q ensino aos que soullct•cm da matoria, e 
tiveram um comportamento J•egnl~r; mns, si desse 
ensino procura-se tirar partido para a IH"O]lng"n•;i:ío 
do Olltro nüo nutoriznrlo, a qnest;io mudn de f':tce; 
como pcrmittit· semelhnnto :t!Jnso ? Como on tJ•e
gar, sncritlcat• a mocidade oducadu cm outras Ct·en
.;;as ~ cssn cxplornçi:ío? S1io qnesLões nmi nrdtlns e 
melmdrosas, qno o governo nfio pódc esrjnecer, Oll 
prescindir de tom:.r umtt rosoluoão. Nem póde, 
sob pretexto ::tlg-nlll, permiLti!· o s<writlcio de di· 
rei tos e interesses confiados á sun g·1wrdn. 

Si a soienoin nüo õ da ordem elns já uotaclns, 
solJre tudo a primeira, a tlleologia, corno permit
tit• o ensino sem r1ue a igreja po1· seus preludos, 
intervcnhn? N1ifl b;tsfa pnra cstos cnsos, o coniJO· 
cimento da nwterin, c procedimento rcgulm·, ó 
indispenwvelm::tis alguma cous:t. 

Quundil um pniz, Sr. presidente; segue urnn doll· 
trinn religiosa qualquct·, IJase funuamontul dn or
g-:miznçfto do Estado, c consagrada cm sua legisla
r.fto, a doutrina elo g-overno ó cs;;a mesma e não 
Õutra. c ú mesmo dessa doutrinn que decorre n 
moral em pratica no paiz. Mornl sem religiiio, ú 
cJTcito sem causa, uma anomn Iin. Ora essn 11101"11 I 
ó a que serve de. padr1io por onde se nfcre qiwl
quer neto )ll":lticado por quem Yive no musmo 
pair., qualificado de llam ou de múo. 
. Si e por clln que o g'OYCrno plidc J"epclliru prctcn
ção.de qualquer individll!llidadc qne se apresente :í 
ensinnr, por ser ou não o seu proecclimcnto {t eJJa 
conform(;•, como poderú o mesmo governo nutorizar 
o ensino do doutrinas diructa ou iuclirectamcntc 
oppostas ü essa moral? Ntio lia moral sem dogmas, 
c oiTender uns importa maltrat:n· a outra. 

Estas rJucstües e outras, faccis do suscitnt•, mos
trmn a grande diillculdade r1ue ha JHL aclmiss:io uc 
ccrws mcdidns, tnes esmo a lillerdade do ensino. 
E' tuna liberrJndc gl"avad:t ele muitos cncaJ·gos o. 
sujei ta ü limites. 

O Sn . .JAauAnrne:-Apoindo. . 
O Sn. :1\IF.NDES DE Ar.lmm.~:..;_Scnhorc~, <.i preciso 

CfllC uos entendamos_ sobro _o que .•ç.in ensiuo Jin·c, 
JJOrquauto a exprcss:10 nss1m exluJJidn som outra 
expJicnclío cnccrrn un1 gruntlc perigo pnrn a so .. 
ciodoclc. O ensino livre ó uma fJLlOstão mni com
plexo,- comprrhemlu o homem, sun cnpocidndo in
tellectnnl c sua mornlidncle, e tambcm n mnterin, 
que pódc ·nfto ser conveniente o seu ensino por 
circnmstnncias peculinres do paiz. 

Mns no gencrrdidade dos casos, uote-so !)em, 
JJasta que o quo quer prof!!ssar s~tibo umntcriu. c· 
sejn moralizado. Entretanto css::ts duns conclições 
não seriam suficientes si um heterodoxo cmpt•chcn
d~sse entre nós onsilwr theologin catholicu, o mes
mo ü meninos catholicos ns I~rimeirns letr11s. Nn 
verdaclc este onsino nüo cloixn ele ser mui complexo, 
o clilllcil, n1io pódo prescindir de conhecimento ela 
doutl"inn religiosa, bom que eu saiba quo, seg-undo 
o ultimo decreto de 19 elo .'\bt·il, niio so precisnria 
Llln~o, IJnstnndo a dccifraç1io dos carnotcrcs a!phn· 
!JetJCOS... . 

ALGUNS Sns. SE:.-IADOnEs:-N:io, ni:ío. 
- O Sn. l\IEND!ls DE Ar.~LE!J).~ :-Por outro lodo, 
como se poderia ponnittir o Ii\·ro ensino da theo
Iog·ia cntholicn n um hotcrodoxo, nindn fJUC oflb
rocesso gnr:.ntins do mornliLlado o do conheci
mento tln materia ? Fnzen(lo-o :"t nlumnos do Sll::t 

v. !V 

soítn, seria tolcravel, mas poelcl-o-in será cntho
licos? O IJam sonso · n1io _tolcrnrin semelhante 
alJUSO. 

Parguntarei nincla: púdc o- g-overno autorizar 
;dguém, por mais saiJio qne _seja o de irreprchcn
~ivcl conductn, a vir fazer cm nosso paiz, franca 
propaganda do doutrinas religiosas ou politicas, 
oppostlls :is consagrndns cm nossa lei fundnmcntal? 
l\'inguem o dir:í, posto que tanto so lwja n()ste ns
surnpto alluzado. · 

U~[ Sn. SENADOR :-AJlOiado. 
O Sn. · !líENDES DE Ar.liE!DA :- Infelizmente, 

Sr. presiclcnt(), cs!c ensino livre de máu quilate 
já de ha muito existe no nosso pniz, pois niio 
ha ahi quem ni:ío a!Jrn um collegio ou escola de 
qualquer clisciplina, o que sendo de outra rcligii:ío 
ensine ü almnnos catl!olicos. Sómentc o que: se 
n1io quer, o procnrn· acautelar com empenho o 
decreto de :W de A!Jril, é rrnc· catholicos possilm 
no ensino magoar por fiU::tlrJuoJ· fórnw a conscien
eia dos a I um nos heterodoxos. 

Enlrctnnto, ·niio constn que sobre tiio grnve ns
sumpto tomasse o nosso governo medida :tlguma-a 
semollwntc respeito, c nem disto cut·:u·am cm nlgum 
tempo os zeladores do onsino primaria c secun
daria. Pnrec:o que ns conscicucins dn ju,·cntltde 
catholíca nüo devem ser amp~rndns. Quem j:í foi 
exnminnr por que compendios se faz cm scme
lh:mtes eollcgios o ensino, uJaximo o de historia, 
especialmcntu a sagrada? _ 

Ensino livrc, Sr. presidente, n1ío, não ptidc ser 
isto, uão é pcssivc~ qu~ no l}Osso paiz se possa dt!L" · 
semclhautes :•tltartza0ucs, ameia mesmo que .lwJa 
pais que almzrmdo do suu pod.er, nlí:ís tfto respei
tuvol entreguem seus filhos, nlmns resgutadns no 
ll:tplismo da igL"c.in •:ntholiçn, :í mestres, ou propa
gandistas hotc;-odoxos. Nmguem pódo cttlcular o 
mal quo d'arrm resultn. 

Como ensino Jil're, Sr. presidente; o nntcccssor 
do nolwc ministro cm seu t!ecreto de f9 de Abril, 
u mesmo J'ór:i foi fazonuo largas coucessõés por 
sun conta e risco. E o exemplo ni:ío ficou pordido. 
Scgund_o o ~x- mini_str~ do I~1perio n:ts :ml:!s de eu
sino pr1mar1o do pt"Jmun·o ,qra u, deve h v v•' r mstruc
çr1o momt c instrucc1io I'Ctifllosa, _mns estn ·subor
clinncia :í~ruell:t! ... tr~;~tn·s.e, P9JS.! ile uma altet 
mot·:d muversnl, superiOr a chrJsl:t 1'\!sult:mte dos 
nossos dogmns. A primeira tocu :"t todos. e a se
nunda sómcnte nos cntholicos: por outro lado, tra
Lmdo-se do p[·ocedimento do aluumos o ministro 
cliYielo-o cm civil c moml, dislinco1io curiosa. 

Estns lnrgus "idúns, como j:í notei, Sr. presi
dente não Jicaram csteri!isad:,s, ec:boar::tm em Per
ntllllbÍ.wo, o fo:·am logo aprovei tu das, com cor-
ruc~iío o augmento. , ' • · 

Ett vejo, :sr. presiclontc, em 1pn regul:unonto, ha 
pollco nlli puilllcndo, que o pres1deutc dac1uclln pro
víncia tamllcm nno rJucr que so ensine aos almnnos 
a doutl"ina christíi, mns umn instrecçiía civica o 
moral; riscou-se,· Sr. presidente, o ensino du rcli
giüo cllrislü em J •ernnmbtlCll, por um reg·ulmncnto 
do go1•erno. . . • 

U~r Sn. SENAoOn:- Do governo? 
0 Sn. MENDES DE Ar.MEIDA:- Do goycrna lll'O~ 

vinci:d, sim I . , 
A nssom!Jléa provincial de Per!lnmlmco, J?Or lei 

do 19 ilo Fcvorcu·o dc·f879,nutorJzou o prcstdonte 
da província pnrn expedir um reg·ulumcuto n bem 
dn instl"tlcçiio JlUlJlicn. No art. tiS so Llctcrminou 
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que fossn o ensino dn rlol1trinn ehri~tii ~t:J~stilnitlo 
pelo da in~tJ·ucr:iío· civica. c mo1·i:tl, nuxJiwdn por· 
teitnrns njl!'oprindns 1 Nfio preci.so rwr·cstHlnlnr· 
tnni;.; n:.1dn: é o propl'Ín governo, _ cnem~rcg·ndo de 
dof,•ncler a relig·Jf,o do ~~~lad>~, qu .. m PI'Omovc por 
si C:-iS:I {IBI!l'Wil:l I'UV(.:Int~fio. . .. 

O qno rcz m]ni o antecessor do Jl'ohro mrnrstro 
estão fri?.ondo cm ontrns p:1rtcs os seLlS 1h•Jeg-ados. 

E' natnr:d : cnrno so (li:.;se :llg'nl·es:-Nasce_dc 
cimn n corru-pçiío dos pcwos (apoiados). . . . . 

Ha :dnd:o onr.rn IPmbrnnrm do nobre OX·I111UISI.JII 
do Imporia IJI!" niin dcixn 'tnmhcm de se1· !mr~osn. 

Em 11111 pniz extenso eomo o nos<>o: d•ffi_ctl d9 
ser JW•·corritlo rwlos 1·icos, cJttnnto n1:11s P'!los JW· 
ccssitndos, · ohrig-:n· o po!JJ'O que n1M:1 u Jon~n 
distancin. n trú7.1'r os seus filho~ :i c~coln, Cll,JO 
rnm··~l'imcntn se nfio conhcc,•, c:orn totlos os incon· 
venicntcs qno n rnl!tlid;~ npre;o:;untn, niT_,o d1.•_ixa ~o 
cnusm· ~·~peeic. lllns trnzer.o exeJnp!o cln .~E!oetn,)'~IZ 

·frio e de outrn~ co~ltlmt•s, c em concll(;ue;; cl10o· 
rentes pm·a ~e1· npplic:dlo no lknzil, é motii'O para 
a maior ncl miru~,foo. nelii'O-mo, St·. prc~idcnte, aos 
professores nnobul:llltes. 

Nfio me d1!ll10l'O un cOIII pn!'n()iío d"s eondi(;ues 
dn Suoci" com as de re~·iUes de climn !fio rliverso 
como é o nusso. Sómel1tc pondero a Jli'~Jcipitnçfio 
·com que nn~ np1·e;;snmos a 111~oll1Cr e ltnttm· o .que 
se pnss:t en1 outro:~ p;tizcs, smn ex:;1n1in;tr as dJJfe
ron"ns, ns de~ig·unlclad,!s c outras muitns circnm • 
ston"ci;IS. . . 

E' t:tmlJem o fJllú sneceác com ns modas, JD1t
Mndo-~e 3;; tln Europa sem se allenrle~ :i cli!'
fcronçn das r•statõ,·s, usando-se no tem_J•o fr10 tect
dos que 1:'1 sliment•' ;;en•cm em ostac:;no c:dmosn e 
vicc-ver:'n. O mcstno ;~cün tcec cnn1 os nossos os
tadisla;;: entram Jl!lrn o governo com a sof,·ognicliio 
de fnZI'I' nlgnmn cousn, e tudo rrmmto lhes parece 
novo, som· mais uxarnc, jnlgnm nproveitnvel, e 

'Jogo nxpudem re.((·ulamentos c dem·etos concer· 
ncntcs :i novn rn.-~dida. 

Niio rtueromos :wcita1· pnm nosso pniz aqnillo 
fJUO elJO JII:HhJ ndmittil'. ,\SSilll ifetCI'IlllllOU-Se f[llO 
a cducrwão l'ossc ftlwig'3tOJ~io: 1! nn1 gTtlnde vox:1n.1e, 
ufio pui'Ü os ric0~, nut;; 11:11~n o::; pohi·es, que tfn11 de 
cnvi111' Cls gens li lhos :'o escoln, cnminlwnclo 111ntos 

' ki!OIIIl\LI'OS f]llC SC llllll'Clllll dL• ante-1111í0, C SCIII ter 
quem os ncompnnhc c zele nn Yolrn. 

Ac:cr.·scc, S1·. fll'esicl,!nlc, fJUe c;;s:,scriançns V:io 
!Jusc:~r um nwstt·c que nHlitas vozes descoJ~lH'C'?Ill 
c nem g,•mprc inspira eonflnn~n; ma,; ordlti:JI'W
n'lcnlc t•neontrnnl, Yistn:-: :t~ idéas que corroe~n n 
sociedndc mcden1n, qne só seJ•vem pnJ•a ens11wr 
doutrina,; cnntrnri:1s :is rtue essas inl'elizcs l'CCC· 
JJcr:•m no bcJ·ro, c no Jm· paterno. 

O rnestJ'C de primeirns letnos seculnr j:í er:t cous:1 
difllcil do crcm·, o hoje muilo m:iis, porqno nfto 
IJastu qno suibn ensinai' n clccifr·nr as lott·ns ilo nl· 
!JIIH!JCtO ; é preciso mnis nl::nllllll cnusn do gTillldC 
1mporrnncia: o ensino relig·ioso. i'or l'altn dosto 
condimento tiio essencinl v:ío os meninos niio t•uras 
yezo,; nprender nuios lw!Jitos, culti\rar cortns idéas 
dn no,;sn época, do progresso po~itivisln, 'q ne es· 
trag:un ns que o ::durnno Jú udquiriu pel~l cd~1cnviio 
domestica reg·ufar, j)CI'VUI'tOUdO .a COllSC!OnCia COI,Il 
.lnmcntnvois OX<lmplos e tloutrmn;; muda .m:us 
triste;;. 

O Sn. ~lli\'ISTno uo I~IrEniO: - E' preciso crcnr 
escolas not·mnes. 

O Sn. l\IENDES DE AL~IEJDA:-Si ostns oscolus nfio 

tiYCI'CIIl por hnso o clolllonto religioso, dnriío os 
mesmos rRsult:odos que tlornm cm l'rançn. 

0 Sn. MINIS'l'HO DO biPEiliO:- DCl. Olltra SOl'LC 
corno se lliio do ter lJons professores? 

O St1. llf1m1H~s n1i Ar.MEtnA :-Niío esl:'o felizrnen~o 
· nen!Jndu o 111UllrlO, 110111 o circnlo dns idén,; _nprove1· 
t:ovois ~e nclw tfio eo:npl'itnido otn nosso JWtZ, .como -
scl suppõo. C1·eia o nobre rninisr.ro que devo .ter 
t.urmo esse proccs<o de rel'ornws extmnpornneas c 
inscnsnt:•s em materin do ensino publico, com quo 
su tem ueabrt.íhlwdo o nosso pniz, .CJllO no llnnl do 
contn:-> é fJUOill vern pag-ar LaJ~tu~ d~sconcertos. 

Jil illlllVO tqmpo, Sr. presidente em que n ma· 
·nia er:o 111111lila1: !Jnscnr professores, e de ntnbos os 
sexos nn Amcric:o do Norte; o typo hetero-, 
,]oxo Ol':t o pl'el'ut·itlo, o o rtno mnis ngraclnva; 
outi'OS· Jll'cl'et'illm a InglateJ•ra, e o Portugal mo· 
rleJ•nn·mio foi osquecido, ·cf.lm o qne n:io. ponco ca
!Jednl se des;;eudin. El'iio experiencins s"rnpre 
mnllo"r:.dns. r\"'orn pnroce qne so voltam pnrn a 
Sneci:l as prcfor~ncins, - O:-' impag-nvcis p1·ofcss2 .. 
re. ambulantes, imngem do. progresso qno 1:ao 
clcsr.anRn. Professores catholicos para o ensmo 
primn1·io e seeundario, j:íinais I · 

(ll!t um aparte.) 
Pot'ctnc? ... Temem 0 obscurun tis mo, e nfir> sei o 

que mais, que ca11s:.t mais dó do qne riso. 
E :ossim vai tudo inJ'elizrneute. Por outro lado 

tudo neste pniz se de"ruta parn nfio se f:ozer Oll 
desempo n ltn1·-se mal ; a politica séria· não tc::m COI?--. 
tinuidade. •eemus clecretatlo o ensino· o!Jl'IgatorJo 
prim11rio, o ensino gr:otuito, o ensino livre pnra 
todns os grí1os com 111il ontJ·as u.tOJJias insalubres. 
Quem conseguir npre:;entar nm sitnples attcsta~o _ 

_de boa eoucluct:o, e outro de que saue.u matcrw, 
exig-cnchs qne podimn lnlvez ser d!~pensadns, 
púde JivJ·cmcnte- peJ·currer o Jkazil ensinut~du. Os 
rigor·e,; durm·um jiOllcu, nfio são da nossa. J!_ldole; 
o nu>lso pniz resente-se do um UI' de frouxtdao qne 
tudo faz mnrclwr. . 

Ha const:mtes mnt:wõus nasccna politica, o JllaJS 
na ndm inist1·ativa; pni·uce serem necessidades da 
lei ele p1·ogr·c;;so indcliuiélú. O ministro crnc en~ra 
trata de destruir a olJru do que snhe, só se Vllll1 
rnin:•s. . 

Deixemos em socc;;o o ensiuo obrigutorw e o 
ensino livre do Sr. l.c:ioncio, qnc c:•hintlo lHI vnJ!a 
commnm deixou esso truço de 1nz da ~ua passa·. 
gem. Ma;; nioo tenninurei sem notar ma1s q1~w ilas 
su:1s J'ecLmclas lomlJrançns. O tmi de J':mul.m que 
qnizl!lr unsill:H' em casn seu !ilho, duve laz.el·O 
ele accurdo eom o ensino dns :llllas publtcas, 
uandu eon ta de snn frcq nencin de tres. em trcs 
mczes, podendo a aclministra(.'iío sujoitnl·o "·ex~ mo, 
" tudo isto com snucr,fio de umltns ! Isto e para " 
HO>SII leJ'l'a, SCII hOI'CS 'f . 

A grande mt~ssn ela rr:wiio quo possue t'ouco~ ro
cUI'sos precisa de mestres de oscoln que lli:l insp1rem 
eonllnnçn, o gn1·nntidus, sobro tntlo no sem pl'Oce
dinwnto, e tamb0111 nus dontrinns que professam. 

:-<iio bnstn, ::>r. pt·esidento, lo!' o oscrovct·, é ne
ecs:<al'io mais :dgnrna cousa Cfllc tranrJuilliso os 
pais do J'nmilin, c infelizmente n1io so da. 

.l~m sununa voJ·amos mnis ntlinnto este assnmpto 
qwmdo com mnis estudo e meditnçiío nttendcrmos 
Jllli'U o decreto do :lü de Abril. 

o Sn. V1scoNtm Do Rto 13uAxco :- (lue fie~ para 
as k.nlcndas g-rogns. 



;li 
' ""' 

i 
l 

SESSÃO EM 16 DE AGOSTO. 23S· 

0 Sn. MRNDES Dll ALMEIDA ; -Sr. pr·esidente, 
vou fnzcr rdnda uma pergunta ao nohrc ministro, 
que purcc~·me assaz importante·. 

O illustre antecessor do S. Ex. depois do ter 
ouvirlo a .runtn de hyg·iene e exnminan•lo o que 
elln tinlrn dito soiH'c o melhoramento da ~ande pu
blicn nesta r:Cll'te, oxperl iu em 12 de Outubro do 
anuo passado uma portaria no pmsiden te dn 
mesma.Tunta para designar· o Jogar e fix:rr as bases 
paru n consLrtLtJção (tudo nqtli é g-rande, llo_mer·ico, 

·- monumental) dn um grnnd~ c muito vusr.o· cemi
terio 1'ór11 do perimetr·o 'elosta cirladc, em summ~. 
cous11 tlc encher olbo-c corrOI' fnma.· .• 

O Sn. .TAGUAnmm.: - Arrnelle destinado á cre
m:rt1ío'? ~ 

O Sn. 1\lllNDES nE ALlllli:IDA : - Exaclmnente. 
Ness11s Jwscs se diz, o rruc ai iús niio me 'parece 
estnr ele nccurdo com o que lwvia sido proposto 
pela mesma .r unta em suas medidns rle.snneamento" 
clestn côrte, rruo é nt'cessnrio o estahele•,imento de 
fornos fie cr·ernnção de cndavoms, no r•ernirerio de 
S. F1·:meisco Xavier, das pessoas que l.ivessem de
cJar:rclo proferir que seus rc~tos mortnos sejnm 
inciner·ndos. O r1ue prupt,z 11 .runtn rle hygione en
coutJ·:r-se nos annexos do relnlorio do minislerio do 
Imperio da primei1'n se:<siio deste anuo, mas outro 
tnnto não succede a essn ramos:~ portaria, que na 
épocn dctl muito que f11zet· aos jornaes, pelo 
que conservei uma cópia~ Os dons relnt:brios. do 
m"smo minisLcrio tnmbem nadn a Stlnwlhnnto res-

- peilo expenrlem de modo a edific;or o paiz. 
Disto concluo, Sr. presidon to, que o tiio colebJ'auo 

mcllrorarncnto niio pussou de um eapricho juvenil 
do nobre ex-ministro elo Impcl'io, que rJuerin, ú 
custa dos dinheiros publicos,proporcronnr nalguns 
oxcentr·icos. como nconl:occ o est:í aconr.coen<lo na 
Europa e Estndos-Unido<, o !juoimar, nli:ls cTe· 
mar, melhor estyJo, os caclavor·es rlc membros do 
su.ns famílias. O espcctacttlo seri11 novo entre nt''s 
e farin hulha. 

Por minlln parto, Sr. presidente, farei·opposiçiio 
n semelhante medida, si j:.'l estú OLl vni ser posla 
em execull1ío ; c em verdade niio sei com que 
nutoriznçii'o pôde o illustt·e ex- ministro tomnr a 
cleliber·ado ·i:Je mandar Jog·o construir fni'IJOS, c_ 
ouvi dizer que j:í um se t.iulw construido, pnra n 
crcma~"io. de c:rdnvcres, ·construc,ües que niio 
cust11m pouco .•. 

O Sn . .!AGUAIUDE:- Quando ha tnnt11 p!·ecis1ío 
de fo1·nos par·a fnwr fnrinhn. 

O Sn. l\lr;1NDES DE AL~!EIDA:- Niío h a nenhuma 
,instillci.IÇfío pu!·n. essn mo~ida ;' n1us,. pergL~nt9 n 
V. Ex., St··. mmrstro, 11 Junta do hygwnll Jlllblwn· 
já n1andou scrL pn.rll:COr sobro esse tt1o dt-~ea.ntudú 

mesmo desarmado diante da decJaraçiío de V. Ex:. 
Entt·etanto si o facto é certo, el'onde se tirou di

nheiro pnrn se sn tis fazer essa veleidade d1J minis
tro novo e inqnieto, qne nem n proprin Junta. de 
hygiene publica julgou necessnrw '? -

O Sn. AFFONSÓ CEr.so (ministro tla {azuntla):
V .. Ex. cst:í enganado; não se mandou rubricar 
forno algum. 

O Sn. 1\lrmDES BE ALl!EioA:-Enti1o o capricho, 
ncou só. nos dcsoj0s do Sr. Leoncio'? 

O Sn. D.uiTAS: -Esse negocio rJe fornos foi 
gracejo com o publico.... · 

-0 Sn. 1\IENDES DE ALMEIOA:-Aqui está a b:rse em 
que me fundo, é o. texto elo artigo da portaria 
(lendo): • Estabelecer-se-hão no oemiterio de 
S. Francisco Xavier fornos do i:rem:rção parn os 
cadavcres ilns pessoas que tiverori1 declarado iJ.ue 
sons. r·estos mortties sejam inci11erados. 

O Sn. C.:nuz l\1.\CHAno:-EnLiio é gracejo officinl, 
n1ío era obrigatorio, ern materin de g-osto. ' . 

O Sn. l\I~NDEs llE AJ.lmmA:-llfntnrin de gosto é 
o cmbnlsam11rncnto dos corpos e este serviço SC' faz 
,; cnsln d•1S particulares, :i ninguem oiTende; pagar 
pnrn sntisfnçiio dessa veleidnrlc, e pn.!.!'nl' com di~ 
nl1ciro rlç ~ntholicos, isto rovolt:r, i,:;to é nwis do 
qne mcnmwe. 

O Sn. Crwz 1\L\CHADO :-E' p r·eciso rlescnlpnr 
essns aberrações dos gr:mdos taleulos •.• 

O Sn. :\fliNDES DE AL~rr.u:iA :-.Entl'et:mto, exa
minada 11 IJUestiio ou pelo lado dn l1ygicne uu pelo 
Indo dns lrndi~'ües dos poi'OS, tudo é no r:ontrnrio 
do que vêm e proc.lnmarn os discip11los rlo Sr. 
Thomj'lson, que neste seeulo se lemiJr:rr::un de fer
tilizar n terra por· o;; te meio. 

Os qu" tum oxanrinado este neg-ucio 110tnm que o 
inculcado nwlhor·:rmcnto será a~ntes m11 f6co de 
peste. eorno nconrece nos paizes onde n cremalliiO 
se nchn estahclocicla, por· cxeurplo, no Tndost1íÓ, e 
nos Estados elo lndo·Chin:~, de onrlc siio originarias 
as grandes pnstes que tôm nssolnclo o munrlo. As 
ur:rtel'ins er11 decourposidio peJo encincrnmento de 
muitos c:rdavuJ·es lornai11 nesses pnizes, ondeare
ligiüo autoriza scmelh:m!.o pt·ocesso, inht~bittlVeis os. 
Jognr.;s Jll'oximos nos cr.,mntorios. E esse pro· 
cesso, seg-unuo· o testcmnnl1o de um rnodeJ·no via· 
j:~nre, •í um horroroso cspectaculo. 

melhoramento ? • 
O Sn. M!Nis·mo no brPEruo:- Nirn posso res

pondei' 11gora 11 V. Ex. 
0 Sn. 1\rENDI~S rlE AL~lBIDA:- Pensai fjUO V. gx. 

j:.í mo pudesse inform:rr, JlOI'.IjUe CStl\ J':rciO eleu 
mnito -qtte J'ullar nest:r ct\1·to o no Tmper•io; c 
consta-mo, como j:i notei, que o Sr. ex-ministro 
mnndou J':rbricar nm de~te;; J'oJ·nos, naLttrnlmcnlo 
pnrn so fazer logo expel'iellciu da llll!didn. D'onde 

1\Ias aqui, Sr·. til'f•sidrmte, niio se oxanti 11011 con
venientemente a 'luest:ío, basta que seja uma no" 
vidarlo fJUc.conl.rnJ•ic o sentimento christiio- para 
StJl" Jogo ndoptndn sem exnrno. Nnncn, Sr. tH'esi
dL•nte, se ex:n:;ninou o que ilJH•:Itica da cr·onHlçüo 
nos paizcs oJ·ienL11CS tem pt·otluzido, os horr.or·es e 
abonrinnoücs que a IIi se expnndorn; :ocollwu-se, 
:rccilon-sc ess:r Jll'tllic:r de preJ'eroncin it inlmmn-

. Ç50 eh_l'iSL[l, COSLUIIIO I'O[Hlg'lli\Jl tó de pOVOS JllCiO 
civ ilis:rclos Otl nnlos J.r:rrlwros; é quo nossos ci''ilisll
dor•es morlernos ncham muito adopt:~vt'is e con.vo
nientos, j:í se snJHJ, p:ll'll am·ont:lr nossas crencns 
o com o esgoto do nosso 11inlreiro! nws niin quero 
levm· mnis Lllmpo com este tão dosngrndm'el inci· 
dente. l':~ssnmos adi:mtl'. 

tirOL1 S. Ex. dinheiro pnr:r isso'? · 
0 Sn. MINISTRO DO b!PEiliO :- Não sigo a ore· 

n1ngtlo. 
O Sn. :\fENDES uE Ar.~mwA:- Aqui csl:í uo quu 

Linha medo. l\Ias agora estou m:ris nnim:~do, o 

Tenho aqui mnis tun assumpto, Sr. presid.,nte, 
pnrn o qu:rl clwnw Lumburll n ~tten~;1io do nobre 
ministro, e, dopni~ fJtlO S. J~x. me r·espnJtflor, on
Lr·:rrci om m:rior rkscnvoll'imento. Sei qnc S •. Ex. 
é um rniuist1·o novo e que tmlo o ministt·o novo 
niio póde Jogo vor bem as cousas dtl sua repar
ti~·ão, J•Ol'IJUO não as conheco. E' preciso tempo· 
para so twnetrur nos nrcnnos. 
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Pot· agom vou occupnr-mo, SI'. presidente, do 
. 0stmlo elo cnt.1logo da Dillliothccn pu!Jiicn, obrn 
monumental c:l<l que niío veremos o fim, si se niio 
aOJ' nlgum l'CillCdiO a tnt'llllllh:t delllOJ'a, . 

J:\ discuti osto assumpto, S1·. Jli'OSidcnte, nn scs
sfio do :1877, o valia a 1wnn qne o nobre ministro 
o exnmin:tsse de JlOI'lo; mostJ•ci QL!C realmente crn 
uma fatn!iclnrJc que, depois dn ostndn do rjuasi 10 · 
annos do actunl lJibliothccnrio, na<]L!Cilo ostabr.lo· 
cimonlo: ninda não tenhnmos um cnt:tlogo, nJi:ís 
promettido e proclamado como urgente nccessi· 
dnàe eles do a sua nomcnr;iío, pnrn con hccot··se a 
riqnezn daqtwllc c,;tabolccimcnlo, o apro\•citnl·n o 
pul>lico. . 

Nnncu c.lcixo do tomar om oonsidornoiío os tnJon· 
tos o mni~ qnnJidndcs·quc mlornnm . o actnal lli
hlint!JCcnrio, mas tudo isto Hiío faz dor urn pu~so
n mnlori:I do qne lrntoc continuarei n trntnr, por-· 
rJUO ó do interesse Jlllblico. _ 

o qno vejo e lnuwnto ó fiLlO se est:i dornornndo
mnito a orgnnir.a(·uo do cntnJogo. O CJLlC esto ii
J nstrc t'nnccionnrio em prolwndou o quer f:I?.ci• ú 
um cntalo;.;·o cl1cio do oxnmcs c ii1\'0SIJg.1()ÕCS litte-
r;lrins solli'C cndn obrn rruc cntnlognr, trniJalho que 
som dnvidn 1or:i muito \'nlor; c gnstar:i largo 
tampo; 11Ws não ó isto o que mais precisamos. 
. O que ó indi8.pCnsnvcJ pnrn o publico, que nina 

as lelrns, ó um c·ntnlogo simples como tôm outros 
cstnlJolccinwntos dn mesma nntnrczu nos gstados
Unillos o nesta ci'•rtc, C(u.o· sil'\':1 pnru todos C(Ufr 
quizcrem estuda!' qualrrucr q LIOst~o, convem que 
logo saibam o que alli existe., 

Ag-orn vejo nos nnnoxos tlo rclntorio que o me.;. 
mo hihliotllecnrio, sem ninda dar cntnlogo, clqsejn 

. disenssiío no 'p:1rlmnen!o sobre a S!W repartição, c 
por isso vou occupnr-mc deste assumpto. 

.0 Sn. VISCONDE DO Hro Bl!ANCO:- Temos OS 
Annaes que ellc cst{t publicnnclo utilissimos. 

O Sn. ~IINJS't'no DO hrPEnro :- E' um omprcgndo 
hn bilissi mo. 

O Sn. EENOES DE Ar.~IEID.\:- Niio trnto dos An
naes,- ú outra n rJl!Ostiío. Nfio confnndamos ns 
cousns. 

O Sn. Vrsr.oxoE oo RIO BnAxco': - Lho fazem 
muita honrn. · 

0 Sn. 1\JENDBS DE Ar.~mroA:-Os Annars rla Biúllo· 
tltecrt nrtci01.Wl, rcua!rjllCr qno scjn o sou merer:i· 
menlo, assum pto ag-ora cxtemporanco, niío jnsl.i. 
flcnm n fnltu do catalogo, olll'ig-açiio urgente c ele 
Jlrimeirn orrlem naqllellc cstnbclccimonto: c 
qunndo o nobre senador quizcr cliseutir coniig-o 
este assumpto sem closvios, nchnr·me·hn scmp1·e 
]l!'Ol1ljltO. 

O Sn. MTNrs-rno DO brPtmro:-0 cntnlogo exige 
tempo pura as classificnoüos. 

0 Sn. l\IENDES DE AL~IEIOA:-Pordüe-mc O llOhl'C 
ministro, niío oxnmino de ngorn esta qucstiío, olla 
ÚlCJ ó muitG conhecida; saiiJ:>. S. Ex. que niío estou 
nrJUi discutimlo no nr. _ 

0 Sn. MINTSTUO DO TMPEnro:-Niio SOU Cnpnz de 
c1iz•lr quo V. Ex. est:'t no nr. 

O Sn. 1\IEXDES DE Ar,M!ltDA:- Qnc é pr<~dso tempo 
soi êu; e sabemos todos. niio nos clistrainmos elo 
cnrninho, mns o iJJustre bibliotheoario, cujos me
recimentos jtimnis contcstci. ;, meu vui' p:rrccc rruc
rer n!l'OI'a os nnnos de 1\Inthusalom pnra eoncluir 
esse interminavel enlnlog-o elo rcuc tnnlo precisa a 

. popnlnrão <JUe cu!tivn os letras. 
0 Sn. VISCONDE DO Hro BnAXCO :-Ello Ó homem 

trt1bnllwdnr. 
O Sn. llfJ~XDES DE Ar.MEJDA : -E' nindn onti'II 

nuoslão que nfin nrlinnla nnda pnt·:r o que o,;tou 
rlizcnrlo, pois niío ú isto o IJUC cnusa o meu l'CJlnro, 
o quo r'onsnro. 

.Peco sómcntc no nobre ministro qno c:-;nmino 
este Ílcgocio o a cliscuss:iõ rrno tiYo com o musmo 
hi/lliotbcr::rrio pela imprcnsn, com o cuidndo que 
olla met·cc<J. Vnle a pcnn. 

Qtwndn onCJJI'l'OU-sc n nssom!Jiéa gornl em 1877, 
esse l'twecionnrio foz unw col'!'cspondoncia quo 
I'cspontli sobi'O :1 cliscussfio hnvieln nqui conccrnenlc 
no cutnlogo. Por;o sômonto no nobre ministro qno 
cxnmino cssn diseusstío c depois r.m sou rcl!to i uizo 
resolvn o <Jt!O jnlgm• ncert:rdo. Niio <JUCro que me 
f~l'~:~~t~ soJ.J miuhn pulavrn, .ouc;;n us twrtc~ u 

O Sn. Vr;;coNDE DO Tiro DnANCO:- Isto mesmo 
ú muito trallallwso, exige muito tempo; lw muitos 
mill•nr<~s àc volumes c manuscl'iptos unrJuellc cs-
ta!Jelecim en to. • 

O Sn. 1\fli:NDBS nE Ar.MmDA :-.Tü lü vão i O nnnos. 
Note ninlln o nobre ministro que, depois ela ro
J'ormn que se fez na Dillliot!Jeca nacional, depois 
da<:ommi:;siío que se creou cspccialmcnto, note-se, 
para organizar o t;ntalog·<l, o rrue cst:í feito úmuito 
pouco pnrn o quc.sc pocl in esperar de fnnccionn
rios intclligf'n!CS c trabni/Indorcs. O que se pede 
niío Jlóde gn"tar o tempo <]no j:i tem decorrido, o 
qnc ú !Jcm lamentavol. . . . . 

Pnra esse importante ostnbclecJtncnto .1a dcv1:1 
oot:JI' feito um c:,tnlogo simples o impressa pnrn o 
uso cln llopula(;ão que se dedica_ús letras, afip1. de 
não chegar _rllli un1 consultor e ,!lilO .sn_lJOI' ns rHJUI_)· 
zns Jittct·arws qnc encerra tao uttl estalJc!cct
mento Actunlnwnte Jlca limitado n pcrguntm· 
JlOr miw o/Jrn ele qno tem noticia, o loV'ar, com 
l'ormnliclnclc)S do scrvioo, muito tempo pnrn oiJ
tcJ-n ... 

VozEs:- .Esse cntalogo JJ ncccssario. 
O Sn, ~rrNrs-rno DO I~rPEniO :- Iml ispcn~nvcJ. 
O Sn. MENogs DI> Ar.~IEJnA:- E' lninontnYl'l, 

continunrci n dizol·o, SI'. JH'e.<idonto, esse c~tndu 
ele cotis;rs; jti são p::tssados quasi 10 annos, c a!ncla 
não temos o tiío esperado eatnlogo, o nem au1da 
sn/Jomos a ópoca cm qnu poàur:í ser terminado. 

O cnt~lO"'O monumental <JUO o antunl lJilJliothc
cnrío pron1'~tto, c c~ I: i no c:Jso do real iznr com os 
talcutos ele flUO dispüc, si lho ~o!>rur tempo du 
snns grandes occupa()ücs, não ó o de IJUCl ora se 
prccisri, ú cousn mais modcstn, nws ]lot· som du
vida tle grande uti!itlndc. I>orrJUC aJongn1· tmlt<>-
o termo desse clcscJO? 

t;', Sr. IircsirHmtc, utn cntnlogo simples por or· 
dom rio scicncias, o nlplwbcticamon.tc pelo~ nomes 
ilos nu tores, como po~suom ontros cstabolecllncntos 
lJillliog-r:<pllicos du. mnior llll;l)JCI'O_clo Yolni:ncs <Ji;!O 
a [li/JJiot(!CCll 11:JCIOJ1al, C allliS IlHO JlO:'SUUHIO taO 
gTnndo pcssonl OlliJli'ogaclo. hto, SI'. prcsiclento, 
niio leva tempo; como o <JilC so pl·csmnc, pai'n cO· 
ordenar o imiWilllÍI'. N'o dia em que tpn ll)inistro 
rJnizct•, fnr·SI)·hn sem eml~araços. Ag-~rn. ObJCCln:se 
com o ponsnmcnto OL! o utlo ·do Ltlll JJJbltotlwc::ll'Jo, 
cruio rruc do ~Iuscu JJ!'itannieo, om <JUC so asso
"'Ul'll r:t!O jJtu•n so cnt:do)!l<l' tl l.JiiJ!iotlwcn desse os
luiJclu~iuwnto serin quasi impos;;ivel, c qno :300.000 
títulos !IUI'Os pnrnlii'J'OS (lnntos nfio tom a nossa) niio 
so podiam Jli'OJHlt'lll' sinfio no c~pa,·o do 21i nnnos. 

• I" 
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BaS!lndo em semelhnnte cillculo o cntnlogo dn 
J3iiJJicthecn nncionnl exigiria pelo menos :16 
nnnos! ... 

stndo om :1832 osse.prestnnle c:idndiio, ubnfnnilo com 
out.ros tamlJem dignos em luta nrm·aua, uma teme
rosa revolta, inilopendont~ de outros oetos heroicos 
praticados por elle em outras épocas. Entiío posso dizer que si esperarmos por some

Jlwntc prll?.o, mui tos elo. nossos collegns. niio nl
cnni'nriio Yar o menos folhear o inventario de 
tues· riquezns Jitterarins. . . 

O Sn. DANTAS :- ErCI um cidud1io_ prestante, ó 
exacto. · 

Digne-se, Sr. minis.tro, _de exnniinm· esta ques-. 
tiío com intere,;se, po1s nue estou fazendo aqtu 
injustf! censura ; S. E;. querendo co1~ firm~za, o 
rcmcdw do moi so tora encontrado.· Nuo crow nas 
difficuldndes du empreza que tonto se exagera 
sem fundamento. Veja e axnmine S. Ex. o ultimo 
regulamento ilessn l:opn!·tio1io, _ CJUC ~10ce~sitn de 
"rnndo reforma, c este anula !ltiO estn npprovodo 
pelo corpo legislativo, felizmente. 

Como é, Sr. presidente, que no espa(;O ile um 
onno so fcehn n primeim bibliothecu do pniz du
r:mto um.mcz inteiro? E isto, Sr. presidente, u 
pretexto do fü1·ias ? 

O Sn. D,INTAS :- A lJilJliothecn n1io pcíde tar 
'f,jrins. Os empregados os podem ter, revezando
se, mns n bibliothccn n1io. 

O Sn. MEXDES ·DE Ar.~IE!DA :- Como é oin~l~, 
Sr. presiLlente, que interrompe-se us horas do d1.n 
na consult:J elos livros do hibliothcr:u pnrn colltl· 
num· mais tordo, isto é, dns ,6 :ís 9 horos iln noite'? 
OuaJ :. utilidade pratica·? Niio sei. · 
-V . .Ex. Sr. ministro, entre resolntnmante· nos ta 
exame isuitto de <IU:Jlquer preoccup:Je1io, o farú por· 
certo um bom sor'villO a cstll paiz. ELt sinto, Sr. 
presidente, Que n illtistro commissiio de orçamento 
niío olhasse com todn n nltonç1io pnrn cstn verbn,qno 
IJem merecia depois dos discussões r.rno se nbrirnm 
so!Jro este ussumpto nn sessiin do :1877, por tnl niio 
esper11Vn : mns, pncif!ncin! ·nuo do~nnimo; porç1ue 
tenho connnnçn nn vwtorw dn rnzao c do JUstH;~. 
Nesta parte ainda ng-twrdo·Cis netos do nobre mi-
nistro. · 

Volt:~ rei nnturnlmcntc á discu;s1io porque V.Ex., 
dondo-mo inform~tel>cs sobro os pontos de qt~c 
occup~i-mc Jw de obrigar-meu novos dcscnvoli'J: 
mantos, si ntio forem snlisfactorins. Tcnllo fo 
quo nlio sci·iío nwllogrmlos os meus esforços. 

Ag-orn, Sr. presidente, von fnzcr um pedido a 
S. J~x. o nobre ministro, mns emJHtiJiico, porrrue 
nuo posso c nem devo fnzel-ocm pnrticulnr. 

O.SR. ~mas-mo I>O btPJmiO:-' Porque não quer. 
0 Sn. ?.fENDES DE Ar.~lEIDA:-Porqqo n~o CJl}i· 

zern constrnnn·or n Y. J~x. O meu pcdlllO e multO 
~implés c todo"'bnsoudo om justion. Pe~'? ou noiJre 
ministro que cxmnine. nn .sun.socrotori_n os dÇICLl· 
m.ontos do dnos respeitnvois senhoms Jnstl'lll!lUO 
pet!\:1io qno dirigiram desde 1877 no g-overno 1111· 
porwl. .. . 

Fnllecen hn poucos nnnos, com Jd:1de ma1s quo 
octon·eunrin, IIII prOI"illCill do nfnranhiío,. O COrOI~Cl 
Se1•ol·ino All•es do Cun·nlho, ~iclndão !Jcu_omçritO 
e rJUO Jli'.:!SlÜI"tl rclcvnntus sorVIt:os cm vnrws opo· 
cns, nas nossas lulns civis. .. 

0 Sn: DAN'I'As; - .Apoindo; COiliiOCi ·O fJllfi!l.]O 
o~l.ivo no 1\Ini·nnh.~o, e sei CJUC orn um cidntlilo choio 

O Sn. MExoms DE AL~IEIDA :-Seus filhos, não 
por inspirocão dellc, em vista dnquelln promessn 
tão positiva dn regencin trinn o dos serviços CJUe o 
mesmo cidndiio ninàa no depois prestou já no ~o
verno do nctnnl Imperador; solicilnrom n eirectiYa 
rcnl iznofío desses promios por ditrerentes vezes, em 
18i3 cm :181i:l o ~81i9, mns suas rcclnmoções não 
nlcmi.onram o fim desejodo, lwn; que niTo- fossem 
indeferidas. E com tudo nos ultimas tempos o os
todo de san fortuna ntio ern sntisfactorio. 

1\Ins, Sr. presidente, o m:íu fndo pcrmittiu que 
so!Jre esses. requerimentos se mantivesse ·sempre 
pousada umn enorme pcàrn. 

Fn!lccondo om :18ni, seguindo-se cm poucos 
uins sua esposo, em Ln! estado ileixou sua fortuna 
C!UC o inventario de todo o casal proiluziu Pllracndu 
herdeiro ~~1i,5980! Dei~ou duns 111 hos solteii·ns, 
senhoras de 1:nrns ''irtuilcs, mo:!olos de piedade e 
amor lilinl, ns quoes confiando no governo de seu 
poiz nincln se onimnram n solicitar t!'lnn pcnsiío, 
Uma ilollns jil fnlleceu, e fi outro nindn e-xiste, mns 
cm idndc quinqungcnnrw, c sem recursos. 

0 Sn-. MlN!Sl"IIO DO blPEIIIO :-V. Ex, pódo me 
dizer a·dnta do recJUCrimcnto? 

0 Sn. l\fENDES DE Á;Ll\!EIDA ::-0 Ulti!!!O OJ1trou 
na secretaria cm Abnl 011 !1Ia1o do :18t7. D1go-o 
com pezar no ~en~do,_ asseguro ?O governo; houve· 
uma informomto llllPifl n respcJto desto proten-· 
n'io Niío posso l1eixnr do clwmnl-n impilt porque 
jJ~:-.oiin neg-ou-se üs peticionaria~ o_.çlircito p_cln 
prescripç1io, qunndo osta J?r~scr1pçuo ~a estnvo !.n
torrompida pulas. duns pe!Içues de :!843 E de_:18u9. . 
Fez-se oindu nHIIS : ilecJorou-sc que rwo tmhnm • 
necessidade ou direito (} essa pe.nslio PÇ'.I",CJ ue hn • 
vinm herdado do seus pa1;s cncln umn ~~:;>15000 !-••• 

Rc·solvn S. Ex. como qmzer e~t(l negociO, a razão 
o u j ustiçn o pntrocin!nn; cu su peço_ CJUC o hon
rado ministro cxamme com nttonçuo estes pa
peis .... 

o Sn. l\UNrs-rno DO htPEmo.:- Sim, senhor. 
0-Sll. MENDES DE AL~!E!D.\':-. :.· porcftlO OS!OU 

pcrsnodido dê qnc o seu corarao se 10. de _m
dig-nar, como o mou, em presenon dessa mcrJvcl 
informoção. . _ - . 

Limito-mo li estas consl<!_Crnf.:IJCS CJUO eSJ;ICI'O O llO· 
JJro ministro ns lemo, nuo com'? deseJO de lhe 
fnzer opposiç1ío, mns umq_ n~cossJd::tde dq esclq
recer nssumpLos cm que::;. Ex. to!n d~ mtcrYJr. 
com sons netos ; convmdo qno faça JUSti<,;a a quem 
fôr dclln cligno. . 

Estou muito o muito disp~s~o a :·otnr pol:1s ve~
bns do orro,nwnto. do sou I~llllisterlC cm CJUQ_ h~J.a 
convonicncin pu!JlJCn, o mo.mo acompanhar S. Ex. 
cm nl~rumns que ~ssjgnnlci, ni.ndn con~ra o lllli"ocor 
da il!ustt·e comm1ssao que lllllito rcspo1to, e a quem 
dosojnv:a ocompnnhor em todas ns suns demons-

do servioos. . 
O Sn. liiEXDES DI> Ar.MEIDA :-Bom estimo o n11· 

xflio CJUU mu pl"Oslu o !10nrndo son~dor. A proprw 
ron·cncin trinn fil1lOI"IZOl1 O preslc!Onto clnquoJln 
p1·ovincin, o nosso flnndo collcg-n i\I~nfLWZ do. Sq· 
jlllCnhy, n propôr 11111 g'I"~IIUU fli"O!lliO peCUI)WI"IO 
<'lll rocomponsn dos son:I(.'os CJlll! lwvw nl!J pre-

m~~- . . 
o St\. ~uNrsmo oo I~IPERIO :-Agradeço nmito • 

a V. J~x. 
o Sn. 1\Ir.:xoEs DE AL~IEIDA: -.P?r cs·as doclu

rnçucs insuspeitas vil o nobre muustro .CJUO tenho 
~s melhores disposições de ser-lho ogrnclnvol. 
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Os Sns. Vrscoxnll DE AnAETÉ, DA~TAS E ou-rnos 
SEN.\D,OIIES :-Muito bem. 

A~cliscussão ficou aclindn pela hora. 
Retii'OU·SO o Sr. ministro éom as mesmas for· 

malidnclcs com q no fôJ'a recebido. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEJ\1 HO DIA. 

OUDENADO A U~l JUÍ?. DE DTnr.:ITO. 

ContinuoL1 it disi,USsiio do,roqnel'imcnto do Sr. 
Correia. pedindo in formnçõc~ a re~peito da qunntin 
dispenrlidn com o png-~mcnto do orden:~do do juiz 
de direito de Taquamtingn, na província ele Per-
nambuco. • 

O Sr. Co•·rein:- Antes qne o nobre mi
nistro dn justiçn viesse n esta cnsa cl iscutir· o 
orc;amcn to do ministerio a seu can~·o. apresentei o 
requerimento agora cm discussiio c sobre o rJunl 
j:í tnmnu a pnln,'ra o nobro sennrlor pela província 
dn Bahia, o Sr. Lciio Velloso, Jll'ocurnnclo justincar 
o neto que motivoLt o meu requl'rimento. 

Eutenden o.nohre senador que rm tinha reco
nhecillo que niio !1nvin moi ivo para c • .nsura 110 
procedimento do nobre ministro, pelo rncto ele niio 
ter tt·lll:ldo do assnmpto qnando tomei a_ palavra 
na dis.cnss1ío do orçam~nto dn justirn. N1ío foi e~te 
o motiVO por que clcix~i rle lrntar dll assumpto; 
sobre 1nuitos outros tinlw cn de occupnr a nttençiio 
do Seuado e do nobre miniMt·o; deixei rle occu· 
pnr-111e eom e~s&, exnctnmante por estnr pendente 
de delibernr:flo do Sennclo'o prf'~ente rcqnerimento. 

Como o Senado se hn rle rccoJ·rJar, faltou-me 
tempg parn, na discnss1ío do orçamento rla jtH'ti<:n. 
tratar de todos os a~sumptos sobre os qnaes tinha 
de pronunciar-me ; c a ter de rleixar dn fnllnr 
sobre nJg-um, oste seg-m·amcn tn Pcrin nr]nc!Je >o· 
bre o qnal em outra ocr~nsião cn pode~·in fnll~t·. 

·E nflo foi o unir·o: niio r•numerarcí agora torlos 
aqnellcs parn ns rrúacs rlescjavn chamnJ' a attcnção 
do nobJ'" ministro, sem qth! tivesse podido fnzcl-o. 
Referirei sómentc um .. 

Eu fazia pnrte de uma corm11is~1ío r.ncarrcgwln 
pelo ministro da justica rlo a-n!Jin"le rlo ;w de .Tu· 
nho, o nobJ'e sena'clor j1co]o Hio Grnurlc elo Norte, 

- de propôr as modinr:ar,üos rrne rccla'masse o ro
g·ulnrnml to dn C:;ts;l fle CÓrrcc(:ão ; e o:;;sn CtHntni~sfio 
roi pro,;irlida por V. Ex., SI', pr•'~idon!Cl. Vr!rifl· 
Cíanos que havia conveniencia cm rletoJ'minaJ' o 
p;overno •1ue certos fornecimentos, qnc podiam ser 
feitos pclns o!Tlcinns ela Cnsa de Correcçiio;o fossem, 
supp1·indo-se pnr c>' se modo ns repnrtir;ões publi • 
cas. Ni:'t.o hnverin economia: o n governo cntr.o 
conr::OJ:rlou. eom r>" ta inclica•5ío. M~s. posle,l'iOI'l11Cnlc 
o mm1~1.erJO nctnnl jnl::ron rl~ver pôl' n maJ•g·em 
esse meio rJLHl hnvin ~irlo lnmhrarlo no inte1·essc 
dt\ fazendn puldicn. O tempo niin me ]10rmittin so· 
lidt~J· n attcnrão do nobJ'e minisiJ'O clajn~li•:n 11:rrn 
este ponto, qunndo S. Ex. veiu n esta ca":•; c, 
como. JemiH'mulo-o agom, ninrln -é possível co
lher al:,:uma vnnlnQ.'•'Ín para o 'l'hesonro. si o go
V<'rnrJ modi!lcnr as rirtlf'ns eom que eontJ':rl'iou :1s 
do ministcrin pnssnrlo, niió qniz drdxnr rlc Jli'Oforir 
cstus tr·tl:l V'l'ns. 

PI'OcuroJJ o illnstJ'at!o sonndnr pPin Bnltin jus! i· 
flr::u· o nol•re mini,:tr" !ln jnstiçn da censura fJl~O 
lhn flz por tCJ' no<nendo corn mnitn nntr•eedoncJn 
,1t1iz de rlirelLn JHlt"il a ~~~n1:n~cn de ''raqnnrntin~n, 
dizt•ndo que, cstnnrlo n:,<•omnJ•ca CJ'etHin, n~o ha· 

via llaJ•n o governo sinão classiacal-a e norrtcar 
·o jutz de direito que nclla devin servil·. ' 

O caso é o seguiu to: 
Por lei pr~vincinl do :L877 havia siclo cren!!a 

:l comnrcn de Taqum·utingu ; mus, como nno 
cstavn uns prucis11s condieõcs, o ultimo miuis
let•io conservador uflo clen cfassilicnçüo, ti cumnrca. 

Entrando o ministe'rio aclual, o Sr. minis
tro da jastir;n nflo se dcmgrou cm classitlcn 1', entre 
muitas outras, n (!Omar_ca· ele Taqunr:rtin::ra; c no
meou logo o juiz de direito, nwrc:l1ldo-Jbe Jll'nzo 
para r.mtrur cm exercício. 

1\fn< os· netos Jll'CiiminHJ'CS pnra n ·in,;tallnçiío, 
da -comnrca levnram muito-tempo, e o prazo mat·-
c:~do [lat'n entrar o .i niz de clil·cilo em exercício 
passou, sc·m que clic pnde~sc as~umir o cargo·. 

A Tllcsonrarin de Fnzendu dn provincin de Por
tH•mlmco cnti'OU cm dnvirla sobro si devia con
tiJ1U"l' a r!h•:mar-lhc . ns vcnci)llcntos qn:l percc
]Jia como JUIZ de dn·c1to removido. O nobre minis
troclcciclin <I' te se n::e;;sc o p~gamcnto. Nüo com
llati essa llecisiío ; :• pcm1s notei que niío po:lia 
d••ixul' de da!-:! o nobre ministro rln_.iu>'ti~:a, pois 
eJ'll consequencw do neto que prnticuJ':l, nnlneaJ1· 
riÇ> ~ntes de tempo e precipila~Jamcnte)ni7: de 
dJrettO pnru llllla com:trcn Ct1J3 Jnstnllnça!l amd:t 
estava downdcnte de circnrnstnncias qúe- podi:rm
exigi!' fll ui to ten1po, comõ exig-irall1, par:~ ,;orem 
removidas. 

A nornr.nr::.iío do jniz uc direito frnrn esln co
mnrcn foi f<'itn, e sem necessidade :rlguma, com 
tnnLn nntieipaoiío qne o longo prazo, que 
o nobre mini:;_tr_o concedeu ao juiz pni'll en
trar crn exeroJCJO, expirou som qne elle po
desso nssnmir o ;cn cat·g-o, porque n comnJ'cn 
nind11 não estava insta linda. , · 

.E: i~ nrn:r dc•sp~s:1, c foi por este ·Indo que 
enearei n qucstiio, que ~r·m inconveniente ~l,.nm 
po<lia t:•r ~ido poupar!~ no~ cofJ·cg pu!Jlico;: 

O Sn. LEÃO Vm:.tozo:- A ·comarca jit estava 
creadn, c, portanto, :10 ministro cumpJ•ia clussi-
.Jlcnl-.1 o proVe1· do juiz de direito. · 

O Sn. ConnErA:- O scrvi•.:o publico nada sÓJTria 
com n demora Lla uomcaçilo, pois· que. nnlici
IJ:IIlciO·a, o nolJ!'C nJinistro não pudu, entretanto, 
remover 11s oll;;tnculos que se nprosenlnl'a:H para 
que o juiz de direito cntl'u;;se cm uxcrcicio ao 
prazo (jlte IJ'IO foi l11:1J'C;rdo, 

O Sn. LI~Ão VEJ.J~ozo:- J:í rlci n raz:io: haYitl 
clci<;üo m:1nicipal rleru3ndcnte de <lccisiío. 

O Sn. Conm~rA:- Estn nrz1ío G contrn-p!'orlu
cenlc. Si havia :1 duvitln a <JUO o no!Jrc senador 
so J't:•feJ·c, rnzüo de m:ds para o noJJrc 111inistro 
esper:H· lfLte olln dcsnppurccoss" ,ú realizando a 
nomcar;flo IJIHllldn t>stn podosse toJ'I131'·Se 
cll'c:ctiva. 

o Sil. LEÃO VELLOZO :-Comarca crendn e elas· 
sificttdn, c JHl\~in do ~e donrorlH' a uunw::u;ão 1 

O Sn. ConnEJ.\ :-Nem havin nccnssidnt!o de 
clnssillc.nr a coJnaren lnp;o il~pois de t~re:rdn, por
que_ Pstc n!!lo ~rn nncl.n nproveit:-~vn :'1 udtnini:.:.· 
tr:rçno d" JIISlira. ~I ruto mais rngnlarmcnto hou
YOI':t Ilro"cdido o nohJ•e 111inist.ro, si ~,·,merit<' 
c,Ins~i.lic!:l~~o n c~r_HlHII'Cn no nHHnonto 1~111 (jlle.1~~ .. 
tJVOS,CI11 I'CIJ'IOYidOS CH Ollihl!l':li'OS para fJUU O 111!7. 
de direito t•ntrofo:se on1 OXPI'ciciO; 111:1~. nern ~irlncr 
cstnvnm ,PI'Il<'llf.'liidns n~ fOJ'III~Iirlnd• s p:tr:r flUO 
l'nde~sc mstn!Jur-~c u conurrc•n, e entretanto o 
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nobre ministro ·cJnssificou-.n immcdiotnmento o 
nomeou o juiz <lo diJ•cito, mnrcnndo~IJJc pruzo 
pnrn cntrnr cm exercício, o mnnd·:mdo-lho pngnr 
os vuncimontos a fJUO tinhn diJ'ciLo. Expil'n o 
_prnr.o, nin:ln n cornnrcn não Jliii:n ser inst:Jlh1dn,' 
c o nobre mini~tro numdou (neste cnso SLHI du
cisiio n~o porlin ser outrn em consequencin de seu 
ucto nnterior) que se continuasse 11 nbonnr os vcn· 
cimon tos 'no juiz de direito removido dn comarcn 
de _ 1~nffUárntiU gn. _ · 

- ·------ ------
os vencimentos dunmtc todo prnzo ·que lho fõro · 

· mnrcndo pnm ent1·n·1· om -ex:ereicio, o ainda de· 

!lois porque o jttiz nfio tinha culpa de niío en trnr 
ogo !Jill exol'cieio. D•l r1nem crn a culpn? D~ qu~m 

clus:<Jficon u comat·cn nntns que as conven•encJas· .. 
rlo :o;eJ·vi•~o publico o exig·issurn. · . ' ·· .... 

A nonie:u,ão do juiz de direito -não devln ser .. 
feito, q·uanJo ellf'l niio podin enlt';lr crn exercício_ 
110111 no pl'azo nwrcndo, nem .ninda.depois. . ·· 

Or:1, a fJUrmJ nttribuir esta dcsp<'sn rene po(Un 
o dcvin tCJ' ~ido poupnd:1 no Tlwsouro ? A qu.cm 
sin5n 110 nobre minist1·o dn justiç:J se lw de res
li'Ons.1hilizm· por umn despesa inteiramente 
àit\pcnsavel, que mesmo nns circmnstancias ns 
mais prosreJ'ns nndn j tlstificuvn, r[ mm to mais nn · 
:wttwlidnde? · · ' 

.O ministt·o podia ter feito n classificação mestno 
antes do tempo, sem (jue por esse facto mere
cessf! coJJsura tiio proeedente, como n do hnvel-a 
feito pn1·a nomear irnt:Jediatnmente um juiz ·que 
niio polli:1 en tt·.~r em exerci cio. . · . . 

O Su .. LEÃO VELLozo:- Desde que estàvn _.elas· 
silicadu, devia nomear juiz de direito. .. · · 

O Sn. LEÃO YELLozo :-O ministJ·o niTo tem 
culpn rlo que l1ouvo nn clci~·iio municipnl, do que 
dep~ndin a inslalln,;ITo dn villa, c depois dn 
eornm·cn. 

O Sn. r.on•:gr.~ :-Si n propria instnllar,rro do 
município estnY:l dependente do decis5o do tri
lJunal neercn da elciçiio ... 
. 0 Sn. LEÃO YELLOZO :- Estnvn dccidirlo p~Jo 

tl'ibnnnl, mns hnvinm dun~ dceisões con trnrins, 
c como honve dupli••ata ile. eleiviío, duns cnmnrns. 

O Sn. r.onnETA :- gu m·g-ument.o com o 
que dis,;o V .. Ex. ; seu discnrso tdJi c~tá. 

O Sn .. LEXo YllLr~ozo : -1\fas V.. Ex. lcyontou 
UUHl :lCCU~~~O, ..• 

O Sn. ConnEL~: -E estou su;:tcnt::mdo. 
O Sn. LEÃO V.ELr~ozo:- .... por se ter ]ll'orogndo 

o prazo. 
O Sn. ConnEIA·:-NITo l1n tnl, isto foi novó 

ponto'parn rofor•:nr a cen<urn. CcnsuJ·ei o g-overno 
por ter feito a nomcnç;ão :~ntes de tempo. 

O Sn. LEÃO V.Er.Lor.o: -AnJos de tempo, não, 
porque n comnrca estava creada. 

O Sn. ConnErA ·: - O nobre senador volto 
scrnpl'fl no 'ponto j:í abandonado l , 

O Sn. Lr,:,\o V.ELr~or.o: - A!Jandonado, niio, é o 
ponlo "apitnl. · 

O Sn. ConilEI.\ ·:- Como posso estar voltnndo 
sempre no ponto de qi.Je jti sahi,. para chegar ao 

_ termo do meu discttrso? · -
.A. co:nnr·cn csto.vu creacln, o~ttiV:l cl[lssificncla,diz 

o nobi'IJ sen:H.lor, mas elt·jiÍ rlis~e quu 0 nobre 
minist•·o fez estn clnssi1lca~,rro :mtes do 'tempo, 
qtwndo clln n5o crn nbsolutnmentc i:.dispen
s:~vcl ; c só devia ser foitn fJll:lndo a comax-ca po· 
dessc'$er installada. 

O Sn. LEÃO V.n:r~Lozo :-A conwrca se instnlln 
depois de cl:~ssiflcocla. 

O Sn. ConnEL\ :- Pois o nn!Jrc min istt·o que 
Jlzcsse n clnssificnçi.io qnnndo e~to condiçiio fosse 
n fJllf' fnllnssc pn1·n se installuJ' a comnrcn; mns 
Jwvin ontJ·ns condições q'tw dcvinm-ser satisJ'eitns, 
e entrctnnto o nobre ministl"o nntecipon a clns~i
ficnlliio ; c d'nhi rcsnltou n nocessidnde de deter· 
mh1nr despcsn qno de outJ'n fórmn torin sido 
dispensndn. Pois é uma qucstiio insignillcnnte o 
quo diz respeito :i defesa dos corres publicas ? 

O Sn. Lr,:,\o VF.r.r~ozo:-V. Ex. censurou o aviso do 
ministt·o [lOI' tot• mandado pngm· no jniz de diJ·eilo. 

O Sn. ConnBIA :-Censurei o que se foz poequo 
tt•ouxo n nccossidnde do 11ngnr no juiz do direito 

O Sn. ConnErA:- E' um: engano do nobJ·o se. 
na dor. Devin nmile:lJ' qunndo n uomenoiio se 
podesse IOI'Jtnr ·l'll'uetivn. Toda n minlw argu
mcnt:w:io tem tido por fim mostmr que n nomcn
-~~o. niio podin SOl' eJTccth'a, nem no Jim do prazo 
CJUC foi p:~ra isso mn1'eado, e tnnto que por acto 
·estr:1uho :í sua ·vontade o juiz excedeu osso prnzo. 

O Sn. LEÃO V.ELr.ozo :-V.. Ex. censurou por 
mnndar pagar no juiz elo direito, depois de ex
cedido o p1·azo para cntt·ar em exercício sem· 
tél-o prorog-udo. 

u Su. Conti.EJA :-;-Eu censur,e! a clespesn que se 
fez o q uc se podm poupur. SeJ que o ministro 
não podia decidir de outra fórma quanto uo pa
gamento, pois que osso acto procedia de outro 
acto seu q tte cu censuruvu. 

o Sn. PARAXAau.\:-.Em todo o. caso niTo houve 
excesso de nl.tl'ibuição, n questão se reduz ao 
tempo. 

O Sri. ConnmA :- N11 sessiTo de 13 de Junho 
npresent~i _este reÇiue:imentf:!. Li o ayiso que Ó-
nobro mm1stro da JUSlH.'a hnv111 exped~rlo cm 29 
rlo Maio de 1879, e é o seguinte. (Lê nci:o só o. 
aviso, como as palav1'CtS que Jn'o(cri?t mn seguida.) 

EstOU aindtl HOSte teJ'!'OllO. 0 disCUI"SO dO 
nobre senador pela proYincin dn Bahit1 nfio des
truiu n proeodencin das minhas observações. 
·o Sn. LE:\o VEu~ozo dü um aparte. 
O Sn. Conm:tA:-.Tti o nobre senador apresentou 

este arg-umento qunndo tomou n pnlnvJ•a nestD 
discnssiTo. Ett vou let· n disposieuo do decx-eto 
n. M7:i do H do Fcvcl'oiro ·do ·1877, art. !!.• 
(lê). . . . 

Jil se ve que, aindn quando n1ío houvesse pos
sil.Jilidnde lle entrar o juiz do direito nomeado 
.cm oxerr.icio no dia mnrcado parn n inst11llaç1io, 
cstn terin Ioga r seúdo ellil sulJstituido por quem 
de direito. Isto eslá longe de servir Jl•lrn jusJifi
cDr n nomcaçflo muito anterior do um juiz de 
direito para nmn comat•cn, cuja instnllnçiio dopen
di:t do t:mtas ciJ·cumstuncins, que u impossibili" 
tartllll mesmo depois do pr:1ZO · marc11do pnrn o 
.iuiz ontl':ox- om exercício. Quo incouve11iente 
haveria em que o nobre ministro dn justiça re
trirdnssc n norncnção ;lo jttiz de direito destn co
mnrca até o momento em qno se pudosRe tornat· 
efl'cctivn ? - -

gnti'etanto, lwvin n vantas-cm ·manifesta d" 
poupm• a despcsn do que nos da eonhocimento o 
nviso do 29 elo l\f:do. 

O Su. LEÃO YELLOZO : -Quanto foi ? 
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O Sn. ConnmA:- Sejn qunl fór. Dispcndeu-so 
. mensalmonto a quantia do 2001~ durante todo o 

excesso do prnzo. 
. 0 Sn. LEÃO VELWZO;- Ha muito tcnÍpo, jú 

cxorcicio, dosapparccia o fmulnmon to dn obser
vação ; mns cu· tive nccessiclnclc do npi·oscntar 
meu requerimento; pelo fnclo clo·hnver sido pro
cipitndmnentc foiLn a nomeação; com tnnto ooo
dnmento que, opczor do juiz ele clit•cito não ter 
ímpcdimonto pnrn entrar cm exercício, não 
pôde fazei-o por motivo estranho {t sua vontode. 
Ol'n, como se pódo defender um oclo pDl" fOI't'n 
do qual o 'fhosouro carregou com despesa que 
podia ter sido poupada sem o menor inconvc· 
niente paro a mlministrnçüo da justiça? 

.está nn comnrcn. 
·o Sn .. ConnmA.:- :\Ins em todo. caso houve 

dil$pesn,, que podin ser poupada. O CJUO disse o 
nobre senndor nüo é defesn, não é justiUcnçüo. 

O nobre scnridor imngina CJNC é cousa poqucnn 
defender os. cofres publicas? 

O Sn. LEÃo VELr.ozo :~Não ; nem ele esta- in· 
terprctnção ás minhns pnl:.tYrns. 

· , O Sn. C:onni:I,\ :- .b.ntão· ... 
o·sn. Lr.:Xo·,VELLozo:-V. Ex. censurou o 

honrado ministro da j nstiou porque não installou 
a conwrcn, untes denomcndo o juiz de direito· 
tJUa!ldG este devia installal-a. A installncfiÓ 
aependia da nomeação. • 

O Sn. ConnErA :-Não h a tnl. 
0 Sn. LEÃO VELLOZO :-E' o flllC cstú om sou 

tliscurso. 
O Sn. Conmlu:- PorrJue óst{t 

nssim as rninhus palnvrns? Pnra 
não instnllntla, quer dizer, Jlara 
que urro podia ser instulladn. 
· 0 Sn. LEÃO YELLOZO :-Ah ! 

interpretando 
Ulllft COlllú.l'Ctl. 
umo comorcn 

O Sn. P.mANAGUA:- Attendamos ú rcctiU
caoão. 

O Sn. Connr;IA:-Niío hn I"cctiUcnção nenhuma; 
isso é o qne transpira do todas as minhas o!Jsor
voções, e neste mesmo sentido doi :1lg-nns opartos 
qu:mdo orova o nobre senador. _Essas palovras 
rornm proferitlas um seg-uida :\ leitura do oviso c 
h em se comprcllende qual J'oi o sentido deU os. 

i\Ios, cmfim, supponllmnos quo mit1lws palavras 
Jlrcst:>m-se no rcp:1ro do no!írc senador; sorve 
ncoso isto para· justilicar o nobre ministro da 
jnsti0a? Deixemos o modo por que me enunciei, 
tomonws n I!ypothosc que só deu como olla é, 
e sobre cJJa raciocine o nobre senador o justi· 
fique o procedimento do llonrudo Sr. mii1istro 
da justiM. 

Niío iica justificudo o octo tle S. Ex., porque 
eu disstl : comarca 1uTo instctltcula, cm \"CZ do co
marcii, que não podia sct· installutla. 

Perguntou-me o nobre senador, cm um de 
seus apartes, rJuol o desposa que podia tCI' sido 
poupnctn. grtt e;wctamcntc isso q uo eu protentlia 
sa1Jer1 tonto q)lO no ~liscurso com que justi· 
firJLlCl o rorl_ncn.mento, dtsso: • E;' neccssnrio quo 
o poder log-tslottvo lculw con11ecrmonto da som
ma exacta que se dispendon com o ordonatlo de 
um juiz ele direito, nomead111 com tlumnsiuda an
teccdoncia pnm umo comnrcn não installadn • 
Esl:i 1Jom clm·o meu pensamento. · 

O Sn. LEio Yr.:r.Lo?.o:- Si o juiz de direito é 
qnenr devia instalJnr ..• 

O Sn. CoRnEIA:- iii cu pcn~amen to appareco 
clorattlcnte· no fim do meu disenrso, como se 
manifesto !lO principio, rJuando o.n. disse quo 0 
governo fo1 ocodndo cm nomear ~ tuz do dit•cilo 
purn umn comarca oinclu não tnslollndn. Et·a 
sobro o ncotlm}lCnlo, sobro _n nntecodoncin qnu 
versava :1 mtuha o!Jscrvncao, desde filiO trnzia 
escusnda dcspcs:1. 

Si n nomonçuo fosso. f~·ita do modo (jtlo dentro 
do prazo marcado uo J utz pudesse os lo en trm· em 

Essa comnrcn tinha sido crendn·por lei provin
cial do 1877, c ern conscquencin de cmlmrot\OS 
legaos o minisLcrio conservador não a clnssilicou; 
cntro'tunto, antes elo estarem removidos esses em· 
!Jornços, o nctllnl Sr. ministro da justit;;a foz o 
ci:lssiticnt;;1ío, seguida immediatnmento da rei~tO· 
rã o do um j niz de direi to pal'o. essa comarca. 

O Sn. Droao Vm.no :- Quaes foram os em
bomr.os? 

O Sn. ConnEr.~ :-Esses mesmos a que' se re
feriu o nobre senador quando failOLl: difficnltla
des provenientes de qucstüo cleitorol pendente 
para a instaJJnrão elo município. 

O Sn. LEÃo VEr.r.ozo :-Jit tinha havido n clci· 
ç1ío ele camnra municijml. 

0-Sn. ConnErA :-O r:crlo é CJUC ainda não ~c 
podia inslollor o município. 

Pedindo desculpn ao nobre senador pcln Bnhín 
de qnnlrJUCr improprietlnclc de termos, qne hou· 
vessc crn meu cliscnrso de 13 do Junho, poru 
tornor clnro o mea pensmnento, como o expli· 
f!Uei cm a~·nrtes, qur.mclo ornva o nobre sc:1odor, 
c conw o explico agot·a pnrn j nstillcnr a minhn 
censnr:\; espero r1ue o Senado rcconllocerú a 
proccdcncia de minhas obscn'ações. 

Findo o dcbnte, acon cncorToda o discussão por 
fullo ele IlLUiloro para votnr·sc. 

l?indn a hora, o Sr. Presidente deu para· ordem 
do tliu 18: 

1." lJC:I'td (atrJ 2 :l/2 llOI"(lS O!b Cl-lltt•s). 

Votar,ão do r<HIUCl'iincnto cuja discussão ficou 
cnccrrri'à:l, . 

DisoussiTo do Jlni'CCt:r da ~ommissi'io ele consti· 
tuiç1ío soiJI·e '' nomcuciTo do dons senadores poln 
província de S. Pnnlo. 

Continuar·ão ela 2." discussão do art. 2. õ tlo 
projecto dc.lci do ort:nmonto pora o exerci cio . tlo 
187U- H:lSO, rclativó :Is tlospcsns do ministerio 
do Imporia. 

2." pa1·te:(das 2 :l/2 /io1'as em diante). 

!3.n tliscu:.;sfio dns vro110~lçücs dn cnrnrn:n d~H; 
deputados, do corrclltc :mno, n. 22!l, antortznndo 
o :;rovorao o conceder ao pndre Francisco João 
do .Azovetlo, lente substituto de gcometrin e ar i· 
thmotica tlo Colleg-io tlas .Artes e professor tlc g-oo
mcti·ia no Al'Sclutl do Guerra do 1\ucifo, wn · anno 
de JiCCilt\0. 

X. :208, a ttim·iznntlo o g-overno a _mnndnr nrl
mitlit' D. 1\Iut·in Adclin de Olivcii'a n oxnt11c do 
curso elo ol1slctricia lla Fnculdmlc do mcdir.:inn 
do Hio do Jnnoim. 

N. 2(18, tlo 1877, consid•:r·ando D. lUla it[ng-;.russi 
Pinto nptn parn recuiJcr o meio soldo do seu 11· 
n:nlo nwrido. 

J ,. 
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SESS~O El\~ .18 DE AGOSTO; 
------~----~~~~~----

2 .·" discussão dos projectos do Senado,. do cor
rente nnno: 

Lotrn B, declurantlo quo sóriio considerndns tlo 
seg.undn cntrnnc:ia ns comarcas que nctualmenle 
são q.o primeira, cujas séuos ouostojarn cm portos 
serv1dos por vapor Oll estejam situndus a menos 
do.GO . .kilomctros de l'ias-ferrens. 

_Letra Í-I, declarnndo que o favor concedido peln 
lct de 22 de Junho do HI6G, é extensivo :\s lllhns 
.dos oJllciaes do exer.eito o du nrmada, fallccidos 
ante~ cln promulgat·ão da me,;mn lei. 

1." discu,;são do projecto do Senado;lctra r, do 
çorrente nnno, dcclarnnilo qne as pensões conce
didas por servir.os relevantes aos servidores do 
E>tnclo, em ;!óUa"vida, não se SllSpondcm, quae,;
quer que soJmn os cargos CJUC occupem. 

2." discussão das proposições da camara dos 
. {!eputndos :1 · · . 

N. :l8ü, npprovando o contrato ccl<'hrndo pcln 
··governo com a ~lmaso11 Steccm Navigation Company 
Limitcd; 

N. 202, mandando que as clisposir.ücs do de
creto u. :l28G ele W ele Julho ele :l86G; se· fac::1m 
extcnsh"ns liOS dcrnnis clll!)fCgados da cuniura 
rmwicipal. 

Lcnmtou-se tt sessão-:ís a horas ela tnrde. 

..ço.n Se~t!dio en"A 18 ~~ .ilt...gost:o <le Jl87'U. 

r>nESIDENCtA Df? ~U. YISCO:-\Oli: DE JAGU.\.Íl.Y. 

SU.\01.:\.UIO:- I~XI'J~uteXTE.-Tro.;; pttrOClJI'I.l:i dit. cornmissão 
do empa·cul:s Jlt'ÍYilugiaLl:t~. sentiu 11111 so!Ja•o o pridlo;.rio 
concodit1o a Gnz·los Agostinho tio J ... nporril!ro, JHl.t'n o fn· 
JJI•ico o vonda J~ soda nrLilicinl, onta·u so!Jro o JH'h·ilt'S'ÍO 
concodhlo a Josú Antonio :\fo~HJIIUt'a parn u. inLt•oduc,~ill) 
no Impi.lrio do uma tuachlna llo sua in,·ourão 'Jmi':L JJ( .. •!Ío-

i1iria~Gc~ c~~ó ~r~~~:.~~uslr~·:~:~1_:::0N~~o~i~~irc~t~0 l~t~:i~y':s 'Ui~: 
curso ~ I'O!JIIOt'iruonlo 1IO t;z·. Pa.t•nna.guà .. Appro\'nt~z1o elo 
I'~CfliOI'tmuuto.- PuumJn,\ J•.\H'l'~ u.\ onuE:-.1 ,,.,.~ I•J,\. l.la'díJ• 
lHtilo nc. jniz do dit•cilu do 'l';Hruou•ntinJ.ru. ,\ppront!:'.:io do 
:·equudmonto tlo S1•. f;oJ'I'ein..-l~luit•;io do 1Wun.tlo1·cs 1101' 
s. Paulll. Disc::rso:-; llos SJ•:o~, CO!'I'oi:'~, prcsit.lonLil Uo con
~Jrilho, Si!Yoira. tia l\lotLn, Cntz :'tlnchonto, lJias do Cal'\'a-

~~~1i~sN on~~~·i~o ~~tT~~rt,i1 g ~.:.L~ f?~~~~~l ~·~,1'~ o 11l~ o ~;~~~~·i(~·. <})1js ~t~~~~ ~ 
do St•, \'i:;cond'' do lUa llmuco. 

A',; :l:l horas da m~nlüi fez-se a· chamada c 
.achat•ntu-sc pt·cscntcs 28 Srs. scn:.ld•il'CS, a·sallcr: 
Visc:ondo de Jng-nary, Dias de Garvnlho, Cruz 
:Machado, Dari1o de "lamang-nnpc, Visconde do 
Nicthoro)', Darão dn LngnJra, Visconllu do !tio 
Bt•anco, Visconde ele AIJ:•etó, ChichotTO, CornJia, 
.htllflLluirn, BatTOs Jlarrcto, Dnriío de Coteg·ipe, 
Paes de .ltlencl<Hl<Jn, Luiz Carlos, Fausto du Agni111', 
Mat'([LICZ do Horvnl, Vieira cln :>ilvn, Visconde do 
:Murili!Jn, Diniz, Ja:;unri!Jo, Cunha c Figueiredo, 

-1\Icnt!es elo AluJCitla, Hi!Juiro dt~ l~nz, Puranngu:í, 
Uch<'m CavnlcunLi, Joiío Alfredo c Lcitiio da 
·Cuulta. 

Dcixurnm ele com pat·ccm·, com cnusn pnrtici • 
pudn, os Srs. Nnnes GOJWnlvcs. Conde do Hao
pend)', DtHJllO do Cnxins, Barão ue Pir:q•anw, 
Octaviano, Silveira Lobo, Almcit!n e AlbnlJl1Cr· 
quu, Leão Vellozo, Snrni I' a, Darão tio l\I:lt'oim c 
Visconde de Bom Hotiro. 

Dcixar:un do compm·occt·, ~cm cama pnrtiei
pacln, o;; Srs. Jlurüo do Souzn Queiroz c V1scondc 
de Snnssun~. · 

Y. IV 

o Sn. :l.".SECnE·únio deu conta ·.do seguinte.' 

EXP.EDIEN"fE. .-· ... ·~.~ 
. .. · 

Officio elo ministerip dn justi~n, de H di:i cor;.~;::,.::·;:.·:, 
1:<?11te nwz, c:omrnulllcnnclo, ~1]1 respost::vao' .. do•:;:."'':i·~·.·,,; 
S~u~dl? de 12,quo ncttJJa de.cx.rgu~, :conY. urg·~nCitf;;,>\i\~·:<<':"?;~ 
copt? do :•c to nornem:do o P_romotor :)Hlbli.co que:··''·'""'.--.. : .. ·'~.;;,,; 
o!llcJOu no J1t'Ocusso HtStam:ndo, na crdade de.Pe· .: .·.; ·-.,~;!:: 
lo.tns. JH!Io ex-chefe ele pollcio.·dn prov.incin·: ão: ~./;,·.::::,~; 
Tito Gr_nncle elo Su_I .o no qual foi i1ronuncia'do.o· ".";··.,;::;:• 
Dt·. ~~~g!tel ftodngucs Bar<:eiios.-Aqneiu· fez n. ·;:,: · ~-
recJntstt·no. · · ·- · · ·· . 

. .. :. :·_~·~- ;. : ~ .. 
O Sn. 2." SECilETMHO len o seguinte 

PC!I'<'CCI'. 

· • A Jli'Oposit;ão n. :236,uestc anno,c.nviadtt pela . 
cn111arn dos clcpnt:Hlos, concedo a -Gnr1os A"OS· 
~in!J? t!e Lnpe!Tiure 11ri\·_ilcgio por _I O annos paru 
luiJl'Jcar e vunclor no p:<J7. ~oda.arttllcia! c ncido 
sul ph nrieo,scm prcj tii~o de importa<;Do· de pro-· 
cluctos cstrnngeiros silllilarcs: · 

• A utilidade que prústnm ti indnstria os' í'ef., .. 
riqos prodnctos 2 n falta de sun fabricnçiio no 
pn17., na propon;uo dtJ sua proc~o~m, cl~:terminam 

·O olentclo.prcço Jlül' Cjl1J são vendidos.-occorrenclo
qtwn to ao a ciclo sulfLlrico o pct•ig·o d'o trnnsportc 
e 11 consoqLlenl'.l ele\·oçiio elo ft·cto. 

• Privilegiar ~ t'a!Jt·ica(;ão c vendn de tacs ob
jectos pt1rcceu u enuwra elos tlcpiltado.;; meio 
Jl_l''![licio de genot·nli_s~r o u~o e fncJ!i_tnr n.acqui
s!ç~o por preço btuxo; <! Jslo cxp!Jca a propoc 
swuo. . 

·, A commiss~o do Senado e!ltende que, para 
obterem-se estes resullndos, sere• !Jnstunte. p·rivi
Jog-i;<r 11 fa!Jl'i<:a<;;lio do.>· dons ]lt'culuc.tos, dcixnmlo 
Jh'rc n c:oncnrrencin CJtl:lnto :\ vcnd:~; .e as~im é· 
de pm·ec:ct· que n proposiçiio cn tre ná orilem ·cios 
trtdJnlhos c oppor.tunauJ~'nto scjn. appr.ovadn, eom 
&.l emcnl:lu qnu uflerecet·a. 

• Snla dus cornlllissücs cm IS de Agu.<to de 
:l870.- Dingo Velho.- Bal'<io de Jlaroiui. " 

Fieou sobre a mcs,, pnru cnlt•nr J)a ·ordem .dos 
trabalhos, inuo entrctnnto a imprimir. 

Tendo comparecido tutds os St·s. Diog·o Yclilo 
e 1'<lixuit•n Junior, o :>r. P1·esidcnto ahrlu a scssiio. 

Leu-se a nctn da scssiTo ~ntccedente, c, niio 
h:J\"enllo 'I uern solH'C c !la lizesse o!Jservaçücs, 
uo'u·SC JlOI' ll[l[ll"O\':tda. 

Compat·oceJ·nm dopni~ os Srs. Antão; Fe.rnanuos 
ela Cunhn, Affonso Celso, Sinimbü, Goelo\·, Si!· 
veirn dn "fotta e Dant:1s. · · 

For:.m igua !mentol lidos os sc;;;uinte>s 

Peti'<'CCI'CS. 

·• A' commissfio dÓ emprozns pri\·i!c-giadns c 
obrns pu!Jiicas foi presentou JH"oposiçiío n. 2:20, do 
corrente a nno,cn viaclu pela cnmnra dus deputados, 
apprO\"atülo o clcct·cto 11. 7:li!~ do 1 elo Mnt·~o elo 
ISiU, CJlte concedetl pt•ivilcg-io a Joôé AntoniÕ Mo~· 
qnoJ'n pnt•n, tlurnnw o prazo· do fJllC o!Jte\'e um 
lng·Intct·ra, introdnzit• no Imperin n mnchinn elo 
sua invctH,lio clostinnda n !Jenollriur n enfú c 
Ollll'OS Jli'OlfuctOS. . 
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• ·A proposição"vciu.-dévidímieritc ·jnstruida; e 
n comu1iss:io ó do. pnrecer :11110 'entre na oz:clem 
dos tr·aiJtlllws do Scnnrlo e seja ndoptndn. · · · 

• S:tln d:rs commissões; f8<cloAgosto do :1870 .. 
-JJio{JO Velfto.-Barlio ele Ma1·oim. ! .. 

•A comrnissão'de em prezas privilegiadns·e·cibras 
publicas. tendo recebido ·:•s infoz·mações. pres· 
tudns pelo rninisterio da ngricnllura acerca. cln 
peti(."üo do JlnNi.~ N. f(o/i:n, que .r·oqtlcr·cu :w Se
nado proYitlencins sobro pret,!nções pendentes'· do 
mesmo rninistel'io e tln ndmini~trnr~ito da J~strnda 
de ferTO D. Pedr·o II, exnminotl "o nssumpto c 

, v e ri lieou o q u o fJn:.:o:-on n expô r: 
• Em 2!l do·Abril de :1878 o supplicanto l'ez pc>-

tie~o no ~.ro\·ern•) propondo npplie:u·· ao tJ':d'egu. 
. du. Estrudu Çc ferro D. Pedro II o s~·stenw de 
tr:-~nsporLt) n dotnicilio do hng[lg-ens c ptHJueuos 
volumes, ·n,;aclo nos Estnuos-Unidn~ e outros 
pnizes, ·mas nindn ni'ío introduziuo no Bt·azil, 
medirintc ns condifiÕIJS .düdar·ad:,s na mesmn 
peti((iío.·- " 

... ···Ouvida n directoria da Estrada, informou em 
·· officio tle H ele )Inio do dito anno <JlW o svrl'iço 

p-t.'etendido pelo snpplic:.nte niio cr11 ~ini'ío u de 
. comnl'iss1io ·do tt·un~poz·te:< e não cnreciu de con· 
_·trato .com· a Estrada Jl" ra funccionar, hasta ndo 
que·o ·proponente su ·sujoitnsso ús cotHlif.'Õcs rç-
gu!amentnrcs destn: acrescentou n dtrectorm 
Q.tlC,· si- a. ndministr·nçli!J osta~e_lçccs:>c o ;;ervito 
de u.madn o r<~tne<su a dornrctlro de volumo de 
bagagem e encomlllt'JHlns, poderin cnti'ío tet· lo;.:m• 
O COntratO com Utllll Oll lllttis elll[lt'CZas, lll'CCe· 
dendo cottcnrso . 

• o· ministerio da agriculturn, por dcspncho de 
22 · publi~nilo no Diw·io Ojficiat du 2(;, de Outubro 
de 1878, declarou fJlle o govcruo niio po<lia t~ccilat· 
n proposta com n elausuln nolln cOIItidu do :dw
timeuto nn t:~ril'a <ln E~trndn, m:'s ni'ío dtlviclnrin 
conceder 110 snpplicnnto ns rnciliilndes pt·ed:.;as 
pnrn cn,..nio dn er11prezn. logo qno J'o;;s,! tont:~dn. 
Em virtude disto o proponente foz no\·n peliç;üo 
dt•clnnlllllo qne ncoiLnl'n a litcnldadc pnru en
saiat· o tOtHr :;;ysteuw, nwdin-ntc os fHVot~es qnt• 
'intlicort. 

foi o diroctor dn .Estrnclu ele ferro nu:orizndo, 
e1n vi.~ta do sezt o!ficio da 27 dt• Novamlwo, n ullrir 
n eoneurt•cncin par·a o estnilclecimonto do uma 
emprczn rene so oncnt·regue dn entrega e J'ccobi
~<mi!J da~ IJag·ugens, encotnmcnuus o mcrcuuo
rms " domicilio, sendo mn i{Jualdatlt! de cil'· 
cmnstaucias p1·e[111'ida a prnpo.vttt ill01'1'is N. 
](o!Jn, con !'o r mo indicn o chefe do tz·ufego, cm 
seu oiiic:io n. ü213 do :lü de NovomiJJ"O. 

. 'Dando cumpt·inwi1to :í L" pnrte des~e nviso a 
drrl.lctol'in <ln E~trndu de J'Ot'I'O D. !'edt·o H com
tnunicott n :20 du .Janeiro ele 1879 fJUC, :llú 17 de 
l~evet·eiro seguinte, ·tiO n1oio dia, rcceberitl pro
postns. pum o ser1•i()o, confot·mo as bnscs pnbli
cadns 110 JJiurio Ojjiciltt . 

<( En t1·c csln~ bnses notnrn -soas seguintes: 
"A L" limitnnllo osct'Yko nn cidade do 1\io de 

Janeiz·o no pct·imett·o contJÍrcltendiclo pclu prnça 
dn Acclnnw(!i'ío, t'tw uo Visconde do Hiu Branco, 
prnon da ConstiLniçiTo, run da Cnrioca, lnrgoo da 
Car·ioe:~, run dn Assombltlu, mar, pr:•~a J\luni
cip:tl, t·ua dn Imp,Jratriz, ruas do Bariío . de. 
S. Fclix ·e de Snm' Anna. . 

• A :J." obr·ig-:rndo o empreiteiro a ter o material 
·c pcs~oal neces~nrios p~ra rrue o serviço se faça . 
com a uutx·iuw rttplde::: e a ob~ervar as instl·ttct:ões 
que pct/'11 esse fim (orem ea;pedttlas. 

• A q,,n de.,lnrando qtw o modelo dos cnrros elevo 
·ser J)l'_cviamentc sniHUettidu :í npprovnt,:io du di
rector~:~ un Estrnda. 

• :\ ti." obrigando o empreiteiro a não conservm· 
emrn·egndo de qualr/uer c:•tegoria, cujo procedi
mento nfío lôr regou nt·, lt juizo da administràção 
da Estra.da. 

• A 13.• estnbcle~endo a fian~a prévi:J rJe üO 
contos -0111 dinhoit·o, apol ices ou letras do 'l'he
souro, rcservnnclo-.se n .li:stt·nda o diz·cito do-exi
glr nngmcnto dC$Sn finnçn, ~i -nssirn o jnlgar 
necc:<>:~rio purn g-nr:mtin dns som mas que o cm
presaria tivct· de receber, podendo ,·eschulil' o 
coutmto, si n augmento exi{Jido nâo (Ü1' satisfeito 
dentro de 10 ti ias. 

• A :l'>." o contrnto dnr·nd• jiCiu tem1JO do um 
anuo, e poder·:'• ser rcnovauo, si assim eonvicr a 
:llHbiiS :1s (J:Il'Lt•S. 

• A W." o empreiteit·o obriga-se n começat· o 
scrl'ito dcnlro ele t1·intt1 dias da ns~ignntura do 
coutrato. 

« NO\"Utnentri ou\ridn a diroctodn clnE::.lraflu do 
f<!l'l'O D. Pedro H. inl'ol'tllOtl em 27 <lu Novem· 
bro do Jito nnno, .llizendo ljtle a l.llltrega e reec
bimento de IJD,!.rt.1g·ens, etc., cslrnrr11n na JIICnto 
dtt nclministrn~!iio dn Estrnda f!lW lano:.u·:, ns lwscs 
parn cs;;c lim 1111.~ t:ll'ifa.~ prol'isol'ias e trntavn dr~ 
orgnniznl·o; <]no o s••t·v·iço cl!! tt'n!rsport~ de cn
corunl'.~ndn~ :::o 1'nzi:1 eon1 1nnrln rL·g·ufllrHlndc o n 
nchnissiio -de ngeneins n:1s cslnç_ües- crnrn~l)roju
dicinf~s; (Jlle purtl n entregou n dotnicilio lw\"erin 
muil"a g·ente nn côr·te qno podin J'nzer o serviço, 
c ·convinllt.l JhnuHÜ' Cf,neur·t·onws, etc. 

• A'- est11 iu fut'llrn,·üo acompanhou outrn do 
ehefo do trufeg·n dn E:-;t,·ntlu, do 1;:; Uo n1esmo rnt·z, 
a qunl conclue nos to:eg·uintL·s torrnos: 

o: Pnrn põr t.!n1 excen~~ão este scrvi~o é nccL•S
sario qtw a Estrada tcnhn uJi,tcrinl e pessoal 
JJara o>sc fim, on c:ontt•ato com algtwtu J.:tra 
CXUClll!iiO do lllt'SIIIO. E istO enltUJdO ljlll! a ES· 
tr:tdu 'deve: f!t::er jri, pois eslando em Yigor as 
condições regulnnH·ntnros não estti aluda. or .. 
aani::allo este st•rvir:o. Pnra este fim p,jtle o 
Sr. l.Iorris N. Koltn·cootet•is 1.111ri1Jus, ser prcfe· 
rido na eoncnrrencia qno se nbrir. ele. • 

• A 1ü." por fnll:~ de cnmprimento de fJtwlr1uer 
dn~ clausulns a ndministrnr~ão dn Eslrndn de 
fen·o púdu intput• znultns de "20 a 100~ c scmlo as 
{altas cousrcutivas poderá l't•sciwlir o contrato. 

<Em dnta de 18 ele Fe\'Creiro do 1870, uin se
g-uintu ao •1:~ nbcr·ttlra das propostas, o snppli
e:mte l\lonis N. Kahn dirigiu no1·a petiçflo·ao 
ministcrio <la ngt·icnltura, dizondo IJUe, eonfiado 
nn ordem pnra ser IH'Ci'orid.o ern ignuldado de·,. 
cit·cnrnsluueias, .attcnta a pt·iot·idndo de sua iclén· .. 
pnra o serviço du tt•ansporte :1 domicilio com:·. 
relnçüo ú E>tt':•da <lo fot'I'O, nprosun ta\':1 a sun . 
pt·oposta, mns que niio fúru estu nttcndiua como 
n dos outros protJOnontcs, sendo upenas lido~ cer-., 
tos nrtig·os polo secrctnrio da Estrllda : o que o 
supplieanto nttt·iiHlO a conter clln algumas .i Hstas 

• Por aviso <lu nJinistel'io r.ln ngricultum, ele 13, 
pulJ!icado no piario Official de 18 de Dezembro, 

,. : .. _,.._.1 _ _,.· ~ 

c legnes obscn·vnçõos sobre cert:rs condições exi
gida~ pela ui t•octorio d:.1 Estt·ada. de (ct·ro do im-

IJOs,;iliel nceitnçi•o, cit·cumstunciu esta qtw nüo 
lw tirava o carncter de proposta, porqnnnto tlc•

<:lat·nvu q uc :•ceilat·iu a · taxn mnis ravornvel de 

. I . I 

. ' ' ' . ' \,/'\ 
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Cjnalí:Luer das õUtras propostas e concordava com 
a ma1or parto dns cl~usulas oJTerecidas, reque
rendo apenas eselnrecJmentos e moditlcnr.ões cm 
algumas. O supplicnnto concluiu pedindo que 
fosse mantido no seu direito. -

c A' cl it·ectoria dn Eslr:tdn de ferro foi madnda 11 
petição_ para informar em 20 do F•JVlJreit·o. 

•. A ~13 do_ mesmo mez o supJJlicante, niío tendo 
obLJ_ilo soluçao, fez nova p~tiçiio no ministerio da 
agrwultuJ'tl p~dmdo. rcv1sao das propostas, afim 
de:ser a.~rw c·ontCI,III!lad~l c rep!'esent:mdo contra 
a JJle~:IIHlnde o Jll.fUStJça dos actos praticados 
pela d irec:to•·in du E<tJ·aua de rer•·o, niio só 
inutilis:oudo essa Jli'Opostu, mas tam!Jem vedaw.lo 
a,o _snpplicantc a entradn nn re,;pectivn J'Cpar
tJ(;aO. 

c Desta supplica t:unbem ni:ío olJtéve 1\Iorris N. 
Kohn soluçiio alguma, pelo qno repetidas vezes 
requereu cel'tidão de todos os despnchos c iul'or
ma~•ues sobre <Jste negocio e bem :ossim do teor 
de sua propo~ta, sem que obtivesse despacho. 

« Foi ontiio que o suppJicante rccurr •. •u ic cnmarn 
dos deputados pedindo que l/te fossem l'cstitnidos 
os direitos de pre{t'l'ertcia, no seJ'Vic;o 1!111 qucstiío. 

• A C>llnnrn, porém, remer.teu n petição ao g-o
verno pnra tonwr conhecimento, visto competir-
lhe a deci~fio do assum pto. -

c·O g-o\'CI'llO por sun vez dlJvolveu a plJtiçi:ío om 
5 de··:MnJ•çu, dizendo que o supplicnnte tlcvei'Üt se· 
su,ieitm· â coucur>'t111CUt c contlirões favOI·avâs ao 
publico, vi.~to entenrle>· que o swvico devüt ser feito 
?nccrian/e corteurso. • 

• Presente esta resposta e mais p:1peis ü com
missiio de justiNt civil da 111esm:o eamaru, tlim 
parecer d11ticdo dÜ 8 de Abril, concluinuo que uo 
govcl'llo l'ossi!lll de novo remettidos o~ papeis do 
supplicnnte p:om deferir-lhe. no st:11ticlo de l/te se1· 

· ?'econltecitlo o lii•·eito ou prcfm·encio. au. scrvit:o por· 
ter e ltavc>· sido o suppticantt• que1n p•·i·nwii·Õ teve 
a idàt 1: lemb>·anca de a(lplicw· esse utl'lltorumel!tu 
ao trafe{lo da Estrctda de ferro D ,, Pedro II. 

c A camnrn dus deputados deliberou que sendo 
o , negocio pu1·amentc ndmi11istmtivo ni:ío lhe 
competiu resolver. 

c J>or ultimo veiLl o supplic:mte lwter üs porlus ' 
do Sennclo, cujo primeiro :1cto roi a requorimouto 
de SLW com111issiio pedir ao governo cópiu de 
todos us pnpeis e info1·mac;;iío sobi'O o objecto. O 
Sr. ministro dn a:~ricullurn, em :1\·i;;o de ~ do 
corrente, respondeu com dil'orsos documentos c 
informOLl q no a 31 de 1\I:li'I'O n dio·ectoria da 
Estrnda do fer1·o celellrilrn cnÍJtrato puro o sei'· 
viço cum .a. _comp:mhin de Çw·1·is Urbanos, cuja 

. proppsLn lut .fUlg·:~dn cl.e mtuor vanklgern o g-n~ 
rantw, lendo sido esse actu aJllll'ovutlo JlOl' aviso 
n. 25 de :l de 1\Inio. 

R!Jrilscen.tur· ci u~~ ·; ~~- :Xi~th. cló;f. t~~m os aggres
Sl.VOS.?: IDJ,Ul'IOSOS dJrJgidos á direCIOI'ÍR di! Es
}!ll~n)·de !erro. por ·aquelle.·senhor (lllOI'ri& N. 
~? 1n em ·um :'papel; li. CJUe ··deu. o nome de 

IHOpos.ta e .CJ!le dovJa . se1• lido cm publico, 
ma1!lft:t proltzbtr a· ·entrada do mesmo na sccre
taJ•ta desta Estradct. 

• Do exposto ;~~t:ulta o sogLlinú~ : 

. = ~~fnJ'I'is N_. Kohn ·roi quem teve li lll'ioridnde da 
Jdea de a1~PI1car-~c li Estrndn de ferro D. Pedro 
II, o sorv1ço de tl'llnsporte ·,; do111 ic1iio conformCl 
a sun lll'Op_us.:a do Abril de i878. ' · 
.. ~ J\ afluunJ~trnçiio dn E~trnda npropri:mdo-se da 
IIIi! a _JilSOI'IU-n nns tr1ri l'ns Jll'Ovisorins, CJue foram 
cl•JPOis pos~:•s em cxecuçiiu. .·.· ,,,;,·<.-,·:.' 

. Al;lt_ürJzado li!OJ·ris N. Kohn a ensn ia r· ·.o :ser'-. 
Vl(;n, lt'11 n sua IJi'Oposta neste ~on.tidú impun-na"da•.-. 
pela ndmiuistr:lt'liO dn .li:stJ':Hln e ·pc)r iniciativa:.'· . · . ,·,,. 
~flsta P<?Sto a co~r:urso o serviço. ü concurso .foi:·· •>:~;z:;,·:;' 
annu~1ewdo moc:lwnte clausulns · impossiveis pará;, ~,;.c:c·?,.:: Ô',:.::· 
'Jl~:dquoJ• emprezll, qtte j:í niio e~tivessc .de an:te-:·:·-' ·:· :· ,:>; . .;• 
mno prepnradn o de accóJ•tlo com a administar.ãoc· .: :··::;;<·;"-c;; 
d:.t Estrrtlh ·. .: · .. < ··-~·'.:~_---~~-.r~ 

· • Niio· oiJ~tnnte l\lnrris N. Kohn a qu~~ ri -.. go~'·' : '>":~§:!~. 
VeJ·no mundarn preferi!· em in-unldade'·do.•cír•':'·'.,:.:,··· . ..- · .. !>;-; 
eu~nst:~l~c_ias, _l'~i concurrente: nu1s .u sua,:pro-::>.· ,: ,·:': .. ;;,i 
po,~a '"' 11111ttl1wrla soll o PI'L'lexto de é'star:con~.:· · ·· · ····,:·~,, 
ceiJJdn cm lermos inconveniente~ e·- conter··· ······c-"' 
~~~·lluvrtiS aggrcssivns contra n nd rninistt·itção:_da:~-~- .·.· -.::. .•. '"'.::_\": 
.l,~trnclll. . · . ·. ·· · 

. . • Hepresen~nndo no gO\'orno·contra estn.arbÍt.rà~,_- -.·-. 
l'JCdll_il~ l\IorrJs N. Kohn foi Yictima ·. ile .:novo,·· 
I~'Olllbmdo-~e- lhe a entradn nn secreto ria c··, da: 
J'strncln ele ferro. . . . · · 

'. Atlnal foi_ o :<eJ•vic;o contratado com :.1 Ccinipa-
1) I)W ~te. c.,,.,.,~ UriJ:mo;;,em; cujo ravot· parece. que 
J.-!' a 1dcn de l'lfo_rris N. Kohn mutilad;~.-restrm-
gtudu .. so o _sorv•C!l na cõt·to, no }JCJ·ünetro 1nnis 
ou. n?cnos dos trilhos d:t mcsmn cornpnnhin e 
ex1gu~do-s~ o sct·yi~o em condic;;ues ta~s, que'só · 
a. con.panhw podw tomnl-o. 

• .P.m conclusão: 
• Entende :t commissão que a ndministra<;iío da 

Estl'nda do !'erro procedeu de modo irren-uJar e 
abusi\'o nesso neg-ocio, cnbcndo ao u·ovcrtÍo pro-' 
videncin1· administrativamente, co~10 entender 
conveniente, c ao pcticionnrio recorrer aos meios 
quo as leis l'acultnm pnt·n seu clesnggTnvo e re- · 
pamção que lho fur devida; c por tanto .proiJõe: 

i." Qrw·seja enviadn no mini;;terio cln tl"'l'i-' 
cullurn eúpia' do p1·escn te pnrece1: ; " 

2. 0 Qtwse arcluvem lodos os papeis referentes 
:10 aSSUIJlpto, dnndo no ~upplicantu ns CÔJlins 
CJUO Jll!dll'. . 

• Saiu dns commissões, iS elo Ag·o;ao elo; 1870. 
-Diogo. Vellto.- 8a1·ào di! JllaJ•nim .• 

-:,' 

.~ Dos documuntos enviat!o;; con~tnm os fuctos 
expostos, 'lLw n to :í apresenta~\lio da IJJ'Opost:c de 
1\forris N. h.ohn no concurso nblJrtu poJ·nnte n 
dirocto1·iu da .li:strnt!a de ferro, ~endo q uo estn 
explica o destino dessa proposta nos sC"'Uintos 

.ternios: (Otncio rcsorvudo de 21 de Fevereiro) '. 
o pnpel .a que o stlppric:mte d:'t o 11onw de pi·o.:. 
postn o contp tal ap1·esontndo p:c m sot· aberto em 
ooncurJ•oncw com out1•ns jll'Opostlls Jllll'n o servic•o 
dos t!'nnsportcs n domicilio, estava concoiJido oi'n 
termos inc•m veuientos n co1tlinlw expressões 
ag·g'l'essivns t'l administração dn .E:stJ•nda dlJ ferro · 
poJo que foi o 1't'{e>·ido }Japcl inutiti,mdu. ' 

Ficm·nrn sobre n mesa par:1 ser tomndos cm 
consitlern<;iio com as propll:<i~·ues a fJLIIJ se 'ro
forem, indo cntl'tltanto a imprimir. 

• (Oillcw reservntlo do :; du J\l:u·c•oJ ... riJfc
rlndo-so ao oillt:io do 21 do Fovoi•lJiro. to1u a 

N JlGOClfJS -DO l'!AUII\', 

O S•·. A.>~·•·a~~\St.Ji'l_:-Sr. t're~idenLe, 
l~ndo hoje o jornal da t!nsa tlepnt·oi, ncJ llnnl do 
diSClll'SO do !JOUl'ndO SCJJIIdO!' jiOln jJI'OVincia dO 
l't1rnnil, cum umu censura CJtW nãu de1·o deixur 
passai' som prOHlpln c creio que completa con
testnc;iio. 1\dcre-so Íl ndminislrtH•ão da lll'OI'inci:l 
do Piauhy. " 

'I·' 
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Sinto fJUO o nobl'e sonncloÍ·, cujo· cnvnlheirismo 
,. ospit•ito rlc· justi(;n sono primeiro n rcconhccor, 
IWS snns pronunciações ... 

O Sn. ConnEtA :-Muito ngTndecfdo. 
O Sn. PAn.I,NAr.:u.~ :-... invocasse JHU'n o gcu 

discur,;o 11111 nrtigo de gnzetn snturtlclo de odio o 
clteio de despeito em l'L'hto~o a um neto do dis· 
tine to administrador ll:i ·minhn provincfn. Quero 
crer qnc, si o nol1re sonndot· tivesse de npt·ecim:, 
lJem inl'nrmndo, o procedimento elo St•. n,~lfort 
Vicit~n~ hnvi:1 de CYitnl~, no s•:n 1liscurso_. Lndn~ ns 
llXPrés•ões tJnO podcssem molestar o olcvnclo 
cnrncter dnquclle clislincto funccionm•io, princi· 
pnlmente no ponto em que o Ctllflrt)gndo o deve 
zelnr com mnis cuidndo e vcrdndeiro oscrnpu!o, 
n sun honestidade. 
.osn:connmA:-V. Ex. vein si no 'JIIeestt't 

lrublic"do existo alg-uma pnbl\;rn qLw [lOssa mo· 
estnr o cnr:totct· dcss1.1 l'nn<:cionm·io. 

O Sn. P.\llANo~au.'. :- :i\'o que e~t:í pnl:tlicndo 
· (refiro-me ú folha que J'oi lid:t) !Ht manifesta in· 
· sinun(.'ão C·:.ntt'11 n honc~tidnde dnqnello prcsi· 
dente, e desde fJUC rcconhcco o :1prct:io muito de 
perto os l1onros~'s )li'CeedoiJtes e ns CJunlidtldc., 
tlnqnelle fnnccionnrio, nindn CJLlC cu niio me 
nchnsso. ('01110 presumo achnr-me, hnbilitarlo 
pnrn dat·nmn rc~postn cnbn!, e1·n de meu dever 
niTo deixar pn-:;~tn~ :.>em un1 protesto nlg-umns nx
prcssõcs I']Ue ;e J,'m nes~e arti::::o <:ontrn o St·. Dei· 
fort Yicirn, porqnc unuttM)u') de t:tl ot'dem num 
:nuigo nno;e:nte é um nppello :i .flonldndc do nmfgo 
presente. -

O Sn. Conm:r.\:- V. Ex. Yujn qnenhi no pu· 
.IJJicntlo n:io ,,.;:t:í ncnlmmn p;llnYrn que possa 
mngonr o presitl('nto. 

Ahi e,;tü ;:ó n ccnstlrn do neto. 
O Sn. P,\J1A1>'.\Gr;.í.: -Be-m, mas o nt·tigo ns 

contém mui to positivas; o nobre scnncloJ• sobre 
c~so nrLigo n nr1ou snns obscrvnçücs c pois C!!l 
todo cnso é cn!Jid.) o meu prote:<to. 

Pot1Cl'·Se·lw oncoatrnr errosL fnltnR mesmo, no 
procedimento do Sr. llclfort Vieit•:1 pnrn censn· 
rnl- ns com encrg'in e n té com j Ltslitn .... 

O Sn; C·;nnEu: -Somente isto é o qno 
IJUOl'O. 

O Sn. P.\nA:>,u>u.\. :- ..... mas nunca nttri
lmit·· lhe qnnhJliCl' neto Otl intcnoiio qnc poclcsse 
mnrcnr, :t 1nda fJLll! ·ele Jcwe, o seu cnt•nctet• eltJ\'ndo 
c honesto. 

O Sn. CmtnEIA :- O llll'll fim é n tliscn~siio uo 
:!CIO .. 

0 Sn. PAnAXolr.L'A :-Assim UCI'Cdito. 

O nobre Fenn,Jot· P!nitrm·se n Jct· um rn·ti~·o !ln 
Epaca, folhn opposJCtOIIIStn daquelln pri)\'JllCI:l, 
ém qtH• ~·) estl:;rmntisn nm eontrnto cclebJ•:tdo 
pelo Sr. Dr. Dei l'ort Vicirn pnrn o ~nstcmto o 
en;;teio tle nuHt g-r~nde enfcrmarin montni.ln no 
lu~nt• dcnomin:1tl0 Santo Antonio dos 1\Iot·ros, a 
dLln;; !f,g-tws de 'l'herczinn. d1JStinndn no tt•ntn
rncnv' <lo> nnf(•t•mo,,, fJllO ·existiam cm gTnnrJo 
ctjpin nos diJl'cn•ntc:; nucJcos de retiruntcs, no 
municipin d<• Therczinn. 

O at•llcnli:;tn censura o Si'. Belfort Vieirn JlOI' 
l1nYcr dt•sprezntlo umn pt•opostn fJllC se lho for. 
llú lllt!.•'IHO ~enlillo, r• por rn•ct'O infCJ'i(Jt• [10 
con tt•n Indo. 

CnlllJll'O obscrYar no Scnnrlo f)UC semelhnnte
nrgnioílo não procede por fnltn do base, pois fJUC n . 
r''S'Citão orn mui. to nntnrnl, desde que não se
a!Jrirn concnrrencm chnmnnclo proponentes pnra 
o miste1· cm quostüo; isto é, o sustento o custeio· 
dn onfermnrin OLl nnclco onde dovinm rennir·se 
~'s rctit·antes enl'ennos,dissolvidos todos os outros·. 
nuclcos do emigrantes ou rotirnntcs existentes 
nos. mTctlorcs tln capital; pt·ovidcncin:cstn que ns: 
proprins folhas ela opposioão nlio dcixnrnm de
louvar no St·. Bell'ort Vieira, que nssim. rcnli
zou umo oco.nomin de muito mais de motnde 
dn despesn que so est:wa fnzencto . E tanto· 
nssim quctln leitura do artigo .em que ftlndou
se o nobre senador resnltn evHlentcmentc css::l' 
economin, porque diz cllc CJUO sendo n dcspcs:o 
mcn,.nl dos nucleo,; do :i7: OOOS, extinctos estes 
c o~t:.bclccidn n g-r:mdo onl'erJn:lrin, que G um• 
nuclco cspecinl, a tlespcsa, segLmd:J o scll cn·l
culo, no cnso de ter 1.000 doentes <'t raziTo ele· 
400 rs. dinrios por cndn um, importa Qm :1!2:00015, 
c com n grn Li tlcnt'ão de 2:000,5000 n dous 
medicas contr.atndos, H:OOO*, cm vez do 57:000S, 
que se gnstnvn l}.lcnsnlm9nto. E' o que resulta da
JH'Oprin oxposir;ao rio art1go fJ.l~C leu o nobro_scna
dor. Niio houve, nem nuncn lot costLlme nncJuel ln· 
provincin, bem como nns outrns, abrir-se concur
rencin pnrn senJclhantcs serviços. 

A praxe' tem sido os pJ·esidcntos incnmbi
rem-n'o;; t'ts pessoas de ~un confinnçn, medi:mte 
condieües rnl.onvcis e justas. Assim se praticou 
semp1:1.1 c o scryic'o tem nwlhorndo notnvclmcntc? 
compnt•;tdo com õ que até entoo so l'nzin. 

Ouanilo se discutir o roqncrimento do honrnd()o 
scJlndor pc'l:l provinein do Par~nú t9roi occasião· 
de entrar om tunn domonstrnL':to m:us desonvol
vidn :1 ~emolhnHto respeito, o mostmr como 0' 
~etTiiiO dos SOCCOl'I'OS ]llliJ!iCOS lCI.ll g'UilhO na Si
(ll[tl'ttO :wtunl, sem fjUo com isto pretenda in
culpar aos fmtccionnrios dn situação passndn _ 
Era um scrvioo fJ ue se iniciava cm prescnen elo 
uma gt•:mdo cnlnmidndo, e para o f(U:tl não Iinvia 
os meios precisos, sendo por consogninte J'nci~ 
prnticnrmn-so erros ou fnltns, nliits dcsculpnvcis. 

Podia apresentnr aqui os contratos anterior- -
monte feitos pnrn conl'ron to com os fJLle so 
Jlzer:nn depois. 

Os contratos nntcl'iorcs, nnm contratos cmm 
no rigor dn palnYrtt : o presidente du provi ncia 
ineum bin a cortas o dotenninndns pessoas do· 
fazerem ns despesas neccssnrins com os L'Olit•untos. 
que clwgnssem n suns fnr.endns, npresenlnndO· 
depois u respectiva conto. · 

A muorizneão er:.\ neslf!s termos: • O St·. P. do 
tnl Jlca nntorizmlo pnrn sustentar n· todos os. 
retinmtcs qno se nchnm cm sun l'nr.emln, o 
opput•l.nn:lnHnlto, isto é, no :~rinci)Jio dCl cadn 
moz, nprescntnr:'t n r:unln d::i dcspesn. • Isto som 
J.wso olg·tunn,., cntrcg·no tndo no nriJitrio, ti hon fé-· 
daqucllo a <JUUIIl so dit·ig·in o prcsidcnto on vico
prcsidcntc, na sitnnt•üo pnssntla. Assin·l proce
tlernm os Srs. Dt·. Gr:teilinno do Pnuln Bnplisl:i e· 
o vice-rwcsidentc que o substituiu. 

Não os censuro nem ruco-Jhos cnrg-a por Isso; 
fot•:lm tomados de improviso o lnncarn_m mão 
deste recurso, procnrm•t•o pos~:ons do conllm1çn-; 
que, acredito, não nllusnrmn. . 

Fizcrnm·sc depois contratos pnrn distri!Juiçiío· 
do soccorros, :tincln J'ornmlndos cm termos Yll
g-os o scn1 g·nrnntin, pelos CJUnos nüo so podiuos· 
tn!Jclcc•!r n precisu liscvlisnt'iio, como convinha.~ 
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·O dig-no pre3idento,·o Sr. Dr. Snní::ho de Bnrrós 
. Pimc11tel ... ·conhecendo os inconvenientes- que 
· d'nhi podiam resultar, trntóu de providenciar 

chnmnndo todos os contrntnnles do nucleos, afim· 
de innoYnr os respectivos ·contratos ; contr.1tos 
que nliús nuncn fontm feitos om hnstn publica, 
})arque nüo era· o prineipio·da concurrencin, sinüo 
o d;t conllnnça, que devin reg-ular esse servi(iO, 
do sun nnture7.n transitaria. Proctlr:iv:tm-se pes
soas capazes, repito, e J'olgo de declarar rruc t:into 
nn situnçlío passada como nn presente não se 

pC>rlanto fa7.enl!oil·o, do custear a enferma ria 
qoe estnbclocôra cercn do duas Icguns -distllnte 
L!n cidade de 'l'herezinn. · . 

olhou pnrn cõros pnrtidarins. . 
Dínnte de uma calnmidnde publícn que a todos 

ontristccin, cm gcral,-.procm·ou-so cumprir tlcver 
tão sagrado, como o de soccorrCI' n ttmtos infu
Ji7.os, cm fnce de um mnr que assoborll<tVa c to
IHnVtt proporo:;ões, fJUO se nfto pocliam prever. 

Assim vimos co:n satisfação r[tlc na situação 
presento n prcsidoncin do Pianhy não duvidou 
incumbir dn flscnlisncão elos diflerentes nucleos 
de retirantes a um distincto conservador dn pro
vincin, o Sr·. J3nrão do Gurg-uein, .seu elo contrn
tnntcs de nuclcos o Sr. Bnrão rle Cnmpo 1\fnior 
c o Sr·. tenente-coronel Antonio l\Inrtins Vianna, 
r•mbos conservadores. 

Nnncn trnton-sc de ai·reelal-os por estn cir
cumstancin; no conu·ario. ·seus scrvir:os foram 
nprol"cilndos, bem como os.do HcY. pndi·c Thonwz 
ele l\IOJ·ncs Hego, cx-dcpütndo ::rcrnl. 

Portunto, o espirita de partido não te1•c ontrttdn 
cm um scrvir,;o fJUC realmente deve toem· a todos, 
llOrqno o so!l'rirncnto ú gcrnl. · 

O Sn. ;r,~au,uum: : .:..._ Apoiado. 
O Sn. -P.U1AX.\Gu.\. : - Nunca se nbriu con

cm·r·encin, c o servir,o, nn pr·ovincia do Piaubv, da 
distribuição ele socéorros fez-se sempre cm "con

. dições nutis moderudns do que me constn que se 
tem renlizado om outras provincins qu:mto n 
despesas. . . 

Agora, porlim, vendo-se o presidente na ne
cessidade do tomar umn providcncin, nfim de 
ncabnr ou, pelo·mcnos, rcdnzir a,; despes~s a mais 
de metade· e para cxtinguil-ns dentro cm pouco, 
snrgem ns accns~çües ; os despeites. mal se .po
dem conter, e o Sr. Delfort Vieira é ntncado de 
um moLlo virnlonto. 1\Ins, mercê de Deus, e li o 
não precisn dos. mcllls csl'orços pnrn .i nstificar:;w 
nesta pnrto, 110rque ·todos I h e fazem a m crectda 
justiça, pt•incipiando pelo nobre senador pelo 
P:trant't, que foi o primeiro, •Lnando formulou o 
seu requerimento cm umn das sossües pnssadns, 
n dcclarnr q tle ns noticins que tinhn dnqnelln 
provincin niio e1•nm contrnrias no dislincto ndmi
nístt-ndor. 

Niio hn,pois,rnzão pnm ticcnsar-sc o ]n·esiden to 
'jJor 1\ttYcr rcpollido uma propo~ta o nrwitndo 
outrn r1ue se diz em condiflõcs menos vantajosas. 

O mnjor Fnlciio havia .hi nt'l'endado o sitio dos 
Mot·ros, por ::10015 mensalmente, fnl(Ondo-Jhe al
guns molhornmentos, beneficias indispensnvcís 
para o cstnbelcci monto do umn onfermarin. cm 
condições de poder servir u crescido nmnero de 
doentes, pois que constava existirem para mais 
do 800 ott :1.000 nos rlitrorentes nucleos de re
tirantes. 

A cstcs·unicnmente pretendia o pr·esidcnte· mi
nist,•nr os soccorros indispensaveis, JJem como 
tis viuvas e orphi'ios, que niio pudessem por si 

-prover nos meios de sua subsistcncin. 
Nestas circnmstnncins, njustnd~s as ·condições 

do contrnto, comr1unnto ainda não· estil•esse la
vrado, nJJ[lnreceu uma proposta do Sr. José 
1\'l:n·tins 'feixe ira... Não drgo b.cm 1Woposta, 

·devem dizer um offe/·ecbncnto; niio foi propos· 
ta porque não houve hastn publica, não se 
fi7.ct·am annuncios, niio se chnmaram concnr-
rcn tos. . -

Era um sci·vi~;o que jú estava ajustado com 
um cidndi'io,mnilo capaz, 'que merecia a conllnn(Jn 
do presidente da pro\'incin; e cnt1io outro índivi-· 
duo, ali::ís, digno offm·eceu-sc pn rn dcsempe -·· 
nbaJ-o. 

Não se pódc pois dizer que foi uma proposta 
regei ta da; não houve concnrrencia, repito, e por
tnnto niio hOtl v c propostn; não h:~vin condições 
ou bases prcvinmonte cstttbelecidas; de modo CJL10 
pudessem 9s çoncürrentes sujeitnr-se no que se 
houvesse mdtcado. · · 

I'nrcce que a pessoa que ofl'er·cccu-sc n fazer o 
ser·viço por :320 rs., podia ofi'er·ccet·ainda menos, 
taes fossem as condit'lies da ofrorta .. 

Or·n, diz o rtrtigo, compnrando o contrato ce
lebrado com n proposta upresentadn, qne houve 
umn )czão enorme pnra a Fazenda Pnblicn. 1\Ias, 
u simples loiturn ·do m·tig·o mostra qne alguma 
·cousn se prpcuron occultar parn produzir cll"eito 
c desvirtnnr a posicão do prcsidento. 

Tr~nscrcven-se, õ certo, n primeirn, segnnda e 
terceit·n obrignçõcs do contr:ttantc ; mas qunndo. 
trntou-se do nnalysar essas condieões, os ónus 
rrue tomava o contratnnte, omittiu-sc no cnlculo 
alg-tms .dos encargos mencionados no fim .da· 
condiç1io 2." e em toda n condioão 3.• Diz-se:. 

• :1." O contratante obrign-se 11 receber no 
sitio :Morro de Santo Antonio, disttinto dcstn c.i
dadc dmts Ieguns, onde existem duas casns·com 
ns necC~ssarins aecommodnflões, até o'numero do '. 
mil doentes do amiJOS os ·sexos c de todas ns 
idrides, nllm de se1·em devidamente tratados. 

• 2.• Obriga-se mais a dar diariamente a cadn 
um a alimcn~a(.'uO scgninte: cm·no 250 grannn.as, 
fariulw !/2 lttro, arroz 200 g-.-ammas,. mnntotg-a 
10 grarnmns, snl e temperos ; sendo ll comidn 
propnr·ndn ú sun cnstn e a contento dos medicas. 

c 3. n Obr•iga-sc a fol'llecor a 1 uz necessarin tis 
eilfcrmnria~~ ngua, salliio,, Invngom dn ro.upa qos 
doentes c .runtamente os servoutus necessnrws 
no custeio das enfermarias. • 

Niio se nbritl pr-ntn, urro· se formulnrnm brtses 
pnm concnrroncia ; o ser•vico foi con trntndo 
como tinha sido constantcmenie nuquelln pro
Yínci.~. com ns nwdiflencu(ls que o cnso exigin, 
porrJnC d'antcs trntavn-se" simplesmente do pres
tnr soccorros nos rotirnutcs, ltomons vrliLlos 
e nJgnns onJ'ern1os; ll1n.;; ng-orn. ncrtJJnnclo·so 
com os nncloos ostnilolcciLlos, ·os soccorros 
tinhnm tlc coneentr•nr-srJ ou rl)stringir-so aos 
docntos qno cxistinm cm diiTorentcs Joenlidndos, 
no mnnicipio dn C'UJlitnl. · 

Este é o contrnto celobrndo pelo governo, 
niio ú n pr·opostn Otl ofl"crla. Aqui cstr.o cstnbo
Iocidas ns obrig-n(;lies do contrntnntc, os ouus :i 
que se snbmetto c ns Ynntngens n auforir, isto é, 

.MIO t's. por enfermo. 
E ningncm dirá que ~00 rs. dia rios por pesson 

sojn mnilo, tendo o contrntnnto elo fornecer 
Nestes tur•mns, o prositlenlo rln provincin in· 

l'\llllbiu o lllltjor Frnnci~eo cln fioeltn Fttlciio, im-
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dietas, a!imentnçiio !?reparada conveniente~ ente, 
á contento. dos. modrcos, roupa lavudn, crwdos, 
enfermo i r-os, etc. ' 

1\fas, na analyso que se fez do .contt•uto omit
tiu-se p:u·te- dos encargos de que trata a con
di~iio segunda c todos os que constnm da con
diÍ.ão tereeir:~, o que sem duvida devin nltcrar 
COUSideraveJmente O C:llCU]O apl"CSCntadO. 

Port:mto o calculo do ortieulistn, deficiente 
como é, evitlentemente foi pnr:.t f:tzcr cffeito; bn· 
seou-se em dados inexnctos, incompletos, niio 
comprellondondo todas os obrigaçõos estipuladns 
na eondk:io terceira, isto é, o . f'm·necimento de 
luz uns enfermarim;, lavogem dr.> roupn e os ser
ventes ncccssm·ios pnr:• o eustcio tlo estabeleci
mento, o que tudo importa cm uma vel"l•a de 
despesa conside1·avel. Assim, cntrel:lnto, proce
deu-se pnr:t demonstrar que a F11zenda Publico 
havia sido lesada nesse contrato, quando lwvin 
quem se propuzes,;e n fazer· o_ servi~o pur :J20 
réis dinrios. 

Ainda mnis, nessa pr-oposta.o Sr. :Mnrtins Tei
xcir:t niio especificá1·a todos os encargos a que 
se oiJrig·ln~n, e J.tul contr:1to en1 toJ·rnos vng·os 
niio é por certo aceitavel. Sujeitava-se :1 tutlo; 
e de certo não procede com prudencin o con • 
trntnnte ·que se propõe desempen lwr um servir; o 
cm condi<'ões indotcrmilwdos: é o c:~so de di
zel"-se que o IJaroto ·-póde sahir caro: ne111 
seru[H'C :1 proposta mais b:dxa é a melhor. Ctua
pre aLlender-se iJ idoneidade do proponente e ils 
condir·ões expr·essas que elle nprosenta que niio 
podr.tÍt ser cst~Jbelcciclns etn termos \'agos. 

E.', portanto, evitlente que n~o hn :1 mcnol" 
razão para ng-greilir-se o procedimento do pr·esi
dente. que aliús guiou-se pelos estylos nté entiio 
seguidos elll nwt,;dn de ~istrib ui,·iio de soccorros, 
e que devt!lll ser mant1dos, porque Lrntn-se de 
um se•·viço provisor·io, no qunl é indispen,;avel 
considerar-se sobretudo 11 idoneidnde doquelles 
a quem se incum!Je de desempenlwl-o c :1 con
finnça que podem merecer. 

Accresce que facto itlcntico jtí sc havia dado, 
não. só na situaçiio octual, como nn passada, sem 
jám:tis provocnr :1 menor recl:ulla!.'iio. 

Qunnclo se teve de contr:Jlm• o serviço dos 
difl"erentes nucleos que se cstnbelccol":Hn nas 
iinmediar·ões cln cidode de Ther-.,zina, houYc indi
víduos qÚe offerecer-om-se pnra fl•zcr· senwlh:mte 
servir·ó por um preço menm·; c, entretanto, niio 
fornni nceitos, por consi dornt·ões bem pensnd:1s por 

·porte dos administ•·ndores tlc entiio. l;:strl J'ncto, 
repito~· niío provocou rocl:tm:•çõ•.>s. E' o caso em 
que o prudente nrbitt·io torna-se indispensm•cl. 
· Em· unin folha conser·\·ndorn (já fllHJ o nobre 
scn:tdór citou a Epoca), no St•manrll'io, "log-iou-so 
o· plnno do· S1·. Dr. Belf'ort Vieit'IJ, cOJIIfJtwnto 
algur11a censura se 11zc~se pelo que tocn ti sua 
·execu,iio. Foi umu idéa feliz, que despertott o,; 
elogios do propr-io JHlrtido da opposir:iio, 11 extinc
~iio rlos uucleos e o c,;tnbclocimcmto de uma 
grnndu enfermaria "onde se reco! hes:<em todos os 
doentes; retir•nntes· iHYillidus, restring-indo-se os 
soccor·ros" elles unicnmente, com o que a dcs
pe,;o !liminuiLt· consideraveluwnte. Diz o Sema-
nario (lê) : . . . 

• Exting·umdo S. Ex. o S1·. Dr·. Yte.ll'n Belfort 
os nuclcos cJo crnigrnntf!S, esLnllelecen unu1 cn
fennilrio, onde Lluvom sei' recolhidos os doentes. 
fl:ll'll torem o devido tratamento. Plll'U este tlm 
arre'!dOLl o sitio Moi'I'OS pr-oximo a ostu cidade. 

Louvando o: pÍanó·c:le~S .. Ex., -~ondemnariios. 
• sua execução;. como .inutil· paru 11 maior· ·:parte 

dos enfermos disseminados cm diver-sos logonres;; 
ti longa distoncia de semelb:mte hospitDJ,; e" 
so!Jre modo lesivo oos interesses da fazenda 
publica.•. . .. :- · ... , : , ... ·. . ._ .. ,;:. ,; •.i. 

Jú mostrei que ·tal lesão niío existe, é um ser~· 
viço espocial, CJUO não· se. pó de: confundir' com o 
quu ntú . então 50 faziu, porque. bem ·SO VÕ ·que 
montur uu1. hospital, onde· se·fornecom dietas, 
:tlimentnçiio, serventes, enfer·meii'Os; lavng·em de 
roupa, etc., fJUU é couso muito diffurente do cs
tnbelil!!crcm-su nuclcos,orldu se reccbnmo1n igrnn
tes qtw se nppliqncm aos mistet·es dn lnvonrn, 
d'ondo nlgum benotlcio resulta. 

Qnnnto-ü distnucin em que foi estabelecido o 
hospitol, relativamente oos differuntas nucleos 
drJ cmigr-mlles, o propr•io nrticu!ista encarregou.

. su de demonstrm• a improccdcncia do snn accu-
-snção, porque ndianle diz (tê): . 

• Cercn de 400 n ~00 doente~> existem nos nn
cleos Sitio e .S:)nlo Antonio, á ma1·gem da Pnra
hylJ:J, cujo trnnsporto se. tor·na mnis fucil por 
isso fJLlC pudem VIl' cmJJnrcados. E.stes não cor
J'Oin J"isco de vida, porém " despesa a razer-se 
sení de ce1·to considemvel. • 

Eis, pois, o proprio articulista que <lensurou 
a. coiJocnçiio do hospital, dize.ndo qtle c~rn f'aci
lldnde podem ser transportodos pur-n :tlll do 400 
:1 i:iOO doentes que existem nos nucleos :'t murgem 
do rio P:~ràhyba. 

O c:1so é qtw esta enfermari:t já tem de 600 n 
SOO enfCJ"IllOS, o diante 1los fnctos cessam as ob
jecções postas :í ditllculdudc do .tr:mspor·te. Niio 
hn tal diiTiculdade, o ~er•vir.o J'llz-so rugularmentc 

.e n diminuiçiio da despesü é considcr:tvd,.por-
qno; conf'ot·me se rJepr-ehende do :tl'tig-o fJUe ser
viu de bnsc á censur:~, a despes~ corn os nncl eos 
anteriormente r;.ra de ~7:000-~000. Diz assim 
o m·tigo que·o nobr·e seJl:ldor pelo Pnrnn:'• trans
creveu pm·u seu discu1·so (li!): 

• Nos extinctos nucleos existiam cerCil. de doze 
mil emig-rnntes; com o:lles dispendi:t;se rllensal
mcnte ~7.:000ii :com os mil doentes do :ll'omado · 
h os pito! vai o g-overno g·oslar com o Sll;stento sin~
plosmentc, :12:00015 por moz, exclusrve o ordc
rwrlo do dous merlicos, medic~mcntos, cama, 
roupa e mais utcnsilios de que rezn o contrlltO. • 

Porlnnto, com a extincçüo dos nucleos, a çles· 
pesa fie:• rcdnzida, conl'urme o pi"Ofll'iO nt'LJCU· 
lista, a 12:00015 com o sustento e custeio do hos
'!litnl e :1 2:00015 nwnsnlmcnte com os .medie9s 
cmJH'eg·ados, devendo ncrescrmtnr-~e o d1spendw 
com os medicmnen tos. Pol' conseg-uinte, a provi· 
dencia tomud:1 pelo Sr. Dr. Belfllrt Vieira, longo 
de ser lesiva nos cofres pulJlieos, foi eminente
menle vnntnjosn, Acabou com os din'crentcs nu-· 
cleos onde os J'etir:mtns emp1·eg-ndos nos t•·nba
lho:' du l>~voura I'IJer;!Jinm uma dio•·in de JGO réis 
cnda um, o fJLte j:'l niio tinha r·:-zi•o dn ser. 

N:io Ú JlOSSiYe!' fJUl! US SOCCOI'I'OS Clllltinunm iii· 
definidamen tiJ ; é lempo de o cubar· com css11 
clwgn, que omca~a est.:tbclecer o flllllflOI'ismo 110 

'Imperio. • 
O Sn .. JAGUAIIIIIE :-O proletoriado oHJeinl. 
0 S11. PAIIANAGU.\:- Os indivíduos qne tê111 

.J'at·lio certa niio qner·em cnitl/Jr dn nd•luir·it• poJo 
tr-ulwlilo os meio> de sn!Jsisl.l!ncill; e o Estado 
UtiO lt!ffi oiJJ'i~'ltniiO do SOCêOlTI!l' li fJ llOIJ'l Uf1n 
lH"ecis• mais de soccor·ros. 

I 
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. :::os.,- fornecedores siio. inter.rissiÍdos' nn·;~~õnti. ' 
nuar}ão·:du .s8ccn :(rtpoiados):. 'Embora.chovn, em
bor!L:· se efl'ectuerncolheitas;: querem ellos con-

~. tinunr:: .jJor .. ror cu'. n .vender por.:bom · preço: os 
'' n-eneros que accumulnrnm em·seus· .armnzens. 

. ': D'nbi ·.a gritn, .11 celeuma que lcvnntnm, os ·que 

:o-. sr. ·Correin :- Niío pediri:i:.·:i'';~alnvra: 
si não houvosse nucessidnde de nlgumns'·ex[lliéa
';ues por porte elo· g-overno. . ·:'· .,<:!·' '' · • ... • 

A commissiío de tonstituiçiio, tendo·examiliarlo 
os eleições cspecines fJUtJ _ultim:unente so fizer·am 
nn provinci:1 rlo S. P:1ulo, rccottheceu que, , 
apurados os votos rlos eleitores v:ilidos; ·a lista 
sextupln que d'ohi resultavn Não era n mesmn 
r1ue l'óra presente á coroa para " oscollw dos' 
senadores, embnru nella- pormanece;;scm os dous 
cidndãos que apresentaram as cartas imperines. 

flUeJ::tlm .. controtos qne lhes· assegurem: lucros. 
:.:.Creio·pois,ter··demonstrrido qutl o Sr. Belfort 
. Vieirn, longe de commettcr um octo censurav•!l, 
.prestou um serviço digno de louvor·, estabe
lecendo n enfcrmaria.do morro de.Sn:Jto Antonio, 
na:; condições· qtte se :tclwm exposta~ ; n censu
ru do nrticulistn transcriptu u.o discur·so do nobre 
sonatlnr pelo Paran:i é de todo ponto infnndadn. 

VoJJ. maudnr :i mesa o men r•equerimcnto, mas 
antes do fnzel-o cumpre-me docl:trm· que tenho 
outro, que niio justi/lcm·ei ngorn pa1·a nfto de
moror n discussíio do· orçamento· do Imper·io. 
Reservo-m·c pnra ontrn oecosi1ío; refere:.se esse 
rcquerimrm to n uma autoridade policill!, ·dele
gado dn capital do Piauby, o Sr: capitão Thc-
rnistocles Nt<poleiio de 1\Iornes. ' · 

Tenho oindn. outro_requeJ•imcnto em que poeo · 
informatões acerca uns accusações feitos r:ontra 
o tcnr!nte-coronoJ l\fnnocl Antonio Hodrignes, 
:J."supplente rlojuiz municipal do S. Rnymundo 
Nonnto. Hei do tratur disso opportunamente, o 
eutiio fallarei sollre n occnsação que se fez no 
Sr . .To:!quim Clomentino ele Souza l\Inrtins. Pr·c
sentementc .niio entro em explicnr•ões para não 
impedir a tliscússiio do ort•nmento, ·que já se 
:~chn t1ío ntrnzada. 

.Quando tiver de me pronuncinr sobre este 
nssumpto espero explicar o procedimento dnrluel
llls autol'idndes e provar que as incrcpnçues que se 
lhes tem ar•ículado niio passom de um desnbnfo 
tlo despeito dos suppostos oll'endiilos, é1ue uli:ís 

'IJem se mn·nifcstn nos excessos de linguagem do 
IIUe usnram, sntllc:ientes l'em duvida paro con
vencer de que as queixns niio purtem de um 
;:entimento de j ustiçn. 
··Tenho concluido. 
·Foi lido, ~poiado, posto em· cliscussiio c npporo-

vado o ~eg-uinte · 

Reqttel'imento. 

de nomcn,ão. " · 
Indicou; em emenda, o nobro senador peJa 

Bahin, o Sr. Lei'ío Vellozo,-que· a lista resultante 
dus decisÕ<!S elo Senado acerca dos eleições vá· 
!idas !osse rcmettida no governo, JHil'll ser np1·e• 
sei!tada :to pode1· moderador; .e assim s•: votou 
na sess1ío de :2. do corrente, creio que. por 20 
votos- contrn Ii.. · · 

Os nobres ministros que têm :lsstmto nesta 
casa enviarnm logo ::\ rnesa .n seguinte declaração 
de voto : • :Occlaritmos ter votado pelo recolthe
cimento dns senadOJ'OS escol h idos, nãc. aceitando 
o principio do reformo dn lista sobre que tem de 
recn IJ ir n e>collw imJW1'ial. •· 

Com outro; mernbi'Ds dest:l ca~o, · declarei 
tambem o voto crue lwvin dndl'l contra o emenda 
do Sr. Lciio Vellozo. '· 

O Sn. AI-'1'0:-'SO CELso·(min.istro- da {a:::e.ndtJ) ;...;. 
Os ministros e mais nlgun:s senadores. , · · 

O Su. ConnmA:- Bxactamente; e mais .os 
Srs. Dias de Cru·valho, Visconde de .Abnoté e Pa
rannguá; mns niio tenho de occupar-me si não 
com o dec!aJ'Oflão do voto por parte dos nobres 
minist1·os. • 

O Sn. flAnnos BARRETO :-Que ·são rcsponsa-
veis pelos actos do poder moder:<dor. . · :· 

O Su. AvFo:-.-so CEr.so (ministro da (ct-:enda):-. 
E não o somos t"mbeJJl pelas opiniões que, emit--. 
ti mos oqui? E' mnis umn novidode ... ·, .'.·.:·,: ,:, ,·,/ • 

O Sn. CANSA:'o"SÃO DE SINmllú (presidentirdo·:cm-'·.:: ·:_. 
sel/w) :-Não somos senadores, nem comotaes'po··~·-· · 
dt:mos ter v o to ! · · ·,,.' .. <-·., < \~ .'' 

o SR. ConnMA:- Remettida a lista ao gov~rri~.~' 
os nobres mir1istros a npresentaram á co!·ua,-.o·;: 
forom novumentc nomeudos osdous illustres·,ci,~:,: .. 
dndiios que hm•iam merecido (I escollio ém'::pre';' .:··,, 
s~nçn d::_l~stn enviada pela romnrn ·municipai;cta:.{: 
crdmlo de::;. P.uulo. · . .. . . .. ,.,:;,,, 

As explicn~uos que tenho agorn do pedir aos:; 

• Requeiro (jue, por intermedio do ruinister·io 
do Im pcrio, s•l peçam iuformar;ões no g-overno 
ncercn do contrnto celebmdo peln présidcncin do 
Pinuhy com o m11jor Francisco da Hocha Fnlcão, 
pnr:t snstcnra•;iio dos doentes o custeio da •mfer
mnria muJJtadano sitio 1\IOJ'l'O do Santo Antonio, 
n dtms Jog·tu:s dn c:idndú de 'i'horozina.-Pm'o do 
Scn:~do, 18 rle Agosto do 18i9.-Pw·ttiW!Jwi.:. 

PlU~lE!HA l'AH'I'E D:\. ORDEM DÓ DIA. 

nob1·es ministJ'OS siio li.S seguintes: .. :~·.' :· .: ..... ·:, .. 
l\Iudnram SS. EE:xs. de opinião? Estudando'me·~- · 

lho1··a questi10, julgam r1ue deYom aceitnr OJiÍ'in
l'ipio qrte conden1nnram nn doclaroç!io de :voto :1> 
quo me referi '? . · : · _· :·· :: . ~ 

() Sn, CANSAli."SÃO DE Sl:'o"IllDÚ (presidente do cÔn~ : 
OIWE:I'AOO A Ulf JUfZ DE DillEJ'rO. 

Votou-se o foi ilppyovndo o re(jnel'imento do 
Sr. Corrcin, pedindo informação a respeito da 
r1uantiu dispemlida com o pagamento do ordo
nndo do juiz de direito de TMium·atinga, n:1 pro· 
vincin de Porn:Hnb tlCo. • 

E~Erç;i:o DE SE!'óADOilES l'Oll S, PAUJ.O, 

Entrou em discussão o pnrecer dn commissiío 
de constituir·iio sobro a nomon~·iio de dons sonn
dores pela 1irovincin de S. !>nulo. 

setllo):-Peço a palaV!':l. · ... :. >, 
O Sn. ConllllrA:- Ott persi~tom nn su; opi,n'iã~/'· 

c, por nlg·um motivo que ·em tni ouso ·deve "SOl' 
lrnziílo ao eouhecimento do Senado, não insis,· -
ti'rnm nolln, o p1·ero~irmn ter o procedimento de 
CIUO os factos postoriot•e,; d1io testemunho? ·-

~iío estas ns explicoçõos que julgo necessnrias; 

O S:·. CnnM:uasuo de Sinilnbú (p1·e· 
slcleut~ do conselho):- Sr. presidente, cruio que 
não somos obl'igndos ll dar uqa~ nestn tribunn 

. ·~' 
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'lxpli"caçües no sentido ·de.·jus.tÍficnr ·.o· 
e:nittimos. como.seundores do Imperio. 
· ·o Sn.'Àl"FoNso Cz;:tso (ministrá da (a::cnd{t):-
Apoiado .. · ·. . · · 

'.o sR.. éANSÁN~Ão 'nÉ:-SrNmnú (presidente do con
selho) :-Foi .nestn qnalidade que nos tmun
cii•mos. ~obro n ver i fica.,ão de poderes q twnclo se· 
traton ela eleição de se1Índores pela pi·ovincia de 
S. Paulo. - . 

Pergnuta o n.)lJro senador si os ministros que 
nssignnrmn · nqudla declaração continuam n 
pensar .. hoje como pensavam então. Jl.cspondo a 
S; ·Ex,_. quo .nós continuamos a pensar cln mesma 
sorte . .___ 
. Não me pareceu, St·. presidente, muito regu
lar-o methodo adoptado na verificn~'1ío de,;sos cli-

. pl'om:•s; mns ·entendemos fiLIO huvendo as:::im 
deliberado o Se11::1do e não se dando alteração 
~Igu.mn quanto aos nomes qble tinhnm merectdo 
a primeira. escolha, niio-havia motivo para dei
xnrmos de aprcscnt:1i" ú co1·üa a listn QUe nos foi 
d'aqui remcttida: · 

Nem outro podia ser nosso procedimento. Qnc 
teríamos de fazer ? ncmetter essa lista á cnmnra 
rilunicipal dn cidade de S. Paulo ?-Seria contra
rinr a votM1io do Senado. Aconselhar :i corüa 

. que deixasse de· fazer nova escolha? Seria cleixilr 
_a questüo sem solução. 

O ·Sn. I'An.~XAGIÜ : -.E uma previncin sem 
,dous :·epre:sent:mtes. 

O Sn. CANSANsÃo DE Srxmnú (p1·csídentc do aon
selfto ): ·- Pot· isso, desde que n escolha da corôa 
recahitl nns mcsmns pessoas qnc já tinham sido 
nomcoG!as sonudores, cntcridcmos que não fiO· 
diamos ter outro procedimento sinão"o que ti
vemos. 

Qtumto ti opiuião que cmittimos. declaro ao 
nobt•c senador rJl!O contintwmos ·a lei-a. 

O Si·. Sih•eiw•a da lUoU:à : - St•. 
·presidente, a proYocação de cxplica~ües, que o 
hom·íHlo scuudor pela província do Parami acuhn 
de' fazer, deu cm resulLado uma resposta do 
nobre presidente do conselho, a meu. ver, de 
grande -nlcnnco politico. Si não fosse isto, cu 

· niío intcrrolllllCrin o :mdamonto !lesto- parecer, 
porque, apcznr do meu voto contt•n a illegnli
dade da cleiç1io peln falta do terço c con u·u a in· 
constitucionalídade da c~colha cm lista de seis, 
fazia votos nrdentcs tmt•a qne hoje mesmo o Sc
·nado recebesse cm ~cu seio um homem tiio illns
tre como G o Sr. José Bonifacio (apohulos). 
. 1\fag, Sr. presidente, a,; rJuOstõcs dc~ta ordem 

· süo ns que trtm uwis impot·taneia no Parlamento: 
onoiH"O prc~idcnte do conselho fez umn declara
ção que cn considero de tlm :~Icancc immcnso no 
nosso systcma pnrlnmo[;ltnr. . · 

Tenho aqui prcscntt' n emenda do nohre sana
dor pcln província da Bahia a umn d:rs con
clusões do pnrcc:cr cln c:ommíssão do constituí· 
c'ão, ncloptnndo o systema de lista ot•gnniznda 
i)olo Scmndo Jl!lrtl ser rrlmct.tidn ir col•ua, sub· 
,.:titl'linclo "stc systcmn novo, JlflrqtlO nüo ú LI. ela 
lr!i de 18'•'i; :\qtJel!e fJUC tem sido observado m-. 
vnriavolmcnto desde rJllC ha Senado no ImJlCt•io 
do B•·azil. 

O Sn. B.~nÃo DE Co·mmPE :-Nnnca se r.lcn a 
h)'JJOtltcsc. Em to(lo o caso ú Qttostuo vcncidu, não 
::>e pódc fali ar contt·n cllu. 

·:;>·ôsri~ 
contt•a· o ~.~~·~;~)~~~"::';,;'~~~·~u«:.•·u•.m·~~·'"·,;cov•y"' 
porque · ·,uu><>···''" 
principias, 
discussão ó u 
Senado·; -não 
por ter votndo deste ou claque! · o.: o que 
·tenho feito, pois, nr.o· ó fnllar contra o vencido>. 

·.A obscrvadio do nobre .sonmlor pela Dnhia .nua· 
tem lognr. • E: uma nd l'ertcn~ia, q no .-me 'J'u:o~, c e· 
não posso ncertal-n, porque nao e cabtdn:·.'· , .. ··:• ... 

Sr. prc~identc, não quero discutir ·o-vencido~: 
sujeito-me a c !I e; o que quero discutir/agora 
qne so trata do p:rrccer da commissão,:.é .. uma 
accidcnlal dcclarn~'ão do nobro presidente 'do 
conselho motivada pela provocação que fez o 
nobre senador pela província tlo l'arnnü: · . 

Senhores, ú dontt·iua que o· partido JiiJernLnão 
pódo por um só momento esqnecct·, a· du resp0u-: 
~allilidadc dos ministros... . · ····. _,; 

O Sn. CAiSSA:s"sÃo 1l" Sll'mmú ( prcsldlfltk elo 
aonsell<o):- Nem esquecemos. .. 

O Sn. Srr.vErilA nA 1\[0TT:\:-..• por todos os·nctos 
do poder moclerndor, ali:\s irrosponsnvel,. porque 
cstn ú a uuica solur;)üo qnc se pé•dc ela r á nccessi
dndc de um poder sempre rcsponsrrvcl por todos. 
os 11ctos qnc afrcctrnn a socicdmlc politica. · · . 

Pois bem, senhores, si o governo é t"CSllOn~avcl · 
por todos os netos do poder modcrntlor, pergun
tarei cu: o ministcrio não se julga responsnvel. 
por uma escolha ele ~cnmlorcs en1 lista que não 
ú a ela constituição c da 'lei? -. · 

Niío posso cornhinnt·, Sr. pt·esidéntc, o·proce::.·_ 
dimcnto dos l!onrado.s ·ministros Que fizeram .a - · · 
dcclara"üo com o ·do Sr. ministro do ImpcJ·io· :··· 
sujcitnrido esta listn ;, cscolhn do poder mo
dei·ndor. Entendo que o Sr. ministro -elo Im~ 
perio não IJOdia levar a lístn ao Imperndot·, 

. desde que' o;; seus r:olicgas (si ú Que ha. -solidá
ricr.ladc minislcrinl,c.:omo devo )lregmnir) tenham 
aqui feito UJI'l::l dcclarnefio àe voto protcslnndo 
contra n emcnrln elo St·. Leão Vellozo,~cpic.snb·. 
stituin o systcma dn listu org:mizada.pelo Se.nado 
no sy~temn tln 1 is ta dn constituic,;:;:o o da ·lei' de 
18/;li ; tlosde fjl!C clava lll·SC C::stns circumstancias O 
St·. nlini~tro do Impcrio-nuo podia levnr.á Jll"O· 
senca do Impcradot· semcllwntc lista. 

Qiwnclo se discutill aqui esta malcri:• o jJru .. 
valeccu a opiniiio tlc r1uc, feita a vcrificaoiío do~ 
poderes dos eleitores, rcsulton uma npuruoão 
diver•sa daquelln que rt•rn feita J.lCln cumnra· 
munir:ipnl da cnpital,c [lOl" clelibera()tro do Senudo 
.elln roi .rurncttilln no pode!" modc•rudor, rp.1ncs 
foram os canncs por onde: pnsson a nova ltsta '? 
Em fJUO consístin essa nova lista ~ . 

A escolha do sonarlorcs não se fvz sin1ío cm 
lista triplico ou scxtnpla ; ó preciso rJL1C bnjn 
un1n Jh;ta;. nté ngora orn dn cnn1nrn n1unicipnJ~ 
mns ngot·a teria du ser mna lísln organizada pelo 
Senado. . 

Ora, otl fui informal"-mo. do JH"occ::sso da ncwn 
lista: ni•o houve ln I Ii8tn, snnhorcs I A mesa 
niio se jnlgou atllot·izndn para suhstituit· a cnlllarn 
municipal orgnnizando '111lla listn sOIJI"U n CJUnl a 
cst,ol h a se fizesse ; a mesa npcnns l"C!l1ottcn, pot· 
intr)t"rucd)o ilo governo, isto é, pel_o Sr .. ministt•o 
do Im per r o, o parccC:H" da corntntSSII~·,, Cll.[ns con
cll1~ilcs C!"am que ~c refot·rnn~sc n Irsta cm cct'lus 
nomes o que a n[•tll"rH,fio llu cumara nc.:nssc feita 
em outro~ termos. A conunissão do Sonmlo, 

.~- ....... ~... I 
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SESSÃO El\1 18 DE ACOSTO. 2!~9 

I'Cconhcccndo a nltcrnoão que se fez nn cleiçiio, 
niio t't!Z mnis do !JIW nltcr.•r a npurnr:fio feita p~ln 
cnnwrn mnnieip:ll; c, :dtcrnda esta apnraçug, 
onde o~ltí o <I irei to da commi~~fio dtJ constitnit'"o 
de mandar I is las no poile1· moder:tdor? · 

O Sn. SH.VErnA DA .1\fo-rT.\ :-Ni'io tem natureza. 
do sen:1do•· c nntnrPzn de ministro Desde quo 
veste n tnl fardn, tom o direito de continnur a ser 
scnarlot·, mas niio fJ<'tdc all.cgnr, como fez o nolJJ'c 
fll'<,sidtmtc do consellio, opiniiio como senudor 
clisti!lcla do opiniiio como ministro: isso 111io é 
posstvol. 

A mc~a o qLw porlc1·in rnze1·, app1·••vnilns ns con
clusões do pareccJ•da eornmis~ã,,quc e1·nm no sen
tiu o dn alturnr•iio da npnraniío, em renli!tter estn 
npurntii'o it eiunnrn mnniéipnl, flilC peln lei é o 
can:1l legou! das listas de son:ulores, pan• qL10 ella, 
slliHIWltemlo-so ú VOI'ifi•·nt'iio dos poderes J'ei!n 
novumonto pela eommissão do Scnad••, or_galll· 
znsse umn Jistn nos limiL~s dost·1 nptu·noao c.ln 
commil'sfio c a nwndnsse para o IlOdm· mod•·1'nuo1·. 
Isto é o q uc devêrn f'az••r-se. porq uo n ió ag·orn, 
repito, niio •·onhecemos ont1·o typo dn escolha de 
serwclor smfio so!Jrc lista npresentnda pcln ca
mnn• apnradorn. 

O Sn. CAXSA:-õSÃO OE SJXIMUÚ (presidente do con
setfw):-Estou no meu perfeito dil·t'ito. 

O Sn. ~rrxr::rn.~ n.~ l\lo·r-rA :-Nüo estú ; repare 
bem V. J~x. 

o Sn. c.~;o;~.~NSÃO DE S!XI:\lllÚ (pl·esidl'l!tc do con
st!lho) :-.Entiio, sempre CJLlC eu votasse cont1-a 
nmn lei não podei' ia executai -n, não poderia. 
levnl .. a. tl sunc~~ão. . · 

O Sn. Srr.VJCin.~ DA i\I•'TT.~:-N;io c.i aqui ocn~o 
de lei,:\ rluul V. Ex. deve subot•dinni'·Se. Arrui 
tr·:•tu-se <e eon•n muito diversa: de V. Ex. 
ncll:•r crtw a li~tn que ~uhin ao poder moflc
r.1•lor •·ra i1·re::nlm·, c entretanto n:io ter ncon
sellrntlo ao 111o.-mo pode.r no senlido da opiniiio· 
que c<mittiu no parlamento. 

O Sn. Cnuz IIL~crrAoo: -Pcoo n pnlavm. 
O Sn. SrLYBIHA DA i\IoT~·-~ :-~Ins, ~enho1·r!s, o 

qno lia di! gt'.1Ve nestn qrw,tiio niTo é a tlclibera
r·üo do Scnndo. Esta delibcrnr,ão CLl a ncnto, 
ÍJOI't(llC o Smtndo [lOrlia ndoplat· "umn emenda (ts 
<;oncliisues do p:n·cce1·, e n co111rnis::1io rle con~ll
tuieiio tanto mcon!1ccen que Cl':t cssn a llontnnn 
verdadcirn n s••guil·, que nprcsenton C9mo con
elusitO fJUO SC I'CI11etr.tJSSe a llfllli'OGõlO 11 Crllnnrn 
mnnicipnl. ptn·n que esta org-anir.n,se a lista t~a 
confonnirJ<tdc rl:1 VLJrillcnr·üo dos poderes de clüt· 
toJ·cs, fl'itn pelo Senado. ·A id•'a de não se. re
mctt!lr :i cnnwm nllln icipnl f.•i conseqLwncw ue 
umn cmeudn, q ne p·,ssou. . 

Os St·s. ministJ'O<, porém, vntul'am conti'IJ JSlo; 
c niio sú votnrnm como fiz,·rnm mais: 11zcJ•nm o 
crnc niio pt·eeisnvnm fuzr•r,ú 1•istn do procedimento 
ultCI'ior; fizeram declnrn~ões de voto. 

O Sn. AFIIONSO Ct>LSO ( minislt'O da (a::emla) :
.E nó< vamos :tdinntc; cntendemns •filO nem se 
porlin dc\'olvet•nlista ú c:tmnra municipal; o CJLlC 
podiam era :mnull:tr a cleit;iio. 

O Sll. CANS.\XS:to DE S1Nmnú (presidente do con-
sel//.o):- E' n no,sn Ot•iniiio. 

(CI'IISam-se 1/Ul/ICI'OSOS apa>·tes.) 
O Sn. PnF.SIDB:-õTr~:- Atlono5o! 
O Sr:. S11. YBIII.\ o.\ ~r~~·r r.1:-Sr·. prcsitlcn te, 

nc;.;ta mnlcria ca p1·csun1o ser pelo wenos lfi.o 
conserjucntc comn uquellcs qne votnmm pclu 
cmcnca do Sr. Le~o Vello?.o, pol·que ncstn casa 
mais ill.l nmn vez tonlw crniLtido n opini~o tlc que 
n lista não deve "er r.pi'P•cntmla :i coril:1 siniio 
c1epois de vcr·.iflcadn n. vnlirlutlc ela clciçio, Jltll'a 
f!VIlill' CStCS JllCOJlVülHClllCS .•. 

O Sn. Cnu?. :II.\CII.\Do:-Apoi::ulo. 
O Sn. Sn.Y~>rn.\ o.~ 1\IoTT.\ :-•..• em log-nr uc 

sot"l!tn ns clcicücs npnt'tHlas pcltt cntnnrn Jn r!nici.
Jlnl vonhnm no Sen:ulo; ,. voriOr:adn n f('g:llldnc]L) 
da eloi~ão, n listo, resnlt11d" d<.'Sln YCI'ille~t·iio, sp,1a 
ll(ll'eSOiltacln :i COI'tJ:l. Evit:lY11•'0 tl"Silll O lll· 
con,•cniontc de c.<colh•·r· a corüa nm scnntlor, 
vcmlo depois seu neto annnllndo pelo ::iennrlo. 
Por<!m, seni!OI'<ls, uiio foi pnr•n r.liscut1r n cmen.dn 
c muito menos p~1·a coutestul-n qne eu pod1 n 
Jlalm•J':t ; l'oi prn·11 fuzo1· S··ntir• qne ~- dL•cl~t·nç:io 
do no!Jro prcsitll.lntc do con~clllo 11:10 esln con· 
f'ormc os estrias pnrlatnuntnl'Cs de um governo 
liv1·o. U1n mii1ist1'11, pl'illl.'iJiio por Mllli; niio tem 
duns nntnr·ozas nesta casa: tllm umn so. 

O Sn. D.~nnas B.\llnrno :-Apoindo. 
V. IV 

·Esta é n g;•rnntin que os pnrlnrnontos cspct·nm 
do< minist1·os: é snber'CJileS::l. gr~xs. niio :•con
sclllnm :i l'oi·on uma cou~a coutrnri11 :ís icléas que 
cmittnn no pnrln:11cnto. 

r:ealmcul.e, o que flllCr dizer lc~·nr o Sr-. mi
nistr·o do Imperio :i eorlln umn listn contra n 
qunl os Srs. ministt·os protestornm nr1ni ? 

Os nobres minist1·os usamm até uo uma fórma. 
dcsnsadn, JlOI'CJUO nnnca vi ministras fazerem 
dcclnl'll"íio de voto! 

Nessn"votnçfio qnnndo cu vi SS • .li:E:xs. f:1zerom 
sun dod:.rn;;iio d!l voto, <lll di~so nqui nos que me 
onvirnm: temos re~<nmiJio elo listo pnra o Senado, 
JlOI'fJUO n opinião elo minisiet·io c.i qno esta listu 
nuo est:i conf'ormc a constittli<;iío. E assim talll
IJcm pen:mr11m rrmitos. 

EntJ·ctnnto, por que raziio a lista nüo foi r·ecnm
bindn? Si os noiJres 111inistros eram de opinião que 
o acto f'otn incgulur,poJ• que motivo nfio f'oi recnm
!Jiodn :.1 lista, ft:ll'n o Senado v.:ril1cnr si a devia. 
.r.Jmetter :i :• pura~'iio ít cnmnra mnnicipnl ? 

Porqlle d:11·-se-Jrin soglli':Jmentl', Sr. prcsi
ucntn. nm conflicto entre a opiniiio da eorõn e n 
opinião elo Sennrlo. O S~naelo ostnvn obl'ig:Hlo n 
su~tcntm•stw opinifio rlcque n listo resultant<Jda 
sua votação cr·a sntncicntc: no passo que :1 cori<n· 
devia cntentlcr, segonntlo o voto, o p •recer e a 
conscimlCin de seus rninistr·os lll'otcstnntes aqtii. 
CJLl.C n Jisla ufio cstnY!' no caso de ser sujeita á 
·escol hn, c:n!Jorn cont;vcssc os nomes dns pe~so;:s 
c1n" es~aV;tln contemplnil:ls tnmi.Jcm na listu dn· 
cnma1·a mnnicipnl. 

'l'ntlo i~ to l!llll sido irregular. Sr. prcsiilen te; 
consta-me ntó que lisln nfio foi nenhumn; qne 
foi o pnreiWI' dn c•11nmissão unicmnente cont a
DJllll':ll'1io o n enwnLln do SI'. Leão Vellozo. Estns 
ciuns fJeçns f91':nn nnt!IOnticndns pelo S!'· :1." so· 
CI'Ciai'IO, creiO flUO ntu llClll O S1·. {II'O~!dOntC elO· 
Scnudo ns~ignon, o rcn1cttid:1s ::i corUn, á q nnl' 
se dissc:-Senhor, eis aqui o qm• o Senado ft.•z; 
os S1·s. ministros votaram contrn isto, o Vossa 
1\Ingestntltl veju o qno rcsolve.-Sun Magcstudu 
di~s'·' o quo fJIWI'iu <lUC so Ilzes~c, e os S1·s. mi· 
nistros pm·c«e c1uo mutlnrnm ele opiní1io. 

S1·. presidente, fnso estas OlJSlll'\'::t(lÕf'S sen~ 
desejo ele r1ue ollns llllJlOI'tem qnnlquer tlemom 
nc~ln tliscussfio, tnl não tenho cm vista; mns 
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Jig-o ::WitlJH·e um g-rnnUc nlcancc ;·,s dcclnrnnüc;:; 
mini~tol'iuos, du nntm·ezn dossn que foz o nÔJJro 
pt·e~iullnto do conselho, o r1uo hn <lu ninda nlgnm 
d'ín pui' S. gx, em seriu:; om!JtH·no;:t•s. A der:in
ra•;iio de Voto elos S1·s·. tros 111inistros l'ui Ulllll 
!\'.runde pt·ocipílnr;iio, tlu qttal, estou ceJ·to, niio ·sú 
Jtl ·se tliTependom agorn, rnns ainda se hão de 
nrl'OJJCml~r depu i~. 

O Sll·. c~·uz ~U:::.ehado:- St·. pt•esi
dente, pot• pouco' lllOilleutos ron!Jaroi a :.ttcneiio 
do Scn::Hlo, mesrno JlOI'fJllO ucaniiO·INe dcJal"lar 
!lcpoi< elo ter sondo nosto recinto umn voz tao 
~ntorizadn, e pnr lodos re~poitacln t'D'nto dontn 
r,m todas os maturins de diroilo; mus tonclo omit· 
tido opinião em um pequeno discurso, <JLHliHlo 
se lntton do i•lll'eceJ• de vo•rilie:u,iio de [loclures, 
e lendo tido a rort.nna do intt.w"prctar o pensa· 
mento tio ::>rmndo, corno \'CI'illqnci pela vota~iio, 
entendi qne algrtng pontos. que pm·ecem conics
tad!ls. dcvimn :-;or cilnn1ndos n um ligeiro t)or
cnt~so d1j cliscn~::;ITo_, twrn fJLW fic:nsscrn· IJúln llr
mnrlo~. 

Concordo com o men noln·c amigo smwdor 
poln provinci:t do Goyaz, r•m fJUC n dcelm·:ll:iio 
f(lita ptn· ministt·os cm ma!el'in tiio i1npottnnte 
de <liroito constitucion:d li umn novidade em 
nosso pnrlamcnto. mnxime IJUUndo essa decln
r:lÇ:"'Io não vcrsnvt1., cotno port•CCLl tiO meu nobre 
mni~o. sobt·o a rormnla ll!' lista ter de ser on
vind:l P'"'o Senado on peln canwr,, nnmicijml. 
ma< sobro o fundo da questiio, confOI'Ille se vê 
do tcxLu da lll'r:lar:~~·iio original, qnc a!JUi Lenho 
c é :.1 so~·u inte :' 

• Dedarmnos ter votado pelo rcc:onhccimento 
dos scnndOI'es escolhidos, uiio aceitando o prin· 
cipio da rcfol'll1:1 de lista solJt•e que tem de 
t'Pcailil' a e,;colha. Sala das sessões cm 2 de 
Agn,;to UL' :!Si!J. • 

E"tilo as~ignados os St•s. conselheiros Sinimhü, 
1\[nrquez do "1-ren•al c All'onso Celso. 

Vê-se, pois, que o ministcJ•io, Jlela sua cleclnra
çiio, cntend()tt quil a 2.• lista que lwvin de ser 
presente ;", corôn, não por del'ci to Llo cnnnl por 
onde soPiu rorncltidn, HHIS ont SCI.t t'undo_, nLacnva 
um pnnto ~nllstnJ~ciuJ ; isto é, cr·n nma lista rc
formõldn, cnjo prinr:ipio o ministerio n~o nccitnt•n. 

Sr·. pre~idcnLc, niio ncciw· o principio de Lnl 
dcclnrar;iio, flOJ'fJUC serin restring·ir· conlpleta
mcnto o amplo dil·oito IJLlO Li!lll o Senado dcveri· 
Hc:1r o:; rJodcJ·es elo sous tnenlbr·o~, e nc1n n qu:tli· 
.nentivn que o nobre prc~iolentc do con;ol!w deu 

O Sn. SIT.VIWIA nA MOTTA:-E em sua Iihor-
dndo. · 

O Sn. Cnuz MAcHADO:- •.• entendesse que po
dln escolher um outro nome fJUO, poln orgnniza
çno da nova lista tivesse entrado nella cobert() 
d<J serviras, o ministul'io niio nc:eitnva o neto 
po,·que a eseoll1a não recahin nos mesmos já es
colhidos. Olttl'11 declaraoiio inconveniente por
fJlle niio importa nadn menos r1ue Jlenr urnn 
~>ltn ai.Li'iiHtiç,iio cln eorôa em nmu segunda os· 
co!Jw. 

.0 SÍI-. APJ'OII'SO Cmr.so (n~inist1•o dct fa::urula) 
<la um nparte. 

O SLt. Cnuz 1\'IACirADO :-O ministeriu disse, 
pelo orgilo do Sr. presidenta do conse>lho, qne t'J 
JJl'ucodimento do Senado foi irrcg·nlnr, mas qne 
ellr! rechou os olhos porque os escolhidos eram 
os mesmos. PoJ•tnnto, repito o nccentíro o meu 
:.u·g·umento, si a corôa ctn snn nJtn S:tbcdorin es-· 
oollwssu nm nome notnvel, que 11zessc pnrte da 
novn li>tn, o ministerio t•ntcnderia que niío· podia 
ac~itnr essn cscoilla, o f[llC por certo importarin 
uln_a rcstriccão dn prei"ogativa da corõa. Isto G 
lo:,pco. 

O Sn. AwoNso C~>r.so (mlni.stJ'O rlc~ (uzcnda) ; 
--:- 9 mini~Lcrio deliberaria sobt·u o ~JUC lhe con- · 
Vll'IO_Jll'ai1Cl1r. 

O Sn. Crwz 1\fAcrrAoo : -E' o rcsull.ndo de 
u_m pr(ncipio perig-oso; delle JWi<cem cousequm'l· 
c!as, dwute das quaes os pngnadoi'Cs do pl'iuci· 
pro CJlrercm r·ccnar, mas j:í niio podem. 

O Sn. Su,\'EillA nA :1\IoTTA :-Eslc negocio tem 
seus espinhos. · 

O Sn. Cnuz J\fACifADO :-Passemos ú fórma. 
A lisl:<, disse o meu nobre amigo, não foi re

m•lttida pela J'úrmn marcada nu lei de 1Sq,G. 
Neste pon te• c1 iscordo ; n list.n foi remcttidn pel:t 
fúrma mn rcaLla na lei de :ll:lq,6, qnnndo J'ui occa· 
sii1o de se dnr C\CCução a es~a lei, isto é, quando 
a CtlllHH'n municipnl du cnpitnl, recebendo ns 
netas dns collr~:.dos cleítot•tles, apul'ou-ns c tirou 
du aJ'Illl'a('iio u lista triplir:o ou soxL!lp!tl, que ro
mett,m pelos canaus compoLcntcs u presença da 
COl'Ô;I. 

A l~i llo ISHi não previLl o enso que se deu. 
no qual s•j pocler-se·ia tuloptar o íntermedio 
du canHll'a mnnicipnl por umn nnalogiu mui ap
plicaun; pois que o r:nso que se cliJn ú um neto 
~implosrn~nte cmnplenwntur de veriticMão ele 
pncleros pelo Sonudo. Esse acto n~o devia ser 
!'oito sinlio pelo Senndo, o não ora preciso por umn 
nnulogin m·d npplicadn, para observar um:• for· 
IIIUiicludo mnL<·rinl sem sign iticaçúo, l'Ocot·ror 1'1 
camnr'tl municipal. 

n nstcl procediinonto Luxnntlo-o tln itTI!p:nlnr, por
que niiu posso coHsirloJ'ar i:·r·c:;alnr nm tll'Ocudi· 
mento do Senado siniio IJUando co11t.rm·ia Jl~ 
f/Jt'tnn o no o~pir·ito n~ 1'CgTt~S e~t:tl,elecidas, Quo 
rcgrn roi oJl'cndida pelo procodimen Lo do Sonmlo, 
fJill'll rJilO o nniJI'e [li'Csidento do con;wll>o, do ulto 
dr.: tiUU untoridadc. inrtuin:! esse JII'Ocuil imento 
de it·ro•g-ulnt' aintla Llepois dn 2." escol! r a da corõn? 
Eis nqni onLI'll gT:mtlc inconvenicJJ.ci·a! A pri
meil·~ declni'nr:iio roi tuna novid1Hlc no nosso S\'S· 
tonm. " so:nuúln taxando de incgnlnr o jJ:·occid i
Jnun o <lo Senado, em virtLldo <lo qunl u minis· 
tcrio nconse/hon n corôn u fuzl,L' obJ'n, é uiuda 
urna gTnnde inconvt.•nit-~nciu. 

~Ias, nt~l·escon tnLl o nob1·o [.IJ'e~idunle do cou~o
lhu, o mini~tel·io as~ontou de tll·e~cindiJ· do~sn 
irt•.,gulnriJadc, porque' os eseollliLloos ,;f10 os mes
mo<. Ue 'ortr• IJUI', si n r:urcon Oill stLa alta snbo· 
Llorin ... 

Portnnlo, nflo se ofl'cnclou cm nadn·o espiritG, o 
::dc:nll'e o o intuito do legislador de il:!~6; nn 

- contJ·ario, dou-se á grande Jn'ct·og·~tivu do Se· 
lHIUiJ, dn ver·illcuç:fiO dos poderes de seus mom· 
bro~, toda n onlplilLHlo fJllú lhe convem, pnl'u que 
pos~n sct• a verilicu~ão fuitn de maneirn que o 
Scnnllo n1io oncon trCI ob~tuculos na perfeita 11pro· 
ciuoiio da validullo clns Jleclores. 

O protesto on clcclni'a~iio dos nobres ministros 
quu têm ns~onto no Sonntlo nüo versou, pois, sobre 
l'cl'llmln <lo l't:'lllossn, u sim sobre a reorgnniznção 
dn I istn. E ud111irn fiLW se queit•u negar ao Sunndo, 
11n Yel'illcu~fiO Lle poderes, o Lliroito do conhecer 
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si um ou outro nome do uma lista ost1t"incluido · 
nolln devidamente, dcpflis de examinndo todo 
processo eleitoral. Por essa opini1io o Senado tem 
:t rlizer apenas, em fór·mn de plebiscito-sim ou 
n1io; entretanto, essa opini1io n1io devia ser 
adoptada por aqucllcs que se proclamam estrc
uuos paladinos das prerngativns parlamentarc:;. 

N1io foi esta n opini5o do estadi~tn que se sen
·tnva nnquclla c:odoir•a, ainda cobertu de crepe, 
do Sr. conselheiro Zacnri:os de G6os, em iSü!), o 
CfUal nem ao menos punha o limite do se poder 
altcrm· a lista, piora eo fim de conservar o direito 
de lista nos escolhido~, e 111io se fnzer uma no\·:o; 
olle dava no Senado o direito de r·eorganizar a 
lista, som essa limito<;~o que adoptei no meu dis
eur·so ; c eu fui enuteloso para que se Hfio sus
peitasse d:•s intenções da m:o ior·ia do Senado, de
clarando que entendia que podíamos :ilternr a 
lista. pm·n o fim de conservar o direito de listo aos 
que· t'or·nm escolhidos, no passo que o :-:!r·. Znca
rias de Góns sustentou que o Senado, nn veritl
cação de poderes, podin rel'uzer n Jistu toda, con
·formo o resul tndo da vel'ificaçiio. 

do Scuudo, rcmctrendo o. parecer du com missão 
no Sr. ministro do lmper·io, nllm de aprusentar 
ít corcjn n listn dn rqmrnçfio. Pouco impot·ta que 
a lista niio contivesse sc'omcntc sois nomes, desde 
que continha os nomes dos wnis votados, sollre
snlrindo uquolles qnc silo considerados fonnnr o 
numero nece$sario paro nlistn (apoiados). 

Eu, nesta fJUestiio do t'or-mulns, mel sujeito :1 
quillcjucr expediente que purc:H,:n melhor; mos o 
que niío posso ndmittir· é que se duvide dn um pia 
nttl'i!Juiçao que.tern o Scnndo do vol'itlcar os pe
dcrns dos seus membros. 

N5o ha principio, que se deduza da leg-isln(!1io, 
pelo qonl o Senndo estej11 obrig-ndo n nccitat· a lis
ta inlo::rralmente, como foi composta pela cama
ra municipal apuradora. 

(Hct alouns apa·rlcs.) 

O Sn. SrLVElllA DA 1\Io·rn :-Eu tenho propos
to que a veril1caç1io seja antcl'ior. 

O Sn. Cnuz liiACHADO :-Senhores, eu estou de 
nccõrdo com o nobre ~onador pot· Goynz : é J>re
ciso nlternr neste ponto a lei re;:mlnmentar. A 
ver·iticaç;oo deve preceder a escolha imperinl, 
allm de n1io se darem os inconvenientes que, 
por vezes, temos encontrado. 

Mas hn qtwm se assuste ante o di1·eito que te
nhn o Senado de apurar netas o org-auiwr· n iistn 
triplico. Entende-se que abre-se ao Senado uma 
JlOrto parn abusos. De sorte que o~ que nssim 
pensam receiarn nbusos da parte do ::>enado, o 
não receiam da parte dns camnrns municipnes 
da;;; capitaes, que dependem do suspcnsfio aa nr
llitrio dos pt·esidentes. 

0 Sn. SILVEIRA DA l\fO'l'TA:- AtlOindo. l\Ins é 
preciso que se façn por lei. 

O Sn. Cnuz MACHADO : - N1io reccinm ubnsos 
das camnras municipocs. que, de um din para 
outro, uma portaria p{ode fnzer desnppnrecor, 
sonde no din sr.guime reformada n apuraofio 
que a municipalidndo anteriot• tinha roalizaclo 
(apoiados). 

O nrg-umonto dos f)lle oonllmn nwis na organi
zação do Jistns pelas .cnmnras municipAes, nmo
vivois ad nu tum do prosidlmte, niio set como póde 
pt•oceder, quando o Senado tem n facnldmlc de 
vorillcnr os poderes. Os que rccoinm os nbusus 
do Senado •.:oviam adoptnr como consecJuenci~ 
unicn o lo~ica lit•nr-lhe n vorillcnçüo do podor·es. 
P. Q anto a formulo, pela qual a listn foi t•cmetlida 
ao m nisterio do Irnperio, paro este lt~1·nl·a ;\ prc
!>enço du coroa, sondo o cnso novo, pódo ser 
disposto do muuoira diversn; mns não se póde 
considernr irregular, visto que todn n corrospou
dencia do Senado com qualquer membra do 
podar oxoc:u tivo é foi ta poJo Sr·. L • socretnrio. 
.Assim, o nobre 1.• secretario entendeu que ora 
objecto do corrospondcncin comnmnicnr n decisão 

Desculpe-me o Senndo o tllr-lhcroubado neste:; 
poucos molllentos sun nttenç1io.(1lfttito bem; rnuito 
bem.) 

O §a•. Dia,.. de Caa•valbo (L" Sf'CI'e
tcu·lo) :-Sr·. pt·esidento, niío pos:;o gunrdnr si
lencio depois ele ouvir o nobre senador por Goy:oz 
dcclm·ar que niío tinha sido rcmctticln ao go.1·erno 
a lista sextupln. 

Qunndo o deitado npprovou o pnrecer da eom
mi~são de conslituic:;ão n respeito dus oleiçõos de 
S. Panlo c :.1 eruonda do nobre setwdor peln pro
vincin da Dnllin, cu tive de oxnminar qual devia 
sct· u rueu pro.:edirnento. 

A comrni~>'~O do conslituiçioo, nn conc.Iusüo 27.• 
do seu parecct•, resolveu o ~eguinte (lê): 

• XXVII.-Que feito o eoruputo das votn,õcs 
do;; eleitores dos eincocnta o quatro collegios da 
província de S. Pnttlo, c;xtremados os votos legi
timas dos 1tnllos, n listn sextupln nrn·esentada 
peln camnr·a lllll!licipol npurndor·a, além do r1ue 
Já foi declnradl', se acha alteradn como demons
tra o mappn precedente, contendo a votaçi•o dos 

· :13 cidndüos mnis SL1Jfrngados, e desta sorte ficam 
de nenhum effei to as cartas imperiacs de!) de 
Dt•zembt·o do nnno pa~ssado, que nomeia scnn
dores do Imporia tlOS cidnd:io> João da ~ilvn Cnr
rüo e .Jostí Bonifncio de Andrndn e Silva, devendo 
remottor-so ii cnmara municipal apurndorn cópia 
das eorrclusões dest~ pareeet· c do referido mnppn, 
anm de que, procedendo ít no1•n apur:cção, apre
sento a Sun 1\Ingestude o Imperndor, nos termos 
do nrt. ~3 dn constitnic;«o. nuvn lista sextnp!n. • 

_ A commissüo tinlw pt·oposto flllll se reenvrasse 
a apurnc:;fio ;i camnrn mu!lidpal, o IIm de qu() el!_a ·n 
rot'ormnsso do conrormrdnde com ns c:onclusoes 
precedentes da commiss1io; por conscgui!ftC tinha 
de ser· :opresentnda :i coroa tunn nova lrsta sox-· 
tupla. r . '1 Na discussiil'l desse parecer o c oJfc:>rocu n n se-
n-uinte cmondn : • No caso do; sct' votado o 
pnr·ecor seja n I istn sextupl:o, pelos can;ws comrw
tcntes. sulÚnt•ttidn ú escolha do.podçt·moderndor•, 
som necessidarle de ser recnottllln a cnmura m u
nicipnl. • O que foi, pois, estnllelccido orn con
scqueucin desta emenda? Q~1e, J!clos _cn111>es cçm
petentes devia ser remetttdn n coro:1 uma lrstn 
soxtuplu . 

l~u entendi que, nn fc'orma, rl!ls estylos,, dev1a 
rcmwttor no govet·no uma COllJI! authent1~n ~o 
p:1recer·, llOI'U qUe fossem Clllll(li'Hln~ llS dellbOIU· 
çõcs !lo Senndo, e tnmbiJill. urna lista sextupla 
do~ eidod5os rnnis votndo,;, ollm du ser Sl}b
ruettidu ít oscolhn dn cc:orõn. l'opsnndo !ISSlm, 
he:<itoi si devia tomnr sobre mun a respon
sabiildndo desse pr·ocedimonto nntos de dm· co
nhccimuuto dcllo uo Senndo. Nloo Rle recordo 
do dia, mns os Srs. son:1dorcs hiio de ter pre• 
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sento quo ou trotlXO no conhecimon to ,lo Scmudo 
csso fncto. Disse on : • Vou procedei' deste modo, 
si o Stmado outra cousa não tleli!Jerur. • O So· 
nudo cnlou·so, c eu entenui qne t'ile approv'nvn 
o modo por qLLO ou julgava que deviam ser exo· 
cutnda,; Hl~s dolibernções (apoiados). Nessa 
con formidnde procedi, rcmcttuudo no governo 
o par,co1· authont;c::do poJa secretaria c a lista 
soxtupla nssignndn por mim. 

Eis os tot·mos cm CJl1C o negocio se nclw, o 
portnn to a escolha foi foi ta em uma lista sextnpla 
apnrndn p~lo Scnaclo o competentemente en· 
vinda. 

N:io ontt•e nas qnostões que se têm suscitado, 
porque me pnroco qnc todns cllns siio fói'U do 
tempo. O Senado approvou o parecer da com
miss1io; n nós cumpro submettor-nos ú deliiJel'n
tiio do_ Senado. Eru licito pelo rugimen:o Ú<JLwllos 
que nao pon~avum do mesmo modo, fazerem snu 
declaração de voto ; mus n declnrur,iio de 'Voto 
nfto importa reluctnncia, e eu nfto súin dos que 
aconselhassem uma luta entre o poder e~octl· 
tivo o o Senado a raspeito dessa escolha 
'(apoiados), 

Si por ventura o ministerio tivesse recusndo 
ucciL[I.r ~~ Iistn c nprescntal-n il corõn, ncccssaria
·monte suscitar-sc-hiu um cont!icto entr<: o minis
tcl·io B o Senado; c qual seri:t o rcsultmlo ? A 
prudenci:J, o respeito us t:OI'Jl<n'::oões constitui das 
é sempre melllOI' do rrue ns lnc;tas, cllJO tm·mo 
ningucm pódr. JH'over qual sorú (apoiados). Não 
entro, port:mto, na CJLlCSLão a respeito da cumpc· 
teu c ia tlo Senado. 

Qnnnto ti lista snxltlpla, minha opinião é que a 
quest;lo estti decidida pelo poder Jcgislntivo. A 
lei de 18!;,G cst::IJeleccu que, qnnudo houvesse 
mais do uma vaga, so procedes:'e :í eleiçiio elo 
seis nomes pm·n comporr,m uma lista sextupln, o 
que, si maio!' fosso o numere das l'ag·as, tnm!Jem 
mnior serin o numero dos nomt:s que c0mpuzos
senl a Jis~a, nu rnzZio de trcs p::n~:l cadn vag;a ; 
I>Or conseguinte me parllcc qnc cnHJunnlo sub
sistir a lci de 18~6, que nesta purto mio foi rcvo
~tHla pela lei de i875, niio se pódo dch:ar ele rct·o
nhecer a legolidntle das list:<s soxtuplas Oll de 
maior numct·o de nomes, conforme o numero 
do vagas. 

Entendi CJUO tlcvin dm· cstns cxplicnções c cllll· 
r:tnr :.1 attenc:iio do Senado pnrn IICJUillo que oito 
tluhn votado. 

O §Jl•. JBa.,.~iito de Coltegiipe: - Se. prc
siclentc, não pedi n pnlnvrn pur·n discutir si foi 
ou não ncorlntln o opini:1o elo ScnHclo, ou si ns 
rll'libcrnc;;õcJ aclopt:td<ts tum por si 'JUnesCJH<'r pro
ci"dcntcs .qno se 1·0ssam invot·ar nesta ocm1siiio. 
E' n pcn:<s meu 11m fuztlr poucas consiclcrnc:õcs 
a respeito do modo po1· <'lUC >O estü cntondoudo 
n :<ttri!Jnic.):'to, que tem o ::;onmlo de veritlcor os 
poderes de setl., mcml.•ros. 
Acr~dita·$0 c csl:tlJe!eco·so eomo n maior gu

rontiu do voto iJlW, um:< vez :tllornda a l is tu npr·e
~entndn ú corôn, devo ser nnnnllatln n eleiçiio, 
l~ntendo que C>'lo pr·ir1cipio é por·iJ::'osissimo 
(aJlOiados); seria en tt•op;:tr a sorto dn oki~iio so
nnLori:tl :is canwr:ts munir:ipacs. Entendo mosmo 
q uo isto ó con trnrio n todos O-' pt•ocodontes c a 
toclns ns regras do _s),'Stemu cuustituuiomd. . 

A c:HlHII'Il munrctp:d, sog-nnclo nosf.a legrs
lnç:io, niio é moh do qnc uma mnchinn LlC contar 

votos. Peln ultimn lei roi olla autorizndn n julgar 
nullos votos, que rccuhisscm em cit.!ndã"s que 
fossem inuompntivoi~, ussim corno t.•mbe111 n 
preferir Ut11a ú outra cleiç;iio par·ochial uu collc· 
g-ial, quundo lrouvcsso duplic:ttu. Orn vumos uos 
f:tctos dn <'lcição de S. P:mlo. 

A cnmnrn mnnicip:tl d:l cidndo de S •. Puulo 
excluiu du listn o .Sr. t.lcscm!Jargatlor Gnviüo Pci· 
xoto, fuzendo inr.Jnil· o Sr·. Dr. Joüo Mondes; e 
oxcluit· n St·. Gaviiio Pei~olo contra a lei, pri
vnmlo·o do soLl direito do ser apresentado :i co· 
rõn, pni'U quo clla o cscolhos~e ontt·o os eleitos. 
Supponhn·se que a comu:issüo de constitulc:ão 
não 11aviu annnlludo nenhumu das eleições do 
S.· Pnulo o que se Jimitussc it qucstiio dn incom
patil)llidadc do Sr. G:lvii.'io Peixoto. Decidido, 
como decidiu a camarn d"s deputados o como 
decidiu o Scuudu em rulnç:io ú eleição do Parunt't 
c como lwvia do decidir Clh rela,•ão a S. Paulo, 
que u:::o hnvin tal incotupatibiliLlude, a listn cs· 
tnva incompleta e conseguintomonto niio podia 
reconhecer senad.-res os c~colhido~, com a pre· 

.tcri!)iiO de ulll upresent:ulo pelo povo :i escolha 
ela coroa. 

O Sn. l.l.\nnos 13.\nUJl'fO :-Apoiado. 
O Sn. B.\n:to DE CoTEGil'l'l:-=-:csto caso o que 

se fnrin? Annullnr u eleição toda, OLl determinar 
qno o St•. Gavião Pni:-:oto l'o.,sc inc;luido na listn 
e novnmontc snjcita ü escolha da CDI'ôn 'i' Este é 
qnc é o p:·incir>io, cstn é que õ a g:trantin da 
YOilt(.'~O populat•, .. 

O Sn. JAGlJMHDE:-Apoinclo. 
0. Sn. B.\HÃO DE COTEGIPE:-... C a g"arantin do 

dit·cilo da corõn, porque a corõn tom o direito 
de escolhei' sobre umn /istn, que sf'jn uma lista 
real c verd:ldcirn c não uma lista llcticia, com 
nullidodcs c incluindo possons, que niio tcnb.11!ll 
a nptidiio ou ns Cfltnlidmlcs lc:mt!s, ou que niío 
foram contemplndns P<'lu vot:l()tto. Ar,nillo que 
snccedoria no simples caso da cloic,iio ele S. 
PatliO, jnlgnda toda cl!a vt'tlidn, ú o CJLle so d:i na 
nullidndc de di!Tcrcntcs colleg-ios, hm'e11do uma 
nltcrnçiio não do um, como haveria com o Sr. 
Gavião Peixoto, mns do dons nomes. 

Feito istn, o qno era mais regular? Annullar 
toda :1 clcit;iio ? Desta fúrmn, senhores, uma cn· 
mara nnmicipnl, que nem nbrang-o no utonos a 
Jll'Ovinci::, uma camnt·n rcstri~ta, do uma corta 
circmnscripção ndtuinistl':ttivn, compost;~, como 
se sabe, de homens que nfio têrn l'Cspons:t!Jilida(le 
mornl qnnsi nenhumn c que pouco so impor
tnnLlo qno os seus netos scjnm desfeitos, tinhn 
em suas mrtos a sorte de CJtlÍtlrJLlcr clci<'iiO sena-
torial. • 

Pt•rg·unto on: n voriílcnoüo de .poderes circum· 
scrovc·se só:uento n indagou r si as pessoas escolhi· 
d::s poln corua têm as qnnlitl:ulos legues c si foram 
com cfii.:ito as votadas? Nuo, í~to succodo nn cu· 
mara dos deputados, mns pnra com o Sonndo, 
CJUU é cornpostu po1· eloit;;üo c pot· oscnlhn da co
run, a verilícnf•iio do poderes vot·su sobro todos os 
rrnc eompuzcrmn a lista, porque desde qno se 
comprovo que alg-uns dos CJUC c<>mpuzorum a 
listo lriplico ou scxtupln nfio I'Otmem as CJUIIli· 
dados !L•g-nos, estas pessoas não podem f;~zct· 
pnt·tc dt•lln·, u por consogninto a Jistn incompleta 
niio pódo ser snjeita ít cot·ôn. .Este ó rruc ó o 
principio verdadeim. · 

O Sn. JAGU.\lllllE :-·Apointlo. 
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0 Sn. BATIÃO D.ll COTEGIPll :-A falln de ObSPl"• 
vnnciu deste principio tem trazido dilforontes 
delibernr;õcs c duvidas, niio digo tt~nto do Se· 
nt~rlo, como do poder executivo. 

V. J~x. se hn de rccordat· como conselheiro de 
Estado (c .cu ·cito o rncto poriJLlC tenho cm mi· 
nlws mijos a consulta) da fJucstiio que se susci
tou por occnsiiio dn eleir:i:ío elo scnudor poJa 
província do Amazonas. NÓ listo dos eleitos pulo 
Amozonns vinha incluído o nome de um que 
01"11 incompntivel. Desde que se pt·ovnva e era 
evidente n incompatibilil.lacle, a Jistn estnva in
completa. Consullotl·SC no conselho do E~tado, 
afim de eonhcccr-so qunl dcvurn ser o pt·ocodi
mento do poder moderndor : si fnzct· n escolha, 
si r·cformnr n listn, ou nnnullot·n clc'c;iio. Os 
pareceres dos conselheiros de Estndo di,·ergir:un, 
o qunsi que nenhum reuniu uma uwiOJ'Í" : t.1l é 
a duvirJn que em tncs mntcrias se suscita. Houve 
conselheiro do E:>tudo, o dnquellcs IJUO pr·ofcs
sam a~ doutrinas mnis adiantaâns do !Jberalislllo, 
que opinou crno n corôn c~tavo. no SCLl direito 
mnnd:mdo ella proprio. rcforrn~r a li~ta tl ató si 
reconhecesse que a eleicuo er~ evidentemente 
nulln, mandar proceder. :i novo, como j:\ em on
u-as época' SLlcccdera, pois que hn exemplos de 
te1· o govet•no annnllndo eleições, c 110r si só 
mnnda1· proceder a novn eleit;uo o o Senado 
appt·ov:•r esta seg-unun. Diziam esses conselllei
ros do Estailo: n:"to ficn assim l' Senado p1·ivaclo 
do sn:r. attribuioüo do verillcor os poderes, J~Or
quc, strcconhecer-sc que ou o poder exceuttvo, 

·-ou o pode1·. modcr.,dor com n referenda dos mi
nistros :mnullotl umo. Aleiciio, que nüo dcvêra 
ser annulladn, recusnr<i n scg-nnda c rnnndnr:i 
que se fnr:n o escolha pela primeira. Ora, islo 
pnrece qtic era tnmbcm uma reforma da lista. 

O Sn. JAGUAUJOE: :-Era um conllicto. 
0 Sn. B.\llÃO DE COTEGIPE :-Era sempre nm 

conllicto. Entenuiam outms queobrig:u· o poder 
moderador a f:tzor n escolhn sobro umtt listn 
evirlentemcnte viciada, ou incluindo nomes que 
não podiam ser no. lista incluídos, orn umn fnrçn 
a fiUC niio dovin-so ~ujeitar um poder emincnta 
qnnnto 6 o J10e1Glr moeler:1dor exercido pelo mo
unrclw. 

0 Sn. (;nuz MACHADO :-ApOÍ(lllD. 

1\Jns h a um perig-o mos mo em devo! ver a lista 
reconhO(,o, <•!llbOJ'n cu nssi"'nasso o pnrecm; 
mandando devolvot· a listn c é a cnmnrn não 
cumprir a deliberação do SÓnnrJo e proceder a 
1:mn nptlrm;iio h\ a seu modo o enviar do novo a 
lt.sta ao poder moderador, que assim tcrin do fuzer 
amdn_ flll.w cs9olha sobt;o_ ostn oloiçi:ío,_ que o Se
nado JU tmlw J nlgarlo valida, niio inclumdo nomes 
rrue o Soando bavin incluído. 

O Sn. Srr.vErnA D.\1\Io-r'r.v- Então acabemos 
com a muchi r!a. · 

0 Sn. B.\n.\n Dll COTEGII'E :-Por isto cli"'O que 
ú urn~ formalidade. "' 

O Sn. -'\l'rDNSO Cr~LSO (ministro tla {a:;cntlct) :
A f01·mnlrelado deu cm resultado isto. 

O Sn. DAnÃo DE CorEr.rrE:-Eis aqui como 
se cstnbclcccJ·ia o ccnflicto r.mtt·c n camara rnu
nir;i pai, o Sen.:rdo e o poder moderador, c isto se 
ovrt;~vn pela forma que o Scnudo foz. 

Hn amdn ontrns hypothcse;;, que fn?.em com 
que n reforrnn dn Jistn, quer· incluindo novos 
nomes, 9llCI" _excluindr~ outms, niio contrario, 
n!ll~s Ya1 tnntto de nccur·clo com os nossos prin
ctptos. 

Umn clcir;qo ú J1ct·fcitnmcntc Ytilhla ; ~~ mniorin, 
Dl;-t':mdo mo1orin c, pnm nssim dizer n nnnnimi
dnde do eleitorado. pronuncioa-so: porém om 
uma pequena freguozia, de (i ou 8 eleit•JI-'es :r. 
olcir;ão foi evidentemente nulln <l estes 6 Ón 
S votos alteram a lista ; pergunto cu: deve
se nnnullnr u clciçiio por estn cit·cumstnnci:t 
c mauclar-se proceder :i nova ? Nisto é que cn
xerf!O· gt·ando perigo de alm~os r1uc se podem 
dnr. 

O Sn. Cnuz MAC!IADO:-Apoinrlo. 

O Sn. flAn.:\o DE ComorPE :-Annulluda uma 
elciçiio, púde vit· a lista do modo diUércntc; pódc 
lwl·or umn mnclan((a politica ... 

O Sn. DAnnos BAnnETO:- Otl mesmo sem mu
dança. 

O Sn. n.-nÃo DE CoTEarrr.::- On mesmo som 
clln ... o n listn assim se1· moclilknd:t por cntlS:t 
de seis, sete ou oito votos. . 

'l'otlos aq LlCJics q uo fornm exclnidos-rcunir-
. sc-hi:ío contra os cauclidatos, que fot•om escl'l
lhidos, porque si Vií\sscm do novo nn listn, serin 
mu.ito possível, ou qunsi corto, que fossem pre-· 
fcr1do~. 

n .. n~ctindo sobre todos cssos pontos, entendo 
qu•l o que so udoptnn urro púdo tt·azot• perigo, 
embor:J muito respoitt'l ns opiuiõPs dos meus 
hom•nclos coiiO!~·as, cs1,ccinlmcnto dnqnellcs que 
formn m hoje n u~ministraçiio. 

'furnhcm não quero censur:tl'·lhos a decln
l'<tc;iio de voto, lllas log-n que ouvi ler n declnraçiio 
collcctivn dos tt·cs lllinistros sonndot•es ..• 

0 Sn. AFI'ONSO CELSO (minist/'0 da {a:;cndtt) :
Co!ll outros scnadol'cs. 

O Sn. BAnÃo DE CO'rEGIPI~ :-Ot•a, :i vista de 
todns estas questões, do todos estes prcecdontcs, 
pergunto si niio hn mniot· gnr:mtin cm que, 
quci· antes da cscolhn, quer depois da escolha, 
o Sonndo lenhn nttribuimlo, como mo parece CJLlO 
tem c o domoustt·ou Õvidcntomente o Sr. so· 
nmlot• Cruz Muclwcto, ele nnnullar as clei~üos, 
modillc:u· n lista, conforme o reconhecimento dn 
votação a que so procc-dcr, c nssim, ou mandar 
ú ca1narn municipal ou cllo proprio apresentar 
estn Jibtn. A qucst:lo do manclm·-se fJUC a camnrn 
municipal formo a listo, ou do. o Sonndo oJ·g-nni
zal·a ú nponns umn quostiío de fónnn, ú umo 
CJLlCslüo '1LlO ni:ío inlltle sobm u csscncia ela 
eleil,'iio. 

OSn. Cnuz MACHADO:- E' uma inutilidade ntú. 
O Sn. l3AnÃo nE CoTEGll'E:- ... porque a 

cnmarn, nn seg-Ltndn ItrpothosL•, isto ú, ilopois do 
Somtdu ter· dcclurndo quncs e1·am us eleições 
llllllus, quacs niio, torna-se por· nssim dizer p:ts· 
si\·n, limita-se a trnnscrovor o que o Senado 
votou. 

O S11. ll.\nÃo DE: CoTt.OIPE :- ... voltei- mo par•n 
um dos collog-n~ aqui no meu Indo e disso·llto 
ctuc achnva muito imprmlentc ossullcclarnciío ... 

0 S11. JOÃO ALI'UEDO ;- 0 lllC~l1't1.1 diSSO Cl1 
llCJliÍ. 

O Sn. AFt'fJ::i'SO Cu:r.so (mi11istro tia {azent!a) :
Nntlll'ulrncnle. 
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O Sn. llAn.i:o DE CoTii:GIPtl :- ..• que era de 
t!orlo um movimento de irritnção, nasc1do do fogo 
do nobre ministro d:. fazenda que primeiro a 
assig·ntl ru . •. 

O Sn. AFFONso r.Er.so (ministra dct {a::cnllct):
Não senhor; o pl'imciro foi o Sr. pre,;idcnte do 
consell1o. 

O Sn. Cnuz MAcllADO : -l\Ias a letra era sua. 
0 Sn. BARÃO DE COTEGII'E:-Ncsta viila, Sr. 

presidente, de bustnntes annos que tenho na· po
litica, si a memoria me niio é infiel, como vai 
sendo, não tenho idé:1, não me lembro de um 
exemplo de declarat•iío de voto ele um ministro 
em mater·ia alguma. 

o· Sn. JoÃO ALFllEDO:- Apoiado. 
0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da (a::enda) :

Niío houve doolnra(iiío de voto de ministro, 110uve 
declnrat;uo de voto de senador. 

O Sn. Cnuz 1\IACHADO:- E' a historin dnquolle 
arcebispo que era conde. 

0 SR. DAnÃO DE COTEGIPE:-Eis ahi. Os mi
nistros que são senadores, quando profercttt uma 
opinifio uc certo modo c a clcvnm n }l~>nto tal que 
querem que hnjn na acta uma dcclnraç:to do 
modo por c1ue <•pir.wram, e:l'pritnem uma opinião 
que n110 é só de senador, como disse o meu hon
rado nmigo senado:· por Goyaz. 

Eu previ po1· isto (eng:onei-mo) que os nobres 
ministros iam ncousolhor a cot·õn fJUC rejeitasse 
uma lista nprescmtada irregulnrmento,quet· dizer, 
illeg·almcnte ou inconstitu.cionalmente. 

O Sn. SJLVElnA DA 1\IOTTA:-Sem duvida. 
o Sn. BAnÃo DE Co·ma IPE:-Estabelccin-se assim 

um confli c to entre a corõn e o Senudo, do qual o 
resultado ser·ia Oca:· n província de S. l'aulo som 
representa~:ilo na camnrn vitalicin, pot•quc o Sr,. 
nado, estou certo, não recuaria da delilleraçiio 
que tinha tomado, pois a tomou com conscicnciu 
de seus direitos (apoiados). 

1\fas, emlím, a noite traz conselho. A cl~libc
raciío foi no salJbodo, e no sabiJnclo os nobres 
ministros se reuniram. Na segunda-feira nós 
sabia mos que a escolha scriu feita ... 

O Sn. JoÃo ALFREDO :-E tudo c:;tnva muito 
J'Cg'Ul:tr, 

O Sn. BAnÃo DE CoTEGIPE :-•.. c que tudo 
estava mui to regular... . 

O Sn. AFFONSO Ct~r.so (mi1~istro da {a::cmla) :
Não, senhor; continuamos n sustentar o nosso 
principio. 

O Sn. BAnÃo DE COTEOII'E :-... que o Scnuclo 
havia proc••dido dontl'O da orbitn do SbWS attri
buicõrJs. E essa opinião que o Senado havia 
adopwrlo achavn apoio em um dos pntrinrchas elo 
liber:tli~mo, por·qunnto na cloiçi:o do Rio Granrle 
do Norte, quat•tdo tt•ntou-se dn nullidado dn lista 
cm que foi escolhido o Sr. Visconde de Inho. 
merim, elo Indo dos li!Jeraesapresentou-Fo emen
da mnndnndo que se annullasscm certas fr·o
guezins, que outras fossem jul:::-ndus v:ílidns e 
que, conformo o resultado da votnçi'io, se fizesse 
uma lista rtue fosso sujcitn t': eorõn. Essa listn, si 
assim se votussr1, excl uin o escolhido, e agorn o 
Sena<lo niio excltliu nenhum dos escolhidos 
(apoiados), prova do que, assim procedendo, não 

teve cm 1•istn nenhum pensamento de contrariar 
a cscollw fci tn. 

0 Sn. Cnuz MAC!IADO:-Apoiado. 
O Sn. PAUANAau,i.:-Mas essa emenda foi viva· 

mente combatida pelo Indo do nobre senado:·. 
O Sn. BAnÃo DE Co·r:~a:m:-A opinião a que 

acabo do referir-mo niio J'oi victorio8n nuquclln 
occnsi:io, mn8 se:·ve perfeitnmcnte pnra cut'I'O· 
bo:·m· n dcliberaçlto q no o Senado tomou. E, rcs
IJOndendo ao apal'te do nubro son11dor pelo 
Pinuhy, dizendo quo essa opinião foi impugnada 
por' este Indo, declnro que cst:l enganndo.o f!O!Jrc 
senador; n:io so comb·:tcu esse prmclplO ; 
npennso S1·. presidcnto do Senado, que cntiiu era 
mcmi.Jro da commis>ãO de constituiciio, disse 
pouco mais ou menos, que si :•stivcsse ine/nitlo 
na lista o escol h ido, voturin pela emenda .: mas 
fJUIJ )lO!' ontra fórma votaria pnra que se annul
lnsse toda a eleição. 

E nós ::mnull:imos n eleição, porque ern olla 
radicalmente nulla desde a eleiçiio primuria; nflo 
foi p11rque se npresentou cssn idt•a nova. Voltando 
ao procedimento dos nobres ministros, si elles 
nconselhnrarn a coroa parn que fizesse a csco
lhn, cm;~bora julgussem que a lista tinha sido 
irre.,.ular e inconstitucionnlmenta nprcsentndn, 
digo"' que não cumprirnm seus deveres consti· 
tucionaes quando sustentnm quo to~os os 
netos do poder moderador callem deba:xo da 
responsabilidade dos ministros. Desde que os 
netos do poder mo~erallor, pelos prii~c!pios libe
raes, eahem debn:xe da responsab!IHlado dos· 
ministros, n escolbn neste caso é da responsabi-
lidade dos nobres ministros. . 

1\'Ins, si clles não aconselharam e aceitnram a 
escolha, então niío sei CJUC divergencia ha entre 
os principias conservador·es e os princípios se
guidos pelos nobres ministros, porque os con
servadores entendem que o poder modet·ndor nos 
actos de sua attl'ibui<·ão oiJra livr·emunr:e, sem 
que com isto quei:·a dizer fJUO o minist:·o, depois 
de referendnr o acto, devcr:í eontinunr, si o niio 

apfJ~0i~~~hores entendem o contrnt·io, entendem 
que não são obr·ig-ndos a r<'.ferendm· p :.cto; néts 
entend.,mos que somos olH'tg-nrlos a fazel·o, po
dendo-nos retirtll', si o neto não nos ó ngraduvcl. 
Desde que os nobres ministros não se retir·am, o· 
que se se.,.neé que combinnrum[perfciramentc ~om 
a deliiJeraçflo da cortln, escolhendo cm uma l1sta 
sextupla, que elles aqui haviam repro1•ndo. Eu 
os louvo por isso; acho quo pr·occdcrnm lcgul
mentc c com muita pt•udencia. 

O Sn. Rrm:mo D.\ Luz : -Não foram prudentes 
na declnraçilo. 

0 Sn. BAnÃO DI~ COTEGIPE: -Onde llUf? houve 
prudendn, como cliz o nobre senador, fo1 na do
clnrar·ão, mas sirva-lhes isto du exemplo pm·a· 
não siwem pt·ecipitailos cm certas occasiões. Eis 
quanrlo um copu d'ngllll vale muito; antes .de 
uma resolução qualqnet• IJolJ"m um copo t!'n:;ua. 

O Sn, AFI'ONSO r.r;Lso (ministro cl~t (a::e.nrlct) : -
1\fas ó que parn V. Ex. pnrecc p:ecrp:tnç:to, o que 
nós eonsicl<lramos prndencia. 81 me IOtwnsso, ou 
deve:·ia tnlvez desconfinr. 

O Sn. DA nÃo DE Co·rEGtl'E : -Sinto rnui.to. que 
umn censura minha soju pnra o nobre mm:stro 
um elogio. 
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0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da {azcmla.) ; -

Não. summomente importante, porque, qualquer que 
sej11 n sorte dn rcformn eleitorn-1 CJUC pr·ojectn o 
gabinete de S do JaneiJ·o, nós teremos mais de 
um v eleioiio no Jmpcrio feitu sr;gundo 11 Jegisllll'iio 
vigente; Heleya, pois, o muito que ns ga,.an tias 
tutelures ela lrberdnde do voto, dn genuina ex:
Jll'cs~ão do V'Ontude nacionnl, não possam ser cli· 
minndus ou enfraquecidas po•Jns decisõu~ rlo "'nbi
nete(apoiaaos),CJ ue alhís conlinún a inculcnr ;;'omo 
principnl e unico ponto do seu programn1u are
t'orrua oleitoJ•al. · 

O Sn. B,\JlÃO nr.:_CoTrlGJr>E;- E' o que r.oncruo 
d:>s sua<'· cxprcs;:oes, l.sto <Í fJUCrcr estabclocer 
entrn nós um nH1ro de bronze I En niio pr·ar:ico 
nssJm pnrn com o noiJI•c ministm ; ao contrario 
quando S. Ex. me faz rrr.alquer ngl'ndo cu tJcÓ 
Jogo enterner;i_do (1·fsrrdus) dll r.:,rma que nté j:í o 
meu nobr•e nuugo drsse que 11ós nos nmnornmos 
(1'isrufc,s). Mns j:í vô que sou on quem namorou 
V. Ex:., nfio v. Ex. a mim, [lorque ncnbn de me 
dirigir• eSLIIS pnlnVI'IlS. 

Sr •. prositlonte, l'nlt~i ao programmn· qu(l me 
trncer quando corncccJ a fn!Jnr, ·~orno fnJtmn to
dos crue o;;tnbclocom pr•ogrnmmns. Pnnnol.t.i fal
!m·muito_potu:o e o tenho feito mni5 do que desc
.ruvn; po~·e!n,curn? um ponto puxa outr•o, como o 
nObi'O lUIIlrStr·n da apm·tes, n que·son obri"ndo. n 
responder, l'ni mnis odiunte do rrue rrur,rin. . 

N:ío demoremos mais n euiT:Jdn dos illustrcs 
sOI}ndores, que jú o~ cons_irler·o como Ines, e rlo 
r.UJD pl'e>encn estnmos prll'tHlos bn t:mto tempo 
E!!- niio quero demoruJ', por mnis uma ho1·a quÓ 
SOJa, a entradn dos IllrtsLJ'es senado1·es. Si como 
é nntur·Dl, h a diver·gendn de opinmo, temos'outrns 
clou;õos n exnmilwr, e então cada um porler·:í 
crnittil' 11 f)UO LiVeJ'; O CJilO COUI··cm i} que flque 
estubelt•cido de umn vez nté onde cheo-nm ns 
nttdbuioões do Sennd(J. Por emqunnto"' o qne 
est:í estnJJolccido é que o Senndo tem o dirllito de 
org-:miznl' listas, de nnnullar ou nüo clei\'Ões; e 
como hn al~ruem que entende que assim eleve ser 
n,HIS JIOI' !lclllll _lei, eu peço a V. Ex. rrue qunudÓ 
for nccnswo ele pn r'll Ol'dom do clin um pr·ojerto 
que Oll propuz, dispondo que o Senado jtÚnoue 
das elciçõPs, mitos da escol !ln da corõu. A~~im 
tcl'emos muior numero do votos e talvez a ncqui. 
cscencia elos nobt·cs minist•·os. 

Fín do o debate, votou-se c foi npprovodo o 
parecer dn commissiio de constiluiçiio. 

O SI'. Presidento~ ·disse que, om virtude clns 
Carias Jmperiaes de nomezH,iio o ela delihorar·ão 
rrue o Senado acnbava de toninr, doclamva seiia. 
dores do Jmporio pela província de S. Pnnlo os 
Srs. conselheiros Jose! lJonifDcio de Andradn e 
Silvn e Joüo da Silvn CniT1io, nos qnnes vni ulYI
cinr-so, nflm rlc vir·em prcst:n· Juramento c tom Dr 
assento. 

ORQ.\MSN'l'O DO Uli'Enro. 

Niio havia louvor IJastnnto par·n o aviso elo nobre 
ministro do Impel'io, depois elas decisões que o 
gabinete de ~ de Janeiro c alguns dos Sells dde
f(ad?". profenrn~ sobre n .comt!_P·tencia do poder 
.JlHlrCIIII a respurto ele qunlrll1:nçucs e de oJei1•ões 
de vereadores oujuizes do pnz. " 

.J?:sse nviso parecia demonstrar• qne o·g-o.veJ·no 
tinho I'ellectido sobre os seus actos e estava dis
posto n 1:or·rigir os seus pl'Oprios erros, uceimndo 
c praticondo n Yer•dndeiJ•a dontJ•iua C{UO resnlta ela 
Jetru e do espírito dn lei rJe 20 de Outubro de 
-18iü. Mns o nobre ministro veiu dize!'- nos que' o 
seu aviso niio est:l\'11 em deslwrmonin com as de
c.! a rações {jtle ouvimos na ui ao nobre ministro da 
j tlsliça e com os actos a ntériorcs do gnbíncte a que 
S. Ex. pertenCI), 

Esta dcclar·nqiío do nobre. ministro ser:í poJ• 
ven ttu·a um:1 suuples correz1n pam com os sons 
collegns PQuercril S. Ex. dissiuiUl:u·a~sím a nw
dnnr.il do opini5o ou, pelo menos, ele pro~cdi
menlo que esteja ·nssentndn entre SS. EExs. '? Niio 
o sabemos Em todo ct~so é certo que urna decln
r:Jçiio tüo positiva do nobre ministro, que con
fnndu o dia com a noite, o preto com o branco 
(apoiado.•), pondo o seu aví~o cm accôr·do com os 
actos que t:1o J'und,dnmento têm sido censurados 
ne~ta c,1s11 e peln imprensa (apoiados), póde ter 
graves inconvenientes; porC{UC póde acoror·onr os 
seus delegados n•1s provincws para proct'derem 
do mosmo.modo, nrroganrlo·.so n nttJ•ibuiçiio, que 
nüo tõm, de annull,1r qualificações, e de invali
dar on validar eleições de vereadores c juizes de 
puz (apoiados). 

Senhores, o aviso elo nobre ministro parecia 
conr:ebido nos termos wnis positivos. S. Ex. 
concluin por este modo: • Nesta mnteria é intei
ramente inrlependento a alçndtt dos dous poderes, 
legislativo IJ judicial. Si hn íncompetencin no 
juizo que tiver conhecido de unl_? eleiçüo do jui
zes do pnz ou do verendom:<, nno ó o gov~rno 
quem púde 1leclaral-n, mns o tl'ibunnl do Halação, 
que é n ultimu inst:mcia, para ns decisões desta 
ordem. • 

Aclwnclo-se IW snla immodintn O Sr: mir;i~LJ'O 
do lmper!o, l'or·nrn sortPados pn_m n cleptltn'oüo 
que o clevm r·eeeber os Sr·s. Jlnr11o do Cotegipe, 
Silvoirn dn Mottn e Ilnriio cln r.ng·una, c, sendo o 
mesmo senhoJ• lntmdtJzido no snJiio com as foJ•
mulidndes do eslylo. tomon ~ssonto nn mc~n :i 
cUrei tn elo Sr•. Prcsi dento. 
. Continuo~! n 2." di~cnssiio elo nrt. 2." do pro
.fCr,to de let do orçamento ]l11rn o exercicio de 
·18i9-t880 rolntii'O :is dest'Jesns do ministorio 
do Jmpr>rio. 

O S•·· Vh•coude do Rio D•·.nueo: 
- S1·. pr•esirlentc, n dontrinn do aviso ue 1.o. do 
corr .. nte, expedido pelo nollJ•e r11inistro do Im
perio 110 J1l'llsid<!llLo dn provincin elo Pnr:i, sobro 
mutfll'ÍII cleitor·nl. mio per·teneo só mente n S. Ex., 
ó 11 don!J•inn dlt ki do 20 de Ontnbi'O elo 1875; c 

Pergun!avn-se ao governo si, havendo uma 
deci:<ão dn cnmnrn do~.depul.ndos annur Indo certa 
elciç~o- pr·in)n~ia, cujos eleitores seJ•virnm p:n·n 
a c:leu:~'o do J urzes de pn7. e de verendo!'os. tornn
vn-so nulln ou niio estn Pleio:io, emborn· j:í Dp
pr·ovmln pOl' :~córcl:io dn HAinç:1o do distr·iuto. ~~ o 
nobre ministro .rt•sponduu qne niio ha cloeisiio 
do govomo. e nem rucsmo do poder lcgislntivo, 
que possn revogm· n decisüo do podor j udicinl 
nestn mnterin-eleiç•io de vereadores ou de jui?.es 
do pnz, por ser· elln dn oxclusivn compotoncin do 
mos r no poder j udicinl (apoiados). • 

Como pois, ~enhorus, se pórfe hnrmoniznr tiio 
;:ii clouu•iua com o <Jl!e prutiouu·se cm S. Paulo, 
com a decisi1o do prcsrdente dn província do 
Cenrá, com n do vice·presidente do Amnzouas? 

. . 
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O que se fez cm S. Pnulo? Umn cleir.~o rle ve
rcndorcs, n rlc Snntos, foi annullada (tor ncóJ'• 
d:io ela Uclaçiío. Quando so c'pernva 11 flxnç1io 
uo dia pnrn 11av:1 eleif'iiO, o prcsidcnlo da Jll'ovin
cin lembt·n·sc de rJttê, tendo ~ido suiJillCllidos 
n prnce,so de rcsponsahilirlnde os vereadores 
eujn clt>içiío fôt•n tlnnullada, JlOI' tot•cm continuo do 
no cxei'Cicio desse cnJ•go. o jniz de dit·cito n1io os 
pronnnci:irn, entendendo qno nlío hnvinm pro· 
cedido criminosnmunte; c considet•nnrlo esta scn· 
LCn(•n criminnl cm contradic~i1o com a do l.t•ibtl· 
uni SilJlOI'ior, entendeu que cm tal. cn~o cabia n 
c! lo presirlcntc rla província, como d••Iegndo do 
poder executivo, resolver qual das duns clcdsõcs 
devia 11l'evnlecet• . .<\s<illl, resolveu que prc,•ale· 
cesse n scntencn do juiz rio dil'llito, embora fosse 
cst:t profnt'itln'om pi·oce:;so criminal, rtue nnda 
tinhn com o procc~so olcitornl, embora o nc6t•d:io 
da Hclu(;iiO fosse proferido cm processo cspr>cinl 
~· como. sentença de jnizo supcl"ior c de ultima 
IO~LIIJlCia. 

Eis como cm S. Paulo mvalitlou-su umn c lei· 
()ÜO de vnrcndot·cs nnnullndn tlcllnitiv:•mentc 
pela autoridndc judicinl, servindo <lo pretexto 
p:trn es~e attentn;·Jo nmn sontenr.:n •·rimin:ll, pi"O· 
fcridn cm processo de r~sponsnbilidnrlc, llltlito 
r.lisl.incto do processo ele i torn I (apoiaclos). 

No Ccar:i nmu cam3ra municipal ... 
O Sn. SILYEIUA n.\ Mo·rTA :-Isto ú nintlu mais 

barbara. 
0 Sn. VISCONDE DO RIO lln.INCO: - •.. CJUC OS· 

l:1va fun ccion:l!l.:lo, hnvin anno c meio, ú doe ln· 
rndn nulln pornmaeto do preshlllntc da provind:t, 
porqnc cntiio, sobre rcprescntnçiío ~c um intc
rcs~ndo, entendeu o mesmo prcsulr:m•c que o 
ITilmnnl ela Rela~1i,:, hnvia proferido o seu ncúr· 
d5o fú1·n elo prnzo legal. 

Pois. senllorcs. um presidente de Jlrovincin ü 
instnncia ~llJlCI'Ír.ll' :í da Rninçiío? Dndo quo este 
tribunul honVL'Sse dccidirlo depois do Jli':IZO im· 
proro:;rnl'<'l dn lei, podia o prcsirlento tinnullnl" o 
ncót•dno. ou cnllin·lhe sujeitar :i responsn!JiliclnrlCl 
o procedinwnto tios jnizr~s q•'e tivcssnm n!Jusndo 
eln lei ?Gomo nrroJ.rni·-sc n fnenldndc llc nunullnr 
umn P.leiç1io considemda ,·:'tlirlu nté pelo presidente 
:mteriol' c cnjos c!Tnitos ostavmn snh~istintlo hn· 
vin nnno c meio? Niio hn nqui umn inva~iio ma· 
uife~tn c nndnz do poder cxccuti\'O nns ntlri· 
huiçõcs do porlcl' jurlicial? 

Es-=n ~rnr;~ntin qi.to f;~z Jrontn nos Iogislt~tlor·es 
rlc 1875, qne quizern111 tirnr das miios do go· 
YOl'oiO o porler rle vnliclnrou nnnullal' cleiçõo,; ele 
v.er,•nam~(~S c juizes do ]J:Ií':, cssn g·nr·nntin, J'üf'ilO, 
quo muito ltont·n ns intuito~ patt·ioticos dos lo· 
gislnrlrorc•s de 18iii, qne nli:í~ n1io se :qll'e~.en· 
lavnm como rr•gerJer:•dor•'" do systPmn I'•.>Jli'O· 
~cntnti\'O, oss:: A':tl'nntin cst:i completnm&nln nn
nullarln, cst:í !Jojc :i mcJ·c<l ilns pnixões pnl'l.illn· 
ri:ts. E, :í vista de Ines factos, o q LlC podemos nós 
csnernr tlns eleições futul'ns í' (apoiado.~). 

O vico·presirlcnto rl11 JH'ovincin do Amnzonus 
tomou como funrlnmcnto <ln sun dccislío o rtne u 

.enmnt•n tempor•nrin rJccidiJ·n n respeito dn eloi~uo 
_primaria dl' umn pnroPhin; c aJYOl'ntHlo·sc om 
tribunal supt•rior no ela HPinr;iío, rovognn o ncúr· 
<Ião desln c <leu pot• v:íli<lo o rJUC ostn1•o compe· 
tentcmonto declriJ•ndo nnllo c som mni~ rccnt·so. 
Orn, o nobro rninistro dis<c no seu bom in~pi· 
roelo nviso CJUC uma dccisiío rln camnJ•n tOIIIJlO· 
'1'nria ni10 potlc ~mbnr:u:;nr n de ontt·o poder in· 

dr.pcnrlcntc, como é o poder juclieinl, no oxercicio 
do :<ttl'ibui('ocs qun n lei expressa c cxclusivn
mcntc lhe confet·iu ; logo, o aviso do nobre 
ministro, quer cllc quciro, quet· niio queirn, 
porque fallnmos pct·:mto um povo civilisado, 
porque o nobr·e mmistro csl:i pct•anto n cnmnro 
dos Srs. senadores, qne niío pude ser illudhln :1 
este J'CSJli'Íto, é n condcmtw~'iio cxprcssu c tor

minnnte dos netos n (jllC nos temos referido 
(apoiados). 

O Sn. 13.\nnos BAnnETO :-Eiles sabem hnrmo· 
nir.ar tudo i~Lo peJ•fcitn r.netJLe; 

0 Sn. VISCONDE DO H10 llllAN'CO: -E, sen!Jm•os, 
n respeito·. tle~sa decisiío rlo Cenr:í ha ainda :tl::ru· 
mns circnmstnneins que notnr. O govet·no :1 indn 
n5o profrJritt sua nltimn palavi'U; esta dccisüo 
linn I cst:i som duvida alguma por demais demo· 
rndn, mns ó eerto qne elle ainda nüo n proferiu, 
si,; que pretende rnzcl·o. . 

Pelo CJUO pude ouvir nrtui ao nobre m inislro 
tlnjnstiça, quando cl~e se l"Cfct·ia :í consulta de 
dnn~· sccvões do con~clho de Estado, pensei qtle 
S. Ex:. csrava :tpoimlo no pnrecet• d:i mnioria 
dessas sccoões: u1ns, exnminando depois n con
sull:.t, vi que S. Ex. conconlott unicamente com 
o pnrcccr do rc!ntoJ•, c rJUO a grn-,de mniorin das 
duns secções, menos o i!lustrnclo relntoJ', foi 
un:m_i lll!'l cm conrlomnar o neto do prcsidcn te do 
ftl'O\'lllCI(I. 

E' eerto que totlos os ll1Cfftbros dus secções re
conltecct•nm n ox:istencin de nm conllícto, por
que o tJ'ibunal da Hel~trliio, conllcecndo de umn 
reclamnçi10 <!Oncm·ncnté t. elcir.iio de uma paro
<' h ia, clci('iw fcitv. cm virtude d0 acto nbn~ivo 
do Jll'l.•:'ídenle, annullou toda n seq·undn elci~·1io, 
o JlOl' conscqncncin declarou irri:o o neto do 
p:·csir.lento da província. As secçüCls roconhe· 
ect·nm q no cn lt·c este scgnndo ncordi.io dn HcJa: 
ção n o neto elo pJ·csidcnto hnvia um confiicto 
de .i nrisdic~'üo ; mas u g-runrlc mniorin dos ziiCS· 
mns secções, cxceptundo tmicnmcnte o sou illns
LJ'O rcl:ttOJ', conrlemnon o proecdimento dnr1 uollc 
delcg:tdo do governo impel'inl; o <lessa muioria 
f:tzia parto o nobre scnnllot· pela provinein de 
Minns Gemes. o Sr·. -1. o secretariO da mesa do Se· 
nado. · 

Vou ler nlguns trct.:IJ03 dos par<Jcores dos mem
bros d:, nwiorin das sccçüos. 

Disse o nobre Visconde de Jagnnry, cujo pnrc· 
cor fui nccilo sem rostt•ie(.'ües pelos Srs. Visconde 
do Bom HcJ.iro c c:onsclhcit•o Pauli no .José Suares 
de Souza (lt!): 

• P:11·a a justa npreci:u;iío do connicto sujeito 
ao cxnmc dus sec(.'õCs rcunidus de justir:n e Im
pct·io rio consulho de E~tntlo, fallnm muitns cs
c:larecimcn tos, nl i :is intoJ'Cssnntcs, pm·u uma nccr
UIIl:t Jli'ocisiío, como dCI'C ser· n do governo impc· 
ri:tl. Até f:tllll, como notoun sccretnl"ia, n nudion
cin dn autoridade jndieinrin, prcsct•iptn 110 nrt. 
2~ <lo rcgu,lnmrmto 11. 12t de 2ij de PcYorllil'O ele 
Hl1·2, cousa divet·sn dns informnr,ões de zJUO falln 
o tlt't.. 2<i. .. 

• Nfio so cncontt·n entro QS pnpcisju11tos a cópin 
do nviso du 12 dcl\Tnt·ço de 1S7S, c do pnroccr da 
scc(.'iío Llo lH'gncios rlo lmpcrio, cm que so fundou 
o pt·esidcmtc, por(! no o St\ ministro rlo llll[lCI'io 
aindn niío resolvcllSObJ'!lll convonioncia de sun 
cxhibiçüo, sog-nn!lo lnfol'lllll n sccretnl"iu. • 

ConLinün o mes1110 Sr. consolheiro r:! c J;:sla!lo, 
c termina rlcstc modo (lê): 
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• A' vista elo exposto, entendo que se deve jul

gnr procedente o conflicto; nws entendo tnmllolll 
c1uc n lei c (pernlitta·su-mo dizei-o) o dccóro elo 
go\·erno JlXtgon~ flUO pelo ministfJI'io competente 
tome-~o conhe91n1enl~ qo_officio clocumcnçndo q!lc 
o prestdente dtz tel" dll"l[l'Hlo no A"overno tlll[lflrml 
mn 3 d11 Julho de 1878, sujeitando á sun uppro· 
vnçfio nquelte auto, modinnte mni,; rimplos escla
recimentos, si foJ·cm precisos, llfllll de, no mesmo 
tempo, roprovnr o neto illeg-al do presidente da 
provinci:1, seu clclegndo, r.m ·oJ"dcm a rcsg-unt·· 
durem-se os bons principies de justitm e lJOuos
tidndo dn admiuistra~·iio pulllica, CJÍW, folgo de 
reconhecer, siio os que professa o governo im. 
!leria I. • 

O Sr. conselhei1·o doEstado Dias de Carvalho 
disse o scgtiintu (lê): 

• Pot· falta dos precisos esclarecimentos quo 
devinm t0r sido envindos no governo pelo pl"o· 
sidente da província, ignoJ•n-sc cm qnc dnta pro
ccdcn a cnmarn municip:d ela capitul tln provincia 
:í npuraçfio dos votos d:11los uns tt·ce pnrochins de 
que se c-empoo o nwnicipio c si f"ornm prccnchidns 
teclas as fo1·mai!d_acles lognes Jlllt"n qLIO n cl~i()ãO sfl 
considot·nsso vuiHJa, c pum que os vereadores 
eleitos pudessem cntrnt· em exercício de su:1s 
l'tmceõcs, no mesmo passo CfUC consta dos docu
mentos aprcsontnclos que a· novn camnrn, eleita 
cm 1876, J"unccionou nttl :i decisão do presidente de 
:J de .rutilo de !878. 

" Ig-nor•a -so i~Ltahncnte a orig·om: do proce~so 
pelo qunl n Helacão do distt·icto, om gr:ío de I"C· 
curso, nnnul!ou n elciçiio da pnrochin de Solll"e; 
e como devendo ter cll"cito suspcnsii'O.n :<cntcnça 
do juiz dtJ direito que annullon a eleiçiio· dn paro
chin de Mecejnnn, se pudo procedei" :í npu1·nção 
dessas pnrochins, quando· a vnlidndc dn elei~'ão 
eslava clepcndcntc dejulgumento snpet•ior; c nos la 
llypothese o. acto da :Jptlrtu;iio cm nullo, e pai"C<:e 
qnc o juiz competente n~o podia J"econ llecel-o, 
antes devia suspendei" todo o procedimento ultc
I"ÍOI", até que se decidisse si tncs parochias podiam 
ou niio ler concm•r•ido par11 uma eleição v:ílicla. • 

Do que tenho lido rnaniJ"cstu-se que o tul con
Jliclo foi levantndo, c as secoõcs ·fornm chnnHHins n 
dm· ~obt•e os fnctos o seu pnrccer, conservando-se 
todo esse negocio sob as dnvidas que os eonsc
lllciros do Estado indicaram. ~rns vnmos ver oulros 
trechos ainda mais sig-nilicntivos do pat'•3cor do 
uob1·e senador pela província de 1\!inns Goraes. 

O Sn. Conn~r.\ :- D'nhi so segue que não podia 
hnvc1· conllicto de attrihuição. 

0 Sn. VISCONDE DO Rro BJIANCO:- Ilu Ulll officio 
cm que u tJI"esid,mte da pt·ovinci:t communicou ao 
::roverno impo1·iul o seu neto c procurou j usti
ltc.:al-o; nilo foi, pot·ém, remettido :is secções do 
conselho de l~stado, houve l"escr\•as a c;sto respeito 
bem COI(l<? ·.~e não esclarr.cornm outms pontos 
do no~abJitsstmo act<?, pelo fJtwl, depois de anno 
c meto, o Sr .. IJrCsldcntc ~ctnol do Cenrá ncbou 
modo de nnnullar uma cumnra municipal, que já 
contava esse .tempo de cxistcncia, o de sul,stituil·n 
por outt·a eleita :í sua vontade ou sob sua intluen-
cin. 

De modo que nem o presidente dn província, 
nem o no!Jrc ministro da jLIStiça prcslnram ús 
sccoões do conselho de Estado os esclarecimentos 
precisos pnl"n perfeito conhecimento elo facto sobre 
o qual eram consnltndns 

'l'od11via, a grande maiot·in das secções entendeu 
que o . Pl."Csicl<:nte tinha exorbitado, q~e usúra ele 
uma attrJIJtu():co que nii'o lhe compctw, o que, 
portn~to, callia ao governo imperinl rcivinclictn' o 
1mpcr1o da lei uo acto que dtrig-issc ár1uelle seu 
delegado. llfas o gover·no impcrinl, c1ue tem no 
sou Jl!"ogrnmma a regencraoiio do systema reprc
sentat!\'0, cruc .quer rel"orm:~r a coustituiç:io do 
~mpcr!o paw dar-nos eleiçõ~s livres, o governo 
unperwl resolveu o contlicto a favor do presidente 
dn província, c sobre a n-ravissima illcn·nlidade 

· q_110 e,:ste .<:Oill'!Jettêra, ton'l guardado inex(Jlicavcl 
SilenciO, stlcucJo c!esanimadot· parn todos nquelles 
c1uc q_ucro1:n a verdade do systemu rcprcsentnti.vo 
c a. smcerulmlc dos progr:unmas poli t1cos (apow
dos), para todos aquellcs que desejam ver ns leis 
c os ::rrand!Js interesses nacionacs muito acima das 
paixões e dos interesses partidarios (apoiados). 

O Sn. Cnuz MACHADO:- V. Ex. csquecoU:-sc 
do d_iroito do soltar por cima da~ l<:is qunnclo con
trariam, o que é tum bem parte do progrnmma. 

O Sn. C,\NSAN~Ão D~ SJNmnú (presidente do con
St!llto) :- E~ta parte portcnce a V. Ex. 

O Sn. JoÃo ALt'nEDO :- Elle ninda não soltou; 
O Sn. YrscONDI~ oo llto BnANCO: -0 nobre mi· 

ni~tJ·o do Impel"io disse-nos que todos esses actos, 
de que tenho t"nllado, podiam encontrar funda
mcn to na lei do 20 do Outnbl"O de 187;; c nas suas 
instrucções de :12 de Janeiro do :1876. Cruio·dis· 
pet!savcl rec~rilar ao Senado ns di:-:posições da lei 
clettoral : nno hn uma só que possa autorizar os 
netos abusivas que se p1·aticararn em S. l'nulo, no 
Cea1·~í, ~o Amazonas e não sei si em alg-tima outra 
iJI"OVlllCIU. 

O Sn. JAGUAnm~ :-Apoiado, ó impossível: 

• D'nqni deduzo, diz S. Ex., como con~eclncnci>1 
innnodinl~. que nem o poder adminisll"ntivo, neu1 
o jndiciario, poclium m:lis tonwr conhecimento elo 
umu elei!,'1io que ostavn constuntn:uln. O neto. pol·· 
t:mto, do Ill'CSidcnte da provincin, do 3 de Julho 
de 1878, lllandando tll"ocedor ít nova cleiçiio du 
camnru, embora apoiado cm disposições da cit:1dn 
loi, que lho conrerem esse direito, em casos detor
minudos, fui irrcgnlnr e não púde ser snstoutado. » 

Ji:' ovid.:n to que o nobre sena dor polu provi ucia 
de 1\!iuns Gornes, cnjo parece1·, em pu1·to, nenbo de 
ler, pi"OCLli"OU CILWnto foi passivei attenmu· nus suas 
npreciac;ões o proccdimouto do delegado do p;o
verno imporiul no Ccar:í; mns, todn1•ia, não pôde 
deixar do reconhecer que ollc cnrociu ali::;ol ulu
mcuto do compctoncia paru nnnulhcr nm ncór1liío 
cln llclnçilo c que so arr·og·úru, não obstante, essa 
attribuiçiio pat·a declarar nulla umn elciç~o cruo 
cstnva consummada, que SLIIisisti:~ lwviu mmo o 
meio, mandando proceder z\ novn cleiçiio tle voren
dores. 

O Sn. VrscoNDE no H10 DriANco :- AIÜ está ex
presso que, quando n Hclação do districto 1mnulla 
uma cleiçiio de vereadores ou. de juizes do paz, 
manda có)Jiu de sou ncórdiio ao presidente da pro
vincin, para que este fnç:• proceder á nova elczçiio, 
Si 11cnso a Uelaçilo não decide dentro d.o,prnzo im
prorog·av!JI da lei, o sou presidente eleve tnmbom 
communicm· esta circumstDnciu ao ·delegado ·do 
govct•no imperial, nfio para que os to clwmc a· si. o 
fJonhccimento da vnlidode ou nullidnde da eleição, 
mas pnr;J qnc racu prevulcccr em toda a sua. inle· 
A"ritlnclc a dccis:io do jniz de direito, que ó o juiz 
de pi'Íll•oiru instnnci:c (apoir1dos). · 
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O Su. Gonnr-:rA :-Qrwntlo o jaiz de direito decide, 
não \'Di n noticia no pre~idonte lia província. · 

O Sn. J.\GU,I.lllllli1 :-Apoindo. 
O Sn. VIsCONDE DO H10 BnANGO:-Quando, porúm, 

ho um ncúrdão do Jlelnt.'ão, t'oss(• t:.u 11fío pr·oforitlo 
duutru do Jll'UZO d:t lei, o presidente curcco intci· 
rnmenw de jurititlic\;ão para anrmllar osso llcót•diío 
(apoiado.,·) • . Si os d~sombargn~ore~ nbnsnram, si 
nuo cumlll'll'nnl n let, o remed10 ó promover-lhes 
a responsnuiliclmle criminal (apoiados), mos niío 
commetLet· " prcsi<lento da proviuein um crime 
para ~nnullar os cJI'eiLos do outro ... 

O Su. Cnuz 1\IACIIADO :-Apoiado. 
0 Su. VISCONDE DO Rttl BHANCO:- .... Hl'l'Ognr-se 

uma :Jltl'ibuieão que nüo tem (apoiados), que a lei 
Jhe véda cxpi·cs:;amente, que n lei muito iuteneio
nalmcntu quiz arrancar das m~os do governo 
(apoiados),pa!'D vir afoutnmrmt.c di7.er-nos que tivt•rn 
cm vista :mnuiiHr Lllll acürdüo nullo. 

O Sn. ComtEIA :-E antes a attl'ibui~üo do pro
-~idcnte era sú pro\·isoriu. 

O Sn. Ctwz 1\IACH.I.DO dá um nparto. 
0 S11. VtSCOl\'Dll DO HIO ll1l.l.l\'CO :-Senhores, 

pensei •tue o aviso do nobre ministro, nlúm rlas 
boa:;_ int·encucs r1ue de\'0 sem pro su ppút• no g-Qvcrno, 
assentnY:I ·t3tnbenl em rnzües de convenic.•ncin do 
momento .. Já o p:•rtido clomin:mte tem muitos ele
mento;.; que lhe U.eu n ultinH• olci•;lio, para tlispu
tar-nos o triumpho nos pleitos futttros; jú contn 
múilos eleitorc~. juizes de pnz e vorcaclores. 
O nobre ministro da justiça, pelo modo como tem 
o11o JUlg;mJo uc seu d.~Vt:t' Uoil' ,it:tizt:s ias lh.JVUS co~,. 
marcns, crc:tdas por desmcruiJrnmcnto de ontrn~, 
Yai deixando muitos juizes de direito nvulsos, 
juizes que não lhe mereecm confinn~:J .... 

O Sn. JuNQUEm.I.:-Ellc o deelnrou. 
0 :'ln. YISCOl\'DE DO filO BnAl\'CO:- E' ll J'IIZiiO in• 

\'Ocnda por S. Ex._ para tornar criticn n posiçiío de 
muitos magistrnllos, que assim ficam sem ctnprcgo; 
e, toduvia, <l mesmo nobre ministro nos disse que, 
si tivesse de leg-islar, prof'cril'ia o principio do 
:mlig-uitlndo pnrri os provimentos' dn ·magistratura. 

0 Sn. JoÃiil At~l'llllllO:-Apoindo. 
O Sn. RmEmo nA Lu7.:- Em theorin, nn pl'atica 

nüo. 
0 Sn. VISCONDE DO fito BuANCO :-S .. EX. segno 

o pt•incipio de nntiguidadc purn o accosso dos tn:J
gistt•ndo~, mas ontrotnnto, durante o sou rnini;.;te
rio, e a de:.-;peito dus leis vigentes~ S. Ex. prefere 
o principio.do conl1ançn p_::tl"!' as nov1.1s nomcavücs, 
em quo se .JLllga com urbttrto que lhe é coutos
tndo. 

O nolJre ox-minist.ro elo Irnporio, pelo so11 ra
moso decreto de Hl ilc AIH'il, revog·oLl uma lei de 
i8ü7, sen•indo-se para i~so da carluca nutnl'izaçiío 
de :ltW:l. . . . 

O Sn . .Tu;;-QUlltnA:-Apoinclo. 
O Sn. VISCONDE no RIO Bn,\Nco:-... revogou :1 

disposi,ão que mnnd~• promovei' por antignidaclc 
nos Jo~itrcs de lentes c:llllCdt·ntico,; os substitutos 
dns J'ni:.tlLludos do meclicinn, eomo já ostavn nd
mittidü uns fnculdatlos de direito e nn Escol:J Poly· 
teclmicn. necordo-me nLG que essa lei rle :l8ü7 roi 
aqui sustentada com muito c:t!m• por um dos chefes 
do partiuo liberal, o St·. conselheiro '1.t~cnrias. 

O Sn. JoÃo Au·mmo:- E' VOJ'dnde; isto é deci· 
sivo. 

O Sn. Vtscoc>:ni~ DO ·RJO BnANCO :-O no!Jro ex· 
ministt·o estnl<olec<Jtl dOtltt·inn novu; invocando 
nnw untr.rizaflãn de JSiH, nhro)!on a lei muito pos· 
terior, a novíssima rlisposioão do fb77 : mns isto 
mesmo, :í m:moi!'n elo nobt·e tninisti'O dn jnstiçn 
rJnnnto ao seu principio do nntig-uidarlo, uxcep
tuando os ~ubst.itLltos :wtunes. 

O Sn. Cnuz l\LICtrAno:- Si o Sr. Zncarins' resus
si tas se, morreria de novo de desgosto. 

O Sn. Vrsco:-:nB DO Rto BnANCO:- Eu pensei, á 
vistn do tlViH<l do nof,re ministro do Impor·io, que, 
créádos bem on mal esses elementos do triumpho, 
a macll i na oleitornl pudesse ser pnralysndn nns 
snns peçns nl:lis nocivns, isto é, (jUO o g'O\'erno, 
d'nqui 1}01' di:wte, estnria disposto a reflectir mais 
sobre n liel ollservnncia cln lei oleitornl, n nüo 
consoutir 1111 t•epetiçiio dos nhtlsos de :1878; mns n 
ultimn dcclnrnçiío verbnl do no!Jt•e ;ninistro ma
totl·me ern w~rnço cs~n espernnçn. S. Ex. pro
püe·~e n emprezn impoRsivel· de concililll' o seu 
bem inspit•atlo nviso com ns doutl'inns dos seus de
log-ttdos, c com as pnlavras do nobre ministro dn 
justiçn, que qt1iz n t(\do <:!_custo sustentnr o neto 
do presidr•ntc do Pnra; nao sendo o seu collega 
assaz explicito parn com o Senado, porque deu-nos 
a entender que ns consultas antori7.nvnm cm tudo o 
pt·occtlimento rlo g-ovct·no, quando é cet·lo, como 
mostrei, que n consulta dns sccçues do conRelilo de 
Estado está muito long-e de :JULoriznr essa ubston
r;~o ou silencio que o g-overno tem g-mtrdndo até 
hoj,.., qnnntu {t nullidado elo neto do presidcntr~ dn 
província. 

0 Sn. l\IENDE~ DR ALMEIDA : -E' porque si nu· 
nnllnrcm este neto, têm de nnnullnr todos os outros, 
e é justamente o que elles não querem. 

O Sn. Vr8r.ONDE DO HIO BnANCO: -Pelo que rcs· 
peiln no rlecrrJto do Hl de Abril, o nobt·e ministro 
nindn esforçou-se, debntendo-se contrn ? verdade, 
pnrn convencer-nos duque o g·overno tmhn plena 
nutorizn~iio r• ;ra o que fez. Nem no menn;; S. Ex. 
retlcr:tiu" cm qbW o proprio governo confessou de 
plnuo que oxorltit.nrn dessa snpposta nutot·iznçiio, 
que legislou a/l'oitnrnenLfl, eonllndo cm que esse 
acto. de sHn subc•lol'ia serin 11pplnudido e 1lppro
vndo peln nssemblén geral. · 

Isto os tá expt·esso no proprio deci"eto. O governo 
niio limitou-se :íquillo fJne podia fmr.cr, segundo a 
intollig-cncin r1ue o,; nobres ministros querem d:Jr 
:í disposiçiío •h lei do 25 de Ag-osto rlo :187:1, rei· 
trictivn dns dcfr·g-:;~ões conferidns pelo poder le
gi;:lativo par:t rcformn de qualquer rcparti~'iio ou 
servioo pnblir:o .. 

Niio se limitou n isto; o nol.Jre ex-ministro do 
Imporia u com elle sens colleg·ns, que têm a res· 
poHsr.l:lilidudn do iloct·eto ele 19 de Abril, !egislnr~m 
pel'ante a nssemiJién gornl ~oiH~f' tnnLontt graVl~
sint:J, contundo que um helio dta essa mesma os· 
sotnblóa g·oral se prostarin:J suusm·evcr docilmente 
o ueto do· podet' executivo. 

A tito !'alinda nutoriz~•.:iio de 18M ostit cndtlCn, o 
é 1·1·eciso que o nobre lllinistt·o concorde çomuosct! 
cm que convem mntal-n de todo (apoiados). St 
a ii ispnsição de:l87:i ~iío I lto pm·oco nssaz cxpli~iLa, 
va:nrs nc~:ontual-n :11nda mnts, pnrn que autortza· 
çuc-s destu irnpot•tuncia nuo possam subsistir inde
lln idnmonto, pat•n que o guvot•no nu o se j Ltlg·ue 
au!ot•iz:;do li efl'octum· rc•formns como ostn, em pro· 
smtr;a do jJOdllt' legislativo. 
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E' impossivel.rtue continuemos por esta fórmn, 
que eJ:tl nssumpto~ da mntor gravidado, quB em 
mnterta do t:tnta mpuencia ~obre o presunte e o 
fq.tur.o _!:lo nossa soctedado, estejamos entregues á 
dl:JCrJ';:'o do gov·c!·no, e que o g-o•,rcrno,sen11J!'O que 
H: o aprouver, o. quando menos se esperar, ncórde o 
d~gn:-tu~lo esta reformado em mntoria de instrtlC· 
çao pulllwn, desde a escola até {a ultima fncul
dndo l 

Pergunto ao nobre ministro o que pretende 
fn~or. cu•a esse decreco. l>t·ectsumo~ saber um ctlLO 
Iet vtvornos. 

O Sn. ~IINrsTno DO Im'Enro : -Lovul-o ao corpo 
legislativo. 
·. ·o· sn. JuxQUllrnA :-Hn dous mezes CJtio s~ diz 
IStO. 

O Sn. VrscoNDil oo lho BnANco :-Uma vez pu
blicada n rel'ormn, lpso Jacto o go\·erno a sn jeitot-1 
ao exame e approvn~ao dn nssemblén n-ernl Si 
a disposiç:_ilo. de 1873 valesse nlguutu cousa !lllrn os 
n~bt·es. m mt~tros, segundo este._Preceito.legal, pu
blw:tdn a rolonnn, o ""Dverno nno poderrn mnis nl
ternl -a; c lia fie:• ria desde logo subrnettirla ao co
nhecimento e decisão da assmnbléa gernl. 1\<ItlS 
D;ii~ l'azcm•lo. os n?llres m_inis.tros cabodnl ela dispe
stt;uo de :1873, n ftm do 1 u~t1 ficarem o sou ucto de 
19 de Abril, cumpre-nos pergnutar a'SS. EExs. 
como é possível eonsidet·nr r,·,t·a ilo oxnme do p:tr
Jmnen.te um· rl_ccreto promulgtlde com o mtracter 
de leJ, em vtrtndo de umn antorizadío caduca, 
que se rez rcsuscitnt', e ele pedcn·es que o governo 
·SO :lttt•ibniu, como legislndet·, sem tel-as? E o que 
fará a cnmnra dc•s. c!eputodos, a CJ.U~m provuvel
mente e nobre mrntstro .!Juer SUJCttar primeiro 
esse decreto? Ha de convertei-o em projecto de 
lei? Niie, porque o governo nüo póde tomar ini
ciativu nn J"orrnaç1ío dns leis, siniio per meio de 
unw !'reposta npresentnda it c:un:tJ·n, eu do um 
pre.i••cto que nlgtlm de seus membros, pertwncente 
·ao Senatlo Otl á cnmarn, inicie como .,xpr·~~siio do 
pensnmento ministet·inl. 1\Ins mu decreto já pro
mulgado con~ o çnruc~eL· _de lei, e sem autorizaçilo 
elo poder In::pslntlvo,n:"l o lll"epesta, nem projecto, 
ti o mwtpl·a·se da fnlla do throno. 

Conli[Llllnto t1 camat·n esteja idontificadu com e 
gabinete, eston persu:u]ide de que ellu aceiturit o 
dect·cto do gove•·no camo urna inl"onnnçr>o, come 
moro pnrecer, c fará obr·u uovn do suo inlciutivn, 
ou dnr:i 1mclnmento no projecto j:i iniciado alli o 
que lhe foi legado JlOI' uma dns legislattu·ns unte
rwres. 

Entrotanto es~o decreto,tiío conlostnvel e trio con
test:ule. l'SL:ijú prodtnindo utn pm·te os seus ell'eitos, 
e jtlstumt•nto na pnrto em que ulgumns de. suas 
innn\Ta~õos silo mais· perigosas. O nobro Nlinistro 
n~e terit inforttln~•ões dos dircctot·es dns l"aculdndos 
sobre o nllnnrlono das aulas pele~ nlmnnes, rlesdo 
que se estnbeloceu o chnmndo ensino livre? 

Prot<mde S. Ex. qne 11s cous!tS conl iuucrnassim 'i' 
Niio eonviria salVIIL" pelo menos o reste do nnno 
lectivo, restnbeleccndo o regímen :mligo, d ·sdc 
que essn rel"ornta nilo pódo so.Jr executada t:lll todn 
a SLW plenitude? 

.Esse dect·ete,que foi inspirnclu,no quu pnreco,ttor 
idéas muito liboruos, todavin telll disposi~ões rJllO 
nlle ostüo em hnrmotlia com esses pl'incipio~ · cou
ttlm tlisposiçõcs flUe; lung·o Jo podct·om sor ~onsi
dcr:ulus como muito frnncus, silo, pelo contrnrio, 
muito restrictivas. 

E:. assim. que os medicas estrangeiros, qne nté 
nrJUL medmntc um exnme razoavel, se hnbili
tnv-am pur!! exercer n clinicn entre nós, por esse 
dr.~r~to teruo de prestnr· todos os exumes a que estão 
f.UJettos o~ cstnrlnntcs graduados 

• Nenhum doutor (dfz o nt·t.Slr;, § 22 do rlecreto) 
eu. ~aclwrcl e.m medrcma, !'LI cirurg-i~o de inst1: 
tutçues . modw~s estrnng-en·ns podcra assignnr, 
nnnun.ctar ou dtzer-se formado pelas fnculdndes do 
Imperro, sem que faç" todos os exnme~ exigidos 
nos ostudnutes grndundes oas mesmus racui•J:tdes • 

Esta pbrn?e -estudantes grndundos- póde d:ir 
Ioga r :"1 duvrdn. O exn_me aqui exig-ido ti e qne se 
fuz para. tomar o gr·ue· de bachnrl< I ou doutor 
(juanclo j:"t approv:•do em todns ns mnterins dÓ 
c~u·;;o ? Ou es.tn exprcssõo CJLWJ' dizer que o rne
dtco estrnngcnro, que pretende exercer suu pre
Ossllo no Bt"tlzii, devo pnssnr per todos os exames 
que constitueni o curso medico entre nó;;? 

P:.1rece que esta ultima é n intol1igencia litternl 
(apoiados). 

O Sn. JoÃo Ar.FI\EDO :-0 que quer dizer mono
polia dn scienciu. 

0 Sn. VISCONDE DO Rro BnANCO :-Eis uma clis
po;;ição que n::uln tem de liberal. E' ver·daJe que 
cxceptuarn·~e ndinnte os lentes cili:lctivos ou jubi
lados; mas, cornpt·ehende-se, poucos lentes virilo 
lle outros pnizes paL"a exerr:cr sua r:Jinica no 
Brnzil: si jubilados, jit serilo muito velhos para 
mudnr de clitn:t ; si eJI"ective;;, niío· deixarão seus 
empregos nus fnculclades a quo perten~·nm, para 
virem nqui trata r da nossa snude. . 

Esta tmica excepção :'•cruelle t•igor, não tem im
port:mcia; e o que subsi8te é e impedimento qunsi 
nbsoluto para que o prunssiennl distincte possn vir 
exercer u clinica entre nós, porque nenhum que
rerá s11bmetter-se :is condit'ões do . cstadonte 
que tem de fnzor todos os exames,dosde o pt·imeirÓ 
até ao do ultimo nnao. E i~ o me rito desta innovnçiio 
quando a dispesir.,ão t•oformada, com !JUanto muitÓ 
:mtign, era muito mais liberal ... 

0 Sn . .To.\;, ALFilllDO :-Apeindo. 
O Sn. VrscoNnr.: oo RIO BnANCO:-•.. n1ie impedia 

que medicas estr11ngeires viessem residir entre 
nós e prestassem :i nessa secicrladc os servir•os de 
sou snber c da su::t experiencin. · 

O Sn . .To.\o ALFnEDO :-0 Sr. 1\Iurqnez de Olinda 
nt~ decidiu que fossem exuminndos nn ~un llngua, 
pura facilit11r o exnme de capneidade. Ag·ot•a re-
t,·op;rudou-so. · 

O Sn. ConnErA :-Até aos exames de [)J"upnrnte
rio~. 

O Sn . .To.\o Ar.FnF:oe :-Justnmcnto. 
O Sn. VrsCONDE uo RIO Bn.\NCO :-Eu, pois, pe

diriu no nobre ministt·o, si us HO>sns yozes pudes
sonL se1· oul'idns pelo g-abinete do 1> do J:mciro, que 
rcconsiderusso o aviso do seunntecossor,nwndando 
obscrvnr vnl"ias <lisposil;ões dessa dcct•eto, o mais 
ainda que S. Ex., de :tccõrdo com .seus collegas 
t•esoJ vo~so ~L n;io é tnnis conveniente ~lls qendor n' 
cxeent·üo do todo o doc~•·to (apoiados).'., 

O Sn • .fuNQUEJnA:- .r:"t pedimo;; isso. 
O Su. Vrsaoxor,: uo llto t:lnANCll:- .. , vbto qu~ 

u SLW praticn ncttwl, no toennto no ensine, se 
rot.lnz a pormittit' rtlle os esLUdnntos dosortc•m dns 
nulas, isto é, a lll'<.'jndicar o aprevoitnmouto dt~ 
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mocldndo, r/uo, inexperiente, cnrecc que n lei n. 
conduzo fl•J o bom cnminho o niío rJuO lho nbrn 
ns pnrtn;;; dn perdi oiTo. 

Niío iiBisliroi em demonslrm·, porque pal'n mirn 
é evidente, :í vist.n dos estntutos dn E~coln Polyte· 
chnicn, qne, si n nntoriznçiio do 1851 podia ser 
invocndn fWrn ns OtlLrns ncndcmins, o govemo niio · 
tinhn o mnis fm~il fundamento legnl pnrn pr·oce
dcr· corno procedeu n respeito dncjlielln Escola, nté 
deixando de orwir .a sun congrcgnoão. 

Mas neste ponto observou-nos o nobre ministro: 
a cçmgr·egn~iio, recebendo o decreto, não se lho 
O}lJlOZ. . 

D'nqui poder-se-hin deduzir• que, por· conselho 
de S. Ex., ns fnculdndes sciontificns devem sem
pre resistit· nos netos do governo, qnnndo lhe.~ pn
reonm illc)g·nes, embora n prudcncil• lhes aconselhe 
a submissiTo, deixando correr sob n responsnbili
dnde do mesmo poder executivo os netos que se 
lhes nntolhcm monos nct•rtados c menos conformes 
:í lei. 

0 Sn. MINISTnO DO I~IPF.nro:- 0 que OU tlisse foi 
que n congr·egn~iío deu seu plmro assentimento. 

(j Sn. VISCONDE DO Rro BnANCO :-N:io é, porém, 
exacto tJllO n congTognçtlo désse seu pleno nssonu .. 
mento; ~órnonte resnlvuu não oppúr-se á execução 
do élecl'eto. E: note V. Ex. rJ ue o uecreto não foi 
mnndndo executar siniio no r1 ue di?. respeito n 
esse regímen de nwtr·iculns e de exumes; não 
qu:mto ás out1'a8 disposi(.!ões que nl~ot•mn os direitos 
dos lente~,quaes estavum cstubelecHlns pelo decreto 
de i87(1., que tom forca rle lei. 

Portanto, do LH·occciot· da cong·t•agnuiTo Ua Escola 
Polytechnica, IJUe se hotlVe corn pr·ndcnci:r, não 
se tire nrg-urr1cnto cm J'uvor ela log-alidauo elo de
creto do Hl do Abril deste nnno. 

.Admittamos, \Jorém, que :1 congrcgnoiio dessa 
escoln ou de D gumn dns ontl'llS J'nculdades np
plnudis~:e, bulesse pnlmns ao uccNto como lega
lissimo c como n ulti111a exp1·cssão dn sabcdorin 
hnm:rna e:n mntoria de instrnc()ão pttblicn. Pois 
bem, ninrl:r neste enso, ou, senador, tinhn o dir·cito 
de dizer ao noiJro ministro que não estnv:1 de nc
cõrdo corn essa corporação scientitlcn e de expôr 
os fundnmentos deste meu pnrecer; e estes fundn
mentos, r1uo türn sido nqtli :•pt•csentaclos por mnitos 
dos meus noiJres collegas e por mim, siio dn mnior 
evidenein. 

parn rr:>gerom nn Escoln Polytechnica cndoirns qtlll' 
ernm sorvidas por outros lentes dn mesrnn. Escol:r, 
que cstrr medidn não trouxe siniío urna do~pesa no 
E~tndo, sem proveito nlg-um para os nlumnos. l~m. 
consoqnencin do intitulado on~ino livro, os r:>stu· 
d:nltos não têm comparecido ás aulas dos .novos· 
lentes .intoriuos, os qnnos. entretanto, estão rece
lJondo sons vencimentos sém o menor trniJnlho. 

E os nntig·os lentes tivor·nm de prestur-se, a 
instancins de seu~ discípulos, n nlJrir· cul·sos pnr· 
ticulnrcs pnr.r stlpprirom a fnltn dn•1uellns Ji~ões, 
quo J'ornrn incumbirlns nos lentes interinos nomea
dos ern conscq nencin dos factos n que deu lognr o 
decreto do 10 do Abril. 

Eslá o govornn, como se vê, sendo ferido peln..
snns proprins nrmns. Pez-se eumpeiío do chamado 
ensino li1•rc, mns por ofliJito dc1 suas providencias. 
os ostudnntes r:leixnm do comparecer ás nulas dos 
lentes ultima1110nte nomeados e vão ouvir as liçõos. 
dos seus nntigos mestt'IJS. Este !'neto, além do im
portur em despesa in11Lil, niío dclixn de exercei' al
guma i.nnuon1:in cont1·n a nntoridntle morul do go
verno nnquelle cstaiJI)Iecirnento (apoiatlo.ç), 

Pnrecin-rnc melhor que o governo friamente 
recnnsirlerasso o ~eu neto e rcstnbcler:esse nlli ns 
cous:rs nas suas condições nol"nwes (apoiados). 

Sr. pr·osidente, o decreto do i9 do .Abril, entre 
ns sn:rs promessas lisongeirns, dispõe que alguns 
lentos nnnnalmente toriio os meios neeessarios. 
pnra viajarem c instt'tlircm-se prnticamente; que 
se d:u·iio pr·emios nos nlumnos que mnis se distin
gnirern. 

Om,eu peoo liceur;n no nolJr·o ministt·o pnm dizot• 
r1ne niio cnrccinmos do promessas deslo genero, 
r]tle jú :IS tinh:rmos; o quo pr·ccisa:nos ú que el!as 
se exocutclm. Os estatutos d:1 EscolnPolylochnrcn 
concedem um Jli'Oillic no~ lentes que redigirem 
compcndios, que sojnm julg-ados. uteis no ensino. 

O Sn. JoXo ALF'Jumo :-Todos os outros tambem. · 

O Sn. V1~CONI>r.: no H1o BnANcc : - Pois bem, o
Sr·. Dr. Villnnovn l\l:whndo escreveu um compen
cl i o sobre 11011 tes pcnsis, o S1·. Dr. Snldnn hn da 
G:rrnn cSCI'OVert outro solJro botnnicn, o Sr. Dr. 
P:ruln Ft•citns, sob1'c estradas de J'ei'I'O, e nenhum 
dellcs obteve ninrla de !'neto o prcmin n que tem 
direito. 

O Sn. AF'l'ONSO CF.J.~o (minist1•o da {azmuut) :
Todos ellos cscrevcl'nm lm mnilo tempo. 

O Sn. ViSCONDE DO RIO BnANCo :- O governo 
niio tem d:rdo tlrcmio nlg-urn. Alguns des~cs fnctos 
siio recentes c est~o dependentes do dccisuo. 

(lia al{Juns apm·tes.) 

O gOI'OI'llO uiio tinhn autorizn~ão pnrn fnzot· o 
que fez ; ~orp1·ondeu a sociod:1de lJt'nzileirn com 
esse l'nmoso clcci'oto, o, o que ú mni~, irrogou 
umn gr·nve otrensa n:io sómente no Senado, n esta 
corpoi·a!.'iio de vel !Jos, mns nl.ó :i cnmtH'n· dos de
putndo:<,:'l stw predilecta, ti filha de suns entra n hns, 
deel~>rnntlo·a incompetente pnrn legislar sobre 
nssumpto t;io vi tu! pura o progTcsso mor:rl e poli- Etl niio questiono sobr·c o tempo, não IJUero cen-
tico de no:;so lllliz (apoiados). · sm·nr· súmentc o gnbineto nctunl ; nmrmo o fncto : 

Eu fiUei"O vilt• n mmwit·n como n cnrnm·a dns do- n lei nntcl'io1' j:í eoncodin tu:! o is~o, mns ponco ou 
putndos, si o nobt'l:l ministr·o Be dirigir do prcfú· qtwsi nnr:lu se tom renlizmlo. 
roncin a olln, resolvo n questfio r:lo compotencin e l'OI'tnnto, de qno sor·vo essa nova disposiçiio 
do deeúr·o, CJll:ltHIO tenlw r:lc conl!cccr do uc~•·cto do dOCI'tJto de i9 rio Ab1·il 'i' Ag-crn mesmo neste 
de i9 do AIH'il. Apcznr· dn influencia rJUc soiJt'O Ot't'mnento so supprimo u quotn u~.·stinatln :íqnelles 
nós cxor·cn o o.~pirito pnrtidnrio, npoz:rt· dus l'rn- promios d~s lentos o :ís ving-ons do iustrliC(.lllo que 
quczns qne n nllinnc;:r politica nos impüc, cu nindn se conccdwrn, como rú1:omponsn dtl honr•u, nos 
OSIH·rn qrw 11 crrmn!'ll dos doput:ttl'?s, ~litrnlo do de· :rlumnos que m~i~ se distinguissem cm cn~a U!,il 
cretn 1l1J li! do Abril, snii"C n snu dig"liidur:lo, sull•o o dos (llll'SOs dn Bseoln Polytcchnicn ; o nté hOJO nuo 
dúcóro do J1"I'In1ncnto brnziii.'ÍI'O, roivirrdiquo o rcs- se tem torn:nlo elfo1Hivn ossn dispos/fliío. 
peito :'1 con,:tiluif'.:co e ús lei~ r:l·~~te pniz (apoiarlos).l Deixemos-nos, pois, do promessas que niío se 

Devo nqui ini'Õrm:Ir uo no!Jro ministro, si o não curnprum ou niTo siio n(:tunlmento oxorJr:rii'Cis. E' 
snJJr, IJUO a nomont'iío do vnr·ios lcnlt's interinos nocessnrio qno n JWinvrn do gc\'Ot'no, o sobretudo 
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a dos legisJudores, sejam umn realidado, e não pro
messa vii, simples cngõdo :í popularidade. 

Sempre qutJ se tem tratado da suppressiío da 
Escola de minas na província do li'Iinas Geraes, 
não tem faltado quem acuda logo dizendo: Si hu 
necessidade de uma supprcssiio, supprima-sc o 
cur~o de minas da Escola Polytechnica. Em :1877 
eu tive a honra de oppOr-mo a essa extincviio pro
posta e votada na outra camnrn. Acamara dos de
putados, reconsiderando o sou acto, concordou com 
o Senado cm que se mantivesse o curso dn Escoln 
I>oJytechnicn. Agorn o nobre ministro do Jmperio, 
trotando da suppressão pt·opostn pela comm issão 
do Senado, m•g-umenta do mesmo modo que cm 
:1877: n supprimit·-se uma das escolas, seja n da 
Escola Pulylechnica. Eu peoo licenon no Senado c 
ao nobre ministro para repetir o que naqucllc 
anuo disse: 

O curso de minas da Escola Polytechnica está 
alli muito bom collocado (apoiados); porque é uma 
escola ccntrnl, e a mór parte das suas cadeiras 
pertence a outros cnr.•os, de mnncirn que só por 
si niio faz dcspesn maior do que a de dons lentes. 

Niio ha, pÇlis, razão .bastnnte !)ara ;;upprimir esse 
curso ceutr:J!, (jUe ja tem. dado .dJSCJpulos apro
veitndos, um dps quues está regendo a cadeirn de 
minas. 

A FratH;a tem a sun escola de minas estnbcle· 
cida em Pariz sob a direcçiio do sabio Dnubréo, 
mas possue tnmbem escolos departamentoes e 
espet:iae~. 

Si tt·:,tnssemos neste momento de crenr uma 
seg-nnda escola de minas na provincin de Minas· 
Gerttes, eu t:1lvez pt•opcndesse pat·a qne se prefe· 
risse n crea,ão de uma escola agrícola; creada, po· 
rém, essa cicola a tanto custo, niio me parece con
veniente destruir agora um ostaiJelecim~nto util ... 

O Sn. ~uxrsTno DO Ili!PE!IIO:- Estou do perfeito 
accürdo com V. Ex. 

0 Sn. VISCONDE DO Rro. BRANCO:- ... que, si 
não tem nctunlmcntc muitos discípulos, mai~ 
tardo poderá ser dos mais proveitosos. Não ha 
lluvicln que o .Brnzil tem uma gTando riquezn mi· 
l!ernl, para cuja explora~Jiio nos falw pessoal habi
litado. 

O Sn. F.JmNANDES DA CuNHA:- Devemos crcar 
igunes estnbelcc:imcntos em muitas das proviu· 
cias. 

0 Sn. VISCONDE DO Rro BnANCO :-Eu, pois, de· 
sojando acompnuhar n illustt•o commissiio no plnno 
de economia que propüz, lhe peço Jiconça para 
divergir nesto e cm outros pontos de pequena 
importanciu, si isto níio inllnit' no rosultndo lle 
seus calculas, pois, comprellendo que elln quer 

. cheg-ar a um Hq1 dign~ !los louvores do. S!"nado, 
que ú vet• si pudo :J!Ili'Wr o povo brnztiCll"O du 
grando carga de impostos que o ort·nmonto trouxe 
da outra cnmnra. 

'l'nmllorn mo parece que o Instituto Commercinl, 
que a cumarn dos deputados extinguiu o que :1 
commissiio do Scnndo pr•ocut·ou sulvar, deve ser 
mantido sob condkõos monos t•cstrictas du qLto a3 
do paJ•ecoJ', quanto ás duns c:1doirus do cconon}ia 
politica o direito commorciul. Pelo menos é pt·ucJso 
quo o ensino da ccoHomia poliliéa niío soja s:tcri11-
cuc1o no do diL'Oito commcrcial. Os nogocwntos 
carecem mnis conhecer os J)['iucipios dn Stlioncin 
economica elo que u thoot·ia do direito morcantil, 
parn o qnnl têm ellcs nuxllinrcs entro os homens 
proJJssionnos. 

. . 

A economia politica, todos nós o sabemos, é llojo 
reputnda tfio necessuria a todos os cidadãos, que 
ns suas noções mais elementares são onsiundas até 
nas . escolas primarias dos povos mnis ndiantndos 
no~ to nssumpto. 

Eu, pois, votarei para que permaneça n cadeira 
de economia politica, podendo o seu professor ser 
encarregado de dar noçõos de direito cornmercial, 
no caso do se (runrer supprimir a cadeira especial 
desta disciplina. 

Parece 11 no o ensino dns linguos mais necessa
rias á vida commet•cial niio é escusado nuquelle 
estnbclecitncnto; todavia, cu não me atrevo, só por 
mim, n contrariar n emenda suprressiva proposta 
pelos .meus nobres coJiegas, membros cln com missão 
de ot•çamcnto. E' verdudo que o inglez, o francez e 
o allemiio, linguos vivas, que alli se ensinavam, 
podem ser aprendida::; em estnbclccimentos par
ticulares ou publicas do instrncção secundaria ; 
mas note-se que aquello Instituto é dr:stinndo aos 
homens do commercio, não só jo\•ens, mas tam
J;Iem.adultos, c qnc as suas nulas siío frequ!)ntudas 
U nOite. 

A facilidade qne oJforccem os outt·os cstabeléci
mentos do iustmcção secundaria nfio pôde ser 
alle;.rndo p~ra priv"r os nlumnos dnquelle Instituto 
do ensino das .línguas mencionadas. São homens 
do commercio, que não podem dedicar-se no as
tudo sinão á noite, e de noite os estabelecimentos 
de instrucção secundaria, quer pnblicos, quer 
particulares, não estão nbertos. 

Tenciono, portanto, si a nobre commissão me 
pet·mittir, votat• para que a· reclucção não vá tíio 
longe. 

A Repartição de Estatística tem do ser extincta 
poJa emenda da outra cnmara, sondo este serviço 
annexudo á repm·tiçiío do Imperio ou á da agri
cnltnr:J. · 

.Eu chamo a attonçiio do Senado e do· nobre 
ministro para este modo de legislar. O governo 
quer autot·ização para reformar tudo; .i ulga que 
tlldo quanto se tom feito é defeituoso c que elle 
vai fazer a I uz. . . · 

O Sn. At'FONSO CBLSO (rninist1·o ela fazenda) :-Não 
apoiado. 

0 Sn, VISCONDE DO RIO .DllANCO ; - ... Vai me• 
lhornr tudo, e que aquillo qno em muitos nnnos 
de experiencia niio se tem conseguido, clle o. con
seguirá agora, fm:enllo da noite pnrn o dia obra de 
·perfeito acabado. 

Conccdnmos por um momonto essa rnt•issipla 
capacidnde nos actunes Srs. ministros; mas entllO, 
pergnnto en, porque não resolveram ain.d~ cn~re 
si csto gravo problema, qual dos. c!ous lllllll"'.tO~IOS 
deve reccbor o nnnoxo du Ropart1çao ele EstatJslJca! 
si o do [mpcl'io, si o da agricultttro? Porque n le1 
ha do tovnr ostll disjnnctivu, esta duvida? Isso qu~r 
dizer qLIO o g-overno, qnc qnor reformar tudo, nao 
pensou ninda ))Olll sobre o caso desta reforma ; 
uccilott a cxtiucçiio, sem snbc1· ni.ndn o que ha elo 
fazer por elln para que o serv1ço que os~nvn. a 
onrgo dnquo!JÚ ropnrti~:ilo não desnppnreça mtot
nm~~. . 

Emllm rosolvnm os nobres ministros depoiS 
de 11rofmÍdn moditnção, si o ministerio da agri
ctlllut•a, si o do Impurio ú que dnvo continuar com 
o s>;rvico 1lu .C:stutistica; mns o que poço no no
IJro mi,iÍistro do Imper!o, om not'!_le ele. interesses 
ossoncJaes do nosso ptuz, ó que nuo don;:e ncnb~r 
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com os tr::dwlho.; da Estatistica, que apenas come· 
çnvam entre nós (apoittdns). 

Nfio h a paiz civilisndo rpte olhe com indifTerençn 
pnrn os dados ostntistico~. e nós estamos n este res
peito :nn•z•ttiissiuws. Mesmu n estatistica dn po· 
pulnciio. :1indn não a temos completa ; temos o ro· 
ccnsên111Clo l.o feito cm ·l 872, e isto niio basta para 
dnr·nos perfeito con heeimcnto dessa ordem de 
factos st•Ci ~os. 

O Sn . .Jo.Ao ALI'HEDO :-Nunca bnstou cm pniz 
nenhum. 

O Sn. VJscoNrJJ~ no nw 13HANco :-Em nenhum 
pniz um st'> rocensenmento pôde servir de ba·sc ios 
compnrnr;iie~ e concltlsiies n que osi'e trnb:1lho c\ 
destinado. Desse unieo recenseamento moderno 
nos fnltnm ainda os rp1ndros p:tmines e ns taboas 
compnrntivas, o que tudo importa um serviço pe
noso c l'OCJ ucr posso:.>! idonoo. 

O Sn. ANTÃO :-E muito delicado. 
0 Sn. VISCONDE DO llro DnANCO :- Nem iSSO 

est:'t nimla feito entro nós. Niio temos cadastro, 
niiu tumos estntistica :og-ricoln, nem industrial, 
nem cottw>et·cial. Nosso,; tJ•n!Jnlhos do eslntistica 
official so~ t•eduzem nos dns alfandega~, hojo allsor
vjdos no Thesouro, quanto á cabotagem c ao com
mol'cio mn!'itinw juternacion:d, o ao rnencion~do 
recens•!:JnHmto de. :1.872. 

O rcg-istr•J civil niudn c~ tá por fazer; niio co
nhecemos qu:ol ú ll estati;;ticn dos nnscimeutos e 
obitos, sem a qt1:1l n:io podemos conhecer o mo
vimento 11nnunl de noss:J popul:•çiio, si esta tende 
a crescer ou a decrescer; faltam-nos muitos outros 
dados neccssal'ios. N:io nbusnrei dn paciencia do 
Sen~ilo, insistindo sobre estn mnteria, tJ>Ils oe
corro-me nm f:octo, que pt·ova bem n vant:ogem da 
cstutislien. e peço Jicunt'" pnrn J'Cferil-o. 

El/;:a!l~rh Watso# tJnha prophetisndo desde J~W, 
qunl sena :.t pOfJU1nçao ununa ilos Estados-Untdos 
du Anll)ricn, e. sua famosa prophecin se foi reali. 
znnclo, nproxo mudamente, n lé 1870; mas então 
comcc;ou a fitlhn1·, e n estatislicn, CJtlC logo procurou 
dcscolwi•· :> cnusn, rer:onheeeu que os nnscimentos 
já nií•• cstav:mt cm rcln(;iio com o numero das mu
lllorc•s CIISIIdns e dnqtwlln' que se nch:wnm ctn 
idmle du o set·. Os homens que se inteJ'úSSlllll rwlo 
futuro d:oquellcs Estndos virnm nssim que o elo· 
tllünto pr,•pr·intnenll! ntnot·icnno, o Yanke(J nntivo, 
te!l!Ji:t :.o dilllin~li_r, '-' que OJ':o IH!Ia instJ'Il.eçioo llll· 
biJcu, pelu pohtwn do rn"stre de escola, como n 
chnrnuva Iord 13rougham, que deviam mantot· o 
cnrneter nnciunal, impedindo que o element!l cs
trnng-ciro vi osso n JH'cdornin~~r. 

No Brazil ustHnlu.~, n l'espcilo d1! o~totisticn, com
plctnna•nto na~ treva~; entretanto, quuntas quos
ti"it·~ n!lt:dnistrnl.ivn~. economicus e politicus de
pt·udelll dos fnctos que olln deve colligiJ·, discl'i
minnr e o/l'eJ'OCet· :i considei·nçiio do leg-islador c do 
gove1·no I 

Pe{~n, pois, f'nenroeid:nnonto no nobre ministto, 
como utn S<J:·vir;o rulev:mte que ollo púde pt·est:tt· 
n nosso pniz, rpHl 11iio nb:ondono os l.t':dJnlhos elo 
estlttistica. Qn:olqner 1pw sejn o ministerio, on 
:ttnda <Jlle se repm·tn pot· dill'erontos minist.•rios, 
conve11t que niio llqrwrnos ntrnz do ultimo pniz ci· 
vilistHlo do nosso soculo. 

'-' Sn, JoÃo Ar.t'nimo:-Esso serviço rcrfucr uni· 
duuc;. 

O Sn. VrscoNDE no Rro BnANco:-Seguramente, 
o llcn subentendido que, nindn dividido, esse ser· 
viçÓ déverá ter um centro. QunncJo, porém, nssim 
não aconteça, que ao menos appnreçnm os trabn· 
1l1os parciacs, pnrn que os pnrtieularcs possam 
rcunil-os e conrrontnl·os. 

Sr. presidente, creio que uma dns primeiras ne
cessidacJes do Brnzil ó o melhor11monto do ~eu es
tado saniturio (appictdo_s). O nosso. r:.niz es~<í com 
a repul:açiío do epHiemtco ; as. notwws. pewres a 
este J'espeiLú ~e propag·a111 pelo tt.de;;rn•lJhu cuu1 Uí!HI 
•olicitnde admirnvel, c siío ilivulgadns poln Europa; 
~ntretnnto que qunesquer noticias fuvornvrJis, de 
factos ·nqui occorridos ·e attí n propria vordnde 
qunnto lto estado sanitnrio, niio se publicam ulli, ou 
se publie11111 tnrdin o mui in!·ornplr:t3rncntc. · 

O "OVerno impcl'inl tc·m cm gr:ondo parto culpa 
cJisto~ porque não habilita em . tempo 2s seus 
agentes no exterior com todns as mformnçoes pre· 
cisas para que poss:om restabelecer a verdade dos 
!'neto~ divuJn·:or tudo o que possa l'nvorccer o nosso 
crec.!ito e dlll!" uma verdadeira idéa do estado de 
nosgn civilis~wão. 

Po1· exemplo, uma Llas economia;; do g-overno 
m:tu:d foi snppl'imir n pu.blicação q\le. pela secr~
tnria de estndo dos ncgoctos estt·nng-ctros se fnz1a 
dos documentos diplomatir;os e consulares. Et•a 
uma despesa pequena, o a publi.cidadc <: cone!}!'· 
rencin desses doeumentos servwrn de mcentiVO 
aos nos~os ngomtes, tr11zinm inform:wõl!s muito 
uteis aos legisladores o ao gO\'er~1o, e ernrn nté 
ntlrecindas pelos g-oYernos cstr:mg-etros que t!'ocum 
comnosco callcc"ões dessa natureza. 

Essa despesa • perg1ena, talvez de :3 n ~: 000~ 
por anuo, sopprimiu-se; mas cu hei de perli1· sua 
rcstnumçiio no nobre ministro dos negocias es· 
trnngoiJ'o,;, si tiver a fot·tunf~ !lc vêl-onestu .casa. 
E desde j:í rogo ao nobre mn.H~tJ'O d~ l111per!o e a 
seus collegns presentes que VeJnm st lw .n~eJO de 
continuar aquolle trnbalho, que orn letto por 
funccionario mtlito dedicado, dit•octor de uma dns 
secções dnquell:o secrctnrin de Estaclo. 

Pot· mottvos de mnior poso, dc,claro tombem no 
nobre ministro que, si. d nhi não vier ni·gun~ento 
pnra n crençiio de novos tmpostos, cstotl rosolvtdo n 
<~uxili<~r S. Ex. com o mou voto, pnt'n qtw possa 
nttoniler :is condições de nosso estado sanitnrio, 
mulhor:mdo-:ts t<~nto rgwnto seja passivei. Ostra· 
bnlhos desta nalureza não podem ser feitos d" 11rna 
vez; ú preciso que haja um systemn c que este 
sejn Jovudo it prntien com perseverançn e boa von· 
tnde. 

Neste intnito, o primeirn cousn 11 l'nzer, por outros 
termos, o que o nobru ministro pódo renlizn~ rncil· 
mentiJ é procni'lll' um nccôrdo com o p!'llstde.tte 
cln canÍnr:• municipal da c.:Orte. Holit•o.me :í cur1.e, 
JlOI'r{ue pela capitul de um pui~ se jt~lg-n de todo 
ellc c é este o c•Jntro do Tmperio, nqut vem ter a 
maior parte dos estr:mg-oiros que visitltm o nosso 
tcrritm·io. 

O nobre ministro póde cnloncler-so cnm o J)resi
rl•:nto da catnnm mnnicipnl, que lh!J não ~ sus· 
peit<J, CJ'Cio cu, qne lhe •lovc .ser muJto_dorltcndo, 
nllm de ve1· si cll•• nsn dos meiO< que ost:oo no seu 
nleaneo n bem ilo asseio dn cidndo o rl:t SIIUrlO de 
seus hnhitnntes. 

CJ•eio qtw pelo tuinis.terio d~ Impel'io, 0~1 por 
outro m:l!ldOLl·St' tlomoloi' umn• casas que tmhnm 
sido c;onstl'llidns PI'O dsori:omente juut_u ao caos do 
lurgo do P::u;;o, c cujos contratos osti.IO findos, A 
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dem9li~•~o ordenndn devo ter pOJ' criusn a melhOJ' 
ventll:l()aO ilaqneiJn pm()a, e tnlvc?. tnmbcm o sou 
aformoscromonto; mas n camuJ•o municipal recebeu 
o uvisn do govomo, olou·se por inteii'Odn o nado 
fez; ns 1:ousils eonr.inunm e p:orece q,;e continua· 
ruo àeo mesmo modo. 

0 Sn. AFI'ONSO CELSO (ministro da (a::cnda);
Ni'ío, senhor. 

O Sn. ViscoNoJ~ no Hro Bru.,vco:-Si o governo 
niío tinhn l'or(.'n parn dnr cumprimento ú suo or
dem ... 

O Sn. AFI'ONso CEr.so (miuistfo da (a::anda) :
liarcnu-se um prazo, c scriio demolidos logo que 
ternlino., 0ssn prn?.o. 

O Sn. VJ~CONDE no nro BnANco :-E os arrondn
mentos j:í niío estiío findos? 

O Sn. AFFONSO CEr.so (ministro da (a::cnda) :
Foi preciso dnr tempo para rrno se mudem os que 
l:í cstiio c~trbclecidos. · 

0 Sn. VISCONDE no Rro BnM1CO :-Fico satisfeito 
com a informaçfío do nob1·e ministro, o eu nfío 
tenho pleno conhecimento do fncto; 

O Sn. AFJIONSO CELSO (ministro da (a::cnda) :
Gumnto a V. Ex. que, findo ·o pra?.o, se ha ele 
arra1.nr. 

O Sn. VrscoxnE oo Rro BnANCO :-Eu desejo fJne 
se l':~"n tndo qnnnto possa mel h orar o aspecto e 11 
salnlirirlndc desta grnndo cnpi ln I. 

Niw sei de que eclificio se trata nem quem são 
os seus ialeross:odos: i'oliru-me uo <JUll li uas 
gazetas. 

O Sn. AFI'ONso C1u.so (ministro ·da (a::cnda) :
Estimo ouvil-o neste ponto. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BnANCO :-Pe()O tambom 
ao nobre ministro do Imperio que nos diga quando 
tcr•JJIWS o novo mntadonro destn cidade, quando 
dcsnppnrtJcerü aquollc grnndo aleij5o que estít no 
caminho de S. Christovão? 

importnncin do arlinntamcnto, niío podia rleixnr de 
trnze1· g-raves embnrnços :i cmprezn, quo niio dis
punlw r.le gTandcs cnpitaes c oncontmva o mer
endo monet:u·io cm circumstancias diJiiceis. 

E' passivei quo o em ru·o1.nrio nfío cnmprisse ns 
condi~'õns do seu contrnto e fo3so cnusn principnl 
do nrrnzo dn~ obr·as, mas o governo t11mbcm tom 
culpa nisto, porqne nüo procurou activ:•r os trn
balilos em te1npo e deixou subsistir um contlicto 
permancnl<1 entre os empreiteiros e o engenheiro 
Jlscal, o rrne niio podin doixar do ser funesto nos 
ompr·eitciros e prejudicial tum!Jem á populnç~o do 
Rio de .raneiro, demornndo a conclusiio daquella 
obra inüispensavúl e urgente. 

Quanto ao jnrdi1n da praça da Acclamação, creio 
que o ;.;nvernojít levanton-Jho o interdicto, jil nbrin 
miio da pequena e•·onomia fJUe retnrdOJl tão util 
melhoramenl.o. Mo parece que esta obJ'a interessa 
muito :ís boas condi<;õcs do estado sonit:1rio desta 
cnpital (apniado,ç), E aqui. devo oi.Jsen•nr ao nobre 
mi11i;;tro que, ad\•ognndo 11 <1nusn da snúdepublica, 
niio trmho em vista sô n capital do Imperio: dc.sejo 
que o governo olhe tnmbern Pt•rn as outrns Cida
des do Í!OS~O lif.oraJ, CjUe têm sido flagel/ad:os pelas 
epidemias. De outro modo· niio eonso;.;niremos 
acaiJar com ns qlwr·euten~s que embnrn(!llllJ o nosso 
com rnercio, e com os terrores que nfug·entnm de 

·nós a grande numero de ernigrt1nLos. 
Sr. pm;;idente, não posso tcrminnt· este meu 

discnrso sem pedir no nobre ministro que nos 
dig-a si, no c,;pnço de tempo decorrido nté hoje, o 
n·overno tem recel.Jido al:;umus informnvlí<>s sobre 
õ tris~ü ilCCn~echncn~:.} Uv ~L.ollúU .. ll, u~ lj\.l.U t~\·c
mos noticia pur lelog-ramma elos amigos da 
victima. 

0 Sn. CANSANSÃO DE SrND!DÚ (presidente do con
scllta) :- O chefe de policia e~t:1 syndicn~do Qos 
factos. Logo que o seu relntorto chegue ns mnos 
do governo, o nobre scnndor o terá. 

O Sn. VIsCONDE DO R r~ Bn_ANCO :-Q no!Jre pre • 
sidento elo conselho, cn.rn mformaçuo ngradeço, 
mo permittir{t fJUe lhe dign que, qunnd~ ouv! 01 
outro di:1 u decJnr:lção de S. Ex., ~que1 mn1~o 
penalisado, pot·que S. ~~x .. n9s d1sse _q~w 1a 
expedir um to>logrummn extgmdo notJCUl do 
fncto. 

0 Sn. CANSANSÃO UE SINIMJ\Ú (p1•esidenta do Cl>n• 
sellto) :- Ào juir. de direito da comarca. 

Dir-sc-hn quu n demora desta construcç5o, que 
j:í devia estar 11nda, não é culpa do governo, mns 
dos ompre?.nrios, IJUC t'ultnram :is condições do 
conLmto. Nilo quero enLrar IHILli no exnme desta 
qucst5o ; . não me pr_oponho ton~nr a del'csa . do~ 
omprcz:u·Jos. nem. set. mesmo ate que ponto ci.Jes 
sejm11 desculpuvcJs. 1\Ias, recordo-me ele ter l1do 
ncis jornaos que lw mnis de um :mno o nob1·o 
ex-winistro do Imperio entendeu quo era um fncto 
iujustiflcavel da parte de UJu digno antecessor de s: Ex., um ministro conservadO!', os ui visto, o 
ter udinntudo a esses cmprezurioJS tiO: OOOfií coJ~o 
inclernniz:wão do deo1orns nos p!lgnmcntos, c n:~o 
sei mesmo· si do ouras qnc ncci·c·sceruru :10 con
trnto. Eu pe1·gunto 110 Senado: ó consa nunca 
visLn que, uão digo só un1 g·overno, n1ns ntt! uu1 
particulaJ·, adianto ao sen empreiteiro nlguma 
cousn por conta tio preço dn obrn coutJ'atada? 
Como, pois, se julgou que era i!le;r:JI, injustifi
cavol um ndi:Jntamento no ompreJteJro por coot:t 
<lo sutl contrato o cOJ·no indenmizn('iio de prejni::o~ 
euja ca LlSa orn o g-overno ? 

O Sr .. YISCt'NDE oo HJO BnANco :-g cu quizera 
que o nobre presidente do conselho de~de logo 
tclt•grapha,;se tiO pyesid~nte d~;~ provinei:~, no d91~
n·arlo do governo Jmpt>rJnl, dtzcndo-llw energu~n-

. nJCnte; s-i é verdndc (demos CJUC Um facto :lSSJill 
nnnunciado possa SOJ' inteirnmcll;tO fnlso), cn!llJll'fl 
pror:cder com todo o rigor da lo1, J1!lrCJ~le nu o ha 
considera.,ão nl,...umn qne pos~a JllSI.•flcnJ" um 
nttentado sc:mclhnnte. (Jlfuito bem; 1nttito bmn.) 

O 8n. l~Aus·ro DE AaurAn:-Um adiantamento que 
tinha garantias. 

0 Sn. VrscoNDE DO Hro BCLANCO :-4- exigencin 
<lo governo; flUO obrigou o emprozai"!O :1 entrar 
imrn'odiatamente para os cofres publwos com a 

O Sn. CANSAN~Ão nr~ SrNmnú (presidellfl! do con
sellto) :-Apoiado; qnundo soube-se. aqu1 o. fucto, 
j:í o chMt~ liO policia tom11va cnnlwc1mento dollc. 

A discussão ficou adiadn pela hor11. 
Hetirou-so o SI'. ministJ'O com ns mesmns for

mnlidados com que fórn recebido. 
o sn. Pm~smmNTE deu para ordem do dia 19 : 
A mesma j:.í designada (menos a discussão do 
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parecer sobre n nomenção do dous senadores poln 7'0.• sc .... iio.can '10 de AgoMI;o de 187'0. 
provincin de S. Pnulo), n snbcr: 

1. • ptwtt• (até ás 2 i/2 ho1·as). 

Continnnção dn 2." discussão do nrt.. 2 .. " do 
projecto rlo lei do orçamento pnl":t o excr!JU?IO <!c 
:187U-i880, relntii'O :is despe;;ns do nHnistorio 
do Imperio. 

2.• parte (ás 2 l/2 hor·as ou antes). 

3." discussão das ·proposi~õos da camn1:n dos 
drputados, do corrente anuo, n. 229, nu~ot•Jzanqo 
o ;:rovei·no n conceder. ao pudrc FrmlCI~!.!O Jou_o 
de Azevedo, lente substituto de gcomctt·w · c al'l· 
thmetica do Collugio das A1•tes e prot'l,lssor de geo· 
metrin no Arsennl de Gnerra elo HecJfo, um nnno 
de Jicençn. 

N. 208, autorizando o governo a numdar nd
mittir D Jllurin Aclelin de Oliveil•n n exame do 
curso dÓ obstetrícia da Fueuldade de medicino do 
Ui o de Janeiro. 

N. 2(1.8, de 1877, considerando D. Rita llfnggessi 
Pinto nptn pura receber o meio soldo do seu 11-
nndo murido. 

2 .• discLlssão do projecto do Senado, do ç:or
rente anno: 

Lctt·n B, declarnndo que serão consideradas 
de scgundn cntr:tnl.!in as comnrcns que nctua1· 
mente são de primeira, cujas srldos ou cstrJjam 
cm portos servidos pot· vnpor 011 estejam situadas 
a menos de, 60 kilometi"OS de vins-fet·t·cns. 

Letru H, de<;larnndCI que o favot· conce<lido pela 
lei de 2:2 de Jnnho de !866 ó extensivo ás llllws 
dos olllcinos do exercito e dn armnda fallccidos 
antes dn promnlgaçüo dn mesmo lei. 

1." discussiío do projo!.!tO do Senado, letra r, 
do corrente anno, declarnndo que us pensões con· 
ceditl:ts por se1·viços relevantes aos sOJ·vidorcs do 
Estado, cm sua vi !ln, não so suspendem, rjunos
quer qne sejam os cnrgGJs fJUO occupem. 

2 .• <.lis•:tlssuo das proposi~:õcs ela camm·a dos 
deputados: 

N. :186, npprovnndo o contrnto celebrado pelo 
govt•rno com a Jlma:o1t Ste<tm Navi{Ja-tian Cmn
puny Lhnited. 

N. 20:2, mandando qne ns di<sposiçõcs do de· 
CI'eto n. !28ü tlo W de Julho de !Bt.iü se fnçnm 
extensivas aos demais ompi'Cgndos da cauwrn 
munieipnl. 

Lü\':ln!Oll·SC U SCSSÜ1l :is :J l/11 !toras da tUl'!h~. 

PnESJDENCIA DO Sn. YI~CONDE DE J;\GUARY. 

SUlf:\IARIO.-ExPEor~sTc.- Duas proposicõos da. cama•·n. doi 
~1·s. duputadol'!, sondo umu.sobro ilitmção do tliroitos á. umJrrotHI. 
Juudn.lla por JosO l\lot'l'il'n do. Silva, u n outl'a solu·o a jJUJltdto 
da llu.rouuzu. dco 'J'aquary.-Doull ll~•·ccoros, sondo um da 
comrDJIIiiio do fazondu do Sonado sollro a JH'oton!iitO do 
D. M;"ria do Cu.rn1o Ando roLo Cor•·tla, ''iUVIL do nlforus Jfcr• 
culltuo JOIHluim Cot•rõa, o outro du. commistJão do consli· 

~:~;~ !i'nbN~~~~~~~~t,ic,~~ ~~~~~c~!f!odc~uNod::!oJ~~i~o~~~';,ftJ~; 
Homens, Ua cid;ulo du. lJaga;;orn, om .Minas, u om ouLa•a~:~. pu.
rouhias.-Nugoclos do RioGI':uu..ln elo Sut .. Dh;cul'liO c l'il
quurim,cnto c.Jo Sr. llarl)O t.lc Cotcgipc. J\pprcvnçfw Uo 
l'OCfUtJrunonto.-I>numm.A I•Au·re UA on.uK~t uo UJA.-Ot·ca
mouLo do Impurlu. Discut'MOH doti Sl'.s. ministro U.o llllJIOrlo 
o Daut.as. 

A's :l:l. horas <la mnnhã fc:c-so a chnmnda e 
aahnram-se Pl"csentes 21 Srs. senadores, n saber: 
Visconde de Jnguary, Dias de Carvnlho, Cruz 
1\Iuchado, DaJ•ão do l\famangunpe, Chichorro, Luiz 
Cilrlos, Barfío 'lo Cotcgipe, Pnranflgu:í, Correia, 
Leilão da Cunha, Leão Vcllozo, .Taguaribo, Barros 
D:ti"I"cto, .Junqueira, Visconde de Mnrilibn, Ri
beiro da Luz, DiOA'O Velho, Visconde do AIJaetrl, 
Uchôa Cavnlcnnti, Mendes de Almoidn e Paes de 
Mendon~a. 

Deixarnm de comparecer. com cousa pnrtici
pndn, os Srs. Diniz, Bnriío da Lng·unn, Condo de 
B~cpcndy, Dnquc de Caxins, Octaviano, Silveira 
Lobo, Almeidn e Albuquerque, Saraivo, Fausto 
de 1\guinr, Bm·i.io do Mnroim, Visconde de Bom 
Retil·o e Visconde do Rio Brnnco. 

Deixaram rle compaJ•ecor, sem c:~usa pnrtici· 
pnda, os.Srs. Barão du SoL1z:1 Queiroz c Visconde 
de Suassunn. . 

O Sn. 1.0 SECRETALliO deu contn do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Offieios: 
Do minislCI'iO do CSti"Ull""Oii"OS, de 18 do cor

rente, nccusando o rccebinfeuto de tlous officios 
fJLLC foram dirigidos pelo Sr. presidente de Se· 
nado :10s das cnmnms dos dignos pares e dos Srs. 
depatados do Reino de Portugal. . 

Do J..• secretario du camarn rlos S1·s. deputauos, 
de i6 do cm·rontc mcz, communic:mrlo fjUe con
ston á dita cnmara ter sido sunccionndo o clecJ·cto 
cl!l n>:semblén get·ul, n!Jrindo no governo um cre
dito supplemontnr c ex:I:J•norclinnrio parn ser np
plicnclo :i diJTcrentes verbas.- Ficou o Senado 
tnM:irado. 

Do mesmo sec:J'Ctnrio, c ele igLllll rlnta remte· 
tendo ns segnintos· ' 

P1·oposlções. 

• A nsso1u!Jlén gct•al resolvo: 
" Art. 1.0 O govel'llo ú nutoriznclo 11 cow:cdot• isen

(;ÜO llo qit·cito.; ele impol'tnção, poJo ospnoo de dez 
unnos_, _a todo o mnleJ•iul, coruo barcos, m:rchinas, 
utun~riJOs n.fOI"I"O~, niiHln niio is.entos por Joi, o 
que '.o tlostllllll" u OlllJll'usn, socJcdude ou com
panl!Ia l'nuclndn por .José :Morcirn rln Silvn pnl'n o 
serv1ço _ tlc nnvog-açuo IIL1viul dn lH'ovinein do 
.Marnnlwo. 

-~~~·,n.- ~... . ··:-- . .. 
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~ES~ÃO 7EJ.\:l d.'9 DE ~GOSTO. 

.. ·Art ... 2 ,'" Ficntn ,rovogndns :as •d·isposiçües ,em 
contr.nr·io • 

.. Pncodn·camnrn·dos deputodos•em JG·do Agosto 
de 187\.1.- ·Y.i-scontleúlc PuailoJ .- Joslf Cesw<ifl de 
Ra1·ia . .1Llvim.. ·- Tltomaz Pornpetl tle :Souza 
Brazil •• ·• 

. c A nssomblón goral.rcsolvc: 

·« l\:l"t. :t;• -<\ pcnsiio ·do 7.20~·nnnun.~s. ·concedida 
per llecr·eto d.e 8.de "Nnvembr·o<do 1l87G, IÍ Bnronezn 
iltl :ruquar,Y, •vitiYn •do •llu·rão •do •mesmo ·nome, 
flcn.e!e.vncla.n a ::~oo,~ arr:nunes cm •ntt,mr;ão •nos 
dlstinctos sHrvif;os pre,:tnd •S ·na guerra contra o 
Par•m:uny por· sctl li lho o :llferes Jorio ·Cin·ietino · 
.iJo :Cnluznns .. ltudr·•gucs, mor·to ·no ·com·bato •do, 
l!ecunhrJcimcnto ele Humnitr'r, t:onformo -doc'larn o ' 

·d,cr•C;!>·de :iá de i[~ever·,Jiro ele 1877. ' . 

litm·-sc lparn obter o .meio soldo de seu mnrida, 
só ·:.:ocorreu•n·esse ·m~io •IJm 4-87•7, .tendo g1í •de-. 
cor•rlflo 10 "unos ·o ·alguns •mezes, .a ~ó·crr:tr·ou .no 
gozo do meio soldo n contnr• do :!G du No.v(lrnl11!0 
rlll :l-877, llJUamlo •se ju •:guu n ·bubHitnçiio;; 1en•to
so- lhe •(l·:qJCLJ.ido -o titulo •pnrn .pm·c"bl:lr -~M 
por 1111-no. or1 18,S por· :mez. •CGlrn ••stes •.tonu011 
rrtoios ·ele \'·ida ·n"" :pó•lo ·n :su;pplic IOie·occor.vor 
ns necessidndds dn •v:idn, -c ·n cd uc:tçím ·di) ·soa. 
filha, .e ns•i·m rcc.orrcu •ao •poder l1.•gislati-,.;o •Pnl'8 
drs:1 n•ar 10rrt ·Reu :fnvor··o ri"or dn .lei de<8·de 
Setembro .do -:1.87.5, •IJUC npplicndn ;'r gerreralifinde 
rlos•casos do :pre.,cripçon d •. , ·meio soldo, n ·riqui
!lndn:[Wde.qno niio eompr:elt .. ndn 11R farnil•i•ts•que 
ficaram prtvndns do unico tll'rimo, que •li·n'ham 
pcl" gucr•n rlo p,,·ng-uav, •·m vista rilr soiid·tude 
o gr,nrrosichrrle com qnc'o Estudo tem gnlnrdondo 

c :A:r•t. ·2:• 'Esto ·ULigmento vcrificur-sc-'ba d:r os benemeritos ela pntf'in, •JllO s:u;rificar;rm sun 
-fiatn·clo ulterio 1• tlccr•eto. vidn pnr11 snlv:rr n honl"a ·nacional . 

• Nestes termos é de J.llll'eccr n commissiio rle 
c .Art. ·a:• Revogam-se ns di,;posi0ües·om con- fazenda ·do Snnndo .que a ·proposic:'lo entro cm 

trnrro. . discussi10 ·e ·~ejn ndnptad:r. . • 
•c Pnr.o rln·cnmnrm·do< rloputnrlos em ;J :1 ele Ag-o-to ·c 'Pn~·o do Senado crn i"6 di'! :Agosto i! o f'87.9.-

cle:1.8i9,-Fretlt••·lt:o Ji. de Alm>'itla. 1." Vi•·C·I>resi- :T. Antrln.- J. J. Teixeil·a .1unior.- 'V iscou l/e ·.de 
·dente.- Yost! Cc.wwin de Paria Al·vim.- Th••maz "Nictltcrny. • -

Ponpt•u tlc Souza B•·azit,.3."··sccrotnrio. •-A com- Ficou.sdlJJ•o n mcsn pnl'a ser·.tomndn em :con,;.l-
m:i~sào·dc rponsüns e•ordenndos. . der•ndio eour .a ,pro;•osiçüo a que se rofone, .indo 

Do lll'esiden'to dn província Ue·Goynz, do :16 dÓ ont1·etnuto n imprimir. . 
Julho tlltimo. Temettendo um11 coTI••c<.)iiO das ,Jers · ~'e11do compnrecido .mnis •os Srs. Y.ieiir•n ·eh 
d:r rHt:r -rn·ovincin, promul!.r:.rl:•s no 1111110 de .1877. Si lv11, Visco.nrJu de Nictheroy, •Dnntns, 11eix•iira 
·- :.\.~·commiss:io ele ns·embléns ·provinci:res.. Junror·, A:/J.,nso Gel;;o, •t:unha ·o Figuei·redu

4 
.O.Sn. 2. 0 .SECrtETAnto:Ieu·o soguinte Bm·iro·rlc Pit'llpumn, Arrtão•c 'Mnr·q·uoz doHorv:ll'l~ 

o Sr. Presicle11te 11briu a sessiro. 
Pa•ccc•·. Leu-se a acw du s,,ssão nntecoclento, e, n1io 

havendo ,q,tlerrr ~oi>re ella ,fizessa.ouserVIIÇÕtliJ~ 
c A _pro.posiçüo do camn r·a do~ ·dclllltnrlos .-sol, 

11. ~2:e.·nrnncL eon'tm· o me"io soldo n que •um di
reito1). 'JI·Inria dot:armo Ancleri'Ct•• r:or·rên, :viuv:r 
do -arr .. res du ':l'f•.•·IJutulhão de;in'fnntnria;flor·cH.
·Jnno Joaquim Cur·rêu, -éla data do fullocime~Ho 
deste olllci:d; e autol'iw o ministeJ•io da ft•zend;, 
a ·tdf,•etu:l'r ns JH!Cf•Ssnt•ius ·op~rn(jões de ·crcrl'ito 
p:u·u satisfazor ·O :~tr:azr11lo, •qtle so !iÇ[nidar ser-
lhe devido. . 

.c A.supplicnnte.fez .n .-sua reclanmofio ,dc_pois.de 
flecorr'llluS .OS ,f.i -IIUI!OS du ;pruscr:ipQiiO OslniJuJe. 
cidu pelo :1rt. :20 do d<·cr•eto n. M do :20 de Fe.ve. 
1~eir o do 184·0, o o Thesou~·o, orrr ohser•\•ancin da 
lei 11. ·26'Hl ·do I:Hlo·Sotembr•o r.le ·!!17.5, HÍ ·ríll1n-. 
dnu-'l1he ·r•bonnr o meio so'ldo clrr ·dnto·do rle~pn. 
cho que julg-on n ht1bilttn~·ão, doixnnr:lo de·t·on~ 
tat• o lernpo ·dacor•llido .do~cltl :~ •clu ta ·d:J fl<llojci
munt" do oJlluinl até ontiio •. Este fulh·ceu, se ruo
ao 11 or·dcrrr do:dia-ri. '56:1 tle::IO de :rulho elo 1867, 
o 't7 rl!• Abr11 clcsso•rnesmo.un:~o na en'fermnrin 
do ltnpir.ü. cm consnquonct:vclu :ferimentos 11d· 
quiridos ·em -crrmpnrr'hn. 

c 'I.'Oil!IIU ,pa·rte· nus .co!Ubnt••s c!Q 'iOdo Abril, 
G o 16 ele ·Jnfhq, o na'bnta'tha do ~(1, de ·Mnio do 
anuo .do 'i'8oG. 

• Sua w:iu,;:n .o.uma ,nthn, n 'Ol>:emplo do outras 
muit11s que Jicar•um pl'ivndns·do unico nr•r:imo.qtlu: 
tinlwm, .com j ustn .r·nziío -do.vur'l""' .tur ,ruc:o~i.Jdo' 
li ,.geuorosidHilc du.E .tndo,;un•.• :veiu .em 'occm~r·o; 
dns "fnmilius quu, ,por·,mo~PI'O cln.gum:l'll rlo .Parn- · 
guny,,.flcar:un 1p~ivadus.dos ~eus pnrs-c mur:idos .. ;. 
ffiiiS .n SL!pplii!ILlltO O.SLUI ,filha .n:on tivor•:rlll ossn 
fortuna, c tonào aquotln, nn ospornn~a.do obter 
n pensüo, c por fultn do recnrsos, domorndo hubi· · 

V. IV 

deu-se por· npp,·ovurla. " 
Cornpnr:eeo•:um ·depoi;; og Srs.-Silveira ·da Mo~tn, 

Joiio .AJfr·edo, Fer·rranrJos du Ct.ln:bu, 1Nu.nes :Gon
cnl·ves, Sinimbú ·O Godoy .. 

Acltundo-Be na ~nl11 ·immodintn o Sr .• conse
lbei·ruJ"'é Bon i-fucio ·de Andr·ada .o Silva, $tmador 
ultimamcntc·eleito •pela :p,ovincia ·du --s. :l~uula, 
i'Or'lllll SuJ"IOIIclOS ;Jl:•,ra .a •tloputnf.'í\0 IJUC;O;dOIII:ÍII 
rec,.bor· os Sr·s. J3ariio do Cotegij>e, Pues ·de .. .Men
don,~n-e .Ant·•o,e ·sondo o .me~ mo ~on hor· in;Lroda
zitlo .no sal:io .com ·:1s .formmlid:rdcs .. do •os:l.ylo, 
pr:e,;toujurarucnto ,c .tomou n:<scr.to. 

.J'r,j .Jid1l •C ficou ~obro .n .Jnesn •Jrnrn :ontr.nr 'l'lA 
OJ:dem ·dos•tr:abulhos, i mio entrotnnto a impdmi:r,, 
o seguinto 

!Parecer. 

• Acommi;;são·cle con~titni!(iío,;tn;Hlo Olt!rmina .. ao 
n< ·nnthunticns ria ·cldi~·iio de chdture~. 11 · qr1e ··se 
pror.cdeu·rí 10 do Novemhro·ultimo nu pnrocb'ia 
rio iNossu ·Setthnr·n•Jifüi rios ·Hnmen<, ·<Jn·ciduf!e ·do
llngngcm·dn provin·cin ·elo trlinns·G.,rnes, vermcon 
tJllO ·nulln ·for·um olrser·vatlns ·ns rormulus ·su·b
stuncinr•s. \ 

:c!]:, qun-nto 'ris·nuthenticns ela pnrochin·do'Nossl\ 
Senhora ·dn •Conr:eiçiiu de C"rt'llnc·•s du col"legio til}' 
S. Jo.1o d'EI·llei, onco•rtro!l ·fnltn du .aC'ta ~do. 
eloi~·iio •ln mesa. · 

< 'Nu ·uttimn ·eloic~o de senador· por ·nquettln 
província o·col'tt:gio do 'Hro·Novo d"elar·ou· tlUllo" 
o di!iluma do eleitor• "José 'l~crruirn ·elo .Mn;.rnHiiil'l!,. 
por n:io ~or olugivol como coustnva do ·H.v1~6 do 
qm.ilificnt•ão;no qmil 'foi considcrntlo·nn!ililhabeto, 

'" '-H: 
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266 ANNAES DO SENADO. 

1>-0 Sennrln nppr·ovon o prwcem• rln cnmrni;:s~o, 
qne entendeu dO\'Ct' Jl"dir-so infnrmnr;õos :i _rns
IJCito. pnm se potlur ,1111 gnr enssndo com d li'<.' I to o 
diplollln rlo eleitor·. . 

, J!)a infon1uoçiio pt·eslnda peln ennun·n nntnt· 
cipnl, rntnetlidn pelo po·csiilcntc dn po·ovinci:o no 
n1inistro do IrnpoJ•io c pot· c~tu no Sen:H.In, Ycri
ticn-se qne o dilo <.•id:od:'oo est:í CJll:tlilkndo COIII a 
l'Ondn de~ 1 :500;),niiO h:1\rondu n dPClnrnt.~riO cl·~ ::;o1• 
ou niio elcg-ivel, s•,ndo •1no IHJLtollus t•idnrlfios que 
a. :-:ii o tt1111 nn eolnn1 na J'C/':tpOc~ti\ .. :1 n lulJ':t ~~ e o 
rcfel'ido tem "rn bt'IIIWO "lngaJ' rln tluclnl'nçiio. 

« Estn in1'or1nrwão nponns Llunnncin tun lnp~o 
ou fnltn qne osl:'t suppr·itln pelos t'NJUisitos de 
elagibi: id:ulc. 

• J!:m conrlus>io ,; a commissão do 

Pttl'f'CCJ'. 

• Que s,;· julg·w, v:ílitln n nloi<;iío d:t pnt·nchin •.le 
Nossn SonlloJ"n i\lüi dos Homnns da Ung-ngern; 
que s.o :1clic a verillcn~:io d.n _ efcq,~iio du ptn~ocn ia 
dn Nnssn Senho•·:-1 d:1 Conr~crçno de Czll•t•nnr·n..;~ pe
dinrJo-su no goyer·no pelo •nirli:o;tor·io do Impel'io 
crlpía dn neln rl:t c!cit;:~o d:~ rnes:t ; c que ~e .in!· 
g·un vtilirlo n diplom:t do eleitor· .lostl Fet•t•oir:t rle 
llfllgnflliir<s dn pnrochin de Noss:t Senhora dn Con· 
ceir;-iin do nio Novo . 

• Saln dM commi~~õcs, Hl de Ag-osto de 187(). 
-L. A.. VMII·a drt Sill•a.- Bf/rrin de Colf'{Jipo.
C:rnrlido J!fmrdt•s de Almeida, ~·enciuo, co11forrnc" 
det'lut•:J••iio feita no pnrecer· da elcir,,iío dn provin· 
cin dn Bahin. 

NEGOC!OS DO lliO GflANOJ; DO SUL. 

o ®t·. D:u·ão de Cot;egil!>C :- St·. 
presirlentc. hn um mez, pouco nwis 011 menos, 
qu•· rc>cobi dn pi'O\'incia. t.lo llio Gr.mde do Sul 
'ttlll teleg•·.11111U11 communrcnndo·J:le que nn co· 
n1ar·c:o dn Coneui~'~o do .-\r·t·oio occot•t•êr·:t um l':tcto 
sntn c!nvida cligno de todn t1 :lLLi•nc;iio elo g·ovl~rno., 
fJliDI o dn ten tntiY:.o de R(' I' cxpulsn dn cornnr·cn o 
l';,spncti•,•o juiz do <!it·eito u o juiz mnnicipnl; 
havendo o ru·,.sitleut" tJn IH'Oviuein ndoptudo o 
mqwdien:e tle ciHHIIlll·r·~ ii c:~ritnlJ!nra r;vi~:tr_quc 
füs:.:mn victimns de ::tlgury,a v1nlencw. Lur11tnt-rno 
então n con1mnni~·nt· o tele~T;~mrna n utn do~ Srs. 
ministros, :111m rle tine S. l~x., informndo do fucto, 
prll\"idr'nci::•s~c! cnn:o fo::»so eonvenionte. Isto 
provn, St·. pre~idunte, !Jite o meti int••n.t.o. crn 
apenn;{ proenrnr gnrnnttt· n s;1 g'Urnnçn do JUIZ 1.1e 
clircittl, o nf10 rnzc~r Cflllitulo de :Jecn:-:n~~~~o no go
verno por nm J'ncto n qu:• ot·:.• ello t!SLI'nnho. 

Com eifeito, on o Sr. presidente, du cousclliO 
oll o Sr. ministro dn justi~a "xporliu ns ret:Oill· 
mctHI:If!oos fJllt' S. l~x. 1no lt:ll'itt n11anrndo rlil'igi· 
ri:t irntÍ1t.•diiltttiii!'Ote iiO pr•osiduuto da r,rCJYillCiil. 

E i~ o r·osullnclo da missiili do chefe do poli
cia á comarc~ tia Concoi•.•iio . dÇI Ar-ru!o •. E' 1~111 
telegr:unmu, p:r,;snrl•> pelo J utz de d11·eno, ~!'· 
Pnulino llodt·igou<.<s Ft>t'll:otHlus Clwve~, que dtz 
(é dntudo clu :J .rio Julh~ e,te Lelegl':oll!ma): • ·~!!
rtnerito concluHJo e nHo ~c pr·ocede n lornw~uo 
da "lllpn. • · . . . . 

A it~ d~ Julho o mesmDJlliZ de tlll'etto cornmu
nic:.o o sW'llinLc :• Ntlste nwmouto ~eab:t de Sf.!L' 
in v:tdidu ,n cnsu cl:1 cama r'' por i~O pesso:t s. rn:u::. 
ou menos, pediudu !"' clwfc d~< pr~icin. a nossa 
rt.,til'~ldfl, purtJUO r~cn~OIIJ per:-oeg.uu;.ocs Í!-l.l~u·;,s ~ 
q u~ mtdiiCÍU I ( ASS!g'll:.tdO O m~smo JUIZ de 
dil·oito. J• . . 

O resnltado desta petição dos WO fo! o se~nu1te: 
, :!8 rlc Julho.- O clwfe de pultct:t rotti'OU~~e 

(leio o rJU" se segue surri tom:11' a responsnlltlt
dnde do jttizo) por imposição !lo gevcr·uo. O_novç 
Jii'Olllotor· vdu com a mi~sao de paz. Fu:o a 
ntcrc•; do D"us. • (As<ig-tHldo, o Sr. Pauli no Ro-
dt·iguus F.;,·nnnde, Clwves.) . . 

Ei~ nqut em IJUe r.l<!ra1n as Jll'OVldencws. do go
vet·uo. U juiz do direito "ontinúa r~e~utxo da 
p1·cssiio dn viuleuci:t, n eht·l'o do {ll)lt•·w fnrn1a 
Lun inquerito; nflo_ houve -pl~oecs,:;o. :ll,!.ftlfl?, .ao 
contrario, ruclutlll!t.'ue~ pnr·n que o JIIIZ de d11·erto 
e o juiz rnunicip;tl niio r:onti11unssem n~s seus 
0111pron·us~ E' IHtturnl que essa~ rcclnnltl~~ue . .;; se-
j:tm :tLLendirlns por· quai11Uer J'rírma. . _ 

Nilo considero o facto rJUC se deu na Concet!,'ao 
elo Arroio cot11o um fnet.o isol:tdo (apoiados): 
chamo a at.teneiio do governo pnra n ropetir:;~o de 
J'ac;tos ídenticos ern divt.•rsas províncias (rtpuia
dos). 

O Sn .. LIGUAtum::-Em todo o Imperío. 

O Sn. BAnÃo Dll Cm'IWrPE:-A magistr:tturu, 
qtte nos ilevo oJTcr•ecut· n melhor gnrnntin contt·a 
as pnixõ1•S politic:1s, cstú sando a primoiru vi
cLima dei! as, de~de q o~c niiu se presta :íquil/o que 
exigcrn os l,oderllsog do lugttl'. 

u~r Sn. ~~;NAoor. :-A's vezes siio partidal'ios. 

o Sn. DAn :i o otl Co·rllt~IPE :-Até :is vezes, é 
verdmle. tornn-se muito ptll'tidnl'iu. Mas será 
llOSSÍI'ol· que só monto se deem estr1s factos con tr;1 
nwgi:-:trudos, tlLlo tCtn n tllcuuhn do consorvn .. 
llure., '? 

O Sn .. fAGU,\Hlllll:-Si _nbus~m, que seja~1 rcs
ponsnbilisnclos; é :• JH'OVtt.lencta Jeg-:d c nuo ex
pulsos. 

0 Sn. L !lÃ O VELLOZO dít um aparte. 
O S1t. BAnÃo Dll Co'l'rlGtPr.:-Sr. pre~idenle, 

h a :<empr., tHIHl ntten unnto pnrn f:tctos dc.•sta na
tut•ezn. Citou-se nqui o tlllll teve log·:rr nnl''?nlnt·cn 
de Botuc;~tú,,.m S. P;~ulu .. O chr:fe rir; pnlicll.t, r1ue 
niiu eJ'U pe~~oa su~pcll:l, mdo aquol!u loctdldmle, 
dN1 raz'to :w llliz tlu di1·eito; entretnnto nogon-sc 
o Úwto 'dect .. i·u.;o que !'oi Ullt.'' !'at·çu; que _o juiz 
(J,-. direito Illlllc;• ""viu di'IWtl.:O da pressuu dn 
:niH;II"tl, fJI!O si l'Ctit'Oll•Stl l]U COOlarcn foi fJOl' SOL' 
dtl ni•."Lllllll t'órlllll cobnrde. . 

Teurlu de ser· su!Jst.ittlido o pl'C.<itl"ntu, ospO!'tli 
que n~s:'~ provid•~n~·insru~~ .. 'lll pf~it;m'.t~$. Int'el.ii~ .. 
mont••, pot't'l'll, :u::tbo d_c; tt:l' notl~tu~ dn Jli'0\'111· 
c.ia do !\io Gt'lllld•J tl~ ~nl,, poln.:• qune~ se me 
.. lli31H~(t C(l10 ln,•s pro\rrdnnetns 11:10 SOI't.rr::un or .. 
foito 'nt~·um c i'JlW o jniz do dil'eito cnntinüa s,,IJ 
rqorcs;;iio de nnwnçns ;los pottlntntlus tln tet'l'ft. 
' O pt•csitlent•; dn pr·ovincin onvion IÍfJUOIJn lo· 
cnJir]nrl" O CltefO drJ pnlir:in fjllil, COIILO JlOSSOn ()S• 

tr:1nha t) J1Cla SUtl J)OSit,~tlll_, t'SLnVH IIIUiS ll~ CD~O 
do im1n~:il' t.ln \'erd:tdo t.• procetler t.lrJ cGniOt'lllt· 
ttadc com a lei. 

Nu" comat•cn de l':ll':tlt~·buna h.n yonco~ ~ws 
dl)ll·SC Utn J'ltCtO idOIILÍI'O, com O ,I!JIZ d~ lltl'CILO. 

N:io conlwco esso lllllg'IStt•mlo; lt nqu1, 11n um 
ou dons onrios, :ts tWIÍOI'••s d••mon~trllt;ous de 
tiJll'tll:tl :1 f'\~S(l lll:tidSI.l'lldU poJos SOI'VJÇOS (li'CSttl• 
(los nnquolln conuu·cn •.. 

O Sn. JAGUAmu~:-Apoinllo. 

,. 
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OSn. DAnÃo DE CoTEGTPE:-... t:mtoem garun
tia d:l propriedade como por outros serviçc•s, que 
nflo cstnv"m dentro dns su~s obrigw:ões: ral foi o 
estnbelecimento de um Forum, lovudo n clfeitn 
a ••sf•w.'·os do juiz ele direito e modianr.o uma 
subscnpç"o da comaren. Ora, de r·,•pcnte, esto 
juiz t.nr·nn-se nráo; m~s, pelos meslllOS faeto . .;, 
"se·' undu o que seus nd ver•s;lrios, os seu5 contra
rias, PU seu~ ininligo~, corno quer que ~ejrt. dc
nuncinnr. devo crt>rque niio praticou acto algum 
que n~JtorizassrJ semelhante attentarlo. 

Em eor·reiçfio o juiz d•! direito entendeu qnc 
devia ch~nwr á sua pres•mça !•s. titulas elos!"! vo
.noadt.~s, t~omo ó do d,•ver· do JlllZ c1n corr·crçao n 
respeito ele !.orlas OS empr•egndos do termo. ::iUJl· 
ponlw-se •]ue a cxig•·ncia do j ui1. de dir·citu foi 
irnper~Li-f.Jentc; mns era un1r.a exig-encin de nl
""Ullln fór·mn innnccntc c nf•o podia produzir· 
Õlnl ;dgurn ti~ pesson~ n quen1 sn r·eft:.!r~n;_ liiOtiv_o 
pelo qual aliás Jovantuu-sc contra o J urz de dr
rei to ;.tTandc indi~posição. 

'l'nmhem em cor-reic:10, o juiz t](J direito enten
dell dov"r process111: o jniz municipnl c o pro
.motor. l~stnvn no sen direito, assin1 co1no dn 
pnrte dos accusndos ddender•!m-se, como CJ'rJio 
.que St' d• fendcrflo. 

O juiz de dir·eito tambem cm cor·rci~5o, admi· 
,nistr·atiYnrnento suspendem o escrivão de or·phi•o<. 

Este~ Ll'f!S fnctos praticados pelo jui:r. de d.ireito, 
·no d.·sernpen110 de seus deveres, exc1tar~m 
·r:orHrn elle odios, não politicas ..• 

O Sn. Ai'FONSO CELSO (ministr·o da fazenda) : 
-Apoiado. 

0 Sn. BAHÃO DI> COTEGII'E :-... mns dos indi
viduas olfendidos, de seus nmigos e apani~undos. 

O f;u. Ar'r'"N~O Cr,LSO (ministro da {azeudrt) : 
. -o Sr. Correi:~ tem umarepresentnçi1o dos con
~ervaclores da comnrca contrn o juiz do direito. 

0 Sa. DAnÃO UE COTEGII'E ;;._ 0 negocio não é 
poli~ieo, e estou diz~ndo o que sei lJela Ieitur:~ 
dos Jornaes. 

u dele;.;ado de policia é pai do oscrivüo sus
penso. Fn<:il portanto roi uma demonstr·a~üo [lO-
pular eontr·n o juiz de direito. _ ... 

NilO ~e ll•!g"ll que ostn !lemonstraç:~o drrrgru-se 
'll casa do juiz do direito, que !leu urn pouco. <lis
t:mt<! da cidud•J, sendo por·tunto muito proposrtal.; 
.que lá o cobrirnm dos maiores insultos, reu-. 
rundu-se posteJ"iormentc. . 

Que providencins se tomnram? E' o desresperto 
.:.i : ... tol'id:~d"; é o ataque ao cidndão; e porquu? 
,porque o <lcleg-:•do nenhuura pr·ovidencin Lomou. 

0 Sn. AFVONSO CELSO (ministro da {a::enda) :-
0 ::>t•. Dr .. Luiz Eug-enio Hur·ta Dnrbuza, cunscr
vudur· muito distincto e ex-pt·csidentc ele. prn
viuci~, f.,j dOS primeiros qu~ SU pr·onuucwrmn 
contru o juiz de direito. Já v~ que o negocio 
n:11ln tem com o delegado de policia. 

O ::>n. BAnÃo 011 CoT&GrPr;: :-Eu jti disse que 
não considerava a d"monstração coruo poli
tica ... 

u ::in. AFFONSO CmLSO (minist1·o tltt fazenda):
Nndn t..rn de politic~; indivíduos d-1 ambos os 
par·tidos se pronuncinram contr·n o juiz do di
reito. 

0 Sn. BAI\ÃO DGCOTEGIPE:- .•. c, omi.Jor:1 O Sr. 
Dr. Hot·tu Burbozn sa pronunciasse contra o juiz 

ele di~·eit?, estott convencido de que el!e n~ 
eontrrbLtru Jlnr·a e~sn .Jernon~trr1~ão. 

O Sn. Ar' I' O nso CELSO ( minist1·o du {azcnd'.l. ) : 
-O S~·· Corr·cia, como já d1sso, t•:m ~~~~~a r·Hpre
sentnçao dos conservadores mnrs drstlllL'tos do 
município contra o juiz Llo dir·eitõ. 
. O .sn. BAnÃo_DE CoTGGIPr~:-Isto pou~o impor·r:~ 
a mmha quustao. 

O Sn. AFFu:-~s~ CELSO (ministro da {a;;endr~ ): 
-Eu tnmltoln rwo nppr·ovo o quu se fez :. si ..o 
ju1z de dir·eito procedia mal, lwvia meios na 
lei pur11 o puu ir. . 

O Sn. BAnÃo or; CoTgGrPE:-0 juiz dr. dir·eiw 
ped.iitL pro1•idencias ao presit111ute dn província. 
r:ssns Jll"ovidcucias ou niio foram darlas oa .. o 
fo~mn t~? ~:ll'di:lluen te, que j;i mi1.1 aclwrmn ~) 
J urz de dtreJ ti'• na localrdade. 

Niio Slltisfcitos os inimig·os Ucs~e mngi:-:trndo 
com os insulto,;. que llre bavi;,m diri;!ido ern 
sua Jli'Opria I'•J~idencia, mandnr·am inlimat·-Jtll) 
(jue se rcti1·assu da f,:Olll:&r·en. 

Li hoje qLto um dnrJUI!IIes a •Jucm se nttribuc 
n "utori11 do fnelo ntJga cst" cir·cumst:mcia. 

O Sn. AFl'OX~O CELSO (ministro da {a::enda): 
-Apoi:11lo; o Sr. Dr. J>uuido er11 inc:q.m'- disto; 
é um cidadiio muito distincto e fui a mclbui" .va
rantia do jui~ de direito alli, crcin V. Ex. " 

0 Sn. BAnÃo DE COTEGIPE :-:\[as O facto (JO•· 
tcrior d•!monstra que o receio do juiz de direito, 
si tol sin1ple:5u1.cnte recoio, não. ern de tnoUo ne
nhum irtfll;ntlado,_porquanto t11l era u adio cuntra 
ellu, o ud10 nascrdo desses prtJcessos e da sus
peusão, porque outros factos não se notam, que 
depois da sua retirada ó invadido o Forw1~, ar
rombadas ns portas. cortado o retrato do Juiz de 
direito e tir·ado do ~,.],-,Q éla cnm<lra . 

E' passivei quu :r. p .. licia, no Jll'irneiro caso da 
demunst1·aç:lo contrn o juiz de dir·citu, c no se
gundo do ntaque cuntru o Forum c tll"romba
m.,nto de portus, nuda vi~se? 

O ::>a .. IAGUADT~E: -Essa nggrossão no retraiO 
rl•,monstr;• o perrgo u q nc cstn v a exposta a pc~soa 
do JUiz de direito. 

O Sa. BA)IÃO or' COTEr:IPE :-Isto [li'OYn que as 
autoridndes policiaes de Pnrnhvlmnu silo curn
pl ices desses actos, ou, si o niio ~ão, pelo seu tle
Jeixo, c pela JUa frnqncza, niio mer••)cnm que lltes 
..srejnm conliud"s a vida c a Jll'OJll"iedadc do c i-
d••dlio... · 

o Sn. AFFnxso CEL~o (mi;1ist•·o ela {azr."'lda):
Compliccs, niu.• digo; mas devem pl'ocur~l' dcs
cobrll' os autor<!S dos factos. 

o ::>n. BAIIÀO DF. !:oTEGTI'E :- Isto pro1·n tnm
I.Jem como cs;cs senhol'es contnm cum JHJssoliS 
poLlorosn~, não do governo (injuria IJUO ni•o Il:le 
fnçu), mas pelo menos com aqu. !los rJue tt!m in
fluencia sobro o ruesmo governo e conseguem· 
seu firn. u juiz de dir•eilo n:•tur·alnrenLe Ira de 
stlr o primeiru a pt~dir· sun romoçiio, porque im
possil'ill li•e será continuar ll11•JUt!llc log-:u• ..• 

O Sn. Al'FONSO CELsO ( ?ninistt•o d<& {u::rmil<t ):-
Apoindo; j:'1 pediu. · ' 

O Sn. BMIÃO DE Co·rEGIPF. :-•.• porque hnvia 
de soffrer· os ruesmos in~ultos e niio potreria mnis 
impar•cialmentc distr·ibuir justinn, cumo a'l<! 
hoje. • 

' ' 
I I 
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l'if11s o Jlm ost:í conseguido o é o que ncon tece 
em outJ·••s proviucius. 

dn amea:;n, recoJhcu-so :í enpitul, deix:m:do tudo 
trllnrJtlillo, e- o>t;wn fnwndo o seu t•olntot1io; c 
V. El'. ute~mo. rooouhece· no PI'.•si:Jonl.e cln. JH~O· 
vincia um ho111cm. capuz de· fazur justiça. 

A ruagistruturr. portunlo cstú sujci.ta a essns 
~iolcncins, c, si o guvcrno nf10 tomar Jli'OVi!.len· 
ci~~ muito on~··~icus,. ú o c:1so de d•zor que o 

· c~trr-o nndar:í n!.li11nto d11s bois. :;i o minisLnrio 
ll5o rosolver·~c a dese.•ntoutot• o mo~ruo t01·nnr 
st~us·inil'ni!.!o . ..: nlguus (}os s~::us arnigos, ncz~cuito · 
que a nnnrchia irú lavr·antlo •.• 

O ::in. BAnÃo rm Co·mmrn::- Niío o conheço; 
fll\'0 IJSIO juizo pefu IIOl'llC. 

Mas, emlirn, o Sr. Autonio 1\rarqnns dn Rnsn 
nf10 J'oi noutcndo comnwndunte superior, e <l chefe 
constJl"Vndor. Urn eis aqui um cons .. n·ndor PC· 
dindo a V. Ex •. que caia com. a. CSJJadn da jus· 
tiçn sobro o. St·. l\osn. 

Ü'Sll. JAGilAllllll>:-J:ílaVrD fundo. 
0 SIL llAllÀO PE CüTEillPE;- ... mnis do qne 

lavra ngor·n. O 1noio cst:l tlcsr·obPrto p:1rn nrr·edn•· · 
os mngi~trarlos de seus Jo~nrcs; o nquullos rJUC 
Olf·rorom sub<lituit·, aiuda me~mo que tonlmm a 
energ-in prcch:n pnr·a· desl•tnpcnluu·· 6 empreg-o, 
Vf'r-so-hiiu J'ot·r·Mios 011 a sot·em cousitlPmdos 
pareincs ou a·a!Úmdonnrom tambern seus Jognres. 

L<•ndo estes tclcgrnmmas do Hio Grande do 
S'ill·, cu· tconho um cct·to sentimcntu do f]uo ns 
minha< p:llavrns pos<>•m importnr nnH• cr·n~ura 
:to•:wLtwl·prc~idontc dnquelln pt·ovincia, do IJLHJm 
tenho :~s tn<·lhoros inf'01·mnr.ões. 

O·Sn .. MAüQ.un:z oo HrmvAT. (minist~:G da.gut:Na):. 
-·I'ul'<JUO? 

O Sn. llAnÃO'DECOTt,GIPE:- Por qnere1· tocar 
pm·n J'Ma d11 co•nnrcn o juiz do direito, por prn
Licur C!-'tas violendus. 

O·Sn. MAIIQt:Ez no Hmn-AL (minis.trotlrt gueJ'I'a): 
-E' um pnisnno. 

1\-l:as tanta~ cousus ta!nllo· visLo, !fio bons in
«en~,:õe~ ilh.Jdid:.s, qu·s j:i de qua<i nadn dL~\'iuo. 

Quum OltVe. pot• exemplo, o nofJr·o pr••sHfento 
do.con~elho·em <JUn!qut•I' quc~tão, sua< p:lln-:rn~, 
JJOI' ns:-:itn .dizer·_, rucign~, ~uns intcnr;õc::; pur•sst
mus, dir:í: Todos esses nbtl~us v:"ao ser- repnr~nclos, 
po1·quo ::;, E,.;., MJili.denr.ro do Sonad", m .~rrn 
t;~f ene•·~in, que nfio é po~sivcl rpto deixe de 
cmprcg·al·a f'óra, eom pt:ssuas que nilo são se
lladôt·ns. 

.Mns o que acontece? 
As cousas continnam no mesmo est;lllo, c o 

nobre presid<!nto do í'Onselho npcnns Sl\ ltmitn 11 
l.h~tin1nr~ 'lUn t~acs ftlctos se d(,otll o n nrrodur de :->i 
a ro~ponsallilirlndc mor·:d delles. 

EU,.Ilceit:mdo nsLa d••f'o~:t de S. Ex .• niio posso 
cntrut;<nto deixar de culp:d·o o riu lnnr;ar sobre 
el'Jo o seus coJif-lg-ns :1 ~·espon.:;~bilidude log-nJ no 
tnono~9 porquB as ÍIILI'nçUes sfJO Uuns. Ern qunnto 
;)s Jli"<IVitl•·ncia~ tomndns po1· SS. 1~8xs. niio do
monstrnrem qno cs~l:ls seus bons des<•jos· níio se 
finlitnm 11 dc:< .. jns o pnssa111 Íl nc~iio, cu ~ou-ob.t·i
gndo ll fazCl' Ulllfl CilOSlll"ll, (IO"to CJUC lllllltO 
·lllUlh•rndu, (IOJ' e~Lü [H'OCPdi 01Cilt0 cnt negoeÍOS 
do tnn tn i 111 pot·tn ncin co 110 us q LW se ·referem. ao 
livre· oxnrcit·in dn uwgistrntul'a. 

Ern. uu1 do!'tas ti'Jugl·:rnnnas, ciln-so O· nonle do 
principal nntn1· elos :wtos prnticado~ C'ontt·n o 
Jn_iz do.di_re; to <ln cotll:tr<'a rln c:onc:eiv:io do A !:r·oio. 
Nao sm si c uu1 dos cornmnndnntcs supfll'tnr·us, 
ltlllllcados ll~oje,por<JIIC n listn é tnmnnlw, qno n~o 
pudo ncnbnr do lõl-11. P••dil'in r.o nobt•" II<ÍIIi<tt·o 
dn ~Ul'l'l'll fJUO llOS inf'ot•masso si O i<:lll!!rllO•t'OI'OilfJf 
Antonio Illnt•qucs <ln Hosn foi 011 nüo Homeudo 
cornmnndunte supr:>riw·. 

O Sn. l\!AHQUil7. 110 lh:n'' Ar. (mini.~tro da (tuetTa.): 
-Nilo, senl•or; é tlllt chefe conservndor ilarJuello 
fogm·. · 

o.sJI. D.\HÃO 1>1! CO'l'llGlPlll: -01'11 veja v . .Ex. 
1\ minhn imiHtl'l:i.olitlude: ruzüo do m:tis t•:ll·n dar 
goiJro.cllo. 

O Sn. MAltQUilZ DO IIIlll\'AI. (ministt·o dtt {llitt'l'a): 
· - Acnf.rou d~ f'nzct· cinco nnnu~ de clllllf.lllHha 
·nont.1•a o Pn1•ngtwv, vciu [H•ru sun e:~s:t, utwontrOLL 
um juiz imprur.lonto " 1.o:n sc;und:1 voz roi flOI' 
ollo t,,[Vol. m:dt,·aLallo. ·o clrol'c de pnliein foi 
ll1:t1Hludo :'lrpwllc lognr pnrn tumur conhiJei•nento 

0 Sn. llA11ÃO DE COTIWIPB:-Ora já \'Õ V. Ex.., 
Sr. prcsidcnt<.', quu é escusado o.quo eu di~so, c 
(jliC ~.ou~int'lo n. iusisrit•; o nn·vor<lade )á, ~~tou, 
esmornculo ; fruo o protesto por dt~ntdnde 
pt·oprin. mas n:io pOt'<JlW e~pcre quc·csLo·e outros 
netos sejr11n pnnid11S o ns VICLiums vin!.:'ndus na. 
con for"'idndo <ln lei. VV. E8xs. ver·iio: CJUII o 
fo~ctu ele llntucnLü, o de Par:thybuun, o dn Con· 
eeiçiio do An·oiu se hão do rcpt•oduzir Olll ontt•ns 
p1·ovincin~ ; c •Jtwnde nito S•·! po.<sa por meio 
da,; violenci:~s nf:<sLtll' os juizes dn,; Runs co· 
tnarcns,. nl1i estilo as a:<somldl·:t~ provint·ia ·s para 
su~pcndel· os, PHra supprimh·~·m as conuu~c:Js, 
aclwndo no Sr. minisLI"o dn jn,;ti!;n um advo
::tlldo. de mito cheia para su~tun Ltll~ todas estas 
ill~g:didndes. 

O :;n. nmr.:rno DA Luz :-Apoindissimo,. como 
fez em Minns o no !lia Gt·nndc tlo SLtl .. 

O ::in. AI'I"ON50 C"LsO· (ministro.da. {azenclct).:
,Nilo npoia<lo, niio apresenta. factos .. 

O 8n. R1iJ~rno DA Luz:- O do Pará; qno,6 um 
g'l'lllldu CSCIIUd:do. 

O Sn AFFON,;o I':ELSO (minist1·o tla {azcndi"t) :
N~o !Justn qualillcnt· do o.<eandnlo, é proci:;o de· 
tuonstml·o. (.lua! ó o cscnndalo? 

O S11. nmn:111o o." L.ur.: -De considcl'ni··~c 
Sllflprintidn runn comnrcn peln. SÍ•Jlplos mtu!:m('::t 
do 1101110. 

O Sn. AFF<'•NSO C:t~r..so (m.h:is!.t'O da {azcntla).: -
!!:' IJllOStilu de!Jiltida. 

O :·n. llAnÃn nm CoTrtGIPJI: -Tudo é qucstiío 
r.lolwtidu, e nis~o tlcu. 

V. l~x. hn de pcrmittit·, jü quo o nobre ministro 
dn j\:.sli<;a cunLa tnutns anecdotas •.. 

O Sn. JAGUAIIJJIE.:- No Cunrtí até urn corn· 
!l1andnuto d" destm::nncnt:• nt·r:tstou um. ju'z de 
<lir··iLo :1 cutlllia, ••ste lu Jkon o nenlnwm tlruvi· 
r.lencin se tum tumudo. 

O Sn. !h nÃo Dll CoTEllll>Jl:- ••. que ou tnm!Jom. · 
contH umn. 

.lllc t•ocut·do du ter lido na obi'n,dc Carlos. Cu Ivo 
• Allllll'i"u Lutmu. >, uma, e:u•Ln do celoilrLl dns· 
coiH·ir.lnr do lllut' d11 Sul, Vu,;co NLlllOs du ll~!Ju)n,. 
em <Jllü elle, dCRCl'IIVemlo a~ gruud:•zas du tcrr:n, 
sun dquur.a o [l11ptun.~·ão, otc., p~dilt no n~i ~o 
l!"~l'tlllhU alguns soccorros do bomuns, rn um· 

) 
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cõrs, c nrtczãos, fJUO viessem servir de nucleo :i 
êoloniznr•5u duquclle lo~ar. -

A •·ilrtn ú lon;..r3 e interessnntc, mns contém um 
Uceho 3i11da ruais inturt!s~nnte, que tnmbem me 
tocnrá peln pr•olissi10 que cx.,rcu. Oiz elle :-se
nhor. peço, porém. u Vossa Alt••z" ( nat.luello 
tempo os reis er3ru trntnrlos de Allezn) um grnnde 
favor, c1ue f\ d" niio UHindur.p;~rn cá i•nelwreis 
em leis, porque estes senhores sito n caus11 de 
todos os d11rnnus e questões nos Jogures onde se 
npresentarn, .o só vivem dellns. 
· A explll'iencil.' l'nllott p~•l.n boca dnquclle 

ccltliJrc dcscobrrdor.l\'n. r·e,lrundo estus ~enhores 
badwrds cm leis confundem todas 11s questões, 
c levam-nos a ponto de duvidnrn1os, ou não 
sabermos onde estuj11 a ·vcrc!ade. Poi o que ucon· 
te•·eu com o nobre n1iuistro dn justiçn. S. Ex. 
defendeu-se t:io bem, IJI'.indp .lmente com n 
Jitte.·nLurn nntiga, que eu d'uqtti licava extnLieo 
e s:ttisfuito. gostando de \'er· como o n11br·c mi-· 
niSLI'O, pcr~cguido pt>Ja Jog-icn, dc•seT.tVolvin n 
suu dcfc:-:a per·fHit:I01Cnle; ern al:.ntntns occnsiües 
chen·uci" duvidllr do mim pruprio, raeg or'3m 3 
)orri'Cn cer~,·ndn, :ts dislineçõcs casnisLicus c as 
e~7-olns philoso.phic·.s flUe ti. ~x. eitnr11, nçn~
panlwnd" tudo rstn de nlguns lati}lS, que• de cu rwo 
cnlcntlia bem, mas CJIW depurs p11d" mnlhnr 
aprecinr; até cun1 pednço~ de S'!'ego. vin:,.:-cnl 
de UI vsses· "I c. ; e JlOI'(jllil tudo r.;Lo í' Por· Sl>r 
bncllnrcl em lL•ÍS; SI fOS'O Ultl hnii1CJJI lilfli~ 
P'':ttico,. q uc n:io t•~tiv·esso tfio hnbituado _n c.:tn 
gymnllstit·a do p3lrtvrn, a verdade havw de 
np1mrecer nna o <·ní.n. . _ 

E' o que 11contece ngom. Drz-so que sao 
opiniões, e nisto ficamos. Mas o certo ó qne 11 
verdade ó um3 sr\, c deve estar de :tlgum dos 
lado.; : on os nobres rnini:<tr·os têm ntziio, ou 
nós; n:"1o é pnssi\·el fJlle 11 rnziio esteja 0111 llllHI u 
cru outr·;o p;rrte. 

gm conclll"iw, mand3r·ei á mesa um r"!Jt?Cri
mento pn•·11 que o ~overno nos_ r:emettll_ c6pw d 1 
corlltlltmic3çõ"IO elo chefe de pnlrcra do llto Gr:.ncl•~ 
do :>ui n respeito dos 1'3dOS occorridos na Con
cekã,, do Arroio. 

Espero qne. com o~ te;; doc.uuwntM hei de provar 
que o juiz de clil'cilol nàu . o culpfidO pelo< actos 
de que o 3t·cns:t:tt. ~[:ts, seJn nu 11110. culp~do, os
tim: .. ·ci qr1e o governo tome pr·ovrdencu~s pro
pr-ias pnrn se ovitnt· que lne.; •·xcessos conLrnn .. m 
a ct shonrnr nqnclln conwrca. O ;..rover·no deve 
fnzel-o com tnnta n,nior· isertt;:iio,_ qn11nto niio en
eonll':t di11nt'' do si IICIIhnm amrgo a quem dev11 
punir. r11IIS sim um conser·v:1dur degenerado <Jtle 
cJes•::o nl:tlll'il':t fii'IICJCdO. 

Foi lido, :~poindo, posto em discussão c 3ppro-. 
Yndo o sog·uinto 

Rl'qllel·imento. 

, ncqueir·o qne se pnç3 .'1'? govorn? cqpill dn in
formll~lio clr: (:hofe d,• poltcrn tio Hro Ül':tnclo do 
Sul, sobro ~~~ o""urTencins dn couwrc:t de 1\fn
qniml c bem ~~~-irn cópia do rospcctrvo inquo
rito.__:Barào ele Cotegipe. • 

PHUIEIUA PARTE DA ORDEl'ti DO DIA. 

OllÇAME:-õTO DO IMI.'Ill110. 

Acl1nndo-so rrn snla imm,.<iintn o Sr. ministro 
do Irupurio, for:nu sorlc:nlos Jllll'3 n dcputucao 

. . 

que o devia receber os Srs. Silveirn da llfótta, 
Pn"s do Mendonça c Antiío, e, ~er1do o mesmo 
senhor introd11zido no s11l.oo com as formalidades 
do cstyl~. tornott a,;sento nu mesa á direita do 
Sr. Prcsideuto. 

Continuou n 2.• discussão do nrL. 2.• do pro
jecto du lei do orc;nmento para o exorcicio de 
i~7!l-1880, relativo ás despe,;as do miuisturio do 
Irnporio. 

0 Sr. Fo•a:nci"'co Sodré (minist1·o do 
Impel'io) :- l'·•t;o desculpa no honrndo sen·tdor 
pelo Pnr·nnío dtJ nfio occupar-mo da quc•t:'lo da 
ESC•il11 l'oJiyteclmicn, Cjflll ,IUig'O Sl1111CÍ~<ntt!ITieote 
deb:ttidn o "sl'l:tr.•cidn.llté •1ue elr.teido urn ponto 
com o honrado senador por M:ttto Gr•os.;o. para 
tomnr ern c:onsidern•·ão os nssnmptos novos da 
replica com que. o_ nobre sen:tdor· voltou á tri
buna. 

Começou S. Ex. JlOJ' pedir inform,c:õe~ 110 go
verno acer·ca dns leis niio snn1·cionatla~ rla prO· 
vincia de S. Paulo. Devo informar no Senado e 3 
S. l!:x. que o governo irnperi;~J não tem c1U1J in
tcr·vir nas rnzõos do dt•cidrr elos pre-iJ,·ntes de 
pro\rincin, fJUundo snnecionnnl ou n:io snuccionnm 
3s leis d11s nsscnrlllé3s pr·ovinciaes. Quundo sanc
cionam, nsleis nfio ven1 no g·overno; fJunndo não 
s:.uct.·ion1rn, siio r·cmi"Ltit.l"s no ntini~r.ro do Irn· 
per·io pnrn fnzel-ns submetter• no corpo lcgi~la
tivo, s11lvn a hypothcse do 11rt. i7 c_lo ttcto :tddi
ci •n:il, crn que o ministro do Irnporro, sr entende 
quo "lei . nüo sunccion:•du ó ele ur.ili_.ade pl~
JJ!icn, n p11de .mnnd11r pcn· em exccu~uo pron
sori.omeu te. 

O pr·esidunte de S •. Paulo nn lei elo nuxilio de 
50:0UU1S á c:tnvor'll mnnicip:tl ua ç_npitnl nPgou 
a SHlle~:1o d:1 primeiJ'a voz poJn raz~o .de eco!lO• 
mia, c du segundn porcuw clescollrru. rnc~wsntu
ciorwlrd:tde n;t rosolu~ao dn ns .. erublea. O hon
rndo serwdor· JHdo P~tr':lluí exig'ilt de mim que 
houvesse de explicur· essn rundnuçn de opiuilio 
d" IJI'I'~ioL!ULe dn província, isto é, cnmo s"iJrtl a 
mesuutlei e soiH'e o rnesmo ussumpto elle deu 
unHa rtlZiiO p::tl":t nrio ~nnecion:1r dn prin1eirn 
V<.!Z C dtlplliS Vlll'iOll dt1 llllltÍVO. 

Du sc;..runda vez o presidente de S_. Paulo n·•g-ou 
sua s:oncçiio por· entender· CJ ue a ler devco·r11 ler 
puss11do pot' tres.lisuus,;õe~, qrwudo v:eriricou·,qtte 
Lillh:.IIHISSIIdO por Ulllll >Ó, O alélll drsto. IJOt'CJUe 
entendiu qtw os dous turcos dus votos 11 cont11r-ge 
nu cnso dn não s:1!1Ct~uo, cloYr.H·in·n ser soh,·o a to
L:IIidndo dos meml•rÔs da ns~embléa pro\·inciul c 
niio suiJr,, o numtli'O dus m,•ll!IJI'ú< pmsentes. 

Diversas, senhores, siio ns opiniões tanto ares
peito de umn cuitiO de tHlll'tt hypothesu, t:mto 
nc.·rca das tr·es cli>Clt<sões comu· do num••ro dos 
rnombr·os d:t nssemiJiéa provincial. Provincins h11 
em que as leis nii11 SIII'Cehundns t8ru_sl1mtln·te 
un1u cliSI'US~fio. e oulrn~ em qun cssa.~.JeJS pm.:s:am 
por· Lt·es disctt>sõcs. Na minha província (nppollo 
fJlll'll o buurudo St•nndor· quu so sunt:• no Indo de 
S. E-.:.) tiS leis não sunccioNadn~ tcrn uma. s6. 
dis.-ussiin, crn ouu·~s. por,,··m_. vnrw e~Lo precerto. 
1111r:t udmittit•-se quu a 1"! uao ~llllt.'C·ror!lldn deve 
pussur C9Utr•:~ voz pelo• cndmhn de tros clrscus,õ;)s. 

O Sn. ConnErA :-l~m quaes provincins;'i' 
O Sn. ~ll:<rsTnn oo htr•Emo :-Nii!J· posso 1)izm· 

!J'unes s' jmn; rnns tonhu ou.vido ~o~zo•r, c dr ver
sos eompill:•dores do lld.), :tdtlr!_:rounl c da. con-· 
slitui~·~o cousngrum essn exccp~':10. 

. I 

! . 
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O Sn. CoRnEIA:- Eu desojnva· saber qunes as 
provincins onde so exigt.•m dous tOI'<)I'ls da totali· 
dnde dos l'llembros tln ns~omb\éa pat·a npprovn
ção das leis não sa nccion:ulas. 

0 Sn. MINIS'fllO DO IMPtm!O:-Isto é j:í outra 
questüo; estou primeit·amente respondendo :i 
partB relativa ús diseussões, si devu ser uma só 
ou tt·es, c :tc,tbo d•J cl"clar:u· a V. l~x. que a 
pratic11 n nsle rcspei to niio ó unifot·mc em todas 
as p1·ovincias. 

O Sn. Cnuz l'tfACIIADO :-Na de llfinas lem-se 
ontoudid•J sempre que deve haver uma só dis
cus-ão. 

O Sn. Mil'\ts·rno oo TMPERIO :-O nobre sena_. 
dor por l'tfirws acnb:. de <:itar o exemplo de ;;ua 
provincia, decla l'ando que a !li h a uma sl> dis
cussà", u PU já dtsse que os compilladorcs tanto 
do ac:tn addi<>ional t:OtiiO dn constituit:ão trnLem 
exemplos em um "outro ~eulidu, <:omu d'nqui a 
pout:n IIIO~tt·nrei a S. Ex. 

.1~' tnmbc111 que:;tfio muito deL:Hida n do~ dous 
terr,ns. Em eertns provindas tem-se eu tendidO que 
os "duus IOI'ços são dn totnlidade dos membros 
con1ponentes dn assembléa provinci:d ; e ouu·ns 
ha em qu,, so tem e11tendido CJIW os dous tet:~·os 
são dus IIH•mi.Jt•os presentes. lln tarn!Jutn nv1sos 
tie Ulll. e OUli'O JMI'Ct:Cl'. 

O Sn. Cnuz 1\IAcnAoo :-Em Minas ha 3J annos 
u pr:txe uniforme é do numct·o pt·csento. 

0 ::ln. M!N!ST!\0 llO htt>ti:l\!0 :- Tenho aCfUi n 
con>titLti<,ão nu notada !JClo :>r. Pires Portelln, c 
diz o se~uin te (lê): 

, O nviso de 28 de MnrM de i80,0 declara que 
os dous ter,:os mio são ((e todos os nwm!Jros do 
que se colllJJÕe a nssctni,Jén, porém dos <JUC se 
nchat·cm proseates, quantos bttftem JW!'n haver 
sessão. (Cousulta de ti Lle Novembro de i8l1il.) 

• Mas o nviso Li e :li de lll:trço de i8M1 revo~n 
tal disposiç:10 th·clanmdo " <J ue os dons ter~•os 
são de todos os me,,.JJros tJa assemltlén em seu 
estado cotllpleto. • 

• Te1110~ porLa11to um avi'o de 18~0. e outro de 
181!1>: nrn estabele<:endo qu•• o~ dons ter~•os dovou1 
ser da totnlidut.le d"s tuembros da ussemlllén, e 
outro r(ue os dous tet·çus tle\'Cm ser do numet·o 
preseute. 

O .:;n. CttUz MACHADO :- Niio Yem ahi o de 
lSHl 1 

O Stl. ~ur;rsTno DO btt>lmto (contlnua?tdo a 
lér):- • Esta int. lligtmcia roi coulirma'Jn pelo 
aviso de ':!.7 de J uuhu do 1811i! e pelo eh:::! de Sll
telllbro de i8(i!J. • 

O ~n. Cnuz MACilAno :- O aviso tlo 18~8 niio 
<Jonsu~ra a doutrinn dos dous tPrços du totnliuado; 
ost:í ti tlL·dta do V. Ex. o autor do "viso. 

0 Sn. DIAS DE CAliVAI.HO :- Apoiado. 
O SR. M!NtSTtlO uo btP&IIIO :-Os :wisos, corno 

o Senado sallo, não razem 1'aZ1io de decidir em 
pont• .s ··onuitucionaos. :\s assombléns pt·ovi twi:•cs, 
emquantu o potlcr leg·is:ntivo 11ão lwuvot· intet·· 
pretntlo nulhenticnml'nlo o neto nddicíonnl, são 
competentes pnt·n t:slabr:leccr a prnticn tlUCl 
julgarem mais eonfot·me. 

O Sn. Cunm"A :- Então o pt·osidonlo de 
S. Paulo devia confornHII'·se com a pratic:. esta· 
br.lecida pela assumbltla legislativn da pro· 
Tincia. 

0 Sn. MINISTRO DO b!PETIJO :- 0 COI'pO Jegis· 
lativo, a t]Ut:lm fui presou te a lei ufio snul.'cionridn,
dign nfin:t! si essa nssernblén' procedeu bem Olt 
nüo. 

Comecei por dizm· fJUe o govot·no impot•inl não 
tom l'ncu!dndo do entrar nng t•azões do decidir 
tlos preside.ues de p;·ovincia ; n5o pódo diwr· a 
um pl'esidcnte: • Nito dovit·is tu1· s:mecionado 
estn lt•i [lO!' esta razão, e devíeis snuccionnr 
nquolla por tJsta mllra l'llz5o. • 

Qunndo a !IJi nii11 é ~nnccior.ndn por motivos lle 
inconstitucionnlitlnde, vem lÍ ussembléa g"rnl c 
estn llrnH'l a regra. 

O Sn. Connti:rA:- lHos o presidente n1io deve 
npurtttr·so da regra. fJUe o governo estnbelccett. 

O Sn. MJ;>;IsTno DO J,\fPtmiO:- A rcgTn, no caso 
de que se tra tn, ~r, o avisos contrndictorios. 

O Sn. ConmuA :-O ulliltlo é que vigot·a. 

O Sn. MtNI~Tno no btPJmto:-Sí o ultimo,; que 
vígot·n, é o do 2 do Sctc•ntbro de ·IStí!l, que mnnda 
cont:tt• os dous terços r.la totulidnde dos mt•utbros 
cln' nssentbléa ( aparte.• ). 

As,im corno posso apresentar exemplo de as
semldéns pro\•incines f(tw entendem que os dous 
L<'r<•n~ deve111 ser contados rdntivnmonte :i tutnli· 
dado dos mumbros dell:~s componcnt<!S; betn sei 
que hn outt·as que en tende.t.n <J.Ue os dous terços s~o 
dos mern!Hos prcsenws. ::;1 nno me on~ano, cro10 
j:.í t:·r ouvido que a nssemblén provincial do Ma
t•nuhilo nclmi tte n reg-ra dus dons tert;os da tutn· 
!idade dos seus membros. 

O Sn. Cnuz MACHADO :- Ha 31 aunos, nin.;;-uem 
tlisclltc mais esta questão. 

0 Sn. MINISTnO DO hll'lllliO :-Eu tenho OUVido 
diseussõo~ .•• 

O Sn. Ctwz MACHADO:- Depois do nviso do 
Sr. Dias de' Cnrv"Jho, cm 18i8, ningnem discuto 
esta 'l ucst:.o. 

O Sn. ~trNISTno •JO biP!mJO:- IIa o aviso 
de ii!5U r1uc conlir11ta a intellip;encin do 11viso 
de -11:144, mas lambem existtl o de -180,0, n t:ujn 
doutrinll !Ja quem se encost•·, o desde que os 
nvisos nii•, pódntll indicar a mnrcl1n qne :•s as
sem!Jléns Jll'oviuciaes cleve111 ter, ol!u~ é que siio 
as cotupetentes para julp;nr o det·idir si a lei 
niio snucdoundu devo ser votutla por dons t~<rços 
dos lllt:m!Jros Jll'escntes ou da su:t lolnlidade; 
nssiu1 c·on10 si n lei não snnceionadn dove !Jassnr 
por urna só ou 110r tres discussõog, 

O Sn. Cnuz M.\CHADO :-O aviso niio sorve do 
rc~ru p l'a n ns~o1n~~~~n pi'O\'incial, tnns é unul 
instl'llcçi•o nos JH'cstdentcs, 

O Sn. ConuRtA: - Niio devem tlirigit··se pela 
stHI opinii1u i ndi\•illual. 

0 Sn. MINISTIIO DO lMPill\10 :- 0 avisn n. '•!l 
rl<l ti de Fo'''H'Oii'O tle iSi'il é l'elntivo :\ pl1raso tlo 
11c!O nddicional- nova discussão-, l"'il'<JUO o 
·al'l. Iti diz s •. nwn.o- nova ,Ji.,r;n.~úio-. Pelo neto 
addicional um projHcto du lei nãu póde deixar 
dO te!' ti'CS disCUSSUL'S, O dost'a l'le OS I'Cp;ime.nti!!S 
inttJrnos de todn:; ns assom!Jiéas provinciuos man· 
da111 quu urn Jli'Ojollto, para que possu sot• con
vertido cm lrli, sotTra tt·cs disL"ussões; mas resta 
saltO!' si, no CIISO tle nii(J SllllCt:ão, 11 IIli d,·VO ]li\S• 
s:~r por tros ou por uma só .. J:í a[H'e~enLei t:\X.Oill· 
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pios em urn e outro sentido, e ngorn lerei o nviso 
do 18ül (lt!) : 

.. Poi Uc pnrec'~1· a n1uio1·in da secçfio dos nego-
• cios do Imperio do con~olllo de Est11do elll cun
, sul!.n de ü de NovcmbJ'O de 18'•·:1 (u <ltzal niio 
• t<!VC resoltl~fio imperinl) fJ(I.C lwstn lwver nm:• 

só d iscus~fio. " 
Von ler tnmi.JeJn o t.le n. ft:l:l !le:l4cleNovem

lli'O de 187~ que de<'lul'!l • qne a. t.lisposiçiio cln 
2.• purle du :trt. 1J du neto addicion:tl fJllO 
presci'CI'IJ " necessirlnde do tres clitieus,;lies pnrn 
npprovnotio tlus Jli'O.iectos de lei, Jiiin é applicaV!JI 
:i dispo:;iç1io especinl do art. li:i do neto nt.l!li· 
cionnl. • 

tucionnlidado foi nchmln pelo 
S. l'aulo. 

presiden to• de 

0 Sn. MINISTrtO DO biPErt!O :-Diversn tem Sido 
a prnticn ; aeabci elo pnndernr a V. Ex. que 
em minlw p1·ovincin basta lllllll só discussiio, 
mns que em onti'ns, como ncni.Jo de ler, vs pi'O· 
pnsir;õt:s niio sanccionadas pas~am JIOI' tres dis
cussões. 

O Su. Connr;JA:- Por isto mesmo ú que o 
acto dn presidente da pmvincia de S. Paulo foi 
rnnito consurndo, purqr,n niio so cont'ormon com 
o qtw estnv11 estaheleddo no regimento interno 
da assem!Jién Jll'oYincial. 

O Sn. ~IINISTno no biPEilro:- O meio de sannr 
.Em 11lgTtmns províncias, porúlll, niio se 

nssirn Jli'oced ido. 
O q ne posso, pois, dizer é r1ue, estnntlo. n llS· 

:-;eR1bléil g-cr:1l a funceionnr, qnando vc1n do 
S. Paulo " lei niio sanr:eionnda, e niio se pnclendo 
dar n hypothesc dn :n·t. 17 do "et" acldicional, 
foi essn lei remettida :.í c:nnnrn do< S1·s. rl"put:l
clos. Acho que devernos cspm·nr pcln dcci~:,o do 
coruo liJgislntii'O ; e~lll qnestiio tem dt• vir ao 
Senado c o nobre sci1ndor n debntorú cnm n luci
dez com fJlle coslumn v•Jnlil:n· c discutir as ques
tues. 

tem essas diniculu:.des niio fui, flOJ'tanto, ninda estu
dado com tl)do o rig-or com que o deve ser, para 
fJU'' Ulllll re1.rra uniforme se esrabelc!.'n p:1r:~ todas 
as provindas. Sendo Pstn nnw questiio que diz 
rc~púito no acto :~d<licionnl, s6 a ns~en1blén ~erltl 
é quu prj,fc JH'OI'crir a ultimn palavra sobrn seme
lhnnt.e assumrlto, e que niio possn ser desobe-
de<:idn. · 

O Sn; Connr;rA:- Isso niio importa que a qucs
Liío seja rc,;olvic.'a pelo presidente. 

O Sn. ~llNJSTno DO hrrr;:11ro:-Importa que se
ja l't'Solvidn pcln nssembló11 g-CI'til; Jlxnndo·s~ a 
1ntcrpretaçiio dos arts. :1:1. e :W ao acto nddiCIO· 
nnl, nJlm de que niio seja t~o diver~o f! varwào 
o modo de IH'IICI'der tnntn. das ass,.m!Jleas. pr_o
vincines, q11anto tios lll'eSHientes de provlll~lll, 
c do fJJ'O)lrio governo quo tem cxped1do aVISOs 
d1~semelhantes. 

O g"IIYCI'no ni'io pótlc 11izcr· no presidente da 
provi~1cin (j.!_lO n lei deve pnssnr. ottlrn . ve.z por· 
trns dlscns~urlSfiUilmlo a nssemblen pt·ovmcml em 
sun so!Jernni:1 tenhn entendido que deve p:~ssnr 
stllnonte pot· umn. Entendo fJUC qu:lir1neJ' neto 
do n-overno impcrinl rclntivnrnentc n nssumptos 
tar.; niio ICI'n com sig-o nm cunho Jlrme, um cunho 
obrig-utorio que estíobnleçn uma d~utJ•inn,dn !fltnl 
~e niio possnm nrrednr ns nsscm!Jions Jlt'OVJncwes. 

O Sn. ConnmA : -1\lns os presidentes de pr·o
vincin ciCI'OIIl conformnJ'·se com a l'egrn que o 
g-overno estnllclr.ccr· ; do c"nlrnrin o· lll'e;>idenlc 
cm lllll::t Jli'OYinein Jli'Or.edtH':Í de uma form11, _e 
outro cm otl.tra pt·nvin~ia prucodt•r:i de modo eh
verso. 

o Sn. mxJs-rao DO hJI'Eli!O:- 1\fns esta objecciio 
r1u" Y. Ex. DIH'esentn snborclinn-sc ü intelli_
,.encin fJlW ifo :tclo mldicinnal tenham dado di· 
Ve•·sns ns~ron1Uiéns provincincs no S:'Ll regimento 
inte1·no. Po1· exemplo, V .. Ex. diz qnc o g-overno 
deve duterminat• nos seus delcgndos uma l'L'g'l'll 
inval'i~vcl 'pnru ~eguil· ... 

O Sn. Co11n1"A: - J:.í cst:í estabelecida. 
O Sn. MJNJSTno no hrrEtuo:- ... como poder:í 

ser e.;tn re:..t'I'H invn•·i:nroJ nn prnLicn si orn con
ll'lll'io doi la ns nsstJmlilúns IH'O\'incins seg·uom 

Pas~arci ugoor1>, Sr·. prP.sidente, ü questiio do 
aviso <I tiO tive tt honr:1 de expedir· ~o fJI'esiuente 
do P:11·;J " ~obre o qual discOI'I'ernm lnrgnmenle o 
honr:•do sen:ufor n que111 me rdiro, nssirn cumo o 
nubJ'C senndor por Matlo-Gro<so, que cm npt1rtr~ 
dllCiarou que t•ste a .. ~sun~pto nüo TJ(Jllilt ser abr:ndo
uado, e tumi.Jem pelo nobre scnudor pelo Mn-
ranhão. . 

Etl dissll, senhores, que entro o caso do 11viso 
do ~ du corrente rnez expedido no pro~idente do 
Pari• e~ hypothese de que tr•tttou neste augusto 
recinto o mt•u nobl'e colleg-a, o Sr. ministro da 
j tlstii:n, havia ~rra nele diJferençn. Vou pu is mos
trnr êm como estn dilferençll existe e qual é a. 
compotcncia tlo poder executivo o do poder ju
dicindo. 

O a ·:iso de ~ elo COI'I'Cnte nwz tl"lermina fJUe o 
julgnme11to da validade ou invnlidnde d:1s elúi

. '"u"s monicipues, isto é, ele vereadoJ·es e juizes 
de paz compele cxelusivamentu ui:l poder judi
cial'i". E ainda sustento. Hn, porém, exceprue~ 
a e~La l~egT:I e ns exeept~·ões orip;innm·so do n1odo 
e tempo Clll f]llll OS lrilJt:II:L()S jtldiciai'ÍOS tenlwm 
jul .. ·ndo semdhantes questões. 
· Niío pos,;o tlisculit· sem que pl'imeit·o leia os 
nrtin-os, tanto da lei como do sou reg-ul:•mcnto 
res,~:ctivo, f.wra os r1unos [lú\'0 11 altcnçiio dos 
llLibreS SelHH10I'CS, 

Diz o§ 18 do m·t. 1. 0 da lei tlo 1871i (ltl) : 
• Si, porém, ~ decisiío versar sobre iJ·reg-ula

ridndes e vic<OS qtle impo1·tcm nnllidade da Cfllll· 
Jific:w:io lwvoní recuJ·so n•·ccssar·io c com cfl'eito 
suspénslvo pnrn o me~mo tribunal, o. qual o rlo
eidii':Í nr.o pr:tZO illliJI'Ol'Og'nVCI rle :JO di!ISCOll~ILClOS 
da tlntn em qne os papeis Liverom ont1·ndo na 
respecti\·n s,c,·etnria. o si o recztrso 1ulo for ]JI:o
v.'rto drnt1·o tiNtc 1/l'a.:::·•, ter-se-Ita 7101' firm.e c tr· 
1't•voyctvt•l a dm;istio do juiz dr. direuo . 

• No caso do nnnulluçfio o prL•sidento do tribu· 
nal dn Heln•·iio envinrü i-mmndiatamenttl no presi
denlo ·cópia "cto ncórd:io, allm de quo sojnm dadas 
pt·omptn,; providencias, (11<:. • 

I'OgTu diversa? . 
O Stt. Conm~IA· :-?Iras quando a q uesliío choga 

no flJ'csidon te dn provincw. J!lln. tlevo e_stm· rr:· 
solviLIII pela nsson1bléa provmcwl. A mconst1-

A ostn disposil'ão se reportam os §§ 31 e 32 

I 
do nrt. :l." sob1·Ô-n oloi~•i•o municipal. 

• No cnso do nnnnlhçiío, o presi,.Jento do tri
lmnnl tla tlolnçiio (é o cnso ela olciçi'io mnnicipnl 

i 
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do 1\Iecejann) cmvinrn immrdiar~mento no 1)]'<:· 
siden to eópia do oei\rdiiO, nfim de rp1e sejam 
dndns p1'01nptas pl'ovitll'ncias, otc.. • E' fl"J'L:m Lo 
o pre~idento dn provincin quem m'·Jllla oxr•eulnr 
11 d"cis;io do tt•iJHwnl; pnis fJUO n caípin do jul
gado lhe ó rcmcttida, nllmllo que dup1·om]Jtas 
providencias. 

Diz o a1·t. Wi do dccrelo regnlamenr.nr do 12 
de Jn•~eii"O de 1!>76: 

• A H"lnçiio do distl"iclo decidil'á o t•ocnrso de· 
finitiva e iJ·revo;:rnv,.lm lHe, nos termos do 
nrt. !l~ destas in~Lrucçües. • 

Vejamos o qne diz o :aJ't. 86: 
c A~ Relações deeidiriio no prazo improrogn· 

vel de 30 dtns •.•..•...•..................... 
.......•...................... c promptmnente, 
conformo a flisposi('iiO do nrt. :JS d" l:·i do f\J de 
Ag-osto do 18fLt\, o~ OllLI'I)S recnr'Os. Si o l'ecurso 
nfio for provirlo denta•o dn l'e/"crirlo prazo, re•·
se-hn po1· llrmo o il-revognvcl :• decis~o do juiz 
de direito.• 

'l'emns pm•tnnto, senhorPs, n compPtCI1Cia tnnto 
do juiz r~ c .di1·ei1o CJIHlllLO do. t•·ibunnl dn llel:ac~o 
para dt>CJdll"em os •·~cursos 111tr.rpostos rins elet· 
·~ões nlutlirip:.tes. ns~in1 como clns rrn,JJH1c:H·õc~, 
inns is;;o quando o t•·ihuna! ""e•·~e es:n Pompe· 
tencin •3 j urisdicç:io dentro do p1·nzo fiOs :JO !lm;• ; 
porqne, senhores, o prnzo ~m mntC>I"J:J ole cl•rcato 
ni\o é num cou~o v:i. Si excltllrmos ün furo fls 
v•·nz.,s fnt:tes dn~ dcnwnd:as, Lert:'mos n cnhos o a 
annrchia. O prazo é indi:;pen~nvnl para gonr•:tn· 
Lin dos di1·eitos ,'as pnrt"s lit gnntPs, c si não 
rcspPillli"·SC os p"nzos, a ~orprezn s,.ria infnllivel, 
a -sorprew viria scmpn! tnm11r_ de ass::lio n todos 
nqlll'lle~ que tivessem qnestu:•s pendentes d11 
}'lod•·r judíeinrio. Não é. portanto, s.,uhorcs, q 
prnzo 1111111 consa de nona ln: rlcsdo qne n le1 
ordena um Jll'r:zo, :as doci<õe,; devem Sl!l" prof~
ridiiS denti'O de/lo. No rl·•·u,•so cm qne :a dcc1~ao 
niio l'ôr dndn dentro do p1·azo falai, prevolece 
a scnten•:n dn juiz a fJitO; o rsln nw~mn l'Cg-rn lfJ!tl 
se tem se·!nido cn• todos os a·og-nhmcn tos, nno 
lloixou elo ser ob~er\•ada nn rc/"oJ·mn cloiloml de 
:187~, n~si111 como no d•'''l'<'to rle IH7ü. 

!llt1s, dizem os noln'cs scn:•rlores: 
.•Vnmos que n Holnçiio rlee:i1lisse depois llo }ll'azo 

(pnrtíenlnrisnndo a e1ucst:io de Mccc,jnn:t), o eJUO 
ctun lli'in rnze•·? • . . 

J)i<sc o nubro sen:,,Jnr }lf'lo Parnnn, n;;;.Jm con~n 
n ntdJI''' sen11d01' por l'tlalto-G•·nsso, qne n Heln~no 
linha d01'1dido, jlal;<lliHIO-se dül)tl'll .do {ll':IZ('! /!01'· 
qnh tinhn lnl\'ido n ::-npel'VlHII~ncw < rtS h~l'1ns. 
Von elemo•istrn•· n VY. tcExs. que c,;sa ~npcn·p
n iollein das rél'ias nfio I!Odin do 11101}0 nll.l'll!ll 
iS011tnt' n Hclu(:5o do _ronnt1·o.~c _e tomnr conhcet~ 
riümlo rlo I'Ccnrso qu<\ llw ros~o :qn"ll>Olltndo. h 
o niio porliit,porqun o nrt. !:liidiz :-e pi'"111;7Jtnnunt••, 
conforme h disi>'osiçiin dn_nrt. :JS .'1~ 1-1 do 19 d,. 
A~MtO dé -181.1}, :IS HclaÇUllS doetdarão !::01110 OS 
outro,; J'.·cursós. 

E' esto :i rlis'lios'i():io dó n1't !38 ·rJn Ioi •lo ·!816 a 
c1ue ~o 1·ero1·o·o aa·t. 85'tl'ó decreto do 1:! rle Jnnmro 
d'c i'Rr.ü: 

• Das dec'sõog <lesto co11srilho ( n•fci'C·Sil nos 
:úiti.,os ·consel hns nrnnif•iJ)IIOS) podut' ·~c- h'f! 1:c~ 
corr~n· pnrn ·n Relaçiio ·ilo•di.•ta•icto,·n·rJtml ·tloo1ilrró. 
p•·omptnll'lt!nto ·o rccur~o, -segundo n <fol'lllllla ·es
tnbekcldn 11os ·nrts. 3!l·e 33 do rngulnmeulo ·das 

Relações com JWe{crcncil~ a qualqtter out1•o SCI'· 
viço. • 

O nobre sonndol' sabe perf,.ilamC'nte CJUO es,.os 
recua·sos seguem a mnrclw do~ r:·cursos crimi
nuog, para os. CJ unes nfio hn a superv .. nioncia das 
ft!a'ias. D •sde quo consla n um ll'ibtl:aul dt• Ho
laçito um rec11r:<o e~·ime, olle immodiatamcntu so 
ruune Jllll'n ojuiJ>III". poa·quc niio é aelmi<3ivul. que 
n liiJ,•rdnrlo do catlnd:io co11tin11o :i mOI'Ci! das de
longas elo tempo. O e1ue succodo com os I"Ccursos 
Ct'ilnin ;os, dt\ .. se ta!lliJom cotn os l'ucnrsus eleito .. 
rao;;, fJllO ~~ntotiilern com o oxo•·cicio dos cli citos 
politicas do c.dnd:in, que niio podem da mesma 
fÓl'IIHl fit.:lll" :Í llltll'Cê do !lllliJlO. 

Poa· isso. tanto pelo rog-i "cnto nnlil.l'o de 1S.J:l, 
qnanto pelo I'O;.tinwnto novissitllO du i!l71L, IO).l'O 
qno os I'CCUJ'sÜs et·:nliunt~s chegum ;i Rolnelio, 
uJin tem noro<sidm:le do reunir-se. Os I'O<:n ·sos 
cluiloraus s.·guem a mosnw 111archa que os a·o
t:llr:~os crirllinues; c, po,s, o tf'Íllllntd da Uc/;ff,~:io 
lln Fort:d za lo).l'o que lho e·onston nm recn•·so 
'luito••nl rlevin ramnir su Jllll'll JH'oferir so•t j ulgn
mento, "nfio esporai" que n,; fút•ins Lo ·minnss ·m 
Jl111"1l nn p•·im:·im reuni;io llcpois dclla" tuuJUr 
con /icei 111011 Ln dn CJlli'Stiio. Em conclusão: 

0 Lriblllaal dn Reln<:iiO rln FOI"L"Icza nfio podia . 
so,•cOIT•·r·><C ao mr.tivo dn supea·vonienei;a fins 
férins. isto é, :í int •lli~enl!ia de qu.e n; f..!1·ins raz 'm 
dcmnl"nt· n decisão; i!llo e~tnvn csiTif'lamnnto 
suj:•ito n julga1· o recurso elcilor~l de Meccjnnn 
dentro dos l.rintn 1lins. 

Orn, niio decidindo n Relnçfio dentro do JH'nzo 
f:1tal de tr·in·n din~, o que se Rog-nc? Se~nc-sc 
que n sun decisão nf1o tem mnis fo•·çn, nno tPm 
vig-or, n5o pót.lo mnis JWOd uzil' seus ctrcitos v•'•li
dl)f', no 11 luJ.WI'S. c nc--te cn~o. dcv•~ prevalecer n 
son ten•:n rocnrridn rio juiz do dit•eito; porq uo, 
pelo al't. 85 do rt•gnlanwnto de 1876: des•le que 
a Helnção niio duc1dn, dellt1·o do prazo do t1·intn 
dins. é taxntivn n disposit;110_, qnc mnndn snlJsis
tia· a s•·ntenra I'OCOI"I"idn rl•) jniz a quo. 

Qnnndo o :ti"L. !la elo r••:::-nln•nento do :187ü d'z 
CJU.e " Helaç>to doeidin't prmnptamenle, este prmn
ptameute ,·xduo n irJén dn alem.,rn; 'Pl'OmfJla.ml'nt~ 
ó pu•·n quo n·o hnjn férins; p..:omplrtn!cnte u 
p:.rn qtiC 11;10 lwjn moth•o da HPI:1çn0 se tl•;•xn•· ele 
rPnnir·, pois si nns ·cn~og de r'PCUI"sos crunos hn 
a libunlnde do individLlO n rosg-unrdnr, nos cnsos 
de ror:ur~os eleitoraus t~ml>cm h a. dil'Citus politi
cas n nttr.l1dl"r, 

Creio. S•·. presidente, qno nesta pnrlc ncnllo de 
mos,t•·n.: que !l uviso oxperli?o pnrn o provinc_i:a.~o 
Pn:n nan c~ta en1 f•ont,·nrllcc.~no com n optnwo 
~nston•n•ln pdo m,.u n• bre cullugn, o Sr. n~inis
tro tl;• ju ... tit~a, vis lo cuulo L•1d:t a :ll'g'llnlen.nçno 'lo 
meu m•brc colleg-a IJn <eOit·sc cm ter a L\cln~ao 
llecidillu r.·n·n do 111'117.0 devido. 

'l'f'lldO 1\ l1Plnr.iio rJeddidu f .. ll':l dO }l•"UZO C de• 
Yond.l :-o.e1• por !c·i os fl:ll10is rcn1cttido~ no governo 
para os tlnscollvenicnt.cs, o IH"es:dentc.. qu,nesse 
cnso 1í o oxectJtor dn sentença, nwndou put· e1u 
oxecw•ão n scntcncn do juiz do di1'u1to, que uulla 
prof"1~uo n prl111eirn dec1s:to. 

O Sn .• Cnnn~IA:- V. l~x. torminon como p Sr. 
mmi~tro ala ,jnstiçn, sem mostr:u• a d1S110~ir;:~o 1!a 
lei que dit cnmpotc::cin no prcs1dento dn !ll'OVIIlCHI 
parn }lroc,.der dl!ssa fó•·nw. 

:0 Sn. MIINS!i'llO·DO lMI'EillO:- .Si CU. t\Cil]JO ~O 
mostrnt· l!Ue o nrt. l:l:i dcLorminn que SI n Holuçuo 
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n1io decidir· os recursos oleitoraos dor;tt·o 1lo prazo 
rl.o trinta dias, sejnn! romettidos os papeis no pro· 
srdunto dn )H'OVrncw ou no governo na corto 
para os fin.ç convenientes . ••• 

O Sn. Conm~r.~:-Niio foi esta a hypothosc. 
O Sn. ~IINISTno DO hiPEmo:- E' nesta hypo· 

thesu que cston m•gttmentando. 
O Sn. ConnErA: -Houve acórdiio. 
O Sn. .II!Xrs-rno DO .r~II'Ell!O:- Eu porg-nn to a 

V. Ex. o qne quer drzut·- l'CIIIC/ter para os fins 
convenientes, em um cn~o ou cm outro'! Qnac.< são 
os fins convenientes, para os quaes se remnttnm 
os papeis, ;;i a lloln"iin niio decide dentro do prazo 
de trinta dias ? • 

O Sn. ConnEtA;-Mas houve acé•rdiio. 
O Sn. ~IINIS'l'UO DO bJt>Enio:-:?tfas o acórdão 

J'oi prolatado depois do tr·inta dias, e portanto 
!l.ev~·S? ter muito cm obsorvancia o art. 8~, qué 
J<l Cttet. 

O Sn. ConnmA:-:Ifas a lei deu esta attri
!miçiio ~o pres_idente? Era preciso que déssc, o 
rsto era Jll1lJOssrvel. 

O Sn. SIT.YEI!l.'- D.~ MoTTA:-A fa!La tlo tri-
lnmal niio prejullica as fl:>rtes. · 

0 Su. MIXISTUO DO hll'Ell!O:-Si n1io fora 
?ssi.m, como digo, c1.un I_ o r·c~rm;o di! parte pre
JUdzcnda J?Or UJ!l acordao dada dopots do prnzo 
t'atnl do trJJlta dtns? 

Eu interrogo o nobre senador .... 
O Su. Comu~r.A :-E' a responsabilidade do 

rJuem violou a ld. . 
O Sn. MIXIS'l'llO DO hir>zmio:- A responsniJi· 

liclndc tem outi'Os e/Toitos; a l'OsponsnJJilidndu, 
neste cnso, não ia desnggJ'a\'ar direitos CJIIO hn
vinnl sido prejudicados. Qual sern o recnrso do 
indi\·iriuo CJlliJ tenha tle advogar seus tlircitos 
·prejuclicnch•s por um acórcEto oxtemporaneo, 
t'ót•a do tempo"! Hocurso elo r·evista n~o lw. por
que n lei n~o o e.WliJelcceu; embargos tnllü•em 
não ha, pede mesmo motil•o. O recurso é SJr o 
.ncórdf1o tido por nonl~nm. 

O Sn. ConnEIA:- PorCJUC ? 
o Su. MIXJS'l'HO DO hll'JUUO;- Porcrno foi rn·o-

1'•!l'ido fóra do tempo mm·cado .... 
O Sn. Sir.Yr~m.~ DA MOl''l'A :-A falta do tri

lmnal n1io P•'•de prejudicnt· os direitos dns puz·tes 
O Sn. MINJs•rno no hrr>rmzo : -Os direitos tl:1s 

partes tlcariam pt·<'jttdicaclos a provalecot· o 
acórdiio qne foi proferido depois do tempo leg.1J. 
A questão dos JH'ar.os, em clireito, ó impoz·tan· 
tisstmn, sem <•fies ficnt·in a judic11tura convel'
tida em nm lnbyritHho á rncz·cê dos mais audu;r.es 
ott dos nwi~ !lspertos. · 

E jü qne trato deste ponto, que diz t•ospcito 
ta miJem {Is decisõ"s do !H'osiden te do Ama1.onus, 
:is quacs os honz·ados senadores so r·cl'orirum, 
devo infornw1· que não t~nho conhccinwnto 
exacto lluste nugocio, C[LioJ dnln de nm anno. 

Niio eston pm· hto hubilitnrlo paru dosdo iü 
dizer qnnl soz·ü meu mntlo de pensar. podcnclo 
todavia 11sscgnrllt" qne, si for applil'avel no 
cn~o do AnH1r.on:•s a doutrinu do meu :~viso do 
~ do Agllsto, ton h o a prcoisn !\ncrg·in ~1am 11 Jlllli
cal-n. Poço no uoiH'I! scnndor que :Jgnat·de 
minhn doc,isiio, para depois, si 1\h· cn60 disto, 

v. IV 

censurar-mo, conformo entender S. E~•. quo deva 
ser q1wlilicndo o meu acto. 

O Su. ComtEIA:- Estimarei CILW V. Ex. 
tombem d!l sna decisiio sobt'tl a portaria de 3 
do Junho do :1878 do Jll'esidente do Ceuní. Estou 
corto de que n decisão ha de ser de nccórdo com 
o aviso de ~ deste me~, e então hn do condem
Iwr essa pot·taria. 

O Sn. SH.YEmA D.~ Mo-rTA: -O nobre minis· 
Lro está muito urriscutlo a sahir do ministerio, 
si continuar nssim. . 

0 Su. MIXISTIIO DO biPillllO:- Discutiu tam!Jem 
o nobt·e senador pelo Paraná a interven~ão elo 
occlesiastico na croa,,iio elas freguezias. 

O Sn. Conn"r·'-: - E acamara municipal de 
Santo Angelo? 

O Su. · MIXJSTno oo hwzmro : -Sobre isto 
dir•ci o mesmo que a respeito do Amazonas ; 
ainda niio vi o.> pnpeis. V. Ex. tratou com· 
e/Tcdto da elei>•iio da cnrnara municipal de Santo 
Angelo, mas pe0o i).(ualmente a Y. Ex. que 
espere a de::is:'ío rtne tenha do dar sobre um o 
outro nssumpto. · 

O Sn. ConnEIA:-Bnsta-mo isto. 
O Sn. li!INrs·rno Do hiPEniO:-Entz·ou depois o 

nobre senador, como dizia, nn quo:;tiio ele não 
sct· preeisn a intcn•,;nçiío do or·ditwrio er:closias
tico n:r CI'Cação tle t•aroclri:Js, para prodnzit· seus 
elfeitos civis, i~to rclutivamcnto ao aviso que 
tnru bem foi 11or mim expeli ido .sobro a ft·egrtezia 
do PonLn-GroS:!o, flt) Pnrnnt'l. 

E' mnteria corrente em nosso direitu pttlJJico c 
cm nossa :~dministr:1o1ío politica, qne n parochin 
qnc não é provida cazwnicamé•ntc niio púde pro
duzir cm~ i tos leg-:ws, nem mesmo produz os 
cf!'oilos civis .. não ·é Jl!'Opt·iamcntc t'reguczin, pois 
que niio pódu ler nem judicatura -cil•il, nem 
jndicnturn ccclcsiastirn, ]JOI'rltte semu invtJstidnra 
clla não tem nem uma nem outrn. 

E~ta tl!lll sido a rcgt·n segnida do 18'~6 oté 
h~>je. Em 184? pela lei regulamentar das elei
ouos, pO!' rnars utu decreto su!Jscquonte elo 
mesmo :mno c depois por consultas elo cdnsclho 
de Estado. Todas estas decisü.,s l'ÜO ncó1·des em 
que OIIHlU"nto 11 parochia niio é pt·ovidn cunoni
unmcntc, não produz elfeitos nem civis nem cccle
sl,nsth:os; cu expedindo o aviso ao Jll'<1Sidl:lnte do 
l'nrnn:i, não nz mais do que segttir cstn regz·a 
gorai, que tem sido adoptada e obserYada tunto 
no conselho do Estado, eomo no gabinete dos 
J•rosidentcs de província, como finniHlCBt!l na 
sec·retal'i:t de Estudo. Todos são acórdes em que 
a freguezia que niio é cunonicnrnento. provida 
n ·o JHido ter jndicntura civil. Lerei a V. Ex. o 
clcoreto·e o aviso fJllO assim estntueru. O decz·e:o 
ele 24 elo Outubro de 186,6 diz o scguiule (lã): 

• 1." Que elevem pnra o neto dns eloições repu· 
tnt·-se como verelneleims pnrochias os cnrutos 
indopCll\lentcs, cujos capcl/iies curns, emiJOI'a 
niio sejam collndos, nem roceiJam cong-ruas dos 
cnrres pnblicos, forom nomeudos pelo prelado 
d:1 respectiv~ diocese com totlns as :JLtribuir,ões 
qu" comtlotcm aos parochos proprinnwntc ditÔs .. 
o • o o • o o o • o • o ••••• o o ••••• o o • •• o o ' ••••• o • o o • o J 

O nviso que firmou esta do'Ulrinn quo tem sido 
iniutel'l'ompida ató hoje, é este (l•'); 

• Aviso de 2i do Dezembro do i8'L6 sobro con-
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sultn da respectiva secção do conselho de Estaclo. ' 
3.• Qua não lmvontlo parocllin, omquanto não ú 
canu.üicarncnttJ provitlu, bem raso! Vlli'Uill o . .; JH'tl· 
sidenles dus }li'OVincins .... om ordenar· quo nas 
parochias das· ditas Jll'ovincias; ainda não prn
Yidas, so não I'Cunissc junta de qualificar,ão, nom 
nelhts se fi:ws:mm eleições.. • 

Sr. presidente, antes de expedi!' o :~viso, o 
goverqo ouv-iu a secção do conselho de Estado, 
e no seu JWI\JctH' nss1g·nudo po!os Srs. Visconde 
de Bom HetiL'O, pelo honmdo Sr. :1.<> secl'etario, ·e 
pelo Sr. consell10ire Pau!ino, se di~so que iis 
assem!Jiéas Jli'OI'iuci:ws podem legislar sobre a 
instruct"iiO primni'ia e secundari:~, mc:nos sobre 
o ensino superior. O meu :~viso portanto fun
dou-se nn doutt·in:t estabelecida por esta con
sulta, (loulrina que a tenho visto invurinvel
ITl':'::!l!~ ~egn!d~ :1 t~ c'!_t~ cl:ttn c não m~ constn 
quo se tenham dado casos em contrario. 

E' ostc cxactnmentll o caso, c foi oxactamonto 
como eu decidi em reladio :\ freg-uozi:t do Ponta 
Grossa, na província do Í'aranú. 

C S1i. Cu ... il\EIA:- AinJ.a '-ILLtj u HLJ ça páJ.'6~l~Ii.l. 
esteja cunonicamente provid:~, nella não se pôde 
proceder n netos elciloraes, cm virtudo da ul
tima rofn!'ma. 

0 Sn. MINIS"I'llO DO IMPEUIO ;-Sem duvida, não 
ha"'{.:..;.:~~ :e~;C.. ... lO:,~~r.:~.Lltr.:., iJOil..j"u.l! ~ ü..l~~ii4.U :.i.'i,;• 

forma de i87<i determina que não poderá haver 
eleição em quanto não se fizer novo recensea
mento. 

O ~~- ConnEIA :-Ainda que n paroehia esteja 
prOV!L,U. 

0 Sn. MIXISTnO DO IMPEUIO :-E' da lei do !875 
e do reg-ulnmellto de 1876. V. Ex. disso no seu 
discui·so que niio é preciso o provimento cano
nico Jl:ll'a nma freguezia poder so constituir ci
vilmente; eu estou mostrando que ú em virtnde 
do decreto de ::Jq, do Outubro do i8t,6, do aviso 
do mesmo anuo e das consultas do conselho de 
Estado. 

O Sn. ComunA:- Mns a lei nova nl teron isto, 
alterou os clfcitos eleitornes do acto ecclcsins • 
tico. 

O Sn. ~IINisrno DO h! rEmo·:- Não nllcrou, 
dispôz que OlllfJunnto a parociii:I não passar por 
novo rccense:nnenlo uão poderá ter ele i çüos. 
Tenho o tr:~b:ilho do nobre senador pelo Pnrít, o 
Sr. consciiicii'O Fausto de Aguiar, que comprc
l!Cnde todo o a~surnpto c leg-islação a respeito. 
Dizem :~s consultas do conselho do Es Ln do, que 
aqui tenho, de ::l6 de Jnnoiro de :f.8l,5, do :1.8 de 
Dezembro de i866 com resolução imperial de :1.2 
de Janeiro de i867 (li!): 

• Assim é que, competindo pelo acto addicionnl 
is nssembléas provinciaes lt!gislnr soiJre a di
visiTo ccclesiastica, nuo so eatcndom crcadas as 
novns parochias, sinão depois ela instituiç1ío cn
nonica; ficm1do suspensos até alli todos os actos 
civis. • · 

O meu :wiso está de coorormidade com tudo o 
que acabo ele lllr. 

Sr. pl'osidento, devo acompanhar o honr:::flo 
senador em toda a cligrossüo que fez no seu elo
quente discur~o. e rcspond~r ngora ú intorrog-:a
ção que S. l~x. me· dirigiu; si as nssomblé:~s 
provmci~es slio competentes para legislarem 
sobre a ·instrucção c ensino superior, isto a pro
JlOSito de um aviso meu expedido no presidente 
ilo Goynz so!JI"O urr.. recurso de um professor em 
quo eu declal'ci, quo o competente parn tomar 
dello conhecimento não ora o governo impol'ial, 
poróm sim a nssombléa provincial, porque a 
quc::;tiio roferin-se ít instrucção socundnria. 
Nesse aviso Oll dizia que salvos os casos de in
struct"ão c ensino superior, as nssomhlé:~s provin-.. 
ciaos ornm as compl'tenlos ·pnra logislnr tttnto 
sobre a instrncr·.1io primaria como sobre n secun
daria. Estn parto do aviso causou reparo no 
honrado senador. 

O Sn. CommrA:-Pois é uma doutrina inexacta 
completmnente. 

O Sn. MINr~rno · no btPEnro:- Bem, vojnmos. 
V. Ex. reteriu que o Sr. Visconde do Uruguay 
opina que as assomiJléas proviociaes podem le
gislor soiJre o cnsi no superior. Eu não enc-ontro. 
nns o!Jras do Sr. Visconde de Uruguay esta opi
nmo tão ]JOSitivn-como diz o honr:~do· senador ; 
o que erwoutro é um seu parecer :~.cerca de mn:~. 
lei da a~scmbléa provincial da Bnhia que confe
ria ao Lyccu a faculdade do conceder grãos cm 
IJell:~s-Ictras. Então um aviso de 18M declarou 
nãocompetii: ~s nsscmbléns provinciaes a con
cessJo de tncs gi·:ius que importam títulos hono
riJlcos c distincçüos que u e lias não com[Jete, r::c vi 
do urt. i02, ~ H da constituição. 
·Esta foi a especic, njamos como foi resolvida 

(ltJ) : 
• O aviso do W de Fevereiro ele i8i~ expedido 

em virtude da resoln~ão imperial sobre con
sulta de 2ü de Janeiro do mesmo nnno declarou: 
• uão poderem as nsscmbléas provincines nos seus 
lyccus c c~tnbelcci rncntos de instrucçiio conceder 
o gr:íu de bnclwi'el cm letras, visto que importa 
a creat,lio de honras c distincçües que não está 
na al(!ada das asscmbléas provincin.es. 

A consulta de li de Junho de i87i pondera· 
• que,n5o d:mdo o gniu em questão outra conside
ração a.lém da que proviria. de qualqueJ' attes
tado de merito littcrario e n5o importando hon
ras o distincçüus no111 titulo de haiJi!it:wão fórn da 
provincin, o dentro delln só podendo.tcr ofreito 
llnl':l os cargos provincines, não está no caso de 
que fnlln o referido artigo da constituiciio., 

Assim foi rosoll'ida a questão, entendendo-se 
quo o grím elo bacharel em Ictr:;s niio é mais do 
que urn attestndo litterario, não importando titu
lo honorifico nem o conferimento de frl'áu. A 
consulta rosoh•idn qniz que o acto da assemblúa 
provincial da J3uhia fosse considerado lei, mas 
distinguiu porfoitnmontc entre o grúu de insti'Uc
cão SU[lerior o o gritu de bacharel em letras, 
sendo este considerado como simples nttcstado 
littcrnrio, no passo CJilc os titulos ncndemicos 
c os honorificas de que trata o nrt. :1.02 da con
stituição importam privilegies o prerognti1•as; 
que sómcnte 11elo governo o pela nsscmblén 
g-ornl podem ser conferi dos. 

Portanto, si n assomblén provincial crcasse 
estnbclecimontos do instrucção SUJICrior, não 
poderia. conferir osses títulos que di10 privilegies 
c prorogntivns. Ora, ns assembléns J.lrovincincs 
ni\o podem c•onfeJ•ir titulos de hnllihtMiío fóra. 
dns provincins nem honras o distincçÕcs que 
tenham efi'eilo vúlido: Jogo ns 11.ssembléns pro
vinciaca não podom fund:~r ostabclccimonto do 
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ensino süperior, Tisto quo é corollario do tMs 
estabelecimentos o confcrimento desses gráus 
scientificos. 

Si a assembléo provincial crear estabeleci· 
montas do instrucção superior, serão de outro 
q-ent:ro, difi'erente, dos que conferem as nca
«Ol}lliiS e fnculdndos fundadas por docroto legis-
latiVO. · 

O SR. CoRREIA:- Mas o ensino superior nada 
tem com os grãus; podem deixar de ser confe
ridos. 

0 Sn. MINISTRO DO b!PERIO :- Então V. EX. 
lla de permittir-me que lho pergunto: como se 
ha de organizar nesta hypothose o ensino su
perior ? Cnmo teriio as assemllléas provinciaes 
instrucção superior, fundando os necessarios 
estabc:lccimentos nas províncias, si não podem 
conferir gr~us ? 

O Sn. ConnEIA :-E' outra questão. 
O Sn. l!!NISTI\O DO IMPEnro :- E' questão que 

se prende á outra. 
O Sn. ConRErA :-Não tem nada com o gráu; 

porque se póde obter um gráu o nada se saber. 
O Sn. MINIS'rRO DO brPERIO :- Qr1e progr-nmma 

de ensino superior podem ns ~ssembléas pro
vinciaes fol'mular '! · 

O Su. Conimv.. :- Isto não obsta· a quo as 
assembléas provinciaes concedam os gr:íus: n 
questão é dos effeiLos. 

0 Sn. MINISTRO DO IMPER!O :- As curtas de 
bncharois em letras, segundo n consulta do con
selho de Estado, não são nutis do que attesta(los 
de hnhilitnçíio, documentos litternrros adquiridos 
pelos in(lividtlos que se sujeitam n exmnos. 

Portnnto entendo que o ensino superior não 
pertence ás assembléns _provincines. Seria l!ma 
1déa pnra n cg1nl eu d~ bom ~rndp prestnrtn o 
meu concurso ; mas serra precrso mterpretnr o 
acto nddicional por quem só o p6de interpretar 
quo é a assembléa geral. 

O Sn. ConREU. :-Não se prccisn de intcrpre
ta()ão : o neto addicional é claro nesta parte. 

0 Sn. BARROS B.~RRETO; -Est~ perfeitnmeute 
clnrp : esses gnl us não podem Tale r em todo o Im
porlO. 

0 Sn. MINISTRO DO Il\(PERIO :-Si é clm•o, CSl:Í 
em opposit'ão no art. :102 da constituição. 

O Sn. ConnEI."- :-Não se trata do gr:ius scicn-
tificos. . . 

O Sn. ~HNISTRO DO IMPEUIO :-Eu nc::tbo de citar 
a consulla do conselho de Estudo. 

O Sn. Commr . .._ :-Eu tnmbem j:í examinei-a. 
A COIIStilui~'ão niio traln do gríms scientificos. 

0 SR. lUNISTilO DO !MPERIO :-Do flUO trata? 
V. Ex:. niio mo npt·osentn uma só assomblén de 
província que tonhn pensado diversnmente, uma 
só ainda se não afnstou desta dontrinn. 

O Sn. CoRREIA :-Das honras e titulas. 
O SR. ~nNrsTno DO brPEil!O :-llfns V. Ex. snbo 

que í•s cartas de doutor c bacbnr•el estão inhe
t·~ntes honras, distincçõo~, privi lcgios o prero:;n· 
tlVllS. 

O S!l. CouREIA :-A conslitnii'iío lrnta de hon
ras conferidas pelo podar oxecútivo, o qne nada 
tem com gr:ius sciontificos. 

0 Sp.. MINISTRO DO lMPERIO ;-Então a consulta 
claudicou. . 

0 Sn. CoRREIA :-Não sei..,. 
O Sn. MINISTno Do brPrmro :-O honrado sena

dor perguntou que intelligcncin dava o governo 
nos factos occorr!g.os. ua proviu ~ia do Bspirito 
Snnt'?, ~or occasmo de se or"'nnizar a assembléa 
prOVInCial. 

0 

Os respectivos papeis estão sujeitos :1 decisão 
àÇ>_ conselho do Estado. Eu· não posso dar .. opi
nwo, emqunnto o conselho de Estado não tiver 
proferido a sua decisiio o não fõr esta resolvida. 

O Sn. ConnEI.\. :-Até agora? 
0 Sn. MINIS'rllO DO IMPERIO;- Portnnlo O hon

rado senndor pormittir:\ recolher-me no silencio 
a ;s~e. raspeito. Si n n_ssolmblén provincial do 
.Espir!to .Santo se orgamzou, bem ou mal, está 
constituida: o governo imperial não tem meios 
para desfazer um:• nssembléa lc,...islativa obstan
dp ao ox:orcic!o do suas funcçõ;s. •ral nttribui
ÇilO pet·te~ce a asscmblén geral: os papeis, depois 
(le resolvrda. a consulta, lhe seriio rcmettidos, e 
ella deciàir:í como entender cumprindo-nos a 
todos nós conformarmo-nos cÓm a sua resolução. 

O Sn. ConnmA:-V. Ex. não tem culpa pela 
J6rüo1·o, tú<:_!.S houve d~nlor;l, e 'l'ahi -.;i..,ran.l as 
consequencws. 

O Sn. MIXISTno DO b!PERIO :- Sobr•e o de
creto rolativo aos surdos-mudos, de crue S. Ex. 
tambem se occupou, devo dizer quo existe dis
posioiio crcando o conselho; mas, h a quatro annos, 
não se tom achado quem c1ueira se,·vii· como 
presidente e vogaes, porquo as funccões são 
gratuitns, recusando-se a. isto olé o proprio di
rector do estabelecimento. 

Entretanto o g·ovcrno verá o que se deve fazer 
parn exccuçiio do decreto que contém dispo
sições ·proveitos::s, que devem elevar o estabele
cime,nto á categoria e prosperidade que todos 
destJ,J<omos. 

Sobre o hospital do l'iauhy, o nobre senador 
por nquolln província deu hontcm cabal res
post:~. Si não sntisfez, ouvirei o presidonte, 
e remo~tcrei as informações llO Senado. 

O SR. ConnErA ;....:... Niio quero travnr polemica 
sobro isto : o paiz formorá opinião ú vista do 
pr6 e do contra. 

0 Sn.- MINISTUO DO !MPERIO ;-Sobro ·os cre
ditaS do que S. E::t. se occupou, censurando que 
se tivessem ~berto cm :1.877 a.:l.878 e om :1878 a 
:1.879, em virtude dn disposioão da lei do or~a-. 
menta de :1.877, V<lll mostrnr o S. Ex. true taes 
creclitos formn abertos legalmente. 

O ar·t. 2!) da lei do orMmcnlo de 20 de Ou-
tulJJ'a de 1:i77 diz (liJ): • 

' Fil:a abolida n faculdade de transportar as 
sobras de umas para outras rubricas !ln lei da 
or~amento, concodidn ao governo pelo nrt. 13 

, Lln • lei n. :1.177 de 9 de Setembro do :1.86i ; 
, ostn disposi~iio, porém, vigornrá do exercício 

de :1878 a :1.870 ont diouto. • 
Portnn Lo, não est:'t o :1. • credito comprcheudirlo 

nn letra do nrt. 2() dn loi de :1.877, porque estu lei 
prohihe o transporto das ~Ob!"M do oxercicio de 
1878-1870 cm dinnte, e osso credito é do .:1.877 a 
:1878, por conseguinte os dccretos·de Hi do No
vembro do :l.!l7!l oslão fóra da comprchunsão dn 
lei citada. 
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O Sn. Conm;:IA :'-A fncnldnde foi nltl 30 de 
Junho deste nnno. 

O Sn. l!IXIS'l'LIO DO I~IPJ;:mo :-Assim não posso 
ttrp;UU1011LU1". 

Acn!Jo de ler o n1·t. 25 ela lei que prohibc o 
tr:•nsporlc de 1878-1879 ... 

O Sn. Connr::rA ::-Qnnndo neniJn? 
O Sn. l!lNJsTnODO lMPEnro:- ... o credito é 

de 1877-i878; como póde estar comllrcllent1ido 
na prohibitiio dn lei de 1877 ? 

O Sn. AFl'ONSú Cr.:r.so (minist,·o da {ct::enrla) : 
-Assim tem resolvido o Sllnndo. 

0 Sn, MINIS'J'IlO DO J~IPEJliO :- ÜS exercícios 
são de nnno n anno : n lei prohibiu do exc1·cicio. 
de 1878-1870 em dinnlc, V. J<:x. ccnsurn a a!Jer
tnrn do c1·etlilo de 1877-1878. ostc, porúm, niio 
L'sl;i cornpl·ehcnilido na dispo~i(;iio tia lei. 

O Sn. Cor.nr::u :-E' que V. Ex. entende n lei 
ditTerentementc do que se tem entcnd ido. 

O Sn. ;,rrNISTno DO· b!PElliO :- O que V: Ex. 
disse foi que os decretos de 16 de No,•embro 
de :1878 cnrecem do cnmctcr legnl, visto como 
foram pi'OTilLllg-ndos cm contrnrio dn lei rlc :1877, 
que prohibin estes credito::, c cn·ncnbo de mos
Irar que V. Ex. estú engnnndo. 

O Sn. Conm;:IA :-Referi- me no primeiro de
creto; porque deu como sobra desr1esn não reito, 
parn poder ser transportada. 

O Sn. ~!!NISTno DO IuPr::niO :- Poclin tl'ans
portm·, poJ·que n prohibiçlio ela loi de !877 niio 
cemprehenclc essa exercido de :1877-1871!. 

O Sn. ConnEIA :-Não podia trangpot•lnr, cm 
virtude dn lei de !862. 

O Sr.. )trxrs-rno no hrPr::mo :-A lei que reg-ula 
estn ma teria é n de :1877, posterior :i de 1862, e 
tiS leis elo oronmento. V. Ex. o sabe, tem uma 
existencin preci•rin, urnn existenciu :m nua!, snl vns 
as dispositões que t1·azom n r~commendnçiio tlc 
permnnoutes ; mns qn~ndo n11o a trazem, todas 
e!las siio trunsitorius, o caducam, expirado o 
prazo. 

O Sn. ConnEI.\. :-A ele !862 é permanente 
nesta parle. 

O Sn. ~!IXIS'!'no oo l.\li'E!liO :-O outro dec:,·oto 
tnm!Jcm de :lü de Novembro rlc 1878 abre um 
credito de 200 contos pnrl\ o melhoramento do 
estado sanitario, no exercício de :1878 n 1870 ; 
este é qtw pt.do estm• comprohcntlido nn pro
hihi~·i\o do art. :!5 cl11 lei de 1877; mas vnmos vôt· 
~i niio hn uma exccp(·iio paro e!Je .. 

Diz o § 1. • do nrt. 25 (/,:) : 
« Os CI'C<litos supplemerlt:u·cs nuo potleriío ser 

abertos sin1ío no C!ISO ele serem urgentes as des· 
pesas n que forem destinntlos. Do modo flllO 
hn n proluhiciio do :u·t. 25, mns logo o§ 1.• es
tabelece !l oxcepciío, o o decreto 11 qnc mo 1'0111'0 
csttí nellrl' incl Úido, pois l'oi para soccorros pu
IJJicos. 

O Sn. Conm:rA :- Pnrn melhoramento elo os
tudo ~nnilnl'io. 

O Sn. ~llXJS't'HO DO !MPmuo :-E' n mesma 
cousa. 

O Sn. Co:mm.\ :- Niio é. 

O Sn. MlNrs-rno DO brPillliO :-'-- Aceito a ohser
vnçiio elo V. Ex. ; o melhoramento do cstndo sn
nital'io é questão ele mniot· imJlOI'tnntJia, do mais 
cuidado do que a dos soccorros publicas. 

O Sn. CounmA :-Mas a lei' não permitto nbrir 
creclilo snpplementar pnr:t llJ'elhornmcnto do es
tado r.nnitnrio. 

O Sn. MlNIS'l'no .Do hrPElllo :-O que n lei dÍ:r. 
é qne os CJ'Cditos supplcrnentnres não potler1íc> 
sm· al.1ertos >infio no cnso de serem nrgentes ns 
clespesns ú qno rorem destiiUidos; orn, per,: unto 
en, não tí urgente o melhoramento do estade> 
sanitnrio? · 

O Sn .. ConnE!A.- Ha nmn labelln f{Ue marcn 
os casos. 

0 Sn, MINÜlTl\0 DO !MPEI\10 ;- Ü governo deVI} 
fiem· .inerto dinnto tln aproxirna<;ão de uma 
epidemia? Diante de cnusus que a1T11innm n 
snude pnlilic•n? Sendo nssim. nüo sei n que se pos
so t•efcrit• o § :1.", 11orr1ua niio conhc•:o cxccpçiio .. 
de mnior alc11nce, pa1·;• umn despesa urgente, do 
r1ue a do mclhorumento do estncln ~nnit:~rio. 

O Sn. ConnE:IA :-A tn!Jclln niio permittc. 
0 Sn. MINTS'l'llO DO !MPEHIO ;-Si niio permitte, 

deve L'star sujt!itn :i grande lei dn nm:~ssitlncle, 
deve rstnr sujeita ü exccp~ão rlo § 1.•, porque, 
repito, niio conheco cotlsa que deva merecer 
mais a nttenção do governo do que o mel horn
monto do estado sanil~rio. 

Qnnndo n imnrensa c a tt·ibunn elamnm dint·ia
mentc CJllC rtiudn são insnlllcimlles os meios qui} 
o governo tern it su:t disposil'iio pn1·n os melhom
mcn tos ela hygienc, como cl itno o nobre sennrlor 
pelo Parnmi t]ner que o governo flqno tolhido 
tle lodo c quni•IUCI' meio que possa trazer esse. 
resultado? -

O Sn. CommtA:- De torlo o qualquer meio nlio, 
referi-me nos creditas supplcuwntnres. 

O Sn. l!INIS'l'l\o DO hrrEniO:- Entiio qnal scri< 
o outro meio, esgotatln n vct·b:t? Ha lle ser o do 
ct·ccli to supplcmentm·. 

O Sn. Connr.:IA:- ],Jus foi supprimida cxpres
snmenttl essa focLlldadc. 

O Sn. ~:INIS'rllO DO I~tPEmo:- Niío tenho otltro 
argumento siniio o da lei, que me é suffidonto ; 
n lei estabclectm oxccpc;õo3, tl o caso do melhora
mento elo estado sanitnl'io é umn dcssns oxce
p(;ÕOs: 

O Sr.. ConnErA:-Não ú; não, senhor. 

O Sn. ~n:-;rs'l'no uo l~ll'EIUO :- Si a lei assim 
nüo o diz, eleve cstnr su!JoL·dinncln li gt•nnde lei 
ela necessidmlc e snJY,lç;io publica. caso IJHC cst:'• 
compi'Ohendido nas urgencins do§ 1.~ 

A outra obsct·vnciio <JUO me restn responder é 
ocruolla em CJUC v: Ex. mo perguntou si esluv:• 
nutoriznclo a norneut· elelegntlos da in~trucc:;iío 
puhlien pura ns províncias, obst!rvaçüo que lhe 
sug·gcrin meu aviso )Jurn n c::tpitnl do sua pro
vincin, nomeando pnru nlli um delegado da 
i nstl'lwçiío p u!Jiicn. 

Posteriormente nomeei um oulro pnrn o Rio 
Gl'tmde do Snl. Disso Y. Ex. que, omrjnnnto, 
pelo decreto do ó,· do SettJmbro do i877, u:io se 
dcsignn1·r.m ns prol'inci:•s CJUC deYtnn tc1· tlelc
gallos ela in~trncviio publicu, o governo· niio pódo 
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nomenl-os. Direi a V. Ex. qual a prntica se
guida nté hoje. 

Em :1877, determinou-se rruc por decreto o 
governo imperinl designaria as capitnus de pt·o
vincin onde devessem haver deleg-ados dn in
strocçiio publica, c qLte os exames feitos nestns 
cnpitaes c pcrnntc ollos terinm vigor por todo o 
tempo; o dect·oto, porém, de 4 de .TLtlho de i8G4 
dá existencia· e vnlidnde n esses exames, por 
prazo do quatro annos, c o de 2 de Outubro de 
:187:1 pet·mitte no g-overno croor commissõcs de 
exames prcparntorios nns províucías onue não ha 
faculdades. 

tnlognr pnrcce-me que H mil e tantas obrns, cm 
20.900 volnmes. 

l\fns com a rerormn, nli!ís muito proveitosa, feita 
poJo hrmmdo senador pot· Pct•nnmbuco, dnndo 
novo regímen :iquelle estabelecimento pttblico de 
grnnd~ importnncin, elevnndo o numero dos seus 
empregndos, extinguiu-se n commissiio, e nquelJe 
tr.nb~l h o passou a ser feito pelos emp1·ega!los dn 
B1blwtheoa. 

Deste modo tem-se entendido ·que, .cmquanto 
o governo niio serve-se da autoriznr;iio do decreto 
de -!877 pnra designar ns capitacs ·das p!·ovincias 
que devnm ter esses exames fJUO \'Í((Orem a todo o 
tempo, f~itOS perante ~CUS delegados, póde O g'O· . 
vcrno nomeai-o~. com tanto que os ruesmos não 
vigorem por todo o tempo, mas sim ·por c~ paço 

· t1c rJuntro annos, na con for111 idade do rlcct•cto do 
:l8ü4: é o q,uc se tem seguido nté·hojo. 

Fui i.nformndo, hon t~m. pelo IJib!iothecnrio, ele 
que vnt cm g-runde aclrantnmento este trabalho 
mns qne sendo o catnlo;::o dn maior importnncia' 
corno com elle entendo e penso, porque o entnJon-Ó 
de uma grnnde bibliotheca é o seu espelho · séin 
clle uma bibliotheca por mais enriquecid~ CJUO 
seja niio vnle couso aJgumo, é uma peroln som 
proveito, sem seu eng-aste, nüo póde ser e niio é 
.obrn elo momento, de pouc:< reflexão. 

Eu perguntei-lhe em crue tempo podia estnr 
concluído sett lrnbalho ; respondeu-me que cnl
cnlnvn que brevemente poderÍL npresen tnr um 
cntt1logo digno da Dibliotllecn, mns que nem por 
isto clla está sem guia para os leitores que nlli 
vão e para n<Juellas pessoas que se queiram apro
veitar dns immensas e importnnttssimas obras 
que existem cru ~uns estantes, pois que, nlém do 
catalogo velho, jít existe o novo nn parte eon
c!uidn, ·e llnnlmente que por si e seus agc)ntes 
s:!o. prestadas .quantas informnções desejnm os 
v 1sllnn tos. 

Todos os exames presr.arlos nas éapitacs clns 
provincins só podem valer por quntt·o nnnos; 
mas depois que o governo. servinrlo-se da nuto· 
rizar,iio do decreto ele i877, designar as capitaes 
rJttl:l'cle,·am .ter delegndos da_ instrucçnc pttblic:~, 
então os oxames prevnlecerno por todo o tempo. 
Procedi desto fúrmn, porque foi n intelligenc.iã 
que enconLrei , estudada no PI'oceclimento de 
todos os ministros que me precederam, tanto do 
meu antecessor, de)Jois da ascenelio do partido 
liberal, qannto no domínio dos êonservndores, 
elos Srs. senador José Bento c ronselheiro Costa 
Pinto. 

o Sn, Conm:rA :- Depois da lei de i877 g,j h a 
um caminho legnl a seguir. 

o Sn. l\U:>!S'l'IJO DO IMPeJIIO :-o- Passarei ngorn, 
Sr. presidente, a tomnrom consitlero.çiio ns obser
y:wõcs com que nos illustrott o honrado senadot· 
pe(o Mnr:Hlhão. 

s. Ex; tratott das congrn;s dos encommen
. dndos : neste ponto estnrnos tlc :~ccckdo, assim 

como estamos sobre a Escola ele minas e o Insti-
tuto Commercinl. -

Sobt•c n mudança da cnpitnl,o govcmo não pó de 
emittir um j Ltizo se~uro, .si a capital devo serre
movida do Rio ele .raneiro p:u·a outro qualquer 
ponto; isto é da competencia cln .nssembléa gernl. 

Sobre n questiio dn cleioiio municipal do Ama
wnns, nenbei. ele dizer o que ha. 

Fot•nos de crcm:,ciio. Não existem tu os .fornos, c 
si pot· acaso honvo algum pensamento a respeito, 
elle não vein 11 lnmo. O que posso iuformnr uo 
honrm1o senndor é quo o serviço mortunrio desta 
grnnde capitul se Jilz por un1 contrato havido 
entre o governo c a mesa da Santn Cn~a da Mise
ricordin, isto desde -181il o cm virtnde de auto
riza.,iio Jegislnti\•a de i8;'i0. A Juntn do llygiene · 
pubiicn, porém, entendo fJLtC os cemitorios de 
lllhnmação devem ser removidos desta cnpitnl 
para lognr dist:mtc ~ on. ii lt'gLHLS. O n)inislerio 
do Imporia dou as JJnsus u Jttnta de hyg-IOntl, c !la 
jít pt•ot'eriu sou parecot·, mas·aintla não houve de
cis:ío. E' tudo qLwnto ha u respeito. 

Qnnnto :\ observuçiio de S. Ex. sohre o cntulo;;;o 
dn BiJJJiOthecu PulJiicn, ~ott inl'ol'llliHIO de quo 
este cutnlogo estava sendo feito por umn commis
suo nomeada pelo governo, n qnnl chegou u ca-

. . 

Quanto tis fc5t·ins, V. Ex. subo que isto é do re
gulamento. A reforma de :1876 deu fGrios Ílquellc 
estabelccinhmto, de :l5 de Dezembro a :15 de Ja
neiro. 1'cmos lei .... 

O Sn. 1\IP.NDES DE ALMEIDA.:- Não temos lei 
porq no o I'Cg'Lllamcnto níio estú nppt·ovado, n istÓ 
é que o governo deve attcndCI'. 

O Su. )llNISTllO Do brpemo:- Por orn está cm 
execução .... 

0 Sn. 1\IENDES DE ALMEIDA:- Dependente do 
governo, só mente. 

O Sn. MINJSTno oo bwEmo:- .. ·.e em quanto 
o governo niio pensar diversamente, ns fé1·ius não 
pódom deixnr de ser cladns. 

o s~ .. 1\IllNDES J?E AL~IEJDA:-E o governo, por
que nno pensa diVersamente? 

O Sn, ~llN!STno o o IMPEmo:- Desde j:i · niio 
aventnro juizo. Póo.lo bem set• que venha a pen
sar como V. Ex. c que entenda que o regula
mento nestn porte dt~vo ser reformado .. Não 
digo tambL'm desde jit qne não po~sn ser util a 
supprossiio das fé rins. 

O Sn. JJr.>QuEmA:-São.de um mez.· 
O Sn. ~!INISTno uo bt!'enio :- Não cleb:o de 

achnralgnmn plausibilidndc uas obsct·vaçõos de 
V. Ex., mns estolt consignando o fucto de que 
por ora isto se fraz em virtude de um artigo do 
rognlnmcnto quo está cm execuçiio. Este nt•tigo, 
porém, pórlo desnpparecer, o uiio deixo de achar 
flUO V. Ex. arguuwntusse com certa raziio .... 

O Sn. MP.NDESDE ALMeiDA:- O governo romo
diou certasconsas, quunto mais isto quo astá em 
suas miíos. 

0 Sn, MINISTRO DO biPEniO: -V. Ex. 1110 h a do 
fazer j ttsticu, reconhecendo qne não eston teimo
so, ni10 e~tott pct·tinaz em querer manter a dis· 
posiç~o do rcgulamonlu; ó mesmo prov:~vel que 
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venha n decidit·-me em sentido contrario :i sua 
m:muten~•ão. · 

Quanto á {rcquencia, elln está dividida em ho
riiS do dia e da noite .••• 

0 Sn. ?.fENDE~ DE ALMEIDA : -Isto é que é 
um grande m~I. 

0 Sn. MIN!STI\0 DO btPEI\!0 :-... Vai das 9 
horas da manhã its 2 da tardo e das 6 :is 9 da 
noite. 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA :-E' isto mesmo 
que convem alterar. 

O Sn. MrNrsTno DO brr>.Enro :-Para poder res
ponder o. V. Ex. inqueri do bibliotliecario 5i 
hnvio. vantagem nesta divisüo e perguntei-lhe si 
o. frequencia ora maior nas horas do dia ou nas 
da noite, porque isto será o thermomotro para 
conhocer·mos o quo será melhor fnzor, si prosc
guir o servillo continuamente, ou si dividil-o 
em horas dÓ dia c horas da noite, como se 
faz uctualmcntc. 

Disse e!le que a frequcncia 6 muito maior 
nas horus da noite, porque das 2 horas do. tarde 
em diante nin:;:uem Já vai, pelo. ruziio de que 
sendo essus as lior:•s em que todos acubam o seu 
tr~bai!Jo e retimm-se a seus Jures, preferem fre
quentar o estolJc!cc!!1:cuto c1::1.s 6 !~oras d:t ta::de 
em diunto. 

O Sn. l\fENDE~ DE ALliEIDAclá um aparte. 
0 Sn. M!NISTI\0 DO blPERIO:-EIJo pódc CO· 

nhecer disto pelo tempo em que a Bibliotheca 
não estavn fecha da nessas horas. 

O Sn. l\I"NDES DE AL~IEIDA:- Pura crllr isto ó 
preciso q ne não se lenha frer1uentndo outras bi
b!iothccns que pernumecem abertns desde ns !l 

.horas da mnnlu\ o.tó :i noito, sem interrupoão. 
O Sn . .TuNQun:mA:- Ftli 1:\ em um diu deste 

:tnno íts 2 1/2 horas elo. tarde o j{t esta v a fecho.da. 
O Sn. M!NISTUO Do brPEmo:- O regulo.mento 

marca 2 horas da tarde. Em todo o c:tso procurarei 
attent.ler ás observações do nobre senador, po
dendo no entretanto nfiançnr ao Senado que o 
bibliothccario 6 pessoo. do reconhet:ido mereci
mento e zolo. 

Sr. presidente, não posso rotír:•r-mc da tribuna 
sem que respondo. ao disC11rso llontem prol'oriclo 
pelo nobre senador por Matlo· Grosso. 

Comerwn S. Ex. pelo. questão eleitoral fJUO 
acnbo dê discutir c depois diJ•ig-iu suns vistas o 
aro!(umontos parn o decreto do Hl elo Abril, dizendo 
quo o nJCnno tinha aiterndo o syst<Jma dos sub
stitutos nns Escolas do medicina, visto que ostahe
lcoeu concurso pnra esses lentes, rruando ~jtí 
existiu uma lei r1ue mnndn que os logo.rcs ue 
cnthedrntioos sejnm proenoldrlos por nY!lig-uidadc 
d'ontrc os SLllJstitutos .. 8<ton de nccut'do com 
S. gx__ nestn parte: o d<)oreto do 1!l de Abrilniio 
póde revognr a lei cmqunnto pelo corpo lcg-isln
tivo'_ não l'ur npprovnuo. 

O Sn. Srr.vr.:mA D.'. l.VIOTTA:- Apoiado. 
O Sn. ~!INISTno DO brPrmro :-Nilo ú possivel 

rrnc um dect·oto do poder executivo revogue 
unta lei. 

0 Sn. SILYlllllA DA~IOT'l'.\: -Mus esta parte n1io 
t)Stú em cxccuçUo. 

O Sn. ~l!.NI:;·rno DO hiPEnro :- N1io estt\, porque 

ú daquello.s que não podem ser executadas em 
qu:mto o poder lcgislntivo não fõr ouvido. 

De nccõrdo nesta parte com S. Ex., não estou 
porém, em outra,quando me perguntou, ele ctue 
modo o governo poderia levar· ao conhecimento 
da ltssomblón geral o decreto de :19 de Abril, e 
disse S. Ex.: Com que caracter levais ao corpo 
legislativo este decreto, como um projecto do lei. 
como uma proposta ou mesmo como urn dccretdt 
Terei de obser·vnr n S. Ex. que respondo n esta 
perg-nnt:t com um facto do ministeJ:io de S. Ex. 
em :1850., na primeira vez que foi chamado aos 
·conselhos da corôll, úpoco. d'onde dutmn os me
lhornmeotos no. reforma do. instrucçiio quer pri
maria quer!secundaria, e superior. Os t•ursosju
riclico5 o as fnculclndcs de medicino foram refor
mados em virtude de autoriza,ão da lei de i85i. 
Houve depois o det:rcto de :1853 que autorizou a 
despesa respectivo. e os decretos ele 1850. qull 
deram os estatutos. 

!\Ias os decretos de :18tió. são do poder executivo 
· e deviam continuar em execução, em vigor, atá 
que o cot·po legislativo deliberasse. Si o govel'llo 
tivesse ele levar ao corpo legislativo, antes do de
creto tle :l9 de Abril, qualquer trabalho sobre 
instrucçfio publica, não huvra de ser outro sinão 
os proprios decretos de :l853 e :185~. 

C .;<otiu .; u útcs mo ; si o governo hoje tem ele 
-submc:tter ao poder legislativo o decreto de :l9 
de Abril, niío pé•cle proceder de outra fórmn do 
quQ teriam de praticar 1\"0Ternos anteriores com 
os decretos do :1853 e :1850.. 

O Sn. JuNQUE!llA : - Fn~o. uma proposta. 
O Sn. ~IINISTI\O no IMmnro :- 1\{ns então a 

questão scriÍ. só de nome ; será o decreto em 
propostn, sor:í o governo submettendo-o :to corpo 
legislativo, este o recebendo e mandando-o a 

uma commissüo, etc. E' o que se tem de fazer 
agora. · 

(II a varias apa1•tes.) 
O qno eu llig·o nos nobres sAnadore~ é que o 

governo far:í Iiojo com o decreto de i9 do Abril 
o fJUC naturnlmcnte se faria com os decretos de 
1854, por·que ta miJem confeccionaram estntutos e 
estavam em excou{'ão provisorin. Esti.io no 
me~mo caso do decreto elo :l9 de Abril. 

O Sn . .TuNQUEIM :-E' n grunde dill'ercnçn; 
para os decretos ele 18M o governo estava auto~ 
rízodo. 

O Sn. ~IINISTno Do bti>llniO :-E' uma questão 
que nos traz cm dcbnte desde que entJ·er aqui, 
sabor si o governo tinhn competancia para o. re
forma que fez. Jó disso o que entendia n este 
respeito; poderei estar om l.'l'l'o t! os nobrC>s se
n:tdC>t'I'S na verdade. 1\Ins ou ootltinúo a Jlensar 
que o governo podia utiliznr·se do. faculdade. 

O 511. JuNQUtuR.'.:- Então tnmbem p<'cle dar 
dispensas n estudnn tos. . . . 

O Sn. Joio Ar.FnEtlO :- Apoiado; pnrn couso.~ 
mi nlmns o cot·po legislativo, pura reformas im
portnntes o govel'llo. 

O Sn. JuNQUElllA:-Hoi do votar contra o. pri
nreira di~11onsu tle estudantes cl•! que se occu
pat· o Senado, com esse fundamento. 

0 Sn. MIIO~TilO DO biPE!liO:- Qunnto i.Í intor
l'OgaçttO lll:l nobro senador por Matto·Grosso a 
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respeito do decreto so!Jre a Escola Polytechnica, 
responderei, que n rcformn nuo tem npplicnçiio 
o\ Escoln Polytochuka siuüt:. na parte d., l're·. 
quoncin dos estudnntos. A E~coln Polytcchnicn 
tom ~na lei ospecinl, seu r~g-u!nmento, a lei 
do'i873 c o regulnmrmto de !Si~. O decreto de 
i9 de Abril não attinge o regímen dn Escola 
PolytrJclnHcn siniio JUtriUellas disposi~ões que 
podem ser communs n todas ns fnculdndos, {, 
fre::,rncncin do nulns o outras, ~ão de grnnde 
1mportnncin, n~m do·! ;a f't~tc~nrttl, 

Soú1·e os aompr.ndios, de que tambem S<l occm
pou o nobre sonndor por llintto-Grosso, tanto 
dos lentes dn Polytechnica como dos tl:ts Facul
dades do medicina e direito, direi, que existem 
nlguns podidos ele diversos, solicitando os pre
Dlios (jLte os 1\~.:gulauleJHos o e~LuLututi !JJ."úHJc~~a.~;.u.i. 
lias esses prernios só podem ser concedidos 
depois de ouvida a congregaçiio e ~ma cor!'lmi~
são nomeada pelo governo. Tndo JSto ~sta hoJe 
prejurlicndo, porque a verlJn relatlv.a ~o1 cortada 
na cnm:ll'a dns elepntnrlos c n comm•ss~o elo Se
nado concordou com estn supprcssao, e sem 
verbn, não se póde conceder premio~, assim 
como não se poelcrfio fazer ns viagens se1entificas 
á Europa de que tnmbcm tratou o nobre sena
dor pela Bnhia. O governo pediu a vcrlla, mas 
nfio lhe ror elln d:.da nem pela camarn dos dc
putáclos nem pela commissüo do Senado. 

(.lccupnr-me-hoi por ulLimo com !!S obras do 
novo matadouro, parn ns quaes d1~nou-se o 
honl"ndo senador por .Multo Grosso chamar minhn 
ntten"ão. E' dn maior conveniencin a rcmo(•iío 
do miitndouro desta capilnl; será um dos meios 
de torn:tl-a salubre, um dnquclles de tornar seu 
estndo sanitario em mclheres condir•õcs, nüo vindo 
a saude publicn so1Tr.er com o nr mophi!ico,. com 
os minsmas que cl'allt se desprendem, nuo so por 
se fazer naquelle Jogar a matança, como Lambem 
porque, c sabeis isto melhor do 9ue e~, ncruclle 
odilicio estit em condições precál"tas, misturando
se nlli os resíduos elas rezes mortas com l!S ngtws 
estagnadas. Assim, é a todos os reSJl!'JIIos de 
grande convenioncia publica .a remoçt.'o de~te 
serviço pnra o novo Jogar destmndo na unpcrwl 
fazenda de Santa Cruz. 

Estavam ns obras em caminho quando men 
antecessoJ·, em virtncle da !'alta de CLlmprimer.lLo 
das clausulas 27 e 30 do contrato, teve de rescm
dil-o; porque os emprcznrios .abnndonarnn.1 as 
obras o os tt·abalhndores que aliJ estavam deixa
ram o servico Estos esclarecimentos os nobres 
senadores pódÕm encontrar no i." e 2. • rola.lot·i<?S 
do meu :mtocessor, tnnto no apresentado a 11r1-
meira ~ossüo do parlnmonto .como na segund.a. 

Rescindido o contr~to, esta a ob1•a scnllo feita 
por administrnçfio, o diversas cons.tr!lc.ções catiio 
em actividade. Tenho mandado diVldH" as obr~ts 
em seeções por pequenos contratos, como me1o 
de ndianlnl:as como meio de mais depressa con
!:egui r-se a n3Ólizn('fio deste grande serviço de t~o 
fll"ande ulilidnda publica. 
. Dovo informar no Senado que antes da roscisfio 
tinham-se dispendido i.700:000SOOO, restando 
apenas para o computo dos 2.000:00'01$0_00 :lo !Jredi
to especiul 200 e tnntos contos, que suo mn1s que 
insulllciontes para levnr a C!~ra n ~ou nm. CJ?nho
cendo cn osln dilllculdude Jll pedr um cretl1to uo 
valor de tiO O o tnntos contos; porquanto entendo 
pelos calculos feitos, ser precisa esta CJU:tntia 
para tCl·minar as obras; é força confessar quo as 

obras do matadouro, que o governo recebeu e 
eJ~camp~u depois ela ·roscisiio, sfio do peior modo 
fclL&5, llHú r.prese11tan1 n n'iallül~ suHUe1. ~ 1.10 juizo 
do esclarecidos engenheiros, como os 'sr:<. Mon
teiro de Dnrros e Soat·es, dn Estrada de ferro 
Hedro II, eleve-se nrreur até muitas elas cober
turas, quo existem, porque não lêm o vinoor 
necessario pnru um servico· dnquelln nnture0za 
cm grande pnrte .do forc.'a bruta, qual é da entra~ 
da nnquellcs nprtscos do gado. 

Tn.rorm~-rr:v:lo nn· honvnrJn !=:Pn~d~r; ~ui:" 'Jt'!~cucia 
lamento neste mome!lto, do estudo "em que se 
acham llfiUellns obras, eu devo di;:er que é um 
dos namores empenhos do gov.wno terminar 
quanto antes o novo matndouro, nfim do que desta 
ciclncle se remova esse foco de infecr•lío como tem 
siUu [Jullc.lt:Jt'aÚu .!Jc:i.a Ju.u.LH Ut: JlY~PV,JH~, c parn 
que se melhorem as condições de sulubridade 
dustu população. 

Nfio posso couc!Ílil", Sr. presidcmle, sem que 
do novo p~ndere nos .honrados sen~doros que o 
gover-no nw; póde ncett3r as emcndtts da nolJre 
commiss1io sinfio naque!Jes assumptos em que 
concordou com n suppressfio; mas naq.ue!les em 
que eu tenho mostrado, que n suppressiío trará 
grande detrimento no servino pnblieo, taes emen
das não podem passar, c eú espero que o Senado 
nos seus t:.xemplos sempre pron uncittdus de pn.
tri~tismo c de hnbililar o governo com todos os 
mows, no seu alcance, parn poder funccionar 
r.;g-ularmente, ntío recusará nquillo que lenho 
pedido, aquclln~ _YCfCb:.s constnntes w1 prop•lsta 
do governo queJa vwram reduzidas dn camnra 
dos deputados e que ntio podem ser incln mais 
sem grande prejuízo da ndministrnçiio do Estado. 

O Sr. DantaSI:- Sr. pJ•esidcnte, em 
.umn elas ultinu•s sessões, discutindo o orçamento 
do Imperio, o meu honrado colleg-n e :m1ig-o, se
nador poJa provincia elo :r.Iur:mhão, n vonturei 
alg-uns apartes na occasiüo em que S. Ex. trntnva 
da emenda da commissiio de orcamcnto rúlativa 
á congrua dos pnrochos encomnicncluclos. 

Conheço, antes do que ninguem, que pnra 
disculir-so com o honrado senndor cstns ques
tões, em que os conhecimentos do direito eecle
siastico e os da theologin são indispensaveis, 
quem com ello se metter, é demasiadamente ou
s:tdo. 

0 Sn. 1\IENDES DE ALMEIDA :-V. Ex. niio oslá 
neste caso. 

o· Sn. DAN'l"AS :-o nobre senador jú pela sua 
crudic;fio conbecidn, e que sempre tenho sntisfa
ção em confossnr, já pelos seus estudos nturn
dos sobre a matot·iu, do que tem dado provas 
tlmtns vezes perante o Senado e o paiz, Li auto
ridade consummada ; sua palavra, sua opinião 
não podem dcixnr de ter o maior peso. 

1\las, Sr. presidente, nós não nos uchamos em 
uma corporuçiio em que, som excluir os conhe
cimentos thoolo(l"icos e ecclesinsticos, as questiles 
se resol v:~m somente pelos princípios eccle
sinsticos, resolvem-se tnmbcm pelos princípios do 
nosso direito publico. E, pois, sem cstrnnhar que 
o Senado tenha om muitn conta os preceitos acima 
nlludidos, cstr:mhavol sorin, n meu vêr, que se 
convertesse exclusivamente em utn concilio ou 
syuodo, onde todns os q nostões de cnrncler mixto 
fossem rliscutidns e resolvidas sómonte it luz dos 
principies theologicos, quo no pn1·ecer do nobre 
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se!lndor <l_o~~m prcv11lccer sobro outros que, cm 
mmhn opmwo, ·.pelo menos, devem vnler tanto 
c:omo aqnell~s, sempre que tivermos de jttl"nr 
IJUestões que tuterossnm nuo sómcntc it i"rejn tÍÍns 

. tambem no Estado civil. o ' 
D11dn es~n explic~<;ão c obtidn a desculpa, sem a 

qual cu nao devcrw comcçn1'11s minhas obscuras 
ol.iset·va~'õcs, poço licença no iii tlstrndo senador c 
ao Senndo pat•a entro r nn mnterin. . 

O nobre senador, combatendo a rcduct,iio iln 
c:ongrn~, dissç que huvi~ cm nosso pniz tunn 
tcndcncta m9-tto Jll'Onrmctndll parn trnt11r com 
certo desabrnneuto, com certo dcsnmot· ns 
questões em que os inter·esses dos padre~ se 
uchav11m flOVoJvidos. Entjio, em opnrte, disse cu: 
(quero dtscuttr a quesluo com n mnior calma e 
lenldndc e si me fôt• passivei com a maior ela. 
rezn) • estas. questões se rcsoll•et·iio cm grande 
1wrte desde que houver concurso pnt·a ns fre
gueziiiS.• S. Ex. recebeu mal este men 11pnrte ... 

0 Sn. MElm~:s DE ALMEIDA; -Nf10. 
O Sn. DAII"l'AS :-.... o respondeu-me: • isto 

nacln tom com n questiio rle que me estou occtl· 
panelo. • Rcpliqtwi dizendo : - • tem tLldo.•
s. Ex. treplicou: •-nflo tem rwda. •-

Quei'O explicar o alcance elo meu np11rto. e fun· 
aamen!Ol' O parecer CJU<) CXI.Ill'fiCi, poi~ que, ntc\ 
onde puder, empenhnrei scmpt·e meus esfor"cis 
mui d~IJeis para J ltSLificar as opiniões que avc'n. 
tllrnr perante o Senado. · 

Sr. pr~sidcute, ha um fnclo que no Bt•nzil não 
)Jóde doll.:nr de chamai' a nttcnçiio nlio g,·,menle 
dos homens politicas, como tnrnlJcm ele todos os 
catholi~os. 

Qual n raziio par que quasi todas ns paroéhins 
do Imperio estiio occnpod:•s por parocltos cncom· 
menclados, quando, quer pelas leis ecclcsiasticns 
o· Concilio de 1't·euto, IJUOr pel:~s leis eh• is 11t: 
Va1•:is, pro.visõcs o pcln constitnioiio do Imporia, 
as pai'Oci!IIIS d~vom ser provii!.~s por vignrios 
coll:cdos ? 

Quando o honrailo ~enndor me contestou, en. 
~u1 :dguus ap_nrtcs, lhe fiz ver que 11 questüo não 
mtcrcs>avn Sirnplosmcnte no poder ccclesinslico· 
cu. o qualifiq~ci alisim c ainda qualilicnl-o-llei; 
:t_!:o porque_n:tO quero me emp;,nhar em qües
tucs que nao vêm ngorn no caso. 1\lns declarei no 
!ne~mo tempo quo o poder civil nfio clevio ser 
rndtffur~nre no que se estavn passando quanto ~s 
fr~oguczJn::;. 

O honr11do senaclor, por uma expressão qno me 
p~recen revelor ~crtn m:.í vontarlo (d~sculpe-me 
st o cnlllJII'ehendi mal), JlÔZ em Lluvirla a compc
tencin elo podet• c:ivil em scmelhunle assurnpto 
p:treccndo querer que fos:;<l resoll•ido exclusivn: 
rnenrr, pelo poder r.cc!lesinstico. 

C~uneccn:os pcln coRsti.tui~iio politica do Jm. 
PCI'IIl, e veJamos o qu" nllt :>e dispõe ~obre a ma· 
lerill. 

N·iu ó possiye! que estas qucstõ<)S nvcntndas no 
Sennr:o pnsscm sómcnto com a opinii'ío do hon· 
rndn sennq01:, ombora (rcjJito-o uma ü mil voze•) 
com p~·ten usst mn. 

Jlf~:~mo os nossns precedentes :d1i éstfio p;~ra 
lllt'Stt·at· qn.,. neste L<lrl'eno as luzes cb unH• e dP 
outra opinii'ío s~o om torlo c~so ntnis, niio pnr~ 
llSelnroc.;r o S•:nndo, mas pnrn "$~l"r"cer :t opi
ni;io, Hlilll !lo que o pnill s:tiba nt6 onde os dous 
poderes >iío competentes, nesta como em onll•ns 
mntct·i~s utHtlogas. E' por isso qno, no cumpri· 

monto do meu devct•, julguei não poder dispen· 
snr-me ele oppót· nl:;nmns co'!tsidernções :ís opi
niões tiío dogmaticas do meu honrado ttmigo. 

Diz o nrt. :L02 da conlitituir.ão: 
• O Imperador ó o chefe do poder executivo e 

o exercita pelos seus ministros de Estado. 
• São suus principnes attribuições: 

··:·§'i .'o' Nór;tc~r· h'isl)õsi é ·lit:õvõi: as· ~õ;1õn'Ciõ8 
ccclcsinsticos. • · _ 

Este urtigo está de accôrdo com: o art. 5.• da 
mesmn constitniçiio, onde se lê·: 
. ~ A religião catholicn apostolicn romnna eon

tmunrá' (nttemla o Senado) n ser a relig-ião do 
Jmperio. • . 

Forçosamente pcrnntc o direito não podemos 
deixar de dizer alto c bom SORl que as leis que o 
governo pnrtugucz possnin c que regiam os casos 
neste assumpto antes d11 no;;sn constituiniío, niio 
sendo revogndns cxpressarnen te depois tht nossa 
constituit,fio, snbsistem intoirnrnontc. 

Vcjnmos cnt1·e outrns disposições que Jli'Oexis
tinm á nossa consti tuiçfio, de CJllC" modo' o alvará 
rlc :Lo\, de Auril de i iS!, denominndo .::. Alvnrú 
dns Faculdndes,-rognlon 11 matcr·ia do concurso. 
Notei que o honrt•do senudot· pelo l\Iarnnhão re
cebeu mal a citação CJUO fiz elo meu :~Jvnr:í. 

O Sn. Mm~mEs DE AummA: -Niio npoiadn. 
Expliquei nté a razão dn sna insistencin. 

o. Sn .. DAN1'AS :-Digo isto, porqne, qu~ntlo me 
nrrt~<JUet n dnr nlguns npnrtes, me soccorJ·i no 
Alvnrá dns Faculdades; o o honra elo ~cnndor disgc 
110r modo quo me p:•recc-u intolerante: •qtwl Al
var:í dns Faculdades. • Entrotzmto, Sr. presidente 
o Alvnr:í das Fac ui ilndcs é o que rego nestns ma~ 
terias. Felizmente suas l.lisposic,ões nfio so achll[n 
em desaccôrdo com n lei, com cjnc se nbroqucln 
o ii lustrado senador pnra cnlfoc:ar·se em um ter· 
rena de exclusiio, quero fnllnr do Concilio de 
'J'ren to, como terei o~cnsiiio do mostrar, com :1s 
pmprins palavras dc~se Concilio. 

Vejumos o Alv-ará das l''nculd:1des, pitt•n proce
derrnos com o1·dem. 

Procuro cautelosnmcn lo nsnt• <l'e expressões· 
que niío oft'enuam n snscoptibilidade dos que 
sustontmn o CXI!lusivismo do podet• oeclesinst.ico 
núts niio posso convir no rneuoscniJo das regalia~ 
rio poder ci1•il. Niio é possival que os ori:linn· 
rio~, os pt·etntlos continuem a fazer ponco cnso 
dns leis c11·is e dns recln mn~ões do governo ; que 
se conson·crn ns pnrochias no estado de sccplt:din 
ou proviúns por vigarins encommenrlndos, so· 
bt•o cujn oclncnc;:r.o, iutolligencia, virttldes e mo- · 
rnlidnde n'i<) so pódo emittir jnizo. Crente, cm· 
bO!'n sem intolerancin, porque sou Lln liberdade 
plena de c.JHscicnc:in, enten<lo, comtudo, quu 
cumpre exig-ir a sntisfnção dns prescl'ipnões im
po~tns pela~ lei~ pura o Jlrovimonto dns ]la· 
rocltias. Isto não so tem foito; mais tnrde de· 
Illllllslt·nrei quo tanto estou no hotn terreno, quci 
a opinião que vou sustcmtnr j~ foi defendida 1101' 
11lguns ministros, nruneurl111nent.e pelo illustre 
Sr. <!Onselhcit·o .rosl! 'RI'lntn dn Cunhn (I Figueiredo, 
c niio foi !'CJidlida pela Snnt11 Sé. 

Eis llCJUi o Alvnrit das Fuculda<les: 

O Sn. llltoNDllS DR Ar.muo.~ :-Tenho lido muito 
cs::;c .o\lvari•. 
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O Sn. D.\NTAS :-Eu já disso que não o Jin para 
v. Ex. nem mesmo para o Senado, mas pm·:~ o 
pniz (li!): 

• Fa9o saber a Vós, Bispo do Rio do Ja1~eiro, 
D Jose Joaquim Mascarenhas: Que desejando 
cÕucnr•·er quanto cm Mim ostJi, pnrn as Dignida
des Conczias, Vigararins, Benollcios Curados o 
sem Cura o mais ca l'g'OS ccclosinslicos desse 
vosso BispÍido cuja apresOJlta•;no me compete, 
sejam scmpi·u 'p1·ovidos nos ~njeitos !!la is. dign'?s 
o quem melhor J?Ossam serv1r .a I;;rejn, mo,trui~' 
e edilkar os fieiS com douli'mns e exemplos . 
1;: pareceudo-1\1~, ve!a muiln confinnça q_ue do 
Vós faço e pelo IndiVidual e exacto •;onh!lctmcnto 
quu no exercic:io do vosso pastprnl offic1o tendes 
adquirido elo Clero de vossa DIOcese, que sendo 
pot· Mim aprcscntndos nas ditas Dignidnllcs Q 
Bencficios os Clerigos que por Vós me fo~·em 
propo,;tos, S(lt'ão nulles provido,; os E~clesiasl!oos 
que nesse vosso llispado mais ~e d!stinguirem ~1m 
as letrns e virludo·s,.que mats ltvercm servulo 
:.'1 Igrcjn, c de quem mais so J20Ssa espe~nt: que 
sendo umprnzados, nelles, se!uo bons ~Imistros 
do Aliar o do Coro, trabaiiHlruo com m mto zelo o 
desempenharão rli:.:-n:unento todas as obrigações 
dos SiJUS officios: Hei por bem, etc. • 

Eis as razões de ordem do AI vará. 
Neste mesmo Alvarit, mais ndiunle, acha-so Q

xado o prazo de 30 dias, dentro do qtwl os OJ'~J
narios deveriam pôr a concurso as froguczras 
que fossem vagando ; vejam-se as palavras (Iii): 

• E para que v,ossas propos~as ~ejam sempre 
feitas com o dev1do acerto. e ,]UsLl((U ; logo gue 
recellores noticia da vacancw de nl:,ruma dns dttas 
Di"'nidac.les, Conezins, Vigarar·ins ou de algum dos 
mencionados Beneficias Curados, e sem Cura, 
mandareis nffixar edilaes, para quo uo termo de 
20 dias improro;.rnveis concorram a elle todos os 
Clerin·os qne pretenderem, e vos oJfero~~am os 
seus r~querirnentos instruido~ com todas as cer
tidões e documentos necessnr10s, etc .. , etc. • 

Adiante este sabio Alvnr:i, referindo-se t'1s con
dições pnra o provimento, exprime-.;e nestes 
termos (lti) : 

• Ser-me-hão por VósJll'OJlOSios para clle _Lres 
opposilor~s, 9.ue entre to o~ os concun:entes J ul
···nres mms dtgnos pelas ctrcumstanctns da sua 
naturalid••de, nascimento, sulllci••ncia de Iettras, 
vida, costumes,o serviços feitos ú Igreja, fazendo
Me vós presentes nas vossas propostas todas, e 
êada uma das dilas circumstancias, de que ellcs 
se acharem re1•cstidos, c graduando-os t'lll pt·i
meiro. segundo e terceiro logm· it proporçiio dos 
seus merecimentos. • 

1\lais adianto neste Alv::mi ainda se figura o 
caso do prcscindit·-se do concurso p:u·n o pro
Timento d:ts frcguczias (lê) : 

• Não porque seja obrigado n numd:u· f:~zot• 
os rofel'idos provimentos par·a o cllncm·so, mns 
sim pela maior utilidade CJUC dcllcs póde resultar 
:i Igreja. • 

Jü vô o. Senado que, levado JlClo Jlcnsu
mento da luH·monin (exprossiio do que me 
servi om um dos. meus tlpm·tes, o que tnmbem 
niio foi bem recebida pelo nobJ'O senador, meu 
ami;:;o; harmonia qno S(llllpro .Procur:ll•ei, pelu 
minha parte, aconsolhnr que haJa entre os dous 
poderes), o poder civil entendeu niio dovor pro-

v. IV 

scindir tlessn interYonçüo directa do po~c1· e(:cle
siusticu vurn o provimento das pnrochws, corto 
de que são intuitivas pnrn os inllli"esses civ.is o 
espirilnaes ns vantagens de accôrdo c mutuo 
t'espcitõ entro os dons poderes. 

O Sn. :i\[ENDES DE Ar.)t&m,\:- Nis~o estlllllos do 
accürdo. 

o Sn. ]hN'I'.\S :-o prazo de ao dias, Sr. pt·c
siden te, foi worogndo [lurn 60 púr nrna provisão 
rég-ia do U de Marr.o de i801, declar~tudo-~u que 
o tempo mnl'lmdo tjnrn o concm·so dns pnrochias 
é de :JO di:1s, mas qnando ns di~tnncias c outras 
circumstnncias inllnircm de modo fJue esse prazo 
scjn evidentemente cnrlo ou diminuto se espace 
para 60 clins. 

'!'ernos, pois, abrindo miio.pOI' agora de outras 
disposições do poqm· r!ivi_I, essas que 1~1~ parecem 
trazer toda a luz a quest;~o. O poder ctl'tl é com
petente pa1·a intervir e intervit• decish•nmento· 
no JH'nvimenlo de nossas par!J•:h}~ts; de sorte que 
si por c:msil do poder cccleswstrco os concut sos 
recommendados não tiverem Jog-ar dtmtro do 
pruzo fatalmente mar·cndo pelas nossas Jcis em 
vigor, o poder civil niío fica inhi!Jido de razer 
apre~enlnç:io dos sncel'dotes que cm sua con
sciencia estejam no caso do !Jem desempenhar 
esse snnlo ministerio. 

Nem isso é novidade: E l-rei D. João VI nssim 
procedeu em certos cnsos, D.l'cd1·o I tamllem, o) 
liiio me r~c01·do si neste reinado Iw exemplos no 
mesmo sentido . 

Vamos ao Concilio do 'f1·onto (lê) : 
• Convem smnrnnmento pur·a a salvação das 

almas, que a Igrcju sejn govern.ndn por pHrochos 
di,.nos e idoneos, o para que tslo se Inça com 
m~is •Jili.,.enci:Js e acerto.orden~t o Santo Concilio 
que vng-ando algumas Ig.rejas pnroc;hiaes, o Bispo 
de,·é Jogo, tendo noticia da vacao~cin, si fOr ne
cessario constituir um Vigurio idonP.o, com con
grua 'l assigm3çiio 51e fru.::tos a seu :1_rbitrio~ <J 
qual Vignrio sallsfara as obl'lgações dn d1ta I~tt'CJa, 
até que sPja provida dt• pastor. Entretanto, o Bispe 
e o que tem o direito de padrond~,dcntro do iO ~ias 
OLl du oturo tempo, nomeara nl:,runs clerJgo::: 
idoueos, quo hão de ser examinados pam rege-
rem a Tg'l'eja. • • . . 

O bispo Mon w, a quem consult~t a Os te r!Jspctto 
o que ú ntltOrid:Jde nn m:.IteJ·Ia, CX(ll'tme-so 
assim· (ltJ): 

, Pelo Alvai·ü das Faculdades de 1~ ele Abril de 
1781 o lei de 22 de Setembro de i828, o pad1·oeit·o, 
entre nüs não abre concut·so, incumbe isso ,an 
bispo coni pruzo do ao a tiO dias, segundo o dilo 
alvari1 e aviso régio de H de <'larço de ~801. o concurso ou exame synodal dotermma o Con
cilio deste modo: • Pnssndo o tempo aprnzndo 
(o dos oditaes) todos os inscript'?s se_jun~ examina
dos pelo Bispo OLt por seu Vtgnr1o Ger:d e por 
outros examinadores, niio menos de trcs. • 

Estn ú n regt·n gornl, seguudÇl estnlte,Ioceu o 
papa em sOil docreto deiO ~e J:m.e1ro do.ii.i:H, em 
exccuc,ão desse cnuon do Conctllo e nsstm se tem 
pruticiido entre. nós. 

O illusiJ'ado l\Ionto, nos seus Elementos tle Di· 
?'cito Ecclesiastioo, vem cm npoio desta regra, t'ul
lundo do direito do padroado secular. 

O Sn. :IIIlNDES DE AL~tEioA dá um npnrte. 
36 
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O Sn. D,tNTAS:- Eis portnnto, Sr. presidente, 
dcmonstrnllo snffici<>ntc•nwnto que o que ou nvon· 
turoi e f!tle f'oi, par·eccLt·me, muito moi recebido 
·pelo 111011 honrado :tmig-o cnjos disr:ur·~os srio por 
mim nttontomcnto Ottl'ido~, porque hn ncllcs o 
que aprender ..•. 

O Sn. M~NDES or~ ALMr.tnA:- Jl[uito obrignclo. 
O Sn. DANTAS:-N:Io repugnnv:.r aos princiJlios 

do nos~o clir·eito constitrwional o nos da pr·oprin 
igreja. Julguei-rue noclever,sCJru cntr:u· cm outr·ns 
Questões do minist•.'rio elo Impet·io, quer pnra não 
prolongar esta clcbnte, visro que os nos<o< tra
balhos sc:octrnm m11ito clernornclns, quer por<lUC 
o distincto ministro elo ImpCI'io tom com bri
lbnntci talento d,sempenhndo-so, per·antc o Se
nado, dos dever·c·s d" alto carg-o que lhe fui con
Daelo, julg-uei, liozeri'clo cxcopçno neste J.ll'opo•ito, 
tomar por· nlguns momentos u o ttenr;iio do Se nodo! 

.,pnramclhor· cxplkor o pensn111en to C81ll quo der 
alg-uns apartes no honrnclo sennclor pelo llln· 
. rnnlluo • 

. S. Ex., creio qnc não ncolheu bom n iiléa que 
ofl'ercci dn hnr·monin dos poderes ... 

O Sn. !IIE:NDii:S o~ ALliEro,\:- Est:l cngnn:.tdo. 
O Sr.. DANTAs : - ... pnr·cccnclo-mo ioté quo 

recnsuvn n competenciu do poder civil nostns 
materins. Niío rJ nero cntr·nr agor·n, podc•i·ci faze l-o 
muis tnrtle, si fõt· a il"tO obl'igndo, en1 n1:doros 
desenvolvimentos. Eu poderin l'ccorrcr nog-mndc 
Bnssuet, nquclle qne lit::OLl n sun cmtr:1dn pela 
prim<'irn vez nu cnpirnl do mundo, P:~riz, flOI' 
um ocontccimento que cansou-lho indclcvol im
pressão. 

:Elle rmtr·nvn nos H> nnnos cio hlndc em Pariz, 
oxact.:omcnte no me,mo dia em que o cnrd~al 
IUchelicu, o poderoso ministrü de Lttiz Xfll, vol
tnvn Victorio:-oo dos seus inimigo~, rnns vencldo 
pela enfermidncle, moribundo. Pois bem, se
nhoJ~e$;, é es:-e gcnío, cssn ag·uin, Bossuet, osso 
sustentnculo du ig-reja catholica ..... . 

O Sn. MeNDES DE Ar.\I"IDA elít um :.tpnrtc. 
O Sn. DANT.\S:- Ello era gnlicano, nós o sn

bemo~, mas n igr<•jn •·ntiJOiicn sentiu-se g-lol'incla 
de possuir nquclle genio, no qual se deve impor
tnntissimns obras. 

En pocler·ia cit:.tr ontrns aulol'itlacles, isto,pol·ém, 
mo levaria lon!.:'o. -

E alluclindo tamuem ao que outr'ora dizia Ca
vour, o p;rnnde ministro da Hnlin, cnl.holico ... 

O Sn. ME!ND.ES D~ ALMEIDA. (i1·onicament1'):
Sim, scnhot·. 

O Sn. DANTAs:-... nottll'fli fJUe, J10I' mnis que n 
igrcjn seja um poder om a~~urnptos cspir·rtuaes, 
o rJ ue ro.,onheoo, )lão pó de invaclir o fJ uu é do 
poder civil. · 

O Sn. ME:-:o~s DE AI,MmD.\:- lrlfelizmentc, elll1 
é que é inv:odidn. · 

dado vor-sc-lw tmnsformucln em um vasto con
vento. govcrn:tdn ít vontade do CjUC se denomino 
-poder clcricnl. 

O Sn. Cnuz llfACHAoo :-Apoiado. 
O Sn.. D.\NTAs:- O poder da igre.ia é imuwnso; 

mas !Justa que fiquu no que é ele sua mis~uo 
(ctpoiaclos). A suro missão 6 tocln cspir·itLtnl; ou a 
quero, o a desejo para a nos~a sooir•d:~d,; n1ns 
nrío posso desejar· CfLlC os bispos o os padres, em
quauto l'or·mos rogitlos polus lors que tomos, se 
ctlnsidcrom Estarlo no Est:~do, c rcalnwnto ,isto 
se clnr:í dcsdL' qno, Sr. ministro do Jmpcrio, as 
noss:~s pnrochias cnntinuurom som eoncnrso a sot· 
providns por par·ochos cneommcndudos c ou
trcg-uc>s n sacerdotes sobro cuja upticl:io nem o 
g"vcrno, nem .as canwr·as, nem us pr·oprias 
ovcllws u qnem ministt•um o pasto ospiritLtal, 
tm1hilm o menor conhccimcuto on noticia. 

o Sn.· MEi-:D~S DE Ar.~l!l!DA:-Ern o c:nso elo 
haver uma olei!ião direutu trarn isto (riso) . 

O Sn. CANS,\NSÃO DI> Sna~IDÚ' (Jn·csiclente .elo 
consellto) dú um :opu r·tc. 

O Sn. DANT.\.s:- O que 6 ·(ftto oslío acontcceuclo 
hoje, o que(.\ que tvdo o mundo sabe e todo·o 
mundo vê? 

E' qnc grande numero das nossas frognezias 
estão provid:~s por parocbos eucorumond:~dos, 
qmrsi todos cstr:o ngeiros. 

O Sn. Cnuz MACHADO :-Apoinclo; no i. o rei· 
nado :o doutrina cru qne o estrangeiro Jlào poclin 
ser· tlar·ocho. 

0 Sn. DANTAS:- Estü no AlV:tl'Ú das Facul· 
ela eles. E' uma vordndeirn mercancia, senhores. 

O Sn. Cnuz M.-cnADO: -Apolaclo. 
O Sn. DANT,\S : -E contra isto protesto corr.o 

bom cbristiio. 
O Sn. M~ND~s DE AL~IEIDA: -1\I:os (jttcm é o 

vendedor e o comprador·? 
O Sn. D.\NTAS:- Do modo que um sujeito apre

senta-se nnni eomn padre, nuo sabemos de sua 
viela, de scüs precedentes, nem r.lo SQUS costunocs, 
e toma conta de umn frcg-uezi:~! Eu niio ncho 
n:tcln de nr:ois perig-oso elo qno isto para n vicln 
dn l'nmilia, para a vill:~ civil, para a vida poliLictL 
(apoiados). 

g• um facto gravíssimo o contr•n o qual e p:rrn 
obviar a cuntinunçiio desse mal, muito Inuvnvol· 
mente o ex-ministro do Impct•io, Sr. Josú Bento 
cln Cun hn c Fig-ueiredo, CUJO nome recor·do l~OUl 
pr·azor, porque foi nteu mostro elo direito ccclo· 
sinstico, c a flttCm tPnho a J'ortuna ele contar 
aqni uo Sonndo como meu col!oga ... 

O Sn. SrLVETnA D.\ IIIOl"r,\:-E' por ter dado 
tiio hom discípulo. 

O Su. Mtll"Dii:S n~ ALM~ID.\:-Apoiaclo. 
O Sn. DAN'l'AS :-U ex-mini~tro elo Imporia, a 

quem estonrno r·ol'eriuclo, cxpcditl osto aviso UiJ): 
• 2." Dir·ec·tortu.- 1\Iinistol'io dos negocias elo 

Jmpct·io.-Hio do Janeiro cm :H uo .Taudro do 
18lt.i. 

O Sn. DAN'rAs : - Ncjs nfío Jll)clemos consonLi!' 
que se couvortn :o sociecltlclo hrnziloil'a uaquillo 
que os in tolcr:mtos o os ui tr·:omontnnos qunr•om. 
(.!ueirnntos n tolcrouciu o o respcJto mutuo do 
poder· dvil pnra com :o ig-r·ojn, seg-unu" <•loqncu
tcmento uellniu, ha uom' pouco tempo. Gri.Ívy, 
actnul presidente da Hepnl.olicn Fr·nncez3, c cor11 
tonta or·tloocloxia que, J'alltlltdn lliunto elo c:~r· 
clones, HllM pnlavr•ns n~o sttscilurnm o menor· 
protcstcl, Si nilo houver HilL IHH·udciro, n sor:ic· I 

• Exm. c llcvm. Sr·.- O g-ovrrno impel'iol uiio 
púllc ser iJLc.lill'erentiJ o~ estudo üc Yncntwia em 
qtte se nchnru :octLwlrncnto mnitns Ll:rs parodtia~ 
!las IJis[lnlios elo Irntlcrio, ns qunos do corto niio 
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t.Ioi:xnrüo do resentir-so da f1tltn de pastores do 
segunda ordem, que conhoçnm bem ns sons ove
lllns c scjmn dellns conhecid •s pelo vintmlo de 
perpetuidn<lc, que sem duvidn nüo existe nos 
r~ooperadorcs cncommendados on paroclws amo
viveis. 

• J!:' por isso que, como V. Ex. nennn. sabe, 
os ~agrmlos cau"nes,. nomeadamente o Conr:ilio 
'rl'idl'ntino, rocomm.,nd~llll c consagTarn os bene
fiCIO> colladns mediante aprcsentnçiio do sobe
rano pndrociro, n quem as leis civis c ennonicas 
concedem snlutnres ren-aJins. 

c Pelo simples facto 'ãe não serem os beneficias 
. pnrochinos po,tos Pm concul·~o, infl'ing-em-se no 

mesmo tempo dons direitos c duns obriga(.lues 
impol·tantes. 

c E os motivos por que, ha IJn.;lante tcmpn, se 
niio 1cm cclelH·ndo os concursos, on sno desco
nlwcidos no goYerno im1wrial ou cnrcccm de rc
lcvnncia, que pnssn ju~tillcar a pretel'ição e sup
pre,são do preceitos ti•o justos como positivos, 
re~ultanrlo d'n!Ji o grnnrle inconveniente de fi
Cal'•'lll as pni'CÍchins rc:ogidas precariamente c por 
saccJ•dotes c.<trnnhos ús nos~ns dioceses. 

• Tnes são as consi ern•:õcs pclns quncs o go. 
verno imperial l'ecomJIIC!ldn instantemente a V. 
Ex. ncvma. <JUC, sem rlcmoJ·n, su dig-ne mnnd11r 
abril· concurso pam as i!:rc.ins vngos, devendo 
cst"r convencido de f[UO clle,. no exercício de 
suas :Jttl'ibuiçõcs, lw de ouxilinr o zelo c acerto 
com que V. Ex. Rcvmn. propuzer a Sua !\ln ges
ta• lo o Imperar1or os sncei'Ciotes mais dignos 
d'untrc os que forem di:;:-nos. 

• Deus gu:trllo a V. Ex. Hevma.-José Bento 
-da Cunlta a Fioueiredo .- Sr. bispo da diocese 
de .... • 

Não tive o tempo do que carecia parn examinar 
ostn questtio cm todas os snns minudcncins. 
Peço mil: clesculpns ao Senado si commetto (c1·eio 
que· niio tenho commettido) inexactidiio nestes 
Jnct()~; fui obJ•igado a· otrope!Jur um pouco meu 
estudo sobre e!Jus 

Consta-me, porém, que o il!u;:tr:•do bispo do 
:Pa1·:'• conl.o~tou n circulai', o po1· modo que o hon
rndo ex-ministro do fmpe1•io expediu onti'O aviso, 
em que respond,~u mag-istl'almonte aqucllo il
lu~tt·c lli'Ciodo. Eu tenho-o aqui; poderio lul·o 
ln.t .. gT:dmeute, mas, si v .. Ex. permittc, lerei 
algUilS trechos agora e o publicarei integ'l'al
menle. 

O· Sn. J'llESIDE!IõTE':- O nobre senador deve IL:r, 
si qnizcr a public:u.;ão intngTul. . . 

O Sn. DANTAS :- Entiio niío ha remcdio sin1io 
luT-o tolTo; o aviso o meruc:e ;. é preciso que tucl'o 
isto fiiJUC !Jom conhccir.lo do pni:Z. 

EiL-o·: 
• 2.• Directoria .. - 1\Iinistcrio dos negocias do 

IU1Pfll'i'o.-Río de .ranei'ro em !l do llfaio d'o 11'}7ü. 
c Exm. •. o Rcv•n. Sr.-Em oficio de 8 dol\lnrço 

ultimo,, com• rL'fOI'4:111Cin ti ci.rcnlnr expeclidn por 
este ntini~tcrio em dnta d·o 31 de Jnnoiro do cor
rente anuo,. recomnwndnndl'l o concurso pnra os 
pnrocliins vagas, reconhece V. Ex. o s::~uaa\'CL 
manrlnmouto do Concilio 'l'ridontino o os direitos 
do Sobcl·nno .l'ad1·oeil'o .lcCI'ca do provimento 
elos !Jcncfi'cios ecclcsinstieos ;. o ó quanto bastu, 
pura justWc:nr nlmndnntcmontc o motivo pon
del~oso por que o g·ovorno imperfal julgott con-

vcniontc chamn1' n attcnr·ão do episcopado pnr.a 
lão gravo nssumpto. • 

c Entendeu, porém, V. Ex. dever ele sua pnrte 
aprovcil:•r n ocr·nsião para cxhibir cxtonffi•lllPnte 
a rnzfio cl:~ caroncin dos concursos cm sun diocese 
c llcmonstJ'ar ns o:o.:cepcõcs n qur• está suj:<)ita; a 
coll:•oiio úU pcrpetltidado 'dos benefleios, con,
cluindo por lnmcnt:tr a escassez de sacerdotes e 
a decndcncin do cl•·ro. 

• A natureza do nssumpto c n devida consirltlrll.
()iio pn1• com o pcsson rle V. Ex. e sctt sngrad.o 
ministcJ·io oiJrigtim n razcl'cm-se nlg-um:1s- consi
derações ainrla· f)nC pel·functoriamcntH . 

• U governo imp•wial n:io desconhece flue. em 
qualquer lei positiva subenlcnde-se sempt:o a 
excnp1;1io de necessid,.cJe ou impos~ibilidade, .que 
aliits decorre do espirita dn mesma lei. _ 

c E, portanto, si n lei civil c ennnnica determina 
n inamovibilidad-t:l dos pni'Ochns, é evidente q.ue, 
si nãn houver para isso candidntos irlonoos,. não 
se poderá renlizar a intenção do lcgisladur ;.mos; 
si os houver, c não abrir-se coneu1·;:o, n lei sei"J. 
infringido,. por n •o clai'·Se o impossiúilia. 

• O governo j:ímais pretendeu ob1·igar os bispos 
n piJI' as fg-I'Cfas n con•·urso, faltando n'spi'rnntes 
habei~, pois o Imper:~ntc, como protector da 
lg•·cja o defcnso1· dos c;~nones, tem bmbem rigo
r.,sa ollrL·nç>io de obserYnr e f"zcr observar as· 
regras doJ direito civil e ccclesinstico. 

c O rncto do ~c eRt:trem provendo ns pnrochii:ls 
com vig-nrios cncommenclarlo~ ia, por Slta gene
ralirladc e frequ•·ncin, cstllbeleccndo um costume 
contrario no sentimento do Concilio 'l"riden.·rrn·o. c 
ao rlircito do padroeh·o. I~ si no governo impe-
rial niio é licito olhnr com indilfo•rcnça pnrn esse 
!'neto nnnm11 lo, uão se segue pnr isso que o queira 
conlrnri'nr C111lricho<nmentf!, sem ncniJumn ntten:
çiio :'Is· cireumstnncias cspeciaes ott extranrdi'na
ria~, que JlORsn m aconselhar nlgum provirnoat·o 
en commendnrlo. 

• O t&xto do sngrarloCoueiJi'o Tridentino. scss·. 
2'•;cnp. 3.",dcBcf., que V. Ex .• npnntn para m:ü.s 
preconizar o direito rle nmoviltllidade, . serve 
muito para firmar a dotttl'ina·da inamovibilid'adc·. 

• A pel'ÍJCtuidndc dos bispos c do~ parochos, ad:
diclos ao scrvico ele cnrn ele almas, foi sempr.e 
consngrad·a pe"los cnnonc~. que oxprcsRnmente 
prohi•-dram a l'emoçiio ou tt•ansfcrcncin deiJ'es.íle 
umns para ontt·as igt·cjas sem causa justa e· pon-
derosa .. 

• Afronxando-sc e~ la di;:ciplina por meio da 
nova idéa da nmovibilitlndo, o Concilio 'l'rideru
tino n· sustentou. como sendo a que imprin1e ca.
ractcr canonico HO provin-Jento do~ paJ·odl'ins, .e. 
nllriu. apenas cxc:op~:iio, ou antes- uma dispensa.,~<t 
rcspc1to. de t'ertos bcncficios, toes conw os. q,ue 
Y. l~x. re111enwm . .Mn~ cnmpre· notar que,. em. 
relnç1io mesmo a esses benetlcios curado~. mmo:
xos !IIIS cabidos, e de ad ministl'll!)iin pronliscua,a.u 
prccurin, o Concilio no lug:n• citndo dolCJ'mTna, 
que os bispos, para nssegtu•arorn mclltor a salva-
piio cJ~s nlmns,. rlistingnan;t o povo em cm•tas . . e 
pi'O]li'IOS paroi'!Ji:~s. e nss1gnom a cada. uma. um. 
perpetuo c peculiar pnrocho flUO ns pos~n eonilecur. 
e do quem. só. 1 ici tnnwnto, a. quo solo licite, t·e-· 
ccbum ns sacrn111~ntos·. 

• Fclizmonlo as IJm•ochins do Imperio niío .. se 
achnm, c:monic:a c civilmente, sob n excepçlio 
ull'udidn, porque,. como V. _Ex. sabe, possuem. 
o!J'ns lim1tcs bem doterminndos, parochiau·o,; 
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certos c pnstoros p1·oprios, ele quem solo licita cnriio nm!Jos trunquillos, por haver Cllmprido o· 
I'c'C<.'bCII1 OS ~:tCI'lliiiCntOS. SOl\ dCVOI'. 

• Para dm· mais corpo :i dolll.l'ina lln :unoviloili • • Opinando V. Ex. fJilC niio é precisamente de 
lludo, allcgn V. Ex. !JUO as funcr.ões do olllcio pnroehos collados !JLLO nucessit:llnos, mas do bons 
pnrü!'hi;oJ lelll 11 lllOSIIln fOI't'n O Virtlli]C, fjllCI' j!UI'OChOS, JemiJrn l\0 g'OVCrno ('01110 moia de 
exercidas pcloparocho oncommendndo, quer pelo oiJtcl-us: cr~uor o cloro do nbntimento cm quo 
r!Ollmlo. O tll'inaiJlio é t:io verdndciro corno se acha. nugmuntmulo o numero dos sncet·
itwpplicnvcl :i estwcio em qncstfio. Nüo se con- dotes solirlumcntu insLI'Uiclos o vi1•tuosos, npu
trc,yertcul as virtndo:-~ e J'orçn da~ fnnc1·ües rnndo-sc a sun verdiidoinl vocnçüo c1n bons 
]mrocldnes: tmtn-sc sónwnte clns gnrnntins de scmin:ll'ios, onde vigot•em estuclos rorlos c dis
ostnbiliclnde do pastor e Llo bom estar do scn cir•li.rm oxact:o e dando-se melhores congrung 
rehnnho. Po1· consenso dos rneliJOrc;; thcnlogos, parn · niiu so mmlllig'lli'•Jm bcn•JS<es; restituit• no 
os pnroclios coll••dos poilom contwcc1· mais c cnlto o JICCOR·•tll'io esplendul'; rcpJ'il'!lÍI' os desa
nrnm· mclhot· ns sna.< ovcllw• •lo que os encom- calos no s;mctunri,:, e :.os ministros dn'J'elig-iiío; 
mcndn•los .. E:~ te principio dcsejn o governo scjn refrcnr n li IJcrtinngem e Jlrotnger o ensino .sn-
prnticado mui reg·ularrncntc. · pe1·ior r:nntrn n rlontrina o m:otcrialismo. 

" Si S. Ex. reler o :oviso-ciJ·cnhlr llú :u do .Tn- • Ningucm mais elo qlle o governo imperial de-
ncii'O, conveucol·-se-hn de quo nüo se rccom- s•·.in n perfoi(.';io que V. E:x. ~uggcrc, c cnmquanto 
mondou o conctlrs•• de um modo açodndo e nb- .ello se não accusc de ter deixallo de fazer o que 
:;olutn, como parcco LCI'-se nlignrmlo.a V. Ex., lhr pc1·rnittumns ci1·cnmst:oncins moraes e finan
tnl\•ez por nch:ot·-so IH'coccnpndo c m:1~·ondu com ccirn< do pniz, cst:'t tod:oviu eonvoncido de que, 
a· aleivosia daqnclles fJllC, como pondorn, snp- por maim·es que sejam os seus , .. srorços, não 
po"m nos prclndos do 'Brnzil n cxistencin de unw podoriio estes lCl' tod& 11 otncacin ncccssarin para 
cttlpadn conspirnt;üo pnrn destrnir c dcrog-nr 11 cxtirpnr os u•nles que V. Ex. l:~mcntn, si por
snlutnt• disciplinn do Cuncilio Tridentino c frus- ventttra os minist1·us dn re!ig·iiio, n quem per
tl·~r os privile:,dos concedidos ao padroado no tcncc pcnctl·ar o intimo dns conscicncins, nfto 
pt·ovimento das p:trOrllins. J'nvorcccrcm n sociednde con1 a uucc•üo de sua 

• 11:1s nfio ! Sob este ponto do vista, 0 :.rn!Jincto p~Invra c pnreza t!n doutrina, com o nrgumonto 
:.ceita com c;;pccial :1gl·ndo toda;; as explicnc,õcs cloqncnte c inveneivel do srnt exemplo, c final
com que V. Ex. prot•~sta n sun fidelidade no"so- ment•' eom n c;~ridnde o nbncga~·fto de qnc J'ornm 
bernno pndroci1·o, n cujn mente nunca nssomou ct~pnzes os s;1ntos vnrõos, cujo;; nomes glorioso~ 
o mínimo receio do podei' ser cllc pcrtnrlindo n histo1·i:1 registrn.- Neste' bom caminho nfio 
pelos IJi~pos no exerci cio de seus direitos. Fürn scrít o governo fJ ue lhes llfl!-rllC todo :qloio. e. aeo
Jllll'n i;so nccessario suppür cm cnr:1ctercs tíio roeoat?tento_ de que preCisarem no cxcrctc!O de 
c .. nspicuos ignoranci3 inveneh•el dns vnnwgcns suns lunct;ucs. . 
que de. orrem de uuw pct·fcitn concordancin cn- j • Deus g1~nrd~' a V. E-2'. RÇ!Vmn .-Jqsa Bento 
t1·o~o igTc,;n ,, o Estndo c111 pt•ol do IJem cummtlm : da C,nnlta a Ft{JlWtiWlo.- ::;r. biSpo da dtoccsc do 
elos fiei~ e cidudiios, sujeitos simultaneumon te u . P:tl'tt. ' 
dons pod.:reg, conYi\'llJÚlo no me~mo tcnitorio :'! ; 9rn._t·ccol'~lo no Senndo que send•~ U!!l:t tlns 
sombra dn lei eommum n de I'Cciproeos int~sscs ob,[C•.'Ç!JCS 11 ln !ta de J~:orochos, essa ob.tccçuo, cm 

• Quanto :i fnltn ele ,ncel'dotcs, o gov•,rno 1 mpo~ PI'Ime.u·o lognr Cttt·ecJ.a llu proyn, o a prova só 
riu!. convindo n·a cxuctidiío da estntisticu apre- podcr1n ser clndu, nllrllldo-se concurso. 
c~ntadn p~11· V. Ex., ncl·cdita.!Juu. com efl'eito O Sn. JoÃo AJ.FnE:oo:- ApoiDdo. 
na o P•!dcra hnVCl' pul'a l•?dns as JgTCJUS \':•gr•s do 1 o Sn n \N'l'\S • _De modo que os prehdos 
51'11 b1spnclo l~!·ga . plomdc de o!1posito:•es, de dizem :'nós· 1~1i~ temos padres JwiJilitados no 1;niz; 
modo que I'Btlu·fl11llto~ bons s.; .fliOponhnm trcs 0 0 n·ovct·no h· du ct•u···r o·IJra•·o· · 
dos rnol hnres pnt·n cnd:1 pHrochm, na fó 1•11ut. do o '"a ;o;d :; l. .. :s • • • 
ConciliO Tridentino c ilo uiYnrit d:m lilculdnLies O Sn. S!L\'EJH.\ D.\ 1\Io·rn:- E'vcrclndc isso. 
que uüo devo ser olvidado. ' 

, .. Niío sondo, pol'élll, ,Jli'O)losito do g·overno 
nbr1gtH preludo ulg'lll11 n pur de Ulll:'l vez o de cho
fre tcllla:-; ns i~·rejn:-; vngns u concul'::;o, ú evidente 
fJtW, si V. E!x . procodct· por pnrt••s, a ttcll!londo 
:js nutis nccus~itndns e q nt: (dl'erouHnt rnnis incen
tivo nns oppo~ i tO I'(·~. pudo:·:'! sem d uvidn oiJtm• 
numero suOiciente )1111'11 l'i/e ac 'I'I'C/t• nbi'Íi' :dgnns 
concur·so::, prnvaleccndn-so, 0111 caso do nrgenf;i:t, 
dr• in,lulto c.ln s:~p;rnd:t cong·t•cg·nçfio intutT•rctc do 
Con•·ilio 'l'ritlontuw, rJUC permitte· neeitar rtm sú 
cnndidnto. 

" Ora, si Y. Ex. wrn uclwdo :J:J snccrdot.cs nn
ciunnos pnt'[t vig-arios encon11nonll~ldo:; com ospc
ctnti\~il ele sernm conservudus nito at:l lmn;nts, tnns 
JlOI' IOilg'O tCIIIJIO, IIÜO é Jli'OSUIIlÍVI..J CjlLC cnli'O 
OStl'S C Ultli'OS <liS)lOIIÍ\'eis fJUC :l)lJliii'CÇ:IIli deixe 
do IW\'CI' alr•·1ms IJile se nprcscntem ]O"O qno o 
Cllll!~lii'~O ftll!"llllllllllCi:Üiu. " 

• li: III todo easo, wna vez :dJot·ta n po1·tu da con
CUlTencia, nern V. Ex., notn o pntlr·oeiro sor•fio 
culpados pulu fnl!n de oppositorcs idoneo~, c 11-

• 

.. ,.. ~·--··· 

O Sn. DAN'I'As : - Nilo é vordallc om tod:• a 
extensiio, pcrdüe-rnc. llfns, o go\'Crno lln do crl1-
snr o~ lJI'n~·os o dizer : 

• Os senhores continuem a prover as pnrochias 
hrnzileirns com vig-a1·ios cncommendndo,, YC
nllnm eh• on do vierem. • 

En. tenho nrp1i urna curt~. c mo scjn licito dclln 
ler nlgnns tt·er:hos, l'lll'ta cscriptn por um senndor 
elo Imporia, de snuclosissimu memoria, emcn pnr
ticnhtl' nmigo, o illnstL·udo senador Pompen. 

Qtwnclo me occnpei destes asstlmptos nn scssiio 
d(• 1877, cm fins de 1.\l::H(iO, creio, porque nüo 
pude rccrJrror nos nnnncs, dias depois tive a for
tnna tle rocoiler esta c:u·tn (mostrcmtlo) do illus
trmln scnnLlOI' J'ompcu, fJllC poucos mczos depois 
or:1 endnv-o1~. 

Annuin<lo, concorrl11111lo intch·nmentc com ns 
opiniõe;; quo on stl~tcnt;·,r:t na cnmn1'a, c muni
J'estnnLlO·so crn Lennos Jisonn·oil·os, muito supe
riores :•O meu merecimento {;uio apoiados), roco
nht•cou <JIIO ou Jli'OstaYil um roloYnnte sorvi(.'o, 
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não ~ó no _P!tiz, mas. tnrnbnm :i ig-reja. Nessn carta 
dutndn do .!ti do AJJrtJ de 1877 o iJILlstrndo senador 
.Pompeu comecnv:o assi,a : 

estilo adoptntlos nos semin:~rios com grande cs
c:~ndnlo da moral, e grnve prejuízo do ensino 

Chnmnndo :1 minlw attent;;ão para ns proprins 
palnvr·as c paginas r.le um compcndio f)uo foi 
proferido no do sabio l'iionte, lamentou que padres 
eslrang·c;iJ·os, algnns jesuit11S, fallemos com fran-

• Rio, 2ü de Abril de 1877. 
• :Meu cnro D~ntns. 
• A posioiio q uo tomnsto de defensor ela li

ber·dncle de consciencin, bem corno elas liber
d:tdÇ!S. politicas e dirçitos do cicla~liio, é dignu 
dett,l! n qno nssentn em vordndou um r·epro
senwnto dn nnçiio, qne põe seu del'(n· íocima de 
qunesqucr r:onsidet·n~ões. 

• A fJllllStiio religiosa apenas abnfndn continúa a 
arder SLlhterrnneament:e, e rnais :nlinnte l'nrá ex
plos~o .. E' dep!oravel como o proprio gol·orno, 
que mars de\'C mtoressnr··gc no desenlace r.lésse 
negocio, prefere esse adiamento fatal. 

• Em minha humilde opiniiio só hn tt•o:s snhidus 
,·, questiio: 

" 1.• nes!nnp::_('liO do nntig·o direito do Estado 
que a constltur~uo reconhccen e consa"TCJU, JJCill 
como novas leis postct•iot•es ; e, n lé m" desse ''i· 
roito, outras medirlns qnc a marchn da ctvili· 
snção e cnndir;;õcs socines o politicns elo nosso pniz 
tem toi'Dndo iudi8pc_nsavçis, .como: n !egitimar;;üo 
do contrato do mntr1monro ;ndnpcndente dosa
cramento, que continnnr·á lii'L'e pnra aqnelles que 
quizcr·em a snnct·iio dn igreja o n sccularisaciio 
do regist,ro (que J:í temos en1 nome) o dos campos 
mortua r1os. 

c 2.• Nova concordntn com a Snut:t Sé,· cm 
que reservados os nutigos direitos existentes, 
modi11(jLle-se alg"Llnl:t cousa no sentido de dnr 
sempre forç11 no Estado, sendo nessa concordnta 
indispensn vel n medida de cnractcr civil. 

• 3.'· Finalmente, a separaniior;ompleta da igrrjn 
do Estado, ficando cmla qÍlal gir~ndo em sua 
esplwra, livre sem outr·n do·•pendencin ulém ela
quelln que resulta de subclitos do mesmo Estndo 
sujeitos ú snns leis, prol'essando livremente umn 
religiiio sem oll'ensn das leis elo paiz. • 

Fiquemos uqui. 
O Sn. JuxQuErnA :-Deve Iêr tocln a cnrtn. 
O Sn. DAX'l'AS :-Em segLlida occupou-so de 

alguns pontos,. comprehendido5 nn denominolln 
qucstiio rei igiosn. 

O Sn. ConnEIA :-Si niio é negocio parti~ulnr, 
niTo deve trnncnl-a, devo lõt· toda. 

O Sn. LEÃC• Ym.Lozo :-EIIo qnoriu o c:nsn
mento civil"? 

O Sn. DAN'r·.~s:- puorin; foi nm dos pontos ªe 
qne traton; qnerm-o. ft•nncnmente, mas n:oo 
queria 11 so~paraciio da igreja do Estnclo, que nn 
snn opiniiTo. l\rn u1n gr:1ndo 111:11 pnrn n igrcjn o 
pnt•a o F.slntlo. 

O Sn. l\fg:mr·:s rm ALM!liDA :-Nisto ellc ia bem. 
O Sn .. DAN'rAs :-EIIe se manifestou pPlo cnsa

rncnto civil. ~ccnlari7.n"iio dos cemitcrios o re-
gistt•o civil.· • 

O Sn. 1\Ir·:xur,:~ nll .Ar.Mt"o.~ :-ELl ot·eio quo 
V. Ex. podin npoiat·-se mnis nos discnrsos IJUO 
elle_nrJrli !'e?., do que nessu cnrtn. _ 

O Sn. SrLYEillA nA l\I01''l'A :-Eile fez mnilos 
tl i.•curso.< .nl.'stc sentido. 

O Sn. DAN'l'As:-Eu citurei as pnlnvrn,; desse 
illnstr·udn Ju·:tzilciro sohro os compendios !JIW 

. " ' . . 

. queza, tivessem semelhante procedimento. 
· Dizia cu qno nlic. via provas de que haja fnlta 
de padres. Não ha tnl fnltn, pelo menos nesta 
extens:io; ternos seminnrio• cm dilferentcs dio
ceses o ha muitas clcrig"OS IJrnzileiros que se 
cons!Jgt·nm :i vida snco•·dotnl e que procur·am, 
desejam e pedem o concurso; mns esse concurso 
niio se dá, Jlút'CJile outros interes~es se interpõem 
para tJUO elles nunca tenh:imlognr. ' 

Não l1n padt·cJS I Hn 111Llitos padres, r•elo menos 
na minha província, posso inl'orrnnr com p'eneo 
conhecimrmtJ:>, hn avultado nnmero ele padres 
habilitados que desejam concorrer ás ·parochins 
que tem de ser pl'ovidns. 

O Sn. JuNQIJE!llo\ :-Nn Bnhia tem havido con-
cursos. · 

O Sn. DAN'J'.\S:- Hn dioceses cm que nunci·, 
bonve, e a esse respeito appello par·n o te~temu
nho do meu illiiStt·c collegn o Sr. Cruz Machado. 

0 Srt. Crtuz l\L\muoo:- O St·. Conde de S. Snl
vador, arcebispo, nbt•iu semp1·e concurso, e J{, 
niio hn pnrochos collados ~inüo brazileiros. 

O Sn. DAN'l'AS :-1\Ins vamos ouvir as proprias 
palnv,·ns do linado scnudor Pompeu. Entre us 
mcdidns que e!lo propõl! estão estas (lendo): 

• Derogncão do decreto de 22 de Abril de 186!1. 
que con,tiluiu o bispo umn especie de l!:studÓ 
no Estado em matcrin de instrucção, autorizan
do-o a dcmittir c nomcnr professores, ot·dinarin
mente estrangeiros, alheios ás nossas lois e cos
tumes c sempre inimigos de nossas instituições. 

• O govm·no (Estado) não pó de :obdicnr o direito 
de inspeccionar o ensino pniJ!ico, maximo CfllDndo 
esse ensino on edncar;;iio tem por tlm p1•eparnr c 
habilitar uma classe de:<tinntln :í mnis gr:we e 
importante func~1io da sociedade, como n de mi
nistro elo culto. 

• Domais, desde que o .E~tndo subvenciona com 
uma quota nnnuul a despesa chnmndn do ensino 
ecclcsin:'tico, tem só por isso o direito de vcritlcar 
coma eJin é feitll, o parn que tlm: tem demais a 
obt·ig-n~,;,o rle dnr conln ao poder competente do 
emprego dessa vet·ba. . 

• gm nos~o systemu (cm regra) niio ba despesa, 
cujn legitimnr,iio ntio obrigue Ít publicidade e tls-
calisnç1io. • 

• Entt·ctnnlo, o que se pratica c o contt·urio 
di~so. O governo mandn cntl·ogat' no bispo a 
q110tn que este marca, som.snber· com quem 
distribuo no ensi.no, nem qncm aprendo, e me
nos o que se ensrna. 

c Convem, pois, voltarmos ao regímen nnto· 
rior no citado decreto de 22 do Abt•il do 186!1.. 

• Os serninarios continuom,ccirno d'an tes,cscolus 
cpi~copuos; sob sun vigiluncin o direcr;ioo mornl c 
intellet,Ltl!ll; porém não percam o cnrtlctcr ele on· 
siuo nacional. 

• Os pt·ofessorcs sejnm sim examinados c appro
vndos pelo bi~po-mornJ o sr:icntilicnmeu tc,-mns 
nome:odos poJo governo, como outros omprogu
dns pu!Jiicos, o como estes Lenlwm os mesmos 
direitos ío ,iubilnr;i'io, recurso de f(Ualquor_ injus
t'tr)fl, o recebam uo Thesouro seus vencimentos. 

. . 
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• Os J)ispos mnis piedosos o snbios. do Braúl, 
come• n. José Jon,Juim do Azcrcdo Coutinho,.q,ue 
fundou o scminnrio.deOlinrla, e tnutosouLJ•os,.o 
Jlzcram nessa~ condit·ões, tendo o gover·no por 
inspector,, quer nns i1omesoõ·es dos pr:ofos~oves, 
quei' no-••nsiJio,. et<1;,e tiraram.optin10S·l'tJSU·ltados .. 
A clerosilt no. Br.nzir nn época. da i nilt•pendcncin 
o_muito d'elltlis honr•n O·IIrazil por sua i!lustl'a· 
~uo o prudoncia. 

•· Hoje, hn i~ a nuns,. dt>.[JGi >. CJU-' o. governo ahdi· 
cou toda ingcrencia c inspecr.iJo no3 scminnrios 
e limita-se só a. dar dinheiro, 1Íem h a p:.dr.es para 
os Jicnellcios.l 

., Ainda. com relação ao· ensino,. o gover.no. deve 
ter muito em vista os livros o. comjJCndJos por 
q,uc· se ensina. 

• Fui expulsa dos scminarios· n s:'tbia obra do 
mornl () direito l'anonico do Monte,. obro que 
na. Itulin· não· hn igunl peJa. purez~ elo doutrinn, 
só por dou~ motivos: L o, por dum o do umu ca· 
pac!dnde brazileira que. oll'cr~cn os cusui,;tnR dn 
Italrn; 2.0

, [;or•t.JUC o sab111 preludo accommodou o 
~nsin11 t!JCo1ogico :.ís i11stituit;õos o leis do 13rnzil, 
u que o Jesuitrsmo faz guerra de mor·te. • 

• De sorte que se ensina nos serniu:rrios 110 
1wsso élero, nos nossos l'ntnros pnRtor••s, Ultó'strcs· 
do povo,.dotttrinu contraria. e cundcmnntor·in da· 
queiJa qne o. Esrado. sustenta .. E' porém,. t.>· 
dinheiro. do proprio Estado e seu governo que 
crenm umn classd que ueve exercer a maior iu· 
flucncia nos co~tnmes, na opiniiio, par:r das· 
acreditar e condemnat' suas instituioões 1 

• I,;so só no Dl'll·Zil 1' 
"' Em subs'tituit·iio úrnbra de·lbeologio mor:rl de 

1\lonte, us.nu~SQs bispos ti.vur,:rnl n fu1tn de p;~trio
tismo· de ndopta"em o: cornpendio immor•al.c con· 
trario :'ts nossas. instituições; do jesuiW Gury, rmo 
só.. em S. Paulo, corno em on.tr•}s semi11ar·ios, 
onde se ensinam. cousas altamente indect•ntr•s,in· 
con,v.,nienLes,. como· se v~. na. pbg, Mi/1 :· • .Niltil 
etiarn. mstitumulum est pro' dtWt1W. temporali. quod· 
!JX· str·upo ,çubsectttv.rn. est, ea:r.enta Jli'&lis· ·educct· 
tione, si puclla sponte in Htwl· consnns<rit, quia 
scienti et volenti non fit infttria 1 • 

•· A mor·ul do eonlissionario· aunixo e cm con· 
tradicção <:om o nosso. codigo penlll· 1. • 

Eis os oumpentlius, pelos qnucs se ensinam os 
prim:ipins dn moral nos seminarius br·azileiros,. 
despr·ezando-se· o. do sabia bispo capelhiO·llló•· 
D. !l!nnocJ do 1\Jonto J 

Veulrum os concursos, senhores. (o serú este o 
meuesi·ribíl h o n.estn. q uost1io) em, cum·pri mento.du 
lei ecelosinstica, c tu obodiencia ús dúl cr·nümu;ões 
da i·gt'eja.doConcilio.'rridentino,das leis do Estado, 
d.o Alvtll'ti da~ Fuculdudes. Os concur·sos· é que 
llüo do mostr'a1•· q.uo entre os •·oncur·r·cttLP.~. uva·· 
lindos segundo as.provas intellectunes exllihidus,. 
soi.J a Jll'esidenciu do lrispo ou._ do vigar,io gei•ul, 
se en::outrnm padres dignos do cOtlJlança paru' o 
pro~i men to. 

Os "onr:UI'~os hiio de mostJ.!ar· si os canditlntos 
JlOssrwm UJJtidiio liltoruritr.,. assim·. como• os do· 
cum•mtos; os procedentes (jllO' eonsti:tuem as 
condit•õ,•s rmrn o [?l'oviruonto das parochins do 
lrnput'io ce>nvenr.er•uo. sobre a mol·ulrdudc, Ulltiuiia 
c· serviços do cundidn to·. 

Doixnr• isto no nrlri tr•io,. no· capricho, n .... eu. 
podor,ia dizer muita cousn •.... ,. ú não. curar dos: 
soriots intol'osses do Estndo,. é collotear o g·over-no· 
abaixo da sua alta missilo·. Eu não os poro quo 

assim ac~mter;n com o nctunl governo,. por csta·r 
con.voncrdo do sen. osclureeido zelo, rnziío· por 
que llw tenho dndo c collLinunrci D dnl' o meu 
apoio franco. Estou certo de sua firme adl!esiio 

! no,; bons principias. 
O gue em min~ aetún é o interesse, é o. bem 

pub!JCO, o tleseJO de vr:.r satisfeitas ns no•sns 
ncccssidndcs, entre trs gunes nenhuma ú mais 
capitul elo que dota.c as freguezias de pnrochos 
dignos deste nome. 

Por esta occosiiio permittn-se-n1e recordar a 
sntisfnoiio ·com que no seio de minha familiu a 
prt!sença do sacerdote r1uc ia celc!Jrnr os netos 
di\• i nos, ern um rnotivo ac fest~. E•· que as vir
tudes do miuistr·o da religíiio inspirnvnrn vcno
ru~'iio ; é que eiJo sabia C!Jrrcspondcr ti suo. alta 
misstio. 

1\fas, sonhares, acontecerá o mesmo, confinndo
so ns fr•eg·uezins :I· sncardotos d·nscunhecidos, sem 
•'Utros estímulos, nlém elo lucro material; a es
trnngeiros completum: nte indtil'et·entes ao. futu· 
ro tle nossas l'nmilins e de nos~n pntria·? 

Nilo scrú certamente co•.1r O··meu voto que as 
Jlusstrs pnrocrtins serfio providas por sacerdofcs 
em Ines condit'ões (apoiados)·. 

U!>t Sn. SENADOil;- Nem com o· mCll. 
O Sn.' ConnErA :.- O nPgocio. elcpeudo do go

verno; niio tt!lll contr•a si ll<'rn os medidas toma
das no primoir·o rdnndo,. nem durnrl to u r<•gon-· 
cin. Si o uob:·c senati'OI' :.1ppelln para o governo,. 
nppe!la muito lrcm. 

O Sn. DANTAS :-Niio·posso deixar· do· nppel!nr 
pnr·n o governo.; prim.oirnmente porque é go-· 
v~r·no, depois porque nelle confio. o. governo foi 
instituído. pn·rn. esses e semelll:rntes fins ;: da 
outrn sorte não hnverin ncceHHidtJdo delle·; é por 
isso q:ue l·he estão confiados os destinos dn socie·· 
dude .. Eu tenho conhecimento de um· documento· 
olllciul:, por onde, se v8 que estou· no bom. terreno. 
Prova esse docomento <lUC os avisos expedidos 
pelo hollt'ado ox·ministJ:O do lrnperio,.o SI·. con
sl'!h8iro Jos!l BonLo, for·nm levndos á curin ro
manu pelo nosso minisu·o crn Bomu. O c:Jrdcal 
J\ntonell'i, depois da os ler, positivamente rlo
cl!u·on oo nosso ministro, que o· cornmunic,ou 
p:rr:J mí, qno a< doutrinns·snswntntlns pelo·govel"· 
no do Dntr.il, l'Clnti' as no concurso dos J'regttezias, 
et•nm parfeitnnron.te or·thorloxus; c qne t~nto con
cOI·dava com el!as, quo. promeLtia o:q1cdir ordem. 
cm igunl sentido, recommenclnndo n. pr•ntica dos 
concursos pnr·n o provimento das fcogue?.ins. 

Isto so passon lln tres .Oll quatro nnnos : d'ahi 
parn cá· tun sú concurso· nlio se: ul)i•ht-. 

O Sn. .ToÃo ALFllllDO: ~ Aloriram-so nlguus. 
O S11.. DANTAS :-B.ectil1co o que ncni.Jo do di· 

zer·, declarando CJ<lO na Bahin se nllr.-irmn alguns 
conc:ursos. O nosso virtuoso prelndo o Sr. ar
cebispo o·. Joaquim Gollçalvos ele Azev()do, cx
petliu as' coffil}dentes ordens; m:rs infalizmento 
adoeceu, c teve do retirar·-sc t.111 diocese. Em sun 
au~enciu os concursos foram SLlSJICnsos: · mas é 
de crer que S. Ex. 1\cvmu .. mnndc de novo on
nuncinl-os. 

Para cJllO o Scnallo.ndmir·o, lerei. o que se tom 
possmlo sobro concul'sos de fregueziirs no Brazil. 

• Hoje, disse o stJnador• Pon1pcu, nlio ha mais. 
concnrso para as igrcjns l 

• Nu diocese de Diu uwnlinn, disso o Sr. Cruz 
1\Iachndo no· Senndo, nllncn. hou:v:c·l 

I 
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• Em Pernombuco bo.mn'i~ de o2G anno~ nilo lia. H ·1rlgt1mas rpnln-vrns :de Bismnrl.: (ao '81·. JJfendes de 
:A'lm1•itla) que se -está ap1·oxirnnndo =pnrn 'S. Ex . 
nn sua recente evol-uçiio '(ri8o). 

• No Cenrtí nutwa .hotlve, desde que ó'bispndo. 
.• No Parit creio que tambem ha mais de 20 .nu-

nos rene nüo hn .. 
• .O anno [lassado o ministerio .do lmper·io .di

rigiu lHna.circ.tllnr,aos bispos Iembrando~IIHls-esse 
dever; rcs,po.ndernm .que niio ern cnnvcnie.ntr-: .l 

• Collocru·om-se acima da$le.is do .C:stado c do 
propt·io Concilio 1'ridcntin••· • 

Sobre a fu'lLu.depntlres disse ainda o senador 
Pompeu (líJ): 

• Nüo se pódc nlle-rm• falta de padres para os 
concnr~os, niio só porque nunca no-Brnzil houve 
mais seminarios, como porque ~i os hu JWra vi
garios cncommendados, .deve !lavei-os para os 
COUCUI'SOS. 

• o .. ,pois é o conc•uso que deve provar si ha 
ou niio habilitados. • 

O Sn. _Conni>rA:- E quem sabe si havendo 
conct1rsos, nppareccria maior numero de aspi· 
ran tes. :--o sncerdocio j' 

O Sn .. DANTAS:-A falta de concursos é uma 
anima~ão :i ignorancia c deve iniTtlir na duca
dencia do clero, q110 na opinião get•al jú cst:í 
muito decadente. 

O Sn. MENDEs DE Ar.>~!lliDA:-Y. Ex. :tchn qnc 
clle cstú florescendo? 
·O Sn. DAN'rAs :-Nn diocese dn Diarnnntina (e 

o st·nador l'ompctl invocou o te~tcmunho do 
honr·ndo senador o SI'. Cruz !\lachodo, 0111 tel'mos 
dignos de S .. Ex.) nuncnllouvc concursos. 

O Sn. Cnuz MACHADu ·:- Na Oiamn.n.thw desde 
que se instu·llOtl o ,btspn.do não hrm·V'e .con.cuorso. 

O Sn. Jo,i.o ALFnEoo:-No tempo do. ministcrio 
dq Sr. Mn;·rltlez de Olinda houve concursos em 
Pernambuco c. agor·a esti'lo havendo. 

O Sn. DAN'MS.:-Neste documento que guardei 
-como um titulo que me desvnne~'o de (l"ssui.,•, 
o finado senaelor Pompeu censurava i~so dizendo 
que é o maior dos males pnrn a socicduele bruzi
leira o pnra o proprio clero. 

O Sn. Cnuz MACHAD0:-0 Conde de S. Salvador 
sempro abriu concursos. 

O Sn. DANTAs:-Do mesmo modo o honrado 
senndot• P11mpeu cl!anrnva minhn nl.tonçiio pnrn n 
fnlta do tnbellh por lilnde os pnr·ochos collrcm seus 
emolumentos, seus benesse~; quo sobre i~so 
houve um projeet•.• que foi discutido no cnmoru 
elos c.leputndos; quo O:lSe pl~oj.ecto VUÍU pura O SO· 
n~do c quo etuüpria clar~H1C andamento, porque 
nodo mais triste, u1nis rPpugno.ute u ministt•os do 
nJt;,r, como ú~ suns ovellws, ·do que lit'nrem do
pendentes do urbit•·io e da gon.nncia de cndn um 
dos pn•·ocho~ os preços dos baptiz:•do~. cusnmen.tos 
o outros olllcios par•ochiae:i (apoiados). 

O Sn. Cnuz 1\lACHADO:-Crt.do que cndn bis
pado tem seu regimento de custas. 

O Sn. DANTAs:-1'nmbem o sf'nadm' Pompeu 
eliscutin n ques.tiio sob este ponto de vista i·mpor
tonti~simo-c.rcaçiio de impostos sobro o JlOVO 
hrnzil.~it·o. N:uguem o JlÜtlo l'aze1' siuiio o poder 
leg.isl:>lii'O, mns os padres creum impostos n sou 
alvedrio: nll Bahin exigom uma quunlin, em 
1\Iinns outra ma tOl' o.u menor, eu r S. Paulo on t•·a, 
om Mal lo Gt•osso outt·n. E' so1•io isto~ (apniados). 

Sr. presidente, yon concluit·. Hn ponco tot'llllO 

O Sn. llfENDlls DE ALMEIDA:- E' o que espero 
de 'V. ·Ex., é a :virn-voltri .elo ·Bism~n"k. 

O Sn. DANTAS : -·Tornei nota dessas .palnv~ás, 
que Yem muito no caso, porque niio era meu 
propo~ito intervir nesta discu~~iio. •Bismark c'iton 
o seguinte facto : Um inrlividuo qne =passava 
por 11ma run vi.u que sobro ell~ ,COra :ar•·emes
snda.umn pedra, desviõu-se n temJ)o, C·O e~tilhnç.e 
foi bn.ter· em u;nn c .• sn .fr·.ontciro, quebrou--lhe as 
vid.ros da ,janeiJa, etc. E .o que fez o ,proprie-
~no? . . 

Propoz umn acçfio de perdas e dnmnos. úquelle 
que desviou-se: • O senhor niio devia ter-.se dcs
vi •do, devia ter flcudo firme e de J,lú. para re
cober todo o peso do cstil1laço • .(•·tsll) .• 

O Sn. l\IENoes DE ALliETDA dtí um ,npa·rte. 
o Sn. n,\,N'TAS : - E v.enceu a CJ:llestfio [ Bis·

~nrk ·dizi.n entiio:: • Niio sei o que l1ei de fazer.: 
st me .d~sV'iO, pr·opõe-se-tlle .a. aeção ; si flcu no
meti J.ugar, .vecebo .tl pancada.; 1om ou .este nl·vJ
tre. Eu L;omiJ~m o ,tomo; poderia ucsviar•-rne 

, nesta ~iscussiio c evitaria assim, com minll.a 
obscurldDciO (nllo apoiados) c m:m silencio C(llC 
~obre mim vtessem p;olpes certeiros clesl'cchn
dos por mi'ios-qnc só devem espa[.Jtar.bençüos. 

O Sn. 1\IENDE:s imAr.MEIDA:-Não Lenha rece.io. 
. O Sn. D.~NTAS :-Tunto nüo tenho, .CJUe não dcs

VtO·lllO .••• 

0 Sn. 1\IE:IrDllS DE ALMEIDA:-A igreja .sempre 
levou a ,petJra.. ·· · 

O Sn. DANTAs :-Recebo os golpes·: mas estes 
golpes ni'io mo pódtlm fcr.ir,..pot·que comCJ cidadiío 
e senadot·, CUIIIJJro um dever e, como crente, do 
que .$C passa na .llliulln .co.a~clo.ncia .só dou con
t;os n Deus. 

Tenho concJ.uido. 
(Al-u.ito bem; muito. bmn.) 
O Sn. 1\!ENDES De .ALMEIDA :--.1\lu.ito bem, !})C la 

fórmn. , 

A discussiío ·Ocou adiada pela hora. 
'ReLirou-se·o Sr. ministt•o -com·ns ·mesmas .for

mulhJades com que fõrn recebido. 
O Sn. r>nmsi·DE~r'I'E -deu pnra ordem do·din·20 

n mesma j:í dosigundn,, a saber:. 

:L• parte (atd·cis .2 J/2 lto,.as). 

Con tinuaçiío da 2.• discussüo do nr.t. .2:• .do 
projecto de lei do 01:çamt>.nto paro .o -oxercicio de 
i87!l-i880, relativo 1\s despcsns do ministerio do 
Impcrio. 

2.• pm•ttJ (ás 2 :l/2 ltm-cts ou antes). 

.3.• .discuss:io das propo>ições rlu cnmorn dos 
depu'tndo<, do corrontn anno. ·n. 229, nutori.znudo 
o go:vorno a .conceder• no pnd1:o Francisco Joiio 
do Azevedo, lcnt•• substituto do geometrin e ad· 
thmeticn do CoHogio das Artes o professor de 
goo•uctrin no Ar•seun:l 1!0 guorr·a do Rocife, um 
anno do liccn~n. 
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N. 208, nutoriznndo o governo n mnndnr nd· 
mittir D. Maria Adolin de Olivoirn 11 oxnme do 
curso elo obstetl·iein dn Fnculdude de mediciun do 
.Rio de Jnneiro. 

N. 2f18, de 1877, considcr:mdo D. 'Rita Mnggcssi 
:Pinto aptn pnrn rccober o meio soldo do seu fi. 
nado mnrido. 

2.• di~cussão dos projectos do Senado, do c.or· 
·rente anno : 

Letra B, dcclnrando qtw scr1ío con~iclel':lflns 
de segunda entrancin ns comarcns qtw m:tunl· 
menl.o s1io de pt·imeirn, cuj:as sédes ou estejnm 
em portos servidos por vnpot• ou sPjnm si'tundns 
n meno~ de 60 J;:ilometros de vins-ferrens. 

Letra H, declnr:mdo que o favor concedido pela 
lei de 22 !le Junho de :H!66 é extensivo ;is fillws 
dos officincs do exet·cito e dn m•mada l"nllecidos 
.nntes dn I?romulgnção da mesma lei. 

i.• discussão do projecto do Senndo, letra J, 
do corrPnte anno, declarando <JUC ns pensões 
eoneedidns por serviços rdcvnntes nos servidores 
do .Estndo, em ~ua vidn, niio se s~tspenclem, 
quaesq uer que seJam os C3 rgos que occupnm. 

2. • d iscnssão das proposioões da camara dos 
deputados: 

N. 186, approvnndo o contrato celebrado pelo 
governo com a Ama.:::on Steant Navigatiolt Com-
.Pany Lintited. · 

N. 202, mandando que ns cUs posições do de· 
creto n. i236 de Ii:i de Julho de 1866 se facam 
extensivas aos demais empregados da caninra 
municipal. 

Levantou-se a sess1ío :is 3 horas da tarde. 

7"1.• Se,..,.iio c.1n ~O de Ago,.t;o de 187'9. 

l'RESIDENCIA DO S!l. VISCONDE DE JAGUA!lY. 

SUMMARIO.- ExP~nus·rs.- Sois proposí~ôcs <ln, camaru 
dos $1'S. Joput:ulos, sont.lu uma sohro n. impt•t:HHtã.., doa. obra 
do Dr. Domingos do Araujo c Sih·a donominMin c Curso 
J.!'Ornl df' topugrnphia •. tros Robro matricutnfi do ostu
tlunLus, u. quinta sobi'O a impJ"!!ssão lia • üompenllio do 
cliuica clrurgica • li o ))I'. Viconto Sa.boia, c a suxta. sohrc 
a improsslio do < •rrnlado do pntholo;:;orn externa ,.. do 
consulhoiro Antonio Fcrroirn França.- EmtJndns apprO· 

~~~~~tf\~~a. 0c:n~~{g ~~6f~;ç"ãs "J~ll~~~.~~s ;n~~o~os~~10~o R~~~; 
coh•u de lt$80-:1.88t.-1'ras parocorcs do Sonndo, sendo 
um da commiu!l'o do instrncç110 public:L sobro os ox;:unoH 
t'oitoa no Lycou da Bahia, outi'O da commiss•lo de pensO os 
u ord1!1HLdoB sobro a. pons!Io dn llarono~IL do Tnqua.ry, o 
o terceiro I.Ja. mesma comm!ttsito sobro o Ycncunonto dll 
:l,o tonnntn d1L nt•mn•ln .Tollo Cli;to PoroiriL Aro•Hlu .• - Ro· 
cla.nuu;no do Sr. Loãu Vclloz,•.-Nogocios do Pianhy.· Dis· 
curso o l'uquurhnouto do Sr. Curruia. Adiu.m~nto do 
rcqnorimonto.- i>RJ:MIHRA l'AilTR PA ORDR!\t PO PU..- Qr• 
çu.mt.~nto do Imporio. Emondn du Sr. ViacontJn do Rio 
Úr.tr.co ao pnrucor da conuni"são do orcumunto. DiK· 
cursos dos Srs. U&:h.,ja Cava.lcu.nti o Jn.gunrliJo. 

A's 11 hoi·ns dn manhli rez-se a chnmndu o 
uchnram-so prr>s1mtes 27 Srs.soR.ndores, n saber: 
Visconde de Jngunry, Dias de Carvnlho, Ct•uz 1\la· 
ehndo, Buriío de .Mmnanguape, José Boniracio, 
Visconde do Rio Branco, llarlio de Cotegipe, 
Barros Barreto, Parnna:m:\, Vieira da Silvn, Cor
reia, Jngunt·ihe, Lt'iio Vellozo, Bnrão da Laguna, 
Pne~ do lllondonçn, JunqtJeirn, Visconde elo 1\lu
ritibn, Chichorro, Luiz Carlos, Ribeiro da Luz, 
Silveira dn l'tlottn, Dantas, Visconde de Abaeté, 

Diniz, Antiío, Leitão da Cunha, Cunhn c Figuei
redo e Visconde de Nicth.,roy. 

Deixaram de comp:u·ecor, com causa partici· 
pada, os.Srs. Darãa de 1\Iaroim, Conde de Bnc
pendy, Duque de Coxias, Fausto do Aguiar, 
Octavi:mo, Silveira Lobo, Almeida o Alhuqner
~uo, 'fcixeirn .Tunior, Sarnivn, Fernandes da 
Cunha, Diogo Velho e ViRconde de Bom ReLiro. 

Deixarmn de compnrecer, sem cnusn llnrtici
padn, o' Srs. Bnriio de Souza Queiroz o Visconde 
de Sunssun:t. 

O Sn. !.• SECllETAmo deu conta do seguinte 

EXPJWIENTJ~. 

Officios: 
Do· ministcrio do Impcrio, de 19 do corrente 

mez, t•emettendo, em resposta no do Senado de 2 
do mcz proximo pnssnr.lo, cópia .nuthenticn da 
:acta do conselho do Estado rola tiva á reforma 
de nlg~u~s .• nrl.igos da coustituir;ão.-A quem fez 
a reC{lUSU;)UO. 

Do L• secret:trio da cnmnrn dos Srs. deputados, 
de 19 do corrente 111ez, remettcndo as seguintes 

Proposições. 

• A assembléa geral resolve: 

• Art. L• O governo é autorizado a mandar 
imprimir na Typog-raphia Nncional, indepen
dente de qunltjttcr rotribuiçiio pecuninria, a obra 
denominada- Curso g-er1.1l de topographia-os
criptn pelo Dr. Domingos ele Arunjo e Silva, 
lento cathedratico da Esr:ola Polytechnica; reser
vnndo, porém, a me~ma Typogrnphin 300 exem
plares, que serão vendidos pura· indemnizao1ío 
de parte dns despesas feltns. 

• Art. 2." Ficnm revogadas tls diSJlOsir;ües cm 
contrario. 

• Pa()O da camnra dos deputados em :1.9 do 
Agosto de i879.- Visconde de P1·ados.- José 
Ct.!sario de Fa1·ia Alvim.- "lf • .ttlves de Araujo, 
2. u sccrctnrio. • 

• A asscmbléa gernl resolve: 

• Artigo unico. O governo é autorizado a 
m:mdar ndmittir o phnrmuceutico Gabriel Bene
dicto do Campos a exame de an:otomia e physio
Jogia, nfim de· mntriculnr·SO no 3.• nnno da 
Faculdade do medicina do Rio de Janeiro;. revo
gadns as diSilOsições em contrario. 

• Pnr;o da cnmarn dos deputados cm 19 de 
Agosto do i879.- Visconde de Prados.- Jostf 
Ct•sm•io de Faria Alvim.- M . .t1lves de Amujo, 
2. • secretario. • 

• A assombléa gernl resolve : 

• Art. 1. • O governo fica autol'izallo n mandar 
imprimir n~ 'l'ypog-rnphin Nncional o medinnt.; a 
conco~~ao de duzentos excmplnrcs ao Estado, que 
os vcnder:í, o cnmpcndio do clínica cirurgica 
composto pelo Dr. V. Saboia. lrm to dn Faculdndc 
do mcdicinn du côrte, si n juizo da mosma Pn
cnldndo estiver o dito compcndio uo cnso de ser 
ndo{ltndo, 
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• Art. ~. • Ficam revogados as disposições cm 
·contrario. 

• Paço da camnra dos· deputados em I9 de 
Agosto de 1.879.-Visconclt! de Prados. -Jo.çé C e· 
sario da Fai·ia Lllvim.-Jlf . .til!lcs de A1·aujo, 2." 
secretario. • 

• A nssomblóa g-eral r·esolvo : 
• Artig-o uuico. O governo é autorizado a mau

dar mlmittir o ph~rmnceuLico formado Vasco 
Thcopisto de Oliveira Chaves a cxnmo de latim 
e anatomia, afim de rnatl"icular-se no 3.• anno 
da Ft•culdade de medicina da Bahia; revogadas 
as disposit'ues em contr3rio. 

• Pn~'o da cnmara dos lleputndos cm :19 de 
Agosto de ~879.- Visconde de Prados.- José Ce
sado de Fal"ia Alvim.-111. Alves de Araujo, 2.• 
secretario. • 

• A asscmbléa geral resolve: 
• Artigo unico. O ::rovemo ci nutol"izado a 

mandar admittir o ouvinte Victorino José Car
neiro J\loutciro :i nwtricula do :1.• anuo dn Fa
cnldade de direiro de S. Paulo; revogadas as 
disposi~ui!S cm contrario. 

• J>aco da cnmura dos deputados em :19 de... 
Agosto de :1879.- Visconde de Prttdos -Jose 
Cesario de Fa·ria Alvim.-Jll. Alve.~ de A1·au}o, 
2. • secretario. • 

• A assombléa geral resolve: 
• A1·t. :l. • O governo fica autorizado 3 mandar 

imprimir gratuitamente na Typegrnphia Nacio
nal e mediante a conce;;~fio de duzentos exemplares 
no Estudo, que os vender{•, o tratado de patholo
gia externa compo;;to pelo conselheil·o Dr. An· 
tonio Ferreirn França, lente dn F:wulúado de 
medicina do Rio de Janeiro, si a juizo da mesma 
F:Jculdado estiver o dito tratado no cnso de 
servir de compendio parn aque.lla disciplina. 

• Art. 2.• Ficam revogndas as disposiçu0s em 
contrario . 

• l'açr, da camarn dos deputados :1.9 de Agosto 
de :ll:I79.-Viscolldc de Pmdos.-José Cesa1·io de 
Faria Alvim.-M. Alves de Araujü, 2.• secre· 
ta rio. • 

A' commissão de instrucçiio publica. 

Emendas npprovadas pela camam· dos deputados 
á p1•oposta do poder executivo que fixa as 
forr:as de terra pm•a o anmo fma!lcei>·o de 
1880-:188:1. 
• Acrescente-se no Jogar competente: 
A nssemulóa geral decreta : 
Arts. L•, 2.• e 3. • (são os da pi'OJlO~ta). 
Paço da camurn dos deputodos em i9 de Agosto 

de :1879.-Frederico A. de .tllnwitla, L• vicc-pre
sid~nte.-José Cesario deFa1·ia .lllvim.-Jf .• 1lvt•.ç 
de Ara·ujo, 2." secretario. • 

.~Augustos e dignissimos senhores reprosen
tnntes da mu:;i'io. 

.Em cumprimento do preceito con~titucionnl, e 
de ordem do Sua Mngostnde o Imperador, venho 
3pre~entar-vos a seguinte 

P.••oposta. 

Art. :1. • A~ fOI"Ç3S de torra para o a uno 
Jlnancciro de :1880 n i881 constarão: 

V. lV 

§ :l. • Dos officiaes das dilfcrontes classes do 
qundro rio exercito. 

§ 2. • De 13.000 prnçns do pret em cit·cum
stancing ordinnr·ias, e de :JO.OOO cm circmnstan
cias oxtrnordinuria~. Estas foreas serão comple
tndns na fúrmn cln lei n. 2:ii.iG de 2G de Setembro 
de :1874. 

§ 3. 0 Das companhins de ap1·emlizes artilhei
ros •. não excedendo d1J 400 praças, e das duas 
companhias de nprond.izes militares crend3s nas 
províncias de 1\linns Geraes c Goyaz. 

Art. 2.• O premio p31·n os volun tnrios ser:i de 
400~, e Jiara os engaJados de 5001~, pago em tres 
prcstoções, seudo o dos segundos proporcional 
ao tempo pelo qual de noYo se engajarem, nos 
termo;; do nrt. ::!.• dn lei n. 2G2:.l de :l:.l de Se
tembro de :18iü. 

§ L• Os voluntnrios perceborlio; emqunnto fo
rem p1·nças de prct, mais uma grntillcaf·ão igual 
:í metade do soldo de primeira prnçn, confurme a 
nrma em que scrvirfJtYI ; os engajndos peJ·cebe
rlio mais uma gJ·ntillc~çiio igual no ~oldo de 
llrimcir3 praça, c Lambem Sl!g"Undo 3 nrma em 
que servit·em. 

§ 2.•Quandoforcm escusas do serYi~o se lhes 
concedení uns colonins do Estndo uni prazo de 
terras de :108,900 metros quadrados. 

§ 3.• A importanci3 da contribui~5o pecu
ninria, de que tr:•la o 3rt. L• § L• n. 7 da lei 
de 2G de ::ieternbro de 1874. será de :1:000,$000. 

Art. 3.• Ficam revogadas as disposições em 
contrario. • 

Palncio do Rio lle Janeiro em ·6 de l~Iaio de 
1879.-Jlfttrqu"z do Nerval. • 
. A' comulissão do marinh:t e gum-rn. 

Authenticu da eleio5o qos eleitores especiaes, 
a que se procedeu no dm 10 de NovembJ•o do 
anno passado na parochia da cidade de 1\Iaricanli, 
provinci3 de Minas Geraos.- A' commissfio elo 
constittl içiio. 

0 SR. 2." SECllE~'.I.IllO !Oll OS seg·uintes 

Pcwecares. 

• A' conuuissão de instrucclio publica foi pre
sente o projecto sob n. :li.i::l do camarn dos Srs. 
deputados, d~tndo de 30 do J\Inio do corrente 
anuo, deteruununrlo.qno os ox:~mes de estudos 
prepaJ":Jtot·ios, feitos no Lyceu Provincial da 
13ahia. sejum nce1tos para a m:~tricrtlu nos cursos 
superio1·es do Jmpel'io, o :i vistn dn infornwção 
que á ,·cquisiç5o do Senado, p1·estau o g-overno 
impcrinl, em olllcio de :l(i de Jtlllio do corrente, 
ó de pnrecer· que possnm ser adnuttidos ú matri
culn nos cursos superio1•es os ·estudantes, que se 
apresentarem nlli, com 3lte:<tados do approva~·ão 
nos exames d:~s mntcrins preparntorias, exigidas 
parn llS mntriculns. 

• O governo informou que nesse Lyc,m se en
sinnm regnlnJ·mcnro não só os pl"eparntoJ•ios do 
latim, iriglez, l'1·nucoz, ,! . .roonlc•triu, rhotorica, 
ilhilosophin .e historia, que sfio exigidos para 
admissno dos cursos superiores, nns out1·ns ma
tet·ias quo completam o curso dessr.1 Lyceu, mas 
entende o governo, segn.ndo opinou no seu 
citndo enleio, que fllitu e~sn concessão se .deve 
exigir, l]Ue nos exumes feitos nesse Lyceu su 
devu observar o programmn adoptndo parn os 
exames g-ot·ues de prepnrntorios que so fnzem 
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nostn côrte, nssim como que o. govcnuo rleve 
reservar pnrn si n llscalisnçito dos exame~. que· 
se llzcn~em no dito Lyceu, dando ús mesas de 
exame pt•esi dentes nomeados pelo governo im
perial, OLL 110r dclegnçüo deste, pelos presidentes 
da província •. rccahinclo essas nomeações· em 
lente;; dn Fnculdndo do meclicinn. 

• A respeito desta restrieção entendo n com
missão que não se devo inseril-n como emenda 
do projecto da cnmara, /lorque sendo o Lycetl 
estabelecimento província, o estando rcgtllar
mente organizado niiG> deve o go1'erno geral in
trometter-se nn sua organiza,.ão alterando ns 
condições dos sons exames, ·c tirnndo-lhe a· 
autonomia que rem como cstnbelecimcuto de 
iustrncçiío secunrlnria. 

c Si são regulares os esturlos desse Lyccu c é 
idGneo t9 seu. pessoal docente, segundo infomtn o 
governo, deve-se-lhe l'nzer· u concessl:io de dnr 
validade aos seus nttcstndos de nppro,•açno nas 
nwterias pr('pnratorias que ensina : si não siio, 
deve-se neg-nr a concessilo. 

c A c.ommissiio por ífiSO entende que esta cle\'C 
ser• feita, o portanto que o projecto deve entrar 
cm discu~siio c set· nppr·ovado. 

c Pnço do Senado, :18 de Agosto de :1870.-Sil· 
vci1·a da Jlfott~t.-Bíbeiro dit Lu::. • 

c A commissiio de pensões o ordenados cxnmi
non a r·esolugão da outru cnmnrn de· 13 rlo cor
rente sob n. _-1,3, pela qual a pensão de 720/) con
cedida á Bm·oueztl de 'l'aqunry, por· decreto de 8 
de Novembro do :1876, foi oJevndn n 1 :200/), em· 
attonçlio nos distinctos servicos prestados na 
guerTn coutrn o Pnraguny, por· seu filho O a !feros 
José Christino de Culnznns Rodrigtlos, morto no 
combate do reconhecimento de Humnytti, con
forme declarn o· decreto de U de Fevereiro 
de 1877. 

c E' a seg-unda vez que vem no conhecimen
to do Senndo o accrcsci mo de pensão do que se 
trntn por ter sirlo r·cjeitadn llll scssiío ele 2 de 
Setembro do 1877 umn primeira resoluoão cn
vindu pela camara dos Sr·s. deputados pnrn o 
111csrno Am, o convcncidn como estú n eommissfio 
da j ustir.n q uc nssiste tí agraciada c do:; relevan
tes servf~os prcst,Jdos 11olo seu ilibo rrnc suc&nm
lliu na defesa da llonra tio Estado, é de parecer 
que n rcsolu~íio :tcinHI nlludida entre cm dis
cu.~stío c sej:. npprovada. 

• Sn ln dus commis~õcs c;m lO de Ap;osto do 
187!!.-Jtnlonio 111. Nunes Gonc~tlt•es.-.tt. Lvitrio 
da C·ttnha.-L. A. Vicil·ct da Súva. • 

• A commissfio de pensões e ordenados cxuminou 
n z·osolu,iío <111 outz•:t c:tnwz·n de ii dO ctH·z·cnte 
me?. n. ~a;;, pela qunl ,; ·o g-on,r·n~> autorizado n 
nllotwr· no 1." tenente tb armn<b Joiio Clião Pe
rcirn Arouca os vencimento~ de piloto embarcado 
cm nnvio do :.mcr·ra eot•rcsponilt:mtcs ao tempo cm 
que esteve prisioneii'D do g-overno do Pat·ngLW)', 
c ussim 1.1 todos quantos cstivernm 11:ts mesmas 
condi I'ÕCS , 

c DÓs p::tpcis c rlocnrncntosjnnto' :i rderi•la ro
soluç:'to constn flllO o o!llei:tl.do fJI~o su tmla ,se
g-uia pot• ordem do :;tovez•nu llllJHli'WI com ilostmo 
ú llotilltn de ~.!aLto Grosso,n boz·do dll paquete na
cion:tl Jhu·qtte:: de Olinda, fJU:lllrln l'oi :tpr·isiunudo 
pel11 tliclnllor• !lo l':lrnguay orn 12 tlo Nol'otnbt•o 
tlc 18!l~. cunson'artdu-su [ll'i~iont'ii'O o ~oJl'i't)lltlo 
lotln~ os lonuentos o privn~ões ntü Hl tle A:::·o~lo 
de JSUU eJn qrw pl1ll1) evu<lir-se, lHI~~n:Hlo-sc 

porn as .forçns.IJrm:ileit~ns com· o guardn· pnrn..,.uayo 
que o tmhn sob a sua vi<'ilancio. o · 

c A esse officíal jú l'oi é'oucedido o.soldo corres
pondeJ!te it sun. graduação de piloto• c uma ração. 
de por·ao. ort etnpu C(t!culndos. por todo· ncJuolle: 
tempo, e ngora pede crua tambom lhe sejum. ,1bO· 
nndus as dcmnis vantagens a qne tinha direito 
como embal'tlndc; em· navio de· guerra·. 

• Sobro· a pretonçiío de q.uo se truta infOJ:010U de 
um. modo fn vor.nvcl' o: commandnn te dn corveta. 
cncouru~nda·Ba.llia, ·onde se acha cmbm~cndo o 
peticionnrio,. confirmando todos ns nUegnçües. 
PÇ>r ~ste feitus e en~ondendo que lho· assiste pteuo. 
drrorto n sct• n ttondzdo.. . 

• A Contador·ia do marinha, que Lambem infor
mou sobre o nssumpto, entende do modo ditrc
rcntc, buscando-se na.resolu<"ão. tomada cm 23· 
do Fevcr·ciro de 1870; mnnditdn observar por· 
uviso de 2;> do mesmo. mez c an·no, de nccôrllo 

.com a provisfio de o\, do Dezombt·o de i839, com o 
nrt. 7 .• do dccz·oto n. 5~2 de 2:1 deMnio de i8aO·o 
com o aviso do ministerio da guerra n. a!:l5 de 
21> do Dezembro de :1865. 

• O ajudnntc gcnorardn nz~mnda cm officio.do 22' 
do Maio do 1875 limitou-se a enviar ao governo· 
os papeis do pcticionnrio,. como as informA"ões 
sobro clles dadus sem ornittir juizo proprio. • 

• A commissão, considerand·o que nenhuma 
npplícução tt)mpnr·:t o caso o decreto o dtlcisües do 
governo a que se refere n Contadoria de marinha. 
por isso que se trnta de um ructo excepcional 
qual o de um aprisionamento L'eito a falsa ré o cm 
plena pnz, c não cm campanha, como seria indis
pensavol pnru ser o peticionaria tido como prí· 
sioneiro c}'e guerra; 

• Conszdcl'nndo, por entro Indo, qno·mesmo 
quando assim não fosso nuo poctez•iam os actos do 

. governo embaraçar a acçilo do poder legislativo 
para nttenclor· co:n a de1•idn er1uidado as circum
stancins tristes o cteploraveis cm que por tantos 
annos se achou o pcticionnrio, victunn das maio
res vexn~·ücs c com a sna cxistoncia constnn te· 
nwtltc nmeaçncla, como é da muiOJ' notoriedade c 
acha -se conlirmado por informnP.ües officinos; 

• Considcr:rndo finalmente quo seria dar· um 
ctreito legal no neto da pro potencia e no abuso ele 
confiança por parte do dict1dor do Parng-nnv pri
var o pclicio::~ario das vantag-ens u qt1e· tinlia di· 
rei to como emiJ:trondo cm nu via de guerra quando 
scg-ui:r em cumprimento ús ordens do governo 
tlo Impcrio : 

c E' de parecer que a resoluoão da outra o:tmarn 
entt•e em discns>iío e seja approvnda. 

• Sala das coriimi,;sõcs cm 19 de Ag·osto de 1870. 
-Autonio J1[. Nunes Gouf:alves.- A. Lcitiw da 
Cunha.-L . . A. Yicira ela Silt•a. • 

Ficnrnm sobl'e n mesa para ser t:.m·,dos cm 
consiclcrnção com as proposicões a CjUO se: rofe
rt;!m, indo onu·ctnnto :r impl'imir. 

Tondo comparecido mnis os Srs. Mllndos de Al
mcilln,·lllnr•illOZ do Hen•al o Sinimbú, o Sr. Pl'e· 
f:iüento 'thr1u n scs~ão. 

Lida n neta dn sessão nnteecdonlc, o, n5o ha
vendo quem ~Olll'O olln nzosso obscrvnvüos, de u-so 
pot• nppr·ovada. 

Comparccor·am tlopois os Sr·~ .. Toão Alfz•odo, 
Udtôn Cnva!cunli, Crnz J.Inclt:tdo, B:n·ão tlo l'il':t· 
fl~lllHl, Ntt11'.':3 Go11r;td\'C~, All'onso Celso o Gocloy. 
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SESSÃO EM 20 D'E AGOSTO. 

fliJ:CL.\M.I. ()ÃO • 

·O Sa•. Leão Vellozo :-Sr. presidente, 
no discurso do nobre senador pela Rahin apre· 
sentando um requel'imento sobre negocias do Rio 
Grande do Sul vom o seguinte: 

• O Sr. Leiio Vello::o dli um apnrte. 
c O S1·. Barlio de Cotegipc :-Sr. presidente, ha 

sempre urna attcnuaote para factos desta natu· 
reza. • 

Pódc d'aqui inferir-se que eu pretendia atte· 
nuar de nlgumn sorte os oxce~sos, fJUC foram 
profligoados pelo nobre senndor pela Ballin. 

Declaro que nenhum aparte dei no sentido de 
nttenuar fuctos, que allamente reprovo (apoiados), 
quejulgo que nenhum homem politico pódc dCJ· 
xar de condemnnr, qualquer que seja o partido 
a qnc perten(.'n, pois que nenhum que mereça 
esse nome tem n I ucrar com os excessos, e •.. 

O Sn. JAGUAniDE :-Apoiado. 
0 Sn. LEÃO VELLOZO :-.... SÓ com O respeito 

á Jegnlidndo. doo tro da qual pó de achar recurso 
pm·a n desatrranta dos direitos preteridos pelos 
maus m:~gistrndos. 

O Sn. J.,GUAnmE :-Apoiado. 
O Sn. LEÃO Vm.Lozo :- Entendi dever fazer 

esta rcclamaoi.io, pot·que não de~ejo elo modo 
nenhum carregar com n responsabilidade de ntte· 
nua r factos semelhantes. 

NEGOC!OS DO pfAljHY, 

O Sr. Correia :-O Senado snbe a ma
neira pela qual o n()IJrc ministro da j11stiça tem 
erroneamente entendido n ultima lei de t•cforma 
da guarda nacional. Não mo proponho neste 
momento a demonstrar mais uma vez qunl a 
verdadeira intelligoncia dessa lei, resultante de 
documentos publicas. · 

Venho hoje sómentc tratnr da execução que 
teve a lei na província do Piat1hy. 

Lerei a informação que a .e~te respeito recebi 
de peS>on competente que sinto esteJa arredada 
do parlamento (lê): · 

• Os decretos ns. 6i!l9, 6804,, 6805 c 6809 ele 
29 do Dezembro de i877 respeitaram o,; antigos 

. commandos superiores de Vnlenc;a, S. Raymnndo 
Nonnto c S. Joilo do Piauhy, Principe Imperial e 
Indepcndcneia, .Tnicós c Picos, eujas divisões c li· 
mitos continuaram os mesmo~, :~ssim como os 
commnndnntcs superiores, coroncis Manoel MO· 
clesto da Assumpçüo, Jo~é Antunes Pinuhylino do 
1\Iac:edo, João do· Mollo Fnlcüo e Hnymundo José 
do Carvnlho c Souza, que pareciam Gear, pela 
lei, abrigados da reacção. Entrctllnto eomo eram 
to:!os conservadores acabam de ser substitnidos 
por outros tantos libert~es, como verá dos decrc· 
tos expedidos pelo poder executivo em 23 do mez 
passudo. 

c J:'t niío hn mais nenhum commundante su
perior conservador no Pinuhy e presumo que os 
commandantos dos corfiOS solfreriio a mesma 
rasouJ•a, aindn que ni'to posst~ nffirmnl-o porque 
a numcrnçiío foi ulterndn c niío posso do memorio 
precisar os numeras nctuaes qno ficurum corres· 
poudendo nos ontig-os. 

c O 2.• duquellcs coroneis (Pinnhvlino de. 
Macedo) é desde !87G o alvo constnnto ilos oclios 

dos.ndv.crsnrios, tolve7: por ser inimigo de pr.sson 
mu1 to mfltlente. UltJmnmonto escapou do ser 
assassinado n punhal, e cm uma nudicncin SO· 
lemne, pelo 2. •supplcnto do juiz municipal, que 
niio consta esteja mndn submettido n processo, 
npeznr dos esforços do olfcndido, como ver1í . do 
n. 03 dn Época·qno vai junto. 

• Esse 2.• supplento de juiz municipal j:í foi 
condemnndo por crime do morto, c, como auto
ridade,· jú soltou por õ-:000 1~ um preso, que 
~ovcu·llle posteriormente um processo) do qual 
livron-so mandando restituir pelo pai o dinheiro 
no queixoso. Esses documentos extrahidos dos 
respectivo·s autos tiim sitlo mais de uma \'CZ pu
!JI(cndos .no. Piauhy, porém debnlde, porque o 
JUIZ de du·e1to é o chefe liberal e acoro,on as 
aggrcssões de que é victima o coronel Piauliylino. 

• Si quizer ver de quanto é capaz nquelle juiz 
peça no ministro da justioa cópia da resposta que 
deu-lhe o ex-delegado 1\!nnoel Leandro em um 
pyoccsso de responsabiliclnde, n que foi submet· 
tido pelo mesmo juiz. 

• Um dos novos nomeados para t:ommnndnnto 
de butalbiio em S. Rnymundo é accusndo do 
quatt·o mortes, dizem que por motivos j ustifi· 
caveis as .duns primeit·as, mas não as outras. 

• Um jornal redigido hn poucos annos pelo 
f:lilccido David Moreira Caldas, t·edactnr em 
chefe do ot•giio liJJernl do Pinuhy, publicou 
durnnte muito tempo duas mofinas contra Jorro· 
José Pinheiro, ultimamente nomenclo secretario 
da presidencia o tenente-coronel commundtmte 
do bntnlh:io das Barras, a primeira das l]tlltes 
crn relativa n um processo que solfrern ellc peln 
subtr"et;ão do testamento do Dr. Angelo llacellnr, 
fallccido sem descenduntos. Os liberaes accu
savmn nal)uello tempo o mesmo cidadão, qne 
acnbam de nomear secretario da prcsidencia e 
tenente-coronel da guardn nacional. • 

Nn infornwçiio hn palavras t•elativas ao nobre 
senador pelo Pinuhy que leio por não poderem 
ser de modo algum desagradnveis n S. Ex. ; do 
contrario não o faria. 

• Si tratar deste assumpto, creio que furá 
favor ao Sr. conselheiro. l'nran~guit, que nfio 
conhece m·ais o pes~oal militante da provincia do 
Pi:tuhy, c presta lis vezes o seu vnlimento a pre· 
teuções injustas, levado do infot•mnções snspcitas 
de co-religionnrios cm quom de bon fé ·ncrc· 
dita. • • 

Sr. prosidentc, para não tomar tampo, agora 
quo vni continuar a. discussão do orçamento da 
dcspesn do ministcrio do Imperio, com n leitura 
dn publicnt:,ão do coronel Pinuhylino de .Macedo, 
bem como <iW representação, que muitos cidadãos 
residentes nn comarca do Amarante dirigiram ao 
presidente da província contra o promotor pu· 

· blico dn m~sma comnrca, por motivo qne me 
parece fundado, dellas farei cntregu ao St·. 
presidente do conselho. 

Eis o meu requerimento (lê). 
Foi lido, apoiado o posto em discussão o so· 

gninto 

Roquel'imcnto. 

c Hequeiro (jno, pelo ministorio dn justiçn, se 
peca a seguinte inl'orma(.'iio : 

c Si foram eontem11l3dos nus nomcoçõos. ulti· 
momento ft•itas pelo goyerno impe1·ial pura n 

... 
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gL1DI''ln nneirmnl ela Jll'ovincin· do Pinuby os offi
cincs rtuc e~f.nv:1m sm~vjndo, e, no cn8o ncg·:~tivo, 
qumllos da1xurnm elo sôl-o, e q uanlos os nomen· 
ilos com prcteri~rio dollcs. -llfanocl Frcmcisco 
COI'I'CÍft • • 

O Sn. PA!IANAGUÁ:-Pe()o a palnvrn. 
O ~n. r>m:siD.ENTE:-Ficn neliado pnra o sabb:tdo 

segnn1to. 
PRIMEIHA l'AH'l'.E DA OHDEl\'f DO DIA. 

OlliJAMI~NTO DO Il!PEUIO. 

~\clwndo-se nn sala immetlinta o Sr. ministro 
do Impcrio, foram sorteados pnrn a dcputa~iio qno 
o dcvín receber os Srs. LciLiio da Cunl!a,'Nunes 
Gon(:.nlvcs c Cor,·cia, c, sendo o mesmo senhor 
introd rtzido no sal1ío com as foJ'lll:llidndcs do 

· cst,•lo, tomon assento na mesa it eliroita do 
Sr.' Presidente. 

Continuou a 2." eliscussão do :11·t. 2.• elo pro
jecto du lei rlo ore;mncnto para o r•xcrcicio ele 
:187!l-i880, relnti'.·o üs despesas do ministerio do 
Impcrio. 

Foi lid:t, a p provada c posta em el iscussu~ com o 
pi'ojccto ti s•!gninte emenda fJLlO se nchnva soh1'C 
u nw~a :· 

• Emenda ao . parecer eln commissiio sobi'C o 
§ 2G do ort_!õ.llllc.mto elo Impe!'Ío. 

« Instituto Comnwrcietl.- Em Jogar de fi:ü608, 
dig:r-se 8:.~60!5, conservnnelo-se a cadeirn de eco
nomia politicn .-Visconde do Rio B•·cmco. , 

o Sr.llJebõa C::ll:v:liJ!canl;i:-Sr. pre
sidente, receio incorrc1· nn de>agrado do Senado, 
prolongqndo esta di,;cussilo qué j:í V3i bn~tnnte 
long·o; n discuss5o do orçnmcnto ninela estú mnilo 
atrawda e pouco;; dias nos faltam de scssiio. 

E', com eJTeito, mnteria muito importonte c 
~igna ela .nossa nttent'iio, o orca monto; mas niio 
o menos illlpot't:mtc, nem menos digna da nossa 
nttençuo a scg-Ltrnnça individnnl e do protll'ieelndo, 
que vni cntl'tl nós no mais lastimoso estnelo. 

Pai' vezes tlim sido tr:,zido;; no conhecimento 
do Senado !'netos occorridos em elivers:•s provín
cias, q no o dernonst1·a m ; ma~ nn rn inlw pro,•in
c.in prmeip:dmcntc ns eousas tUm chcg:rdo a um 
cstndô conl.rist:~dor. 

O minislel·io, prcoecnpnclo com sun idéa-mãi, 
com SLltl mi~s:io no .lnpão on ú Cl!iJw c com os 
ml'ios do ai'I'!Injnr dinheiro p:II'a poclc•r oceoncr 
U SCllS e~bliiiJtllliOIJte.IS, llnl'ece CJ,lle )lOUCO SC im
JIOl'lll com o que vm pe :1s provmcws. 

A policin org·nni7.tHl:t nHti~ Jlnrn ~u~tentnr t1n1 
partido o sei'\' ir n sous oclios e paixões do rjne 
pnra cond,itlvnr n jnsUqa c cuicl:u· dn sng·u1~:Hlf .. ~n 
dll sociedade, dos c1elndlios {)111 gCJ·nl, é em 
g-rnnele pnrlo nulorn do~s~s crimes, que se com
ll11!Ltcm 12111 !Uo longa escnl3 por toda n pnrle. 

O noiH'C mi11i:<li'O do Imporia (1ue superintende 
todos o,; uegocios tl11s provi nci:rs, me permitLirí• 
fJliC occupo um pouco 11 ntlonçiio de S. Ex. com 
o que so passa pcln 111inlin tcJTn. 

Principiarei llJll'csont:nul,J no noll1'C ministro 
umn rui.II'CSe!nl3()ilo fJIIC nw roi elirigida dn villu do 
Aguns lkllns. Pnsso a lai-n c dopois n ent,·egtll'ci 
a S. E._, 

si assim devo sempre pugnar jJnlos seus inte
resses, roprosentund.o seus sentimentos, ó nesse 
intuito honroso, c\uo a cnmn1·a municipal dn 
villn do Aguns-BtJ las~ da província ele Pernnm
huco, cump1•indo um aever, vem respeitosamente 
anta Vossa 1\Ingestado Imperial ropresent:Jr o se
guinte: · · 

SeniJOJ', do recinto desta nmnicipalidadl'l, ainda 
se levantam sombras ensanguentadas do cidn
drios prestimosos, qne em :lSGO cnhil·nm no pu
nhal trnic;oeiro elo actual delegado de policia 
deste ter1110, 1.\irmino Rodrig·ues Lins de Albu-
querque, no comee:o ela vieln e po1' occ.asião de se 
proceder nesta freg-uezin ti elcicão elo eleitores, 
o que tudo se evidencia do prouuncin oxnradn 
no summario crime, que por nquelles ncontet:i
mentos foi instaul'ndo pelo Dr. Trisliio de Alcn
COI' Ara ripo, entíio chefe de policia desta provín
cia, cujo tcsternun h o invocamos, facto este bem 
rccc:mte c que quando mesmo jú tivesse pnssn<lo 
a impressão desngradavol de que se nchom todos 
possui dos, c se pro cu r asse J:mçar o esquecimcn to 
sobt·c cl le, oh i estilo ns Imagens o o Cruzeiro da 
Igrcjn 1\Iatriz desta fre;ruezia Cl'ivndo de bala 
parn att.cstni'CJJJ n snngninolencia elo homem a 
quem se conllnrnrn os destinos ele nossas muní
cipes ! 

.hímais a historia registrou umn pagino de tanto 
horror, cxccntadn por um homem tíio sedento 
de snng·uc, como o nctnal de!legado de policia 
deste termo, Firmino Rodrigueg Lins ele Allm
querque, que, trocando ns rachas ela infancin 
pela cartucheira e bncnmnrte, deixou o beroo e 
os seus 11rimeiros passos foram na senda dos . 
CJ'imes, assassinnni.lo a cidadãos inermes o na 
pratica de nm direito sagrado como o de elei~íio. 

Senhor, fornm onze cidad:ios orrancados ú socie
dade. ú familin e entregues no tumulo e outl'ns 
tanlns vinvns, cujos filhinhos ostremeccndo na 
orphandadc clamnt'acn ernflnlde por justiça contra 
a perversidade elnquelle que. n'nm só dia, n'um 
só momento levou-lhes u viuvez. a orplwndndc, 
n dôr, o o luto. 

• Senllnr.-Si u cnm:rl'll nnmicipnl ú Olll todos 
os tornpos Ocl intcrprele rlo seus municipcs, o 

O ael.ual delcgndo de policin deste termo, Fir
mino Uodrigues Lins de Albuquerque, nua tenelo 
por arJUC!Ic morticínio a verdadeira repressão, 
Jnlg·ou-se hnbilitado para outros c mnis tarde cm 
lSüS, da sangnc ft'IO, O· sem nm m()tivo ainda 
mosmo frívolo, m:mdou a~s~ssinnr no major 
Loui'CR(;O Bozorrn 1oe Allmqurquc M3rnn!Jiio, que 
foi victima de seus b:tcnmnrtcs, .i:l tr.o ames
trnelos :lrjuelle fim, por cnjo facto llcou impune, 
porquo temendo uma vingança' da pnrte dos 
trmiios daqucllo distincto cid11d~o, auscnton-se 
pnrn o termo do l31'Cjo da 1\fndre ele Deus, onde 
resiele Jw novo :mnos; o foi nuo obstante 3 os to 
homem, cuju vicl11 cn;;anguentada l'az tremor a 
todos, que 3 politica elominnnto nos seus n!l.os 
desígnios achou pn1·n nomcur delegndo ele policia 
deste lermo, o bem poreco que; pan1 ullimnr a 
sua oil1'n, JIOI'fJUO ninguem haver:\ que, dcsco
nliocendo os horríveis procedentes do Sr. Firmino, 
nüo s:dba, eJ ue cllc tem neste termo odios inve
tera elo.~ e fJUC os desabafos c vingnnçus, que 
Jli'Otentlo tomar, fo1·nm o unico movei, que o 
levou u :H;eitnr n dclegal'in de policia do um ter
mo, fJLW Oca ~O leguas di~tnnte do Jogar de sou 
llafllicilio, q no ó Brejo <ln Mnd1·e de Deus, 
ouc(o tem seus JJen~ e fumiliu, sobro o que 

·não 111:111 il',;ston a indu elesejos do trnnsferi!-o;;. 

;J 
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Niio ó um receio in fnndado e nem o terror do 
que nos achamo~ pnssuirlos, que nos leva n tomar 
um semelhante 11lvitre, ú sim o desespero lançado 
sobre tudo, o perigo irnminente á que estamos ex
postos, a falta do garantia e s•~guran~a do qne se 
rescn te todo o to r mo. · 

Emqunnto um.:.rrnpo de mais de ~O criminosos, 
amcnçando·por todos os lados, assalta de continuo 
a prnp1·iednde alhein, rouba, e~pnnea e as~as~inn 
com 11 maior ostcntnçfio possível, o delegado de 
polieia por sua vez v:d cxerc~ndo qmmtn sorto de 
violenci11s lhe sug-noere :í mente contra eidndãos 
pacilicos c JivJ·cs dÍJ°Crimc I 

:Manoel .Tonqnim ile Saut'Anna, porteiro desta 
municipalidade, sem que tivesse commettido a 
mais leve oflensn, foi preso c posto de pernas 
aborta~ em um t1·onco, o nesta bm•rivel posi(;iio 
(verdmloiro snpplicio) rnspou-s1•-lhe a cnbcça, es
pancon-se-lho como si fosse algum esrrnvo, de 
cujo espancamento resultando ferimentos, a re
querimonto da victirnn procedeu o juiz de pnz a 
um co•·po de delicto, que com uma sua reprosen
to(;~O remettcu ao Exm. Sr. presidente do pro
vincin, que até hoje g-unnlou silencio sobre um 
semcllwnto uttentndo feito ít liberdude elo cidadão. 

F•·nncisco .Tosé D"mn~ceno foi preso, mettido no 
tronro; e, não tendo meios ele subsistencin, teve de 
succnmbir nlli mesmo no tronco, d'onde só foi 
arr:.ncado no depois que exilai ou o ultimo SLlspiro, 
apezar tnmbcm de não ser criminoso. 

Ennnciar um por um os ottentados com
metticlos pelo actua 1 delegado do p91 ici~ deste 
termo , no cxercicio doqnelle cargo, set:w um 
nunca acabar e torlos elles têm sido denun
ciados peln imprensa jornnlisticn desta pro
vincin e representados ao Exm. Sr. presidente, 
que quando muil.o manda-se infornwr a propria 
autoridnde :i quem não faltarão rnões, as mais 
banal's as veze~, parn taxar ele exagerados as accu
snções, que g-eralmente se Jm·nntam; razfio .J?Or 
qu cesto cornnrn, r:erta elo que o capriCho pol!Uco 
conser,•nrrí o elemento de desordem, que, lw mais 
do um untio, traz 1•ste termo cm sobrosalto, vem 
junto an excelso throno de· Vossa Magcstadc Impe
rial repr•nscnrar o que exposto ficn, o pediL• :1 Vossn 
1\'Ingestnd(' Imperin 1, que so digne do mnnclnr 
como entendeL' em sun altn sabedoria, a IIm de que 
não continue n pnlnvrn liberdade a ser t.roduzrdn 
pelo hediondo tronco, e rlesappareço n ser·ie ele 
pcrsegui~·õcs e violencins que, ele certo tempo parn 
cri, tem o nctnal delegado ele policin Firmino no
dri::nws. Lins de ~lbuquer·que desenvolvido con.tra 
os humrldes subdrtos rio Vossa 1\Ingestnde Imperwl, 
neste termo. 

E. n. M. 
Pnço dn cnmar·u munidpal da villn do Agnns 

Dellns, cm sessüo extraordinarin, em 5 de Abril elo 
1870. 

Constnntino Hodrigues Lins de Albuquorque, 
JH"C~id.,ntu 'da eamnra. 

:M~noel So:n·es do Albuquct•quo Preces. 
Vicente Per·•·cirn rlo Arnujo. 
.Joaquim .Jostl Pereira Hangol. 
Portll"io PPntciro dn Costa. 
Antonio Pnos Bnneto do Albuqnerqno. 
Laul'<mtiuo l)ozer·rn dn Silva. • 
Duvo :ocrf!scentnr que li em uma corre~JlO!l· 

donciH pnbiHJ:~dn em umn dns folhns cl:1 provmcw, 
serem snr•plontos desse clelogndo :-L" um sou cu-

. . 

nhado nccusado por ello no Jornal do Recife de 
nssnssino de uma escrava o de fulsnrio ;-2. • um 
individuo outr'ora pronunciado por tomoda de 
presos ;-3. • um out1•o que lambem jrí foi pronun
ciudo por homicídio. 

Niio conheço nenhum desses indivíduos, não 
posso assegnrur a veracidade dos crimes que lhos 
süo 11ttribuidos, mas merecem-mo muito conceito 
os signatnrios da representaçiio; c em todo o caso, 
é triste que se lance mão, para autoridndes po
liciacs, de homens sobre os quacs pesam accusa
ções destu nn tnreza. 

Sr. presidente, em ontm occnsião tive de fazr.r 
nqui um rcqnorimcnto pedindo informações sobre 
alguns rnctos que se tinham dado nn provincia de 
Pernamlmco, e que me pnreciarn de llastanto gra
vidade. O Sr. ministro responden que não existin 
nn sccrotnria informação alguma, qnc não sabia 
dos fnctos c que ia pt·o~urur informar-se I O go
verno niio sniJe o que so passa pelas províncias I 
Pedirnm-se estas inl"ormnções, que me foram. trans
mittidns com toda a brcvidude, e o Senado Vóli 
ver qnaes ellus foram. 

Um desses factos a que me refiro, foi ter o de
legado de Cimbres rn~gndo um processo que o j niz 
de direito iustanr:írn contra o carcereiro d:1 cadeia. 
O presidente dn provinein respondeu que 1oindn 
não tinha informnçües e que ia mandar onvir o 
delegado do policia. Este, sendo onvido, respondeu 
com toda a ft•esquidão e sem ceremonia o que o 
Senado vai ouvir (tê): . 

• Delegacin do termo de Cimbrcs, 9 de 1\JarQO 
de 1879.-Illm. Sr.-Em resposta no otncio de 
V. S. de 22 de Fevereiro proximo passado, com 
rela(.'iio ao que recebi com dn ta de 21i de .Janeiro 
do corrente anuo, ncomp:mhado de um otncic; do 
juiz do direito desta comnrca no Exm ~ presidente 
da província, representnndo o dito juiz de dil·eito 
contra mim, por ter na qualidade de 2." supplente 
do delegado rasg,do uns autos, cnmpr·e-me res
ponder a V. S. que essa represcn taciio ó inexncta 
e maliciosa, porque este juiz, além de S<lr nwlt ad
versaria politico, to1·nou-se num inimiuo figadal; e 
todo o seu pi'Oposito pnrtt comiuo é alcrmt:m· a 
minha damissrlo, para assim fa:::cr se1·vir-os aos" saus 
co-rcliuionarios!! Si exerç" o cnrgo" de 2." sup
plcntc de delegndo deste terrno,lllm. Sr.,é })orqnc 
tcnlto uenio de policim· c pm:::cr de p>·estar os meus 
se1·vir-os ao aoverno de minlm politica, porque pa ••a 
vivei~ não Jlrcciso sordelegndo,cnr;.ro este qne além 
de espinhoso torna-so dispendioso. ~l.'odo o meu 
Om,Jogo qnc entrei no oxercicio,foi policinr o termo, 
quo se 8cllavn infestado de nssnssinos, l:.~drõos e 
dilferentes grupos de salteadores; ontr€\tnnto, 
grnç1os :í Proviclencin, modinnte os meus esfor•·os e 
11 lloa condjuva~'üo, que t.cnho encontrado· nos 
maus amig-os e co-religionorios, acha-se o termo 
de~nssombrmlo e policiudo; restando tfio sómente 
algum fnrto ele gndo e lambem algnm criminoso 
muito occulto. Espornvn ou. Illm. Sr., que o juiz 
de direito clestn comn1·ea sustentas.~c e moralizasse 
os meu.• actos, porém elle capricltosamentc, pa•·a ato
ri{ica.r aos srm.~ co-r~l•aionarios occupa-sc tão só
mmtc ile tmtar d11 me dcsmoratisttr, soltando os 
ladrucs por !labeas-c0>7rtlS, o depois de pron un
ci ndos, Tazia ~:orn qno se reeolht~~snm, para serem 
livros, e ou sempre mo conserv:mdo tlrme 
no meu p1·oposito do persegnir nos criminosos 
e policinr o termo do minha jurisdicçiio som ottsnr 
no menos <ILtoixnr-me, finnlmente aproveitando-se 
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o Sr. Dr. juiz !le direito Frnucisco Drandiio Ca
valcante de Albutjnerque da occnsiiio da sahidu do 
mni digno promotor José Gomes Coimbra, fez de 
proposito nomear a um conservador chegado lw 
pouco tempo nesta villa parn occupar o Jogar de 
promotor, e fez com que este instrunlento désse 
uma denuncia contra o carcereiro dn ondeio desln 
v iii a. E' verdade que Cl!l1'amlo em casa elo escrivão 
desta ddegacia, encontrando alli a dita denuncia, 
pedi pw·a a l~r, c como visse que todo o seu fim c1·a 
trazcl" o cm·cereiro por diante para pode1· t·mtar do 
tlcsmoralisar e mc~mo por mo porccer llHLis co1n 
uma dr.scomposmra feita a uma nntoridnde, que 
procura bem o fielmente desempenhm' o lognr quo· 
occupn. do qLle uma denuncia, possuído de u:ma in
dignar.iio momct1tanca, tive de ras[la:l" o tal papelucho, 
ao quát o Sr. Dr. juiz de tli1·cito dei o 1W111P. clr. autos!/ 
e poJ•tnnto me tem feito uma gTande occusn~•iio, 
afim· de alcançar n minhn demissão, no passo que 
as autoridodcs eonserva!lora~, no tempo de sua 
odministrnção, Lirnrnm processos do cnrtorio, que 
se diz terem sido queimados paro innocentar-se n 
réos conclemnados,rasgnrom editnes pnblieamonte, 
como provo, si preciso fôr, e outros muitos nbu
sos, c o Sr. Dr. juiz de direito sempre.se conser
vou silencioso sem procurar responsabtlisar essus 
autoridodcs. Pe1·mitta-me V. S. liccnr-ct pm·a di- _ 
:.el"·lfle c. ao Exm. p1·esidente dc1 p1·ovi'ltcla, que, si 
estão dispostos a sustentco·-me, continuw·ci ct prestar 
os meu.~ servico.ç o c-umprir bem fielmente as o1·dens 
que mt: [orem "transmittidc!s, e no s~·nt!:_do c,o_ntrario 
desde Jll per-o a V. S. a mm/ta d~mtssct~. Nmgueçn 
mnis do que cu, 111m. Sr., respeita a leL o a nuton
d:~de, tanto mais quanto é ella moralisada. 

Dons n·uorde nV. S.-Illm. Sr. Dr. Jouquimda 
Costa niboiro, muito digno chefe de policia inte
rino da província .-0 delegado,Joaquim de Carva
lho Cavalcante. • 

Este officio não precisa de con1mentarios; ncllo 
so revt•la a paixão partida riu mais infrene, u n nt'· 
rogancia do mnndiio de aldeia, que f'oz gm·bo do 
seu crime c ainda aspiro ser coa scrvudo. 

O presidente, porém, niio se animou a conser
vnl-o, deu-lhe a demissão c o mandou responsnbic 
lisnr; rcsponsobi!id!Jde de que logo mo. occupa_rei. 

Outro ponto das w formações ·por m tnl [led1das 
era relotivo ao acontecimento que se deu na ci
dode da Escada, do ser o juiz de direito desobede
cido por occnsiiio de conceder uma ordem de ltabccts· 
corpus, recusando-se o commnndantc do destaca
mento a prestar for~a parn cenduzir o preso :i sua 
prcscmc:;o e obstaudô tambem a isso um individuo 
com algumas pessoas armadas. O pt·esidente da 
província mondou paro !(L o chefe de policia parn 
dar providencias, e foi o preso apresentado ao juiz 
de direito, o quol rcq uisitou c obteve a couser
va"ão de!lc, não na cadeia da Escada, nws nn do 
neéife, nté decidir si concedia ou mio a soltura, 
t~l ora o estado de fnlla de sc;.tnruu':a nessn loco
lidade, e connivencio da policia. 

O presitlente do provincta em sua informação diz 
(/Ue, Jogo CJUJ? lhe ~onstou o fnc.to pot· teiegrumm~, 
deu ns provHJoncw:; neccssanas, fazendo soguu· 
para u Escadu o chefe do policia acomr!un!wc!o de 
for•·n, com o que restabe!ccou-so o 1mporw da 
lei; aJH'essou-so cm domittit• o com mandante elo 
destncnrneuto, que se recusara a dat· cumprimento 
á ordcLrt do ltaboas-corpus ; o crô Ler fllt to nc~ta 
emer;.:-enciu quanto eumpria ;i nutoridnde superior. 
O eh do de policin tumbom diz cm sun i nformur;uo 
ao presidente, que ordenou no delegado, 1." sup-

plente, procedesse quunto antes no inrJuerito poli
cio! para se formar culpa rio individuo que so 
oppunha com alguns homens armadas á upresen-
1oçiío do pneiente cm juizo, e a este!'. 

.Mo~ seriam bostun:cs estas providencias? Não 
hovia conni\•encin dn parte elo subdelegado, que 
estnva presente com os indivíduos quo se oppu
nhnm ú entrega do preso ? O connnnnrlante da 
destacamento tambem niio ern conniventc? 

Entret-nnto, esse l'ucto não .mereceu ns honras de 
um processo ; entendeu-se que tudo ficava provi
dendado mediunto a uemissüo I 

Outro quesito por mim feito '\"ersou sobro um 
fncto que se- deu om Jnboatão, onde um officiol de 
policia se apre_:;eutoll com uma forçn parto intervir 
em uma quostao de terras, suscitada entre dons 
proprictorios. 

Prendeu a um conjunct&menle com seus filhos, 
amnrrou-os com cordas, e assim os fez conduzir 
a pé na distaneia de mais de tres leguns; pnssondo 
pelo vi!la ou cidudo de Joboatiio, onde estavam o 
juiz de direito o as mais autoridades, não lh'os en
tregou, e os levou d':thi em diligencia, nté a ci
dade do Hecifo, onde foram entregues no chefe de 
policia. · 

Vale a pena que o nobre ministro conheça n itt
!ormuçiío que deu o presidente a este respeito e 
que lerei por extenso. Disse ellc: 

• Noticiando a imprensa o caso sncccdido em 
Jaboatiio, não me demorei em exigir do chefe de 
policia, por oltlc.:io du 7 de Setembro do :nmo pas
sado, Ctípin n. 10, a neccssnria informa~iio. 

Nüo julguei snfficientc a que foi prêstadn pelo 
delegado do policio em officio de 7, tronsmittida 
peJo chefe de policia com data de :12, cópias ns. U 
e :1.2 •. e exigi, cópia n. 13, que fosse e !ln eomplctnda 
relatt vamente á circumstnncia de terem sido amar
rados com cordas ~lguns dos individuas presos 
pelo com mandante do destacamento. 

Bespondendo a :12 do Outubro, cópin u. :15, o 
delegado, pes~oa alí:\s muito conceituada e dil;:na 
do Lodo o credito, declarou que as indag-ações a 
que procedera, longe de o habilitarem a ministrar 
uma informação segura, o deixnrnm dnvidoso a 
seulelhante respeito, pois que, si uns diziam que 
os 1tll1os do proprietario do engenho Firmeza o· 
outros individues tinham sido amarrodos com cor
das, ouu·os sustentavam o contrnrio. 

As informn~'ões que particularmente procurei 
obter não me Lt·ouxeram esclnrecimentos mais 
positivos. O espírito de partido tinhn-so apossado 
de facto e vieJ•n torn~r ainda mais difficil a apura
ção da verdade. 

Nestas condições, urro mo considerei com suffi
cientc fundamento paru resolver a dcmiss~o do offi
cial accusado, umn vez que a pris1io Linha sido 
motivnda 1~or uso de armos defesas, aggra\•uda 
pc ln recusa de as entJ'cgar. 

Sem duvida, o officinl de que se trata procedeu 
iJ•t•cgnlnrmente conduzindo para esta cidade os 
indivíduos, presos na vizinha comorca de Jnboa· 
tiie, em vez de os apresentar í1 autaridode local. 
Mas tal irreg>Jlnridnde, que podia ser attt•ibuida 
á ignorancia e pouca pratica do dito official, que 
era novo .no servi("O, pnrccou-me não dever pro
vociH" mots do quo um:~. advertencin. 

Quando, mais tardo, esse mesmo tenente Pe· 
dt•osa praticou na 1~scada, a !'alta grave c reco
nhecida a que me rereri acima, niio deixei de o 
punlt• com a demissão a bem do servico publico, 
cenl"ormc jú tive a honra de dizer. • 
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Isto prova que, si, ·no caso do JaJJO:~tão, 
o procedimento que lho foi attrJbuido tivesse 
ficado averiguado, ruio houvera elle deixado do 
ser trnlndo enLiio com ·o mesmo justo rigor com 
que o foi depois. • 

E' admirnvol, Sr. presidente, que nem n policin, 
nem n presidencin tivesse JlOdido .averiguar si era 
ou niio exncto que esses individuas tive..;;sem sido 
amarrados com cordns. tendo ellcs feito um por
curso de mais de tros 1eguns a pé, ncompanlwdos 
de tropa (que sempre oxcitn a nttenc1io), entrando 
assim na villa ele Jabontiio, Jogar assaz povoado I 

O delegado, n que se refere o presidente, ·diz : 
• uns informam que sim, e outros rJllC nfío; ao
cresce mnis CJUO de semelllnnte prisão nüo tive 
coohccimenlo officinl. • 

Este fncto, Sr. presidente, é um dos altentndos 
mais uudnzos que tenho visto commetter contra. a 
liberdade individual, não me é ngradavel entrur 
em todns as suas minuciosidades. A imp1·ensa já se 
occupou bastante 'dellc, e o peior cégo é o que não 
CJUer ver. 

Fique,por6m, consign:rdo nos nossos annne~. que 
nesta qundra do libor·dade ~ue atravessamos. um 
com mandante de forl,l:l publiCa, que p1·ende alguns 
cidmluos sem culpa J'ormndn, amnrrn-os com cordas 
e os obrign a caminhar a pé uma larga distancia, 
conduzindo-os para fóra do SCLl domicilio, esse 

· offici:d, sob o pretexto de ser novato no servi~o, 
apenns merece uma adve1·tcncin! · 

Outro facto sobre o qual tinha pedido infor
m~r·ües é o que se refere it invasão do eng-enho de 
um· rendeiro de Agua Preta, JlO!' uma força que 
tinha :í sua tcsw um subdelegado do policia e um 
officinl. Depois de grandes estragos no engenho, 
espancamento c ferimento de um escravo, foi o 
senhor de engenho levado par:t !?a! mares, onde 11. 
requerimento do promotor publico foi solto,porque 
nenhum crime commettêra. 

O Sn. CANSANSÃO DE StNil!DÚ (presidente elo con
selho) :.-Quando se praticaram esses factos 'l 

O Sn. UcHuA CAVALCANTI :-Dnrantc a actual 
ordem de cousas. 

0 Sn. VISCONDE DO llro Dll.ANCO :-N1io pergunte: 
pá vct sans dirc. 

O Sn. UcHôA C.wALCAN1'I:-A esse respeitn, eis 
a informnl,liiO dada pelo presidente da prgvincia 
Q~: . . 

• Por ameio reservado de H de Novembro do 
anno pnssado, côpin n. :lG, exigi do chefe de poli
cia n informacão sobre o quo publicaru o 'l'empo, 
org5e opposicionista, relativamente a uma diligeu- · 
cin cll'ectnmla pelo subdelegado do Pnlmnrcs no 
engenho Sant'Anna. 

'fransmlttindo n 21 do Dezembro, cópia n. fi, 
a info1·mn~üo do dolog-ado do termo, eúpia n. iS, o 
chefe de policin conc1L1iu dizendo que, por nüo Jhe 
ter parecido clla su!Ucicnte, solicitnra cJo Juiz do 
direito da comarca muis completos csclnrec1montos 
o om ~ do .Tnnciro scguinto lho respondi, cópia 
n. :l!l, fJllO a,r~·LwL·dava a informação dnquello mn
gisu·ndo para servil· de baso its providencias qtlo 
convies::o tom tu·. 

Desses novos .esclnrecJmentos resulta que o ~ndi
viduo foi espanc:~do por mol'::rdores e ese1·nvos do 
rendeiro do engenho Sant'Anna, José Antonio 
Sottres de Azevedo, eom sciencin ou n mandatio 
deste, per causa de cannas tiradas de seu canna- · 
viu! ; que este facto era repetição de outros iden
ticos ou ninda m~is graves, pois se hn espalhado, 
com ou sem rnziío, que Azevedo chegava a mandar 
arrnncar.dentes para punir os autores do furto de 
suas cnnnas; que a noticia 1:lo espancamento 
chegCJu exagerada om Pnlmnros, dizendo-st~ que 
cm Snnt'A.nna tinha havido um grande conllicto, 
do qual resultaram mortes; que, á vista de boatos 
tão r;rraves, o juiz municipal, no exercício interino 
da vara de direito, recommendou no delegado 
procedesse a uma diligencia no referido engenho 
c providencinsso convenientemente, no caso de 
ser exnctn a noticia propalada; ~ue esta autori
dade, suppondo o engenho Sant Anua compre
bendi do no districto de Palmares, quando est.i 
no de Agua Pratu, 011gano fncil de dar-se pela 
confusa o de foituosa descripçiío de limites dos 
districtos policines, encarregou da diligencia ao 
subdelegado da villn ; que ás :1.0 PL'açns de 
policia e nos paisanos chamados a auxiliai-as, 
• foi·sc reunindo pelo cnminho crescido nu
' mero de retirantes, levados ou por simples 
• CLlriosidade ou llor algum move! reprovado ; que 
• essa turba, dillicil de conter, chegando r.o onge
' nho, c:msou á Azevedo o prejuiso de oJgumns 
• fôrmas de barro, que se queb1·arnm, c de certa 
• quoutidndc de cncha~a. em parte bebida e em 
• parto extravasada; que no mesmo AzeYedo diri
' .giram olgumns pnJovras insultuos~s os parentes 
• do offcndido, alli presentes, sendo reprimidos 
• pelo subdelegado e }JC!o capitão commnndaute 
• do destacamento, aos quaes se deveu não ter 
• havid.J moio.res excessos; que o subcletegndo 
• prendeu c trouxe paro a villa o rendeiro do 
• engenho, assim como alguns morodores e oscra
' vos delle, indigitndos autores do espancamento; 
• e finalmentG que, reconhecida a illegnlid~de da 
• pri:;1io, por niio ter sido feita em flagrante, bem 
• como a nullidodc do inquerito, pela incumpe
, t~ncia da autoridade, foram os sobreditos indi-
• viduos postos em liberdade, a requerimento ([Q. 
• pron1otor publico. • 

Do exposto se vi!, por um Indo, que os excessos 
arguidos forarn praticados pelos retirantes que 
ncomp:rnllnvnm' a diligencia, movidos provavel
mente por sentimento ele vinganrm contra Aze
vedo, que n alguns dellcs tratáL·a éom C1'tlcldade 
OLl dureza, e, por outl·o lado, que o que houve de 
irregular e roproilcusivcJ no procedimento da nu
toridnde policial é attonnado de corto mods pela 
considorar,fío do que, no efl'cctuar-sc a diligencia, 
dominava" em Palmares n c1·encn de que o en
genho Snnt'Anna J'õra tllCntt•o de scenus de Mngue 
e até do mot·tes, cuja responsnbilidndo e1·n nttri
buida a Azevedo o a seus fnmulos o moradores. 

Vistns as consns·sob esta luz \'Crdndci1'n e dcs
pidus das exngcrnçuos clu impronsn partiduria, o 
procedimento da moncionnda autoridade, sem se 
tornnr extreme do censura, perde todavia o c:t
rnctor violouto e arbitr~rie de que so pt·ocurou 
rcvostil-o. Scmcllwnto informação ncompanhnda de .ou

tras do juiz municipnl o do promotor, nos 
quaos o jLliZ do dit•oito ouviLl I! respeito do J'n~t?, 
CJllO occor1'01'fi om sua nnscnctn da comnrca, lo1-
mc romcttidn pelo chol'c do policia n W do .Juno iro 
c consl:uu toLlns dus cópias ns. 21, 22, 23 e 2-i. 

l~iz, po1•tanto, consistir ns minhas providencins: 
:!.0 , 0111 mnndnr observar no clolog-mlo tle Pulmaros, 
cópia n. 25, qtte lin!Jn sido monos t•eg·ntnr o neto 
do snbllologmto, oO'ectnanrlo prisões, S0'11 ser cm 
llngt'aHto, u som ler havido queixn do Jlnrle, tru~ 
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tnndo-se de crime pnrticulnr; 2.", em rccommen
dnr-Jhe que, nns diligencias futurns, se evitasse 
:~bsolntnmente n damnifica(•ão da propriedade par
ticular; 3.0

, em mnnclur instnurar procc~so de 
responsabilidncle, cópia n. 26, contra o subdelega
do de q 11e se tt·ut:'. • 

Li p_or extenso est~ informaç:Io, porque elln dá 
a medtdn da repre~sno que encontrnm ns autori
dnd,•s policiacs nos seus desmandos. g> certo que, 
quando os abusos são cm excesso, c niio 6 posstl'el 
negai-os, apparcce umo demissiio e mandn-se res
ponsnbilisnr, mas nhi vem logo as nttenuan tes: 
por exemplo, invadiu-se um districto estr';mho 
porq ne os limites crn m conrnsos (no caso actunl 
dividiam-se por um rio); qnem commetteu as 
violencias e fez os estmgos foi wente do povo, que 
acompnnhava n diligencia; doniinavn a ct·ença de 
que o engenho fura theatro de scenas de snngue, 
etc. ; n policia ninda fez muito oustnndo que as 
olfensns e estrngos fossem em maior escala I 

E as victirnns de Laos violcncias alinnl decm-se 
por satisfeitas, porque fornm soltas 1 V. l~x. vô qtte 
este cstndo d'J cousas li intolet•avel. 

Mas não púr:1 ahi; trarei ao conhecimento de 
V. Ex. muitos outros factos, que mostram o estado 
n que se acha reduzida aquE~IIa provincin. · 

N'iio you tr·atnr dos crimes, roubo~ c assassinatos 
que continuadnmente as folhas notici~m. 

O Sn. Jo.~o ALI'IIEDO :-Quadrilha orgnnizada. 
O Su. UcuuA CAVALCANTr :-Até nos ultimas 

jornacs vi a noticia dos seguintes factos : no en
"genho Bclla Vista do Carmo, deu-se o rapto da 
seahot·n do mesmo •mgenho, a qual, quando era 
conduzida p:~ra o mntto, foi libertada pelos mora
dor._s tio logat·, que :~cutlirnm. 

En1 Palmares, foi assassinado de dia urn dos 
nego!!iantes muito importnntcs do Jogar. 1\fns em
fim, como j:i disse, n;<o trat.nrei desses crimes, que 
qm1si di"rinmcnte se reproduzem por toda a parte, 
mesmo dentro da capitnl, ás barb:1s das autorida
des; tratarei só dos que sfio comrnettidos por conta 
propria da policia. Dos jornaes que reculJo tirei 
urn npon tnmento desses factos, que não repetirei 
com todas as suas circumstnnci:Js, npenas tocQrci 
nelles por alto, e o Senado os apreciará. 

Na comat·ca do Bt•ejo encoutrnm-so espnncados 
na c11deia por diversas V<!Zes alguns individnos, 
um muito doente, outros sexagenat·ios; dous aculi
J:,dos por praças do policia na sctTa do Vento, 
diversos pt·csos, espancados pot· furto ele lavoura, 
dons mi!ninos levados a bolos, outros in<lividuos 
espan~:ados e mettidos no tronco pelos dons pés, 
outros espancados para se lhes nxtorquir a con
fissão de um crimt•, outro individuo osllofoteado e 
mettido no tronco por não pagnr no inspector nmn 
quanti:~ que lhe devia, outro no tronco pnrn ~alis
fazer a impot•tuncin da venda de um c~vullo, outro 
no t:·onco, upeznt' de hav~r obtido ltabeas-corpus 
poJo juiz competente. _ 

No Bom Jnrdim, querendo a c:11nnrn mnnicipal 
limpnr nm a•:ulle de serventin pnblicn, nppnt·ec<~U 
o delegado de policia e prendeu os indivíduos quo 
nhi estavam para esse llm, que fot·nm immcdiuto
mento ~oltos pelo juiz d•~ direito. O genro do de
leg-ado espnncou um italiano negocinntu c morador 
na localidade, intimnndo-lhe a mudnr do domici
lio em 2~ hot·ns; no fJUe foi promptnmente ohe· 
decido. Alem disto, muitas prisões arbitrnt·i~s e 
.espancamentos. 

Em Tnqunratingu, foram presos differonles indi-

vicluos para pag-arem impostos municipacs: outros 
por motivos frívolos, por dú cá nquella pallw,como 
se cost.uma dizer, fornm mettidos na prisão cm 
tronco, sendo que de um so quiz extorquir 80/$ 
peln soiL ura. 

Em S. Lourent;o, um individuo, depois de preso, 
nlgemado c metttdo no tronco pot· :W dins, foi solto 
na sextn- feira dn Paixiio pela clemencia policial 1 

O Sn. Cnuz MACI!Aoo:-V:,lhn-aos isto: que a 
policia se aurandc na sexta-feira da Paixão. 

0 811. UcnuA CAVALCANTI :-Na Escada, don-se 
um J"ur.to cm uma cnsn, a policia intervuin c, ni10 
se subendo ne111 pod·undo descobrir quem era o 
crirninoso, mnndou bu::car no Recife um foiticeiro 
pnrn descouril-o (1·iso); o feiticeiro indigitou um· 
indiv:duo, cuja casa foi invadida, sendo elle preso 
depois de espancado e ferido. De maneira •Jue 
a. polici.H jú lanç:~ mão do meio da feiti('arin para 
descobi"Ir os lndrões I 

O supplcnte do snbdelegado cm exercício espan
cou um individno, o .feriu a facão c teve-o no 
tr, nco por :J.r> dias. · 

Fat:o por alto a e~urncr:~ção desses factos, por
qnll ~ó tcnlto cm vtsta chamar parn este ponto a 
nttençiio do honrado ministro. 

O Sn. Cnuz 1\lAclrAnO :-l'.fostrnm que aquelles 
Jogares se acham nas mesmas condi~ües do inte
t'i!Jr da Africa. 

O Sn. UcHuA CAVAr.CANTI :-Em Pão d'Alho, um 
eng~nho foi c:crcndo c varejado peln força publica 
a CUJn frente se achava o subrlele!:tndo, para prender 
dous escravos, por suppôr-sc que tinham furtado 
um boi. Assim se procedeu sem mandado de busca 
c sem haver criminoso pronunciado, quando o 
crime de fur·to niio admitte prisão sem culpa for
madn; e, como estu, muitas outras prisões arbi
trarias. 

Em Goyann, a policia commctte toda :1 cnsta· de 
attentados, e aindu ultirnamentn um individuo 
obteve llabeas-co1·pus c, 110 sabir da cadeia, foi no
vamente preso, não sendo respeilado o ltabeas
corpzts crmcedido pelo juiz de direito. Factos como 
esse têm -se dado em ontt·os mui tos Jog-ares. 

E:m Capoeiras, o supplente do subdelegado as
sassinou S<lU cnnhado, e não sei si ao menos foi 
clemittido. 

Em Gamellcit·a, um individuo foi espancndo na 
prisiio e morreu en1 consefJuenei~ elo espnnca
mento, outro foi pres • parn cnsar! c conduzido 
deb:dxo de escolta Jlara a matriz. 

No Cauo, um preto liberto fa lloccu nn cadeia em 
·consequeneia dl:l panc!ldas que nhi recebeu, como 
consta do nulo do corpo de delicio a que se pro
cedeu. 

Em Olin<ln, nppnrcceu morto um preso e disse
rum que se tinha suicidndo enforcando-se. Esta 
morte foi imputada a espancamento da autoridade 
polida! ou do •·arcoreit•o; mas pelo auto do corpo 
de dclicto o que se verillcon foi que a vida dcsre
orad(t e incommodo.~ de Fit,ueil·cdo ( era o nome 
"desse individuo) potiiam lt!Val-o et tentar contra a 
cxistencia, som que, todavin, se possa considerar 
e~sa tentntivn camo cansn sufficientil de sua rnorle. 
Do maneira que esse suicídio inventado não foi re
conliecido pelos peritns; entretnnto,dcu-se n ques· 
tão por llncl:~, nada mnis so fez. Contra ns autori
dades dessa cidnde si10 quasi diurins as fJ uoixns 
feitos pelos jornaes. Nn Leopoldinu, difTerentes fa
cto$ se tum duelo, e um dellos um pouco notnvel. 
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Em virtude da ordem do presidente, organizou· 
se n junta· pnrochinl, pn1•n fazer o trnbnlho iln re· 
visiio dn fJUnliUcar.üo de votantes, c eis o que se 
pnssou (ti!) : • 

• Nndn houve na occmsiiio dn formaçüo dn mos· 
ma junta, mas hoje, apresenlnnclo-se elln pnra co· 
mcçnr seus trabnlhos, foi :•commcttidn por um 
g-rupo lll'mado. :í fronte do qrwl se nchavnm n:io 
só o subdelegarlo e os seus L•·e 2.• supplente~, 
como lambem o cnpitüo .losé Joaqnim Ag!'n, c di· 
ve•·sos criminosos, entro .ellos Vicente Viriato do 
Coriry e o Lindolpho, cl'iminosos do morto n·o 
Granilo. Este g·rupo invadiu n igreja o com tal 
faria que rasgou os livros dn qunlilicnc;ão, pa
pr>is, e nté n circular do Sr·. presidente da pro-
vinc:ia.» · 

No 'i'riumpho, nl~m do tronco c palmnto~;"in 1 ras
pa-se n cabe"a c :::s solll'nncnlhas cln~ vw.tJmas, 
que nüo podmn depois apanhar os callellos, corno 
se ll1es ordena, tnl é o. estado cm que ficnm as 
miíos. Podin tet· uma Jistn do nomes dess11s vicli· 
mas; assim como dos OLltros deq11e·tenho tratado, 
n1as omitto-a por brevi·!ade. 

Pela mesm:• rnziío deixo de J'CI'erir o que encon
trei cm rcl'eroncin a outras .'ccnlidndes d~ pro
víncia; seria demasiadamente longo esse catAlogo; 
repetP.m,sc ns mesmas violencins, os mesmos 
nbusos por torln a parto, mesmo na capital. Mns 
ni'ro deixnrci de trazei' ao conhecimento do Sr. mi· 
uistro uma OI'Clem de prisão expedida por um. de· 
Jeg-ndo (do Brejo), que bem caraclel'isa a policw (la 
minha província. · 

• Portarin do delegado.- Ordeno aosa•·gento 
do destacamento que, encontrnr1do ao José ele 
:Mello, prenda-o, c, si resistir, mande fnzm··l.he 
fogo, que no depois mandarei o officiul de justiça 
lavrar auto de resistencin, para salvar n tropa I! • 

O Sn. Cnuz MACHADO: - Oh l 
O Sn. UcrrôA CAVALCA~'rr :-Ora, já lu1 tempos 

passados (mesmo cm tempos de libllt'dnde), nós 
tivemos nqui no Rio do Janeiro um subdelegado, 
o pndro Ceia, que expédin ordens du prisiio, or
denando-si t•esistir, mato,· po1·érn com toda a 
modcraçiio-. Este ngorn, nem ao menos rccom
mendn a modeJ•a<;;iio : si resistit·, mate! 

O Sn. Cnuz :MACHADO :-Que boa doutrina I 
O Sn. UcHôA CAVAT.CANTr :-Pó de tulyez cau

sar admirar;iio que, dnndo-se t:~ntos attentndos 
destes, os offendidos niío achem recnr::os nas 
:mtoridndcs .iudiciurias. Mas, Sr. Jll'Csidcnte, a 
mngistratm·n entro nós está sendo desrespeitada 
e lndibriadn, siniío perseguida pc1os ngentos do 
poder e'i:CCUti\•0. 

Os lta{Jeas-cm•pus expedidos pelo juiz do di1·eito 
siío desobedecidos, ou nullitlcados por prisões 
subsequentes e immedintns. 

O juiz do direito que quer arlministt•m· jus
tiça, q ao quer oppôr-so 11 ostns violenci ns, é ta
xado logo rle oxng-erndo, de homem do pnrtido, 
é declarado consorv:JdOI', quer dcsncrorlilnr o 
pa1·tido liberal o llcn sujeito a todos os insultos, 
niio sr) dos ct·imiltosos, como das autoridades CJUe 
os pr·ote:;rem. 

Nn ·minha província, o presidente .i:'• toma a 
si examinnr-si o juiz julgou 11em ou mnl, si 
omittiu alg-nmn formnlidnde do processo, sus
pende-o, e n1nnda rcsponsabilisul-o. 

O Sn. Cnuz 1\lActrAno:-Fazondo corroiçiío. 
v. IV 

O Sn. UcuôA CAVALr~\NTI:- Pela prcsidencin 
de minha província foi expedido, cm :28 do cor
ron to, o segLtinte acto, que demonstra que a crLt· 
snda levantada pelo governo o p•·égada peln 
follw official contra n mngistrntura vai r•rodu· 
zindo seus fructos (liJ) : 

•· O presidente da JH'ovincia, verificando o !rttS· 
Indo ilo processo instaurndo no ter·mo do Bom 
Con~elho, em virtude de denuncia do promotor 
publico interino dn conwrcn, IJachnret Piei Vioil'a 
de Tor-res Grnng•Jiro, contra o a! fet·os do corpo 
do policin, ;rnuocencio Jos,; do Miranda, e di
versas p1·açns do mesmo corpo, rrhi então desta· 
ondas, pelo crime pt·e1•isto no nrt. Hü do eodil[o 
criminal. niio só que se pro..:eueu om scgredu de 
justiça nos netos de J'ormnçfio da culpa, nchnn
do-sc trli:ls os réos presentes, o que importa 
!lngrnnte violn(lão do disposto nos nrts. :16.2 e 
H7 do codir;o ao p•·occs~o criminal, mns.ninrla 
(jlte, pronunciados os delinquentes em c•·imc 
innfinn•;nvcl, deixnr:mt de ser recolhidos ü prisüo 
o intimado~ dn pronuncin, npcza1· de. l!l'OSel_ltçs 
no termo, resolve suspender do exeJ•ctcto o .JUIZ 
municipal, !Jncharel Joaquim Antonio da Sil\•ci· 
ra, e mnnd:tJ' submettul-o a processo de respon· 
sabilid11de, nssim como no suprudito p•·omotor 
publico interino, bnchnt·el Fiel Vieira de Torres 
Grnn;:reiro, e uó 2.• supplente Augusto 1\I:~t·tiniano 
So:•res Villeln. • 

Ora, Sr. presidente, V. Ex. niío ignora CJ.ue 
na formn~ão da culpn,quaudo algum <los co-reos 
está nusente,pódc elln ser feita cm seg-redo de 
jnstiea. O presidente da pro,·incia nem no menos 
manCÍ·1ll ouvil· o juiz municipul, e consta-me 
que neste caso se de1·n esta circumstnncin. No 
entretanto, u nudi.mcin nutes da suspcnsüo .ó 
exi,.idn, nüo só pelo a•·t. H, § 7 do ·11·to 11dd1· 
cionnl, como pelo ~rt. 154 da constitui~iío. 

Outl'u mcrtivo da suspensão foi não ter mandado 
prender o réo, acll:mdo-se elle no termo. O t•éo 
e•·n um officiul do policin, que se achava cnm a 
fo•·ça do destacamento, desobedecendo {t nutori
dude public~,c como o juiz municip:tl não pôde 
mandai-o prender, por isto foi suspenso! 

Felizmento este processo, subindo á Helaçiio, 
foi o juiz nmnicipnl, que o soJTreu no exer· 
cicio "de (uncções de juiz dt: direito, desllronu!l· 
cindo. Outras vezes arTnnJa-sc uma dcnuncw, 
e vai-se pot· diante. 

Assim o juiz municipal de Onricur''• tnmbem 
pot· processar a uma nntoridatle policiiil, niio mo 
lembra qunl dell"s, soff•·eu grunde perseguição. 
Deram contra ello uma denuncin. Um ju1z mu· 
niciptll 3.• supplente cm exercício p•·ocessou-o, 
pronunciou-o e qunsi o ptiz nn cudcw, como in· 
curso nas ptmns do at·t. :l:l!l, §~ L• o 7 .",e ::~rts. :l6.0, 
180 :181 e Hl1i do codig-o criminal. Foi preciso 
que' a Helnc;ão ela província concodesso LJUlliabtJa~
corpus e annullnsse todo o processo. Com o JUl?: 
de dh·eito do Bom Conselho den-so facto guas1 
identiclll. 

gm outros lognl'OS, osju!zos tle di1·oito vr.em-so 
nssnltmlos uns suus cusns, onde n policia, nuxi
liudn pelo povo, a motlo de uma dcmonstrn~ão 
popular, põe-os em JlOl'fijitn coacc.fio; O jniz do 
dit'Pito de Cimbres, que se queixou no pl'csidento 
do do legado to r rusgado um processo, como jú fiz 
vo1', pelo CJLle foi .este demi tlido e mandado pro· 
cessn1', tem-se vtsto cm apuros. 

38 



298 ANNAES DO SENADO. 

Eis o que clle mondou-me dizer 0111 corta CJUC 
me escreveu: 

• Depois elo rosga.mcnto do processo pelo sup
plente do delegado do policio em oxorcicio, 
uiio tendo eu me prestado o dar o feito por niio 
feito, repondo-se as cousns no pé em fJUO d'::ntcs 
cstav:nn. mas Lrogando indignamente a o.tft·outa 
feita :\ jnstiça .:: á mag-istrotut·n, dcscncadca-. 
rnm-se contrn mim os odios da polici:~ c seus 
SC<Junr.cs, de tal fórma que só n forca do dCI'Cr 
c c a vontade mn conttlm ainda :~qui; os mais 
pting·cntcs insultos na imprensa, cm pasquins' 
manuscriptos, c 11elns rnas se proferem dinria· 
monte contra minha pessoa c autoridade. 

Estou reduzido o niio sahir de casa, porque 
receio ser desacatado na rna pelas crealnrns da 
policia, e n minha familia vive em sustos. • 

Afinal pede-me ellc que, comrruauto niio des
conhe<'a as rcluçües politicas em que estou com 
o Sr. tilinistro da jtlSLirm, obten!w-!he umn re· 
mocll.o para alg-uma outra comarca, CJUe não soja 
de peior condit;:io do qtto aquella cm que c!lo 
estu! 

Tenho duvidado prestnr-mc a isto, porque 
entendo que assim concorreria para desmora· 
lisnr rrindn mais a nossa mngistrntnra, dando 

Õ
"nn!Jo de cansa aos que se insnrgcm contra clln. 

g-ovcJ·no Jll'OCcdn como entender; si quizer pür 
cê•bro a este estado de cousas, não I!Jo fallum. 
meios. 

Muitos outros factos poderia cu ainda rclnlar, 
c tinha nintla ulr.mmas considcrnr·ücs a fazer 
sobJ'C o estudo a que tem chcgndo cntl·e nús a 
administt·nçi'io Jmblica, guiada sómentc pelo cs
pirito de partido, o no nft~n do fazer camarns 
Ullnnil11CS·. , 

J\Ia~, como disse a principio, niio quero incor· 
ror no desngrndo do Senado, protelando esta clis
cussiío ; talvez nindu se mo ofl'crcçn occasião de 
voltar :.í carga, si bem que o fut'a, consLl'llllgido 
pelo que tem de desngradavcl c de odioso scme
l!Jnntc matct·ia, só mente pnra cumprir um dever 
que jnlgo sag-rado: n defesa daquellcs CJUC pnra 
aqui mo mundnt·am como FOU representante. 

g pois, Sr. presidente, não t'Ottbarei po1· mais 
tempo o nttcnç:";o da casa c do nobre ministrõ. 
EspeJ•o que S. E:x. tome cm consideração esses 
fncto:<, cluo acabo de levm· no seu conhecimento, 
e CJUC n11o sejam inuteis as providencius que 
n6s uqui continuudnmcnte pedimos. 

•ren h o cone! ui do. 

o ~;..-. Jag:u::ur•i!>e :- Sr. p!·esitlentc, 
pretendo occupm·-me com a mnrclw politicu elo 
minis~>.•rio nctunl, no intuito ele rnostrnt' qno, si 
o~ nobt•es ministJ·os orn seus J'utUJ'OS netos ni'io 
ndoptum co:no not·ma o regímen lcgnl, do qnal 
me pm·ct~e fJUe se ncham cst]uecidos, este pniz 
tem de retrogradar o qnom snlle, si tum bem Sll!JS 
institu i~ücs ni'ío ti)m de perigar. 

Antes, porrirn, do entt•nr neste cnmpo, que con
fesso sor cheio do e~pinhos, c no rJLWl súmontc 
entro por forr·n do doi' O I' de scnudo1· do lmpcrio, 
eu pec•o pel't~iissi'io uo nobre ministro, quo se 
achu presente, pura occnpal'·mc com as ultimns 
obsurl•tJCücs com quu S. Ji:x. encOJTon hontem 
SCU Lli::;éni'SO. H00PO-Jl10 :'1 :ll""g'LliH!•lllCI~~UO COil\ 
CJU•l o noilrc rninistJ'O pt·o~tli'OU responder uos 
oJ·ndo:-cs, fJlW me precederam na parto Clll que 
delll•)nc'tl'n•·nnl 'Jlle n dcci~:io tommln pelo go-

verno, cm t•olaçi'io no clwmudo conflicto, lev:m
tndo pelo presidente do Conrí1 contra um acói'diio 
du Uelaçiio dnquelln. provincit~, foi inteiramente 
contmria :\ lei. . 
. S. Ex. insistiu naquillo om quo jú Linha in

~Jsti~lo se11 illustrc collogll, o Sr. ministro da 
J nsLJ()n, CJ uando DCJ Lli discutiu comnosco essa 
mesma questão, isto ú, que seu aviso, dirigido 
no presidente do Pat•:i, não se achava em dcsl1nr· 
monin com a decisão do seu col!egn da justioa. 

Antes do demonstt·arqtte S. Ex.,bem como o seu 
Ill!J.stro co!lo·ga, .laborou em perfeito cquiveco, 
po1s que niio me atrevo n dizer que soja ert•o 
proposilnl, peço permissão pnra mois uma vez 
ler no Senndo o seu avi:'o, o qual, comCI já dis
seram ·os OJ'adores, que me precedet•am,'é um 
titulo do gloria para S. Ex., sendo poJ·tnnto· de
p!ornvel que S. Ex. renuncie a esta r:lot•in, 
d.esdo que JlJ'OCnra demonstrar, o que é impos
stvel, qno este nviso tão positivo, em termos tiio 
claros, se acha cm harmonia com a clecisiío do 
seu collega. 

Eis aqui o aviso (lê): 

• Aviso do ministerio do Imperio dirigido em 
11 de Agosto ele f8i9 1.10 pro~idontc do Pará. 

• I!Jm. e E:xm. Sr.- Em officio n. üS do 
i/1 do mcz findo, expondo V. Ex. o quo tom 
occorriclo quanto 110 julg::uncnto das clclçüos de 
juizes ele pnz c vereadores de alguns municípios 
dessa PI'OYincin, consultn ao g-overno impcl'inl, 
si, annnlladas, como fornm pela cnmnrn dos de
putndos, as eleições primarias de ccrtn~ pnro
llhitJs dos referidos municípios, por vícios do or
g-nnizacão das mesas parochincs, devem por esse 
facto ser consideradas igualmente nullas as 
cleit'õcs do ,juizes do paz c vorcado·:cs feitas nas 
ditns pnrnchins conjtmctamcnte com aquellas. 
A este respeito info1·mn V. Ex. : 

• Que a oleiçiio elos i uizcs de paz de uma da
qucllt•s parochias, a dn Sé, na cnpilal, já roi np
provndu por despacho do juiz do direito, c nn
nullnda por ac1lrdiío elo tribunal da Rclnçiio a 
dn pnrochia ela Bon-Vistn; e•mvindo notar-se 
qno, tnnto o juiz do direito, como o dito trilmnal, 
tomnrDlll COnilecimonLO destaS eJCie!ÕCS antes da 
decisão da cnmara temperaria, sobre as eJei;,ücs 
[H'imat'ins d::ts mesmns parochias; • 

• Que o j niz de el iroilo que processou .o re
curso da clciçiio de j uizcs ele paz ela Sé foi o ela 
2. • varo, quando pela lei eleitoral é JlDrn isso 
competente o da :L. • vnrn, e, no impedimento 
deste, compoto o preparo do processo no respe
r:ti\•o substituto, e só o julgamento ao juiz de 
direito no cxcrt:icio pleno. 

• Em resposta, cube· mo· dcclat·nr a V. Ex. : 
• 1. n QtlC, seg·nndo o novo regímen eleitoral, 

sondo ela exclusiva com[lotonciu do poder judí· 
cial o julgamento dus eleioõcs de juizes de paz 
c de voreallores, nem o go1•erno llÓllo intervir 
nesto julg-nmento, nom púdo emburn~'nl·o qun!
quer decfsiio do podo1· Jog·islutivo, aincln mesmo· 
Of!llellu qno tiver por oJTe"ito n nnnullnoiío do al
l;l'lLll1n cloi~iio pri mm· ia, por vi cios de Ol'f\'nniz::ciío 
uc mesa paroehial, pet•nnto a qual so hnjn ef· 
fol'Lnndo u oloi~'iio do jnizos elo paz c do vercu
doJ·o~. Nesta materiu é inteit•nmcntc indo
pcndunLc n uftoncla dos dons poderes logislutivo o 
J nclicinl. • 
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• 2." Que, si lw incompeloncin no jnizo que 
tiver conhecido. de uma eloiçiío de juizes de paz, 
ou de vereadores, niío é o "'OYcrno quem pódc 
declarnl·o, mas o tribunal dn Rcluçiío, qne é n 
ultima instnncin para ns decisões destn ordem. 
Deus guarde a· V. Ex.- Francisco lllarilt Sodrtf 
Pereira. • 

Ora, quando o nobre ministro incisivamente 
tem nccentuado que sómentc no poder judiciaria 
compete tom::r eonlJeeimento das eleições de cn
mnrns mnnicipnes c jnizes de paz, declarando que, 
nüo obsl.nnte ns objcc~ões feitas pelo presidente 
relativamente it incompotencia de um juiz, 
qnanllo rlevia ser ou.ro que presidisse a cleiçüo; 
declarando que nao obstante n cnmnra dos deJlU· 
tados ter annullado ~s eleições do eleitores l'ctlns 
con j unctnmentc com a eleição de vereadores, 
todávin deviam prevnlecer ns que foram appro· 
vadas pelo poder .i urlicinrio, visto como só á este 
poder pertence o julg-amento dellns, em vista elo 
novo regímen eleitoral cm vigor, como póde 
S. Ex. hoje sustentar que ha excepcõcs aos casos 
figurados no aviso? 

Sim, quando o nobre ministro foi tiio expl'
-cito cm seu aviso, nüo limitando-se ü dizer c,tle 
o julgamento de tacs eleições crn de exclusi ra 
coinpétencia do poder judiciaria, mas ainda 
.acrescentando que • ni.io póde embnrnçal·o quni
(IUer deci<üo do poue1• legislativo, tlindn mesmo 
.aquclln que tiver po1• elfcito a annullaç:io de al
:gnn111 eleü·tio prinu•rin, por vi cios:: da orgnniznç5o 
da mesa cicitornl • como pódo S. Ex. vir di
ZCl'·nos que o seu aviso acha-se de perfeito ac
cõrrlo com a decis1io do seu collegn,quc approvou 
aquelln intervcnç1io indebi tn do presidente, annnl
llndo um neto do poder judiciaria ? 

O Sn. ~m;rsTno DO brr>snro :- O aviso fixa a 
reg1·a, snlvas as excepções; o acórdão da Re
hção da ForLuleza estuva na excepção. 

O Sn . .TAGUAnJDE: - Estn é a qucst>ío, Sr. mi
. nistro, Li saber si alguma excepçiíu pódc ser in
vocadn, quando seú aviso a excluiu, dizendo : 
• exclusiva competcncia do poder judicial : • e é 
nesta demonstração que vou entrar. 

0 Sn. MINISTllO DO IMl'ElliO :-Tenho muito 
prazer em ouvir a V. Ex. 

O Sn . .TAGU.\nJDE: -O Sr. ministro da justiça 
conheceu pcrfeitnmento o terreno fnlso cm c/uc 
pisnrn e cm uma das prir.lCirns vezes que fnl on 
sobre esta matcrin, declnt·ou que JJnscnrn-se 
unicamente no pGder judiciaria, visto que o neto 
em que o presidente se havia fundado era uma 
scnte!l~a do j niz de direito; e esta sentença v:~lia 
por st mcsmn. 

Vou ver o r1uo disse S. Ex., porque não quero 
servir-me de exprassüo que não fosso a sua. 

Disse o nobre ministro ela jnsLiçn que (lendo) 
• o presidente niio foi rtuem annullou o ncórdf1o 
da Halação, que este ern nullo por sua natu· 
rozn. » 

0 Sn. MINISTllO DO IMPERIO:- 0 Sr. ministro 
da justiçu '! 

O Sn. JAGUAlliBE:- Sim, senhor, o a nu li idade 
na opiniiío do Sr. ministro da justiça como na 
do nobre ·ministro que nos honra com a sua 
presença, consiste cm que o acórdiio fura Jll'O· 

ferido fóra do pruzo leg-al. Esta-questão de prazo 
tem sido mui to debatida c cu niío ·voltarei a 
e lia. 

O Sn. ~uxrsTno no humnro:-Mns esta é que é a 
verdadeira qucstüo. 

O Sn. JAGUAnmm :-Analysnrei a questão por 
todos os seus !~dos, si V. Ex. exigir, mas quero 
por ora proscgui1· nn minlw n1·gumentnçiio, lla
senda nas plllnvras do nobre ministro da justi~:a. 

S. Ex. sendo aqLli nrgtlido de novo por esta sua 
expressüo-Jentençn nulla pot· si mesma-visto 
que se Jhe pergLlnlarn quem tinha sido o agente 
ela nullidadc, ou nntcs <Juem a havia declarado, 
pois.que era uma novidade cm direito sentença 
nulln por si mesma, c o nobre ministro que é 
igualmente jni·isconsulto nüo póde contestnt· este 
princ;pio de que pot• mnis nullo quo seja um neto, 
ainda quando as nullidndes soj11m pntentes do 
proprio ventre dos a utúS ou de sua propria es
scucin, é sempre indispensnvcl que haja nm 
agente que protirn esta nullidnde •.. 

O Sn. JUNQUEillA:- QtlC tenha a competencia 
para isso. 

O Sn. JAauAniDE:- .... que haJa um agente 
revestido de compctencin, :~utorizado peJa lei; o 
nobre ministro tia j nstilla, digo, assim argui elo 
c voltando :i carga não "respondeu a este nl·gu
mento de modo algum ; fugiu dcllc e tratou 
de agarrar-se a novo nrgumento ; de ba$ear-se 
em novo reclucto c cnti"io o que disse-nos 
S. Ex., quando se lhe objectava tnmbem que os 
vereadores c juizes de paz se nchaYam eiR cxcr
cicio hn anno c meio? 

Disse, co.m a 11nnrn de um grande sophista, que 
n1io estt\ aLltorizndo cm nossas leis, qne o~ cm
pregos publicas se obtenhnm por prescripçüo, 
querendo com isto dizer que o facto dos veren
elores o juizes de pnz terem n~sumido o exercício 
incompetentemente não fazia Jll'cscrover n nul
lidndc, c portnnto,cstava o presidente da província 
no seu pleno di1·eit.:1 de cxpellil-os de Jogares 
quo niio lhes competiam. 

Vê-se claramente, senhores, que isto é um novo 
sophisma n que se soccorreu o nobre ministro da 
jLlstiça, porque niin podia desfazer a argnmentn
çiío nqni j:í :~pr~sontada, de ser. indispensav~l 
um ng-cnte revesttdo de competcnct:t para profertr 
a nu! lidado. 

A este sophismn de que aquellc illustrndo mi" 
nistro lançou mão, :1 prcscripçüo, cu _responderei 
por poucas palavras, perguntando, SI ha alguma 
presc1·ipçiio contra a logilimidnde dos ngc~tçs do 
poder executivo qne se Mhavnm em cx~rctc:o na 
ocrnsiiío cm que roi executado o ncórd:1o daRe· 
lnção? 

O nobre ministro deve saber pct·feitamcnte que 
na occnsiüo que o acórcliio foi exacutndo hnvin 
na província do Ccnrit um reprcsentnnte do Poi!Or 
executivo; ern presidente o Sr. conselheu·o 
A"'uinr 11io legitimo delegado do poder execu
tivo ele' cntiío, como é ll Sr. Dt•. José Julio do de 
hoje · e portanto, si a posse e exercício dos ve • 
rcadÓrcs se haviam operado sob a auto.ridadç de 
nrn legitimo agente do poder exocu.ttvo, d1~~r 
hoje quo aquolles vorendorcs só poderlllm Jegtll· 
mar suo posil:;ilo mediante prescri1l91io, ú o me~
mo qnc dizer qne se nchnvn pro~cr1ptn a nutort-
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dnrlo cl01 pr·csiclcn to. sob cujos olhos se cfrcctunrn 
tn I posso o exerci cio. 

Assim, si u nobre rninistro da justir•tr procLU'Otl 
o nrgumento do urna proscripr·iio n5Ó nutorizada 
por lei, em J'nltn de Olttr·o, pni-a justificnl' o uclo 
do presidente que oxpellin funccionnr·ios que 
estnvnm no pleno oxcrcicio t.las suas attribnir,õcs, 
mo é licito porg-nntae que Jll't)ScJ·ip~tro i•óllo 
nchur-~c contra o pr·esidontc qne f•!Z elfecliva n 
eloi1;1io dos V!-lr~adoros e .i uizc~ lh• paz'?. 

O nobre mtnrstt·o do Itnper•io, l.lem como sou 
colleg-a, n5o po1ler·:\ clizOI' CJUC os o/feitos da auto· 
ridade do Sr·. r:onsolheir·o Aguinr tlntlwm dos· 
npparccirlo, ou se :rchem prcsr:riplos, pelo l'ncto 

·de ter havido entre o Sr. Agrlim• o o seu suecos· 
sor essa sLtcecssiro muito natural, que se pôde dar 
por morte ou outro acontecimento. 

Portanto, si o nobro ministr·o nchou que o 
podar executivo crn executor lcg·itimo dn sen· 
tençn do JlOIIOr judicial, per·gtmto: pot· que 
rnzi10 o Sr . .IO>'é .Julio é executor Jogitimo, e niio 
o era o Sr. <"OnseiJJeiro Aguinr rJnc reprcsen· 
trjva o podor· executi\'O no r.e:rní o fJUC, fortn n 
clei1.'iio, t'tlZ eumpl'ir do resultado delln, que era n 
po~se? 

Sabe-se qne o presidente dn província niio 
pr\do ~"r indiiTIJrontA n esses netos, cm r·o1a1;i:io ri 
pt·ovincin inteira, e muito menos em J•ciar;5o it 
capital, onde tt cnmarn municipnl é corpornção 
re\'Cstiua do func~ões muito importnntes, quo 
tleve estar cm coucspondcncin, pur nssim dizer, 
diarin eom o presidente. 

E~to nr:nuncnlo- que o poder executivo é o 
me~mo, apez:tl' da sncc~ssão dos seus rnombros 
neste ou naCJuel lo cnrg-o- foi apresentndo pelo 
iiJu,;tt·e senador· pelo 1\fnranltü" ; e niíu houve 
resposta, por· ser· itnpos~h·el aclwl-n. 

Ar.:ortt di;::·o cu, por minhn vez, que o nolJI•e 
miuistr·o salle que o execut>~r dos actos tlo poder 
,iudidal niio é unt poder cxtranho, é ello mesmo. 
Por·tnnto, si lwvia nullidadu no actu do poder 
judicial, compcti:r a este docltll'nl·a, como muito 
bem disse o noltre ministro no seu nviso que, 
como jt:r foi dito, devia ,er escri!HO cm lott'tlS de 
OUI'O. 

Ao porlor· jurlicinl unicamente portencin a l'n· 
culdndc de nnnullar, m:1s de e nele vciu n trnnrLlln· 
~iio'? [)O ftl'CSidento dn )II'OVinCÍ'I, fjllC Al'll inCOll1)10• 
tente; mus diz o nobr•c miuistro. :rssim fui por· 
que n5o huvin rcelll'so do ncúriU'íu da H.eltr~5o : 
wwlysewos isto. 

Si uiio ha\'Íit l'f•curso dn ncór•dão, os intm•cssa· 
ilos cst:rvnm t.lurmindo c? Niio llre:; cniJin. ll:t OCCtt· 
siün cm1 que roi prol'cl'ido, procurnt• ftrzei· cxo· 
ent:tt' a srmton~tt do juiz do dir·eilo? Nilo sr.rin 
entiio que deveriam l:lll('ar miio do toues C•> meios 
Jtlll'n J'nzol-n executar ? 

Dir·-se·ha: fJllal o rneio? Nilo serei en fJUotn 
Venhn OllSill::ll' dit•eiiO llljlli; lll:lS é CCI'LO (jllC llS 
p:lJ·tes, qum1do advog-am os seus direit<1s, tem 
lllUttOS I'Ct:UI'SOS; Jli'OtC!SIOS, rCfJUOI'ÍlllOULOS, 30 
prop1·io podPt' juuir:illl, 011 :to. ndntinistr:rtivo 
pnr·n resolver sobre n JH'OVitlcmctll qne ~e hou· 
vesse de dm·. 

Do nem um destes meios Iancararn mão os 
mtcrossndos dcntr·o do pr•azo legal. 

Nestas circrt.mslrmcins, si o neto se achnnr 
con~nmmnilo, e por tantn passado em .iulgndo, 
nin~uctn nHtis oPn competente pn1·n ruvog:ll-o. 

Nn cttso de terem ns parto~ requerido 110 jniz 
dt.• dit'I)ÍtO, Clll IOlllJlO COill]lOLCniC, 1.1 CXOCtl('iiÓ de 

sua scnten(.'n, sob o fundmncnto do que o ncórdiio 
dn Helar;iio ern nullo, prlr ser prolel·ido fórn do 
prnzo ·rego!, entiio devin ser o juiz do direito 
quem em execução de sun sentença communi· 
casse ao presidente da provincin pnrn este mandar 
proceder ir nova clciçiío. 

O nobre ministro sabe q LVJ nin.g-uem reclamou, 
poréJ uo cstm•n no animo do todos f!LlO o neto da 
Hclnr•üo ·l'urn pro !'e rido com toda leg:Jiidnde, o 
ning'ucnl jit ignora que :ros que dormem nüo 
soccorre o dit·eiLo. Como, pois, sem reclnntnção, o 
presidente da pro;vincia, j:'t passado um nnno e 
meio, diz: este neto é nullo! 

Ntio vti o nobre ministro o perigo que provém 
de semolh:ml~ doutrina, polu qual o pre~idente 
de umn provincin se julgue habilitado, sob o 
pretexto do fa!toJ·otn l'ormnlidtldes cm actos de 
qnnlquer dos JlOdcres do Estado, parn mandar 
J'uzcr aquillo ?uc Stl nüo comprohende nns suas 
nllr·ibui~•õos? '\ Oll mostrnr ao nobre ministro esse 
perigo por um exemplo evidente. 

Nos contrntos ilo compra e vcmda o vendedor 
n~o prido alienar bens de raiz sem n interven(iãO 
de sua esposa. Entretanto, por descuido ou por 
ignomncin cen tenaros r! e contratos se apresentam 
sem a interven~üo dn mulher. Sabe o Scnndo 
que, si uma pnric interessmla reclamar, a venda 
scr·ú nulla por decis5o do poder competente, do· 
pois do in lt)ntnda a competerHe noção. 
Mn~ pelos nr~umcntos do nobre mini~tro qa 

justiça o presidente da provincia púde interVIr 
nestes cusos, u~nndo de direito igual no que 
applicou com relaçiio ao ac6t'düo do tribunal 
superior. 

0 Sn. M!NIS'I'IlO DO lMPEniO:- Os contratos de 
venun nüo viio no presidente da provincia • 

O Sn. .TAGUAUIDE :- Como as deeisücs ria 
nelnçiio ni'to viio aos presidentes de província. 
O P"ller q no julgn sobre os contratos é o mesmo 
que julga ho,le sobre elei~õcs do camarns muni· 
cipues o .i uizes de paz. 

A doutrina que ~uslcnto ri a do nobre ministro,· 
qnnndo declaroLt no presidt.mte do Parú. que uma 
eloir,;5o de verondores :rpprovmln pelo podaL' 
judicial J:n·evnleco, ainlb mesmo que a .cnmnra 
dos Srs. dcputndos :mnullo u eleiç5o de e!eitor·os 
t'eiltt n:t mesma occnsiiio por ttnur mesmn mesa, 
porque tal julg-amento dependô unieomcnto do 
poder· judicial, a cuja cx1:1ush•n cumpetoncia 
pertcnée. Es~a dcci~iio honra o criiCI'io do S. J~x. 

Si o poder judicinl é o unico competente, como 
porlia o prtJSillC!lta da rrrovinciu intervir ? 

Si o pt·csiclunle cru oompctente par·a interyi1• 
naquclle caso, n:r hypothcse ltgurndn por mun, 
tmvendo nullidnde, teria o pi'Csidentc compe· 
lenciu pum t.let:l:rrul·a por sou unico arbitl'io, 
com" o J'cz nu quesliio dos vereadores o juizos 
de puz? 

0 Sn. Ml:'!IS'l'llO DO lMl'li:IIIO :-Niío :lCcoito O Jla• 
rnllclo. 

O Sn. JAGUAntnt~ :-Eu o nprescnto porn mos
Lrm· os pori;..:os do tnl doutrina. .r:'t o apresontci 
nqni uo Soumlo, dizontlo que, si ln! principio 
potl i :r Jll'OVIllocet·, não h.nvin no Br·azil cousa 
ncn hlllllll quo se pudo~sc .Jnh.rnr se;..:urn, o 11gLt• 
rnnuo attl n bypotltesr; de qualquer dos membros 
desta cusn, em cuja eleiçiío tivesso hnvido vicias 
rJuo passnssem d'osuperce!Jidos nn occnsião da 
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vcrificnçiio de poderes, e em um bello din um 
mini~tro que qulzesso livrnr-so de uma voz im· 
port•mo, vir dizer· : • Niio estais aqui bem ns· 
sentado, retirai-vos. • 

0 Sn. MINISTilO DO I~!PF.Il!O :- Ha muito dilfe-
ren()a. · 

O Sn .. T.~auAnmr.::-N:ío hn diJI'crença; Deus nos 
· livre de _qr;te tnl do11tr·inn possa prevalecer, o _o 
nobre lllllllStro deve convencer·- se tanto mms 
disso, qLwnto é suiJiilo que essn decisiio só foi 
tomada por· cousa de motivos eleilornes. 

Os amigos do presidente receiavam de uma 
c_amar·n municipal que niio .fosse de sun cõr poli
trcn, mnxirne por• ser MfLlelln n camnr·n apura· 
dorn dn cJeir,,iio de toda n pr·ovincin e entiio Jcm
bruram-se desse recur·so, tarde'' verdnde, mas 
achnrz1111 um presidente nzado par'"• niuuu que 
tnrdc vrcssc a .. rcclnrnnção, nttendel-n. · 
. O nobre ministro J'ullou-nos Mfui em qunnto 
.1ulgnvn S11gr•ndos os prazos: eu tornei uma nota 
do esforço com que S. Ex. procurou mostrnr 
que os prnzos deviam ser respcitndos; mas, pcr
~unto eu: si esses pr·nz11s estiio estabelecidos na 
lei, si o de :30 di:rs est(• marcado p~ra r·ecurso, 
porque é que os intere;;sarlos, ao menos dentro 
de :JO dias depois do aeórdão, niio re.:lamHrnm, 
o só llzernm n reclarnar:iio anno' e meio depois"? 
Si os pr·azos têm grun"de valor, onde o nobre 
minist•·o pódo acl1:1r esse prnzo de nnno e meio? 
Peln theoria do nobre mrnistr·o sómente dentro 
dos :JO dias, desde que a lei rnnrcoLt este prazo, 
se devin reeorr·cr e nfio nnno e meio depois. 

Senhores, visto que fallo nesta qullstiio do 
ncór·diio da Rela(.liiO do Ceará, nfio posso deixar, 
pela associaçfio do umn com outra mnter·ia, de 
dizer nlgLlllHlil pnlnvrns tnm!Jem ó respeito do se
gunrlo ncórdfio, que j ul~ou nu! ln n eleiçiio que 
o presidente mnncion i'nzer e qae est:í hoje vigo
rando ntú depois de terem sido respom:abilizados 
os vereadores intr·usos. 

A consulta das Secções do Imperio e da justiça 
do conselho de Estndo. que serviu de bnse á de
eisiio do nobre ministro dn jnstiçn. que aliás des
prezou o pnrtlCOt' da gr11nde mnioria dns lluns 
secções, pnra .sómen te npniar·-se no voto de um 
dos membros rlellas. é r:crto que julgou qne o 
segundo nc(•r·diio · Jnborava cm faltas, porque n 
Hclnr;;iio, tendo de decidir· o recurso sobre a elcir;iío 
de umn l'reg-uezia, se havia nfastado dc~tn rnntcria 
especial c conlweirh de torla n eleiçiio do muni
cípio, mmnllnndo-n lhlr rmtender· que a por·tnrin 
do presidente rrue annullúra o primeiro ncór·d:io 
orn iileg-nl. 

Hespeito muito, como devo, os signatarios dn 
consnltu; mos me pareeo que a Rda~:iio do Cenr·:i 
niio incor·ren nessn consur·u, e acredito mesmo 
que os nobres con~clheims nssim opinar·nm, por 
niio hnvor·em recebido todos as infonnnções. A 
mim o que purccc clm·o é o sGlg-uinte: 

Os juizes, cm gornl, nin•ln dn i .• instnneia e 
com rnniorin do rnzão os do 2. •, tüm como devo r 
pelo sou nobre omcin (ost:i isso nn nosso lcg-isln
çi'io, no nosso direito) nxaminm· todo e qnalquer 
processo om rrue lõm de julgar o, achando nnl
lidndes, profer•il-ns cw-officio indepondentomonlc 
do roclnmnflues. 

Portanto,' n Holaçiio do districto do Cear:í, vendo 
o recurso de umn fro~uezin om uma nova eleiçiio 
maniladn fnzcr por· ordem do um )Wosidonto IJLte 

hnvia m~nullndo um ncórdiío, niio podin deixar 
d~ exn mmar o~ la CJU•lstiío preliminar, que illiás 
~uo sabemos. sr o ~ecorrente allegou, visto que 
ct;)Jn os papors trazrdos no Senado nüo vieram as 
drvor~as peças desse processo. 

Assim fic11mos na duvida si c: recorrente tnm- · 
bem_ nlleg-on cs~n rnziio, i~to é, fJUe, nlém dos 
motrvos do nuilrdado havidos· no processo elei
tora!, oç:cnrria ser a el~içiio torln nulln, pelo vicio 
do p:;esrçl~nt~ da provmcin hnver nnnullado um 
3CI.O JUU ICillriO, 

Ou _estn allcgaçiio tivesse sido feita ou niio o 
CC)'tO O que, Se,ndo dn_ OlJJ•igaçfiO do ti'ibunal CXU• 
mmar .sr lwvtn nullrdndes, competia-1!10 tomar 
c~nl!ecrmt>nto dessn : o, portanto, cst:1vn cm sen 
d.!_retto, quand11 proferiu n decisiio de que a elei
çao era torla nulln, niio podendo, por conseguin to, 
perm!!nt:cÇJr a n[Jservnção da consulta, do· que n 
Rulno:;:•o tmha JU!g-aclo ext>·a pt•tita. Niio julgou 
~ai_. porque este cxnmc com]Jate a todo c qualquer 
JLliZ, tnnto dn L• instnnein como da 2 " · 

;A~sim, S!'. pre~idente, me parece que o nob!'e 
mmrst!'o por mars que se esforce niio poderá 
uchnr _nrgum~nto.s com que ju~tifique n sua de
clarnç"o nqur fe1ta de que o sea aviso est{t de 
:•ccll_rdo com as decisões do nobre ministro da 
JltStrçn, e parecendo-me qrLe S. Ex:. niodn novo 
no cargo (desculpe-me S. Ex. este juizo: Cll faço 
du caracter de V. Ex. o mais nlto conceito .... 

O Sn. ~nNrsTno DO hwr.:mo: -Obrigado. 

O Sn .. TAGUAnmr.:: - .... mns pnrn nr"umentar 
p_reciso lançar· mão ele hypotheses) .... ci'ue S. Ex, 
nmda novo no cargo se achn d~baixo da pressiio 
da declnraçfio do nobre senado!' por Matto Grosso 
quando disso que este nviso dl' S. Ex., ali:is tiiÔ 
honro;;o, ·er:1 tiio deshnrmonico c0m outros actos 
do go••erno, CJLlO até receinvn que oJJe fosse motivo 
de sua destituiçiio do ministerio, 

O Sn. liiNisTno DO hrPr.:mo:-Niio tenho receio 
n!'lnlmm disso. . 

O Stl .. TAauAmnr.:: -Ao meu espírito occorre 
gue e!J'ectivament11 S. Ex , rcceiando desngrndnr 
a s~ms c~llcg~s, P_!'iocipnlmente :iqucllc que pro
ferm um nvrso tuo antugonico com este outro 
fJUO j:'1 li no Sonnrlo, procur·n niio erenr embnrn"os 
no seLt partido. · · 

0 Sn. MINISTI10 DO lMPEIHO :-Sempre pensa
mos que niio havia diverg-cncin. 

O Sn .. TAauAnmr.::-VOLt ngorn chamar a ntten
çiio do nob1•e ministr·o pm·a um outro Indo dii 
qucstiio, cm qno hn necessidade do solução toda 
dopondente oxclnsivnm~mto dn pnr·tc de S. Ex. 

S. Ex. devl.l recorrllll'·se do que por falta, lliio 
ele S. Ex. que niio or:1 ministro nindn, mas de 
sou antecessor·, dernernndo n dccisiio dest" qnes
tiio do Cenr:i, têm-se or•iginndo ·muitns outr·ns e 
poderia até se ter· originado algnmns J'ntncs ; . 
refiro-mo no l'ncto de fJUO quando o presidente dn ' 
província atreveu-se n mottor miios cm ce:ira 
nlhoin, entrando nos arcnnos do poder• judicinrio 
e. usurpnndo attribuiçõos que niio Jho pertenciam 
pnrn declnrnr n uilo o ncórdiio elo uma Relaçiio 
deu distn conta ao ministr·o elo lmper·io, v1stÓ 
que trntnva-se de questões eleitorncs. 

O ministro do Imperio não deu solução nl
gumn que me conste. S. Ex. nos informnrf1 si 
alguma houve. 
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o Sn. MTNrsrno no bn'Enro:-Informntei a V. Ex. 

O Sn. JAGu,uunE :- Da falta desta soluçlio re
sultou não só a aggrnvação do abuso como os in
convenientes de que fallurei depois. 

A"'"'l'nvação do nbuso,por<JUc o presidente não 
tinh~

0

direito de mettcr màos no poder judiciaria; 
isto esià liqo.ido. Mas o presidente não podia, 
depois de feita a usurpucão, conseguir que suns 
attribui.,ões J;residencincsv<1lessem mais, quanto 
no jlllgnrnento de eleições de vercado.:es, do que 
vnlinm no teu:po em fJUe os presidentes crnm 
competentes pura j11l.garem de Ines cloi(;õo~. R!;)
firo-me no que cru dtsposto antes da Jeg-1slaçuo 
clai!oml de :l87S. . 

O facto é que o pt•esidcnte de> província só podin 
approvnr n eleiçuo municipal provisoriamente, 
sujeitando o seu neto ao poder central. 

O Sn. ~liN!STno DO IlcPE!UO:-Assim era pela 
lei de :1840. 

O Sn. JAGUATIIUE:-Sim senhor, pela lei_ do :19 
de Agosto de :1846 u nppt'OV:Jção. do pre~1~entc 
cru provisorin, podio ser t·ovogndn pelo mmtstro, 
e ~ómente depois que este n npprovnvn, é que n 
decis:io presidencial so nc;hnva consummndn o 
era então parfeitumente legitima a elai(!ãO, 

Pois bem, senhores, voiu uma nova legislação 
que mudou inteira!;!lente este regímen e J'e~ juiz 
exclusivo das elci.,ues de vcre:1dores e do Jtuzes 
de paz o JlOder JÚd'ciario .. nrrednndo completu
n.lentc o poder exe<:.ltivo 'de nellns intervir; é o 
decreto de 20 de Outubro de 1875 que nssim dis
poz e é ncllc c em seu t•egulamento que ftln
tln-s'c o novo regímen eleitoral, á que se referiu 
o aviso elo nobre ministt·o no presidente do f'arü. 

Entretanto o presidente do Cearú, n~s «?b!!tanto 
este n'ovo rcg:men, urrogn-sc a atLl'lbUtçao de 
jul"<~r dcfinitivnmcnte de taes eleioõos,visto CJUO 
a d~cisiio deli e estü valendo, indepeudentetncmte 
da 3Jlpt·ova,ão do ministro do Imporia ! 

o Sn. ~!INis·rno no !MPEmo :-Neste cuso, poz:
quc ft.irn dessa hypothcse não tem compotonetn 
nenhuma. 

O Sn JAGUAlliDE :-V. Ex. então admilte que 
o l)t•esidonte depois CJUO o .Poilet·. Jcg-islatiy~ roti
l'OU·lhc tollo o poder de mtc,~l'll'. <!_!H oletç.ucs de 
Clllllnl'11S l11UlliCip11CS tom attrtJJUlÇUeS llWIS am
plaS para o julgamento dellas do que tinha no 
domínio da lei de i8q,{i 'i' 

O Sn. )I!NIS'l'no no btt>Emo :- Conseri'OU r.lgll
mus nttribuiçües. 

O Sn JAGUAlllDE :-Perdoe-me, niio conservou· 
V. Ex.' n5o pode1·ú mostrar que n ultima lei de 
eleição dú ao ministt·o, ou nos seus delegados 
uttribuiçiio .nlgumn de julgar d~ oloi~<ües uo ve
readores o Juizes de paz ; sott avtso d1z o c;ontru
t•io positivamente. Corno S. Ex., depots que 
uniu lei qllc teve por fim principal nrl'Odar o 
governo' de in tet•vir nar]Uellus clei<;ües,, vem 
agora dizer-nos que upczm· de Ludo o prestdente 
uo provincin ó competente 'i' 

O Sn. MlNtsrno no IMPRUIO :-J~ disse que_ estn 
ern n re~rrn g-orai, mas.IJoe bav.!.nm e::ccepçoos, ç 
V. Ex. niio quer fJUC hu,Jn cXCOJl()ues. Ju o mostt'Cl 
e a indu rnostrnrct 11 V. Ex. 

O Sn . .TAGUAnrnE :-Não duvido dos muitos re
cursos da intelligencin do nobre ministro, mas 
pnroce-mc impossível que S. Ex. ache em nossa 
nova legislnç5o eleitoral nquillo que sua letra e 

. espil'ito repel ~em positivamente. 
O que o nobt·e ministro encoutrn nhi é que nos 

casos om que deixou de hnver eleição do verea
dores nn maioria elas ft·oguez!us de um muni
cípio ou em que rorum elws nnnullndns, no J::O
verno compete mandnr proceder o novas elei•;ões 

·de todo município, mas est{o subentendido que o 
f:ioto de não poder procedet· á elciçlio ou de ser 
n mesma nnnulladn, deve ser pt·oferídu pelo poder 
competente, que é o jt1dic_ia1jo, e só dep~s 
deste Ler consnmmado sua mJ~sao, eomecn entao 
u do po!ler ndt:ni nistt·ntivp. . . . 

Inferu· d'tllll que n let fez o cxecultvo JUIZ da 
eleiçiio, é quol·cr forcat• o seu espírito; o que a 
lei diz posiiivnmen te é que os tribunnes que 
assim julg-nrem o communifJUem ao ministro, ou 
no presidente para este então cumprir o seu 
dever. 

A lei eleitoral, bem como o seu regulamento, 
diz que a RcJn.,iio communicar::í o neto· da 
nnnullneão. Est:o"comnnmic~n5o ao ministro ou 
no presidente n5o qner dizer que, sendo clln or
denndn pela loi, esta constitua o poder exe
cntivo no dever de emittir jaizo sobre n eleioão, 
mas simplesmente que clH!gou n vez deste poder 
começar n fnnccionat·, visto que cessou n missiio 
do podet• j udicinrio. 

Deste moào discriminam-se perfeitamente ns 
nttribuições entre os dous poderes, trnoa-se a 
linbn divisaria entre nmbos. 

Portnnto, as excep.,ües de que fulln o nobre 
ministro não podem existir. 

A~sim, querer deduzir da obrigação, que tem 
o presidente dn Rclnr,ffo de munrlnr no presidente 
da província c.ópia c!Ó acórdão afim de que seja 
cumprido, que o presidente dn província tem 
comvetencin pnrn apreciai-o cumprindo-o, ~t1 
urro·, é confllndir o CJUC a lei teve por fim dts
Linguir. 

Si n lei nlio impüz no juiz de direito a mesma 
obriga~ão do rcmotter no presidente da província 
cópia cio sun scntenM annullutorin dn el•li~i'io, é 
porque, qunntlo o juiz de diroito nnnulla, re
corre c:c-o/ficio para a Relnçíio. Niio é, v.ortanto, 
cm sn:os·mãos que acnbn o proces~o, vat ncnbar 
nn instancin superior e é ao presidente da ReinciTo 
que pertence communicnr no Jlrcsidente da pro
·Vinc~a. E vü-se perJ'cilamente que esta commu
nicnç:io exprime o nccürdo c harmoní~, que dov.e 
hnv~::r de um poder pnru outro poderenuo o exerci
cio d6 arr.bos cm commum sobre o mesmo objecto. 

O poder de julgnr n elei,!,liiO do verendores estil 
muito expresso nn nova lct e no seu regul:omento. 
Dizer-se tJUe ha nhi cxcopcão cm fnV(!l' do p11dor 
executivo ó uma nrguciu qtto mnntfestnmente 
nu o cstü nu 1 c i. 

E j:'! que o nobrll ministro até fallou-me hu 
pouco nu constituição, hn ele me per·mittir quo 
eu leia o art. !l.• apenas, cm que s~:~ mostro que 
a divisão dos poderes ó exnctamento o que 
constitue u guru r t:n dos cidndiios. Quando a 
constitUil'no ussim tem preceitund~, como é que 
o nobre 1Í1inistro V<'m dizer que um pod!Jr pódç 
mctter mãos nu alçada do outro e que tsto esta 
nutorizndo 110r lei Y 
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• A divi.sfio e harmonia dos poderes politicos 
é ·principio conservador dos direitos dos cidnduos 
e o mais seguro meio do faier e!rectivas :ts "'li· 
rantins que a consiituiçiio offerece. • "' 

o poder que n constituição cstD.bel.eccu par:~ ser 
ju1.2: de todos os cidadlios, e ntó do proprio governo 
considerando-o poder independente, em. voz dé 
ser rospcitndo como um dos poderes do Estado 
está sujeito a que ·o ~gente de.outro poder sub: 
mctta [ú sna apreciação o acto de nm tribunal 
superior! E' assim que vemos o vice·P•·esideute 
de uma provincin por uma portaria nullificar o 
acórdi'io de uma Rela~iio· taxando-o d2 injuridico. 

Portanto, o preceito A'Cral constitucional é a 
recommendaçi:io da divisão e lwrmoniu dos po
deres, ncrescc:>ntando-se que d'nhi depende toda 
a A'nrnntid dos cidadiios. -

J~stá se vendo o perig·o n que fica exposto o 
eidadüo desde que esta divislio niio é mnutidn. 

O caso do Ceará, o caso do Pará, o da cnrnara 
municipal de Santos e o do Amazonas, estilo de
monstrando, qu:mto neste ponto os direitos do 
cidadiío. ou seJa como Rim pies votante ou elegivel, 
ou quanto nos cargos de vereadores que exerciam 
os que delles foram esllulhndos no Ccar1í c em 
San tos, ficam em perfeito perigo por essa in ter
vent;lio do poder executivo, por essJ 'nvasfio toda 
contraria a nos~ o con~ti tuição. . 

O nobre ministro disse-nos aqui que, quanto ít 
elei~ão do Amazonas, nlio tinha ainda infor
ma~ões: creio que nos disse isto. 

O Sn. MrNISTno DO biPEmo :-Sim, senhor ; 
eram papeis, que dotavam de mais de um. nono, 
c eu ainda niío tinha tomado conhecimento 
delles. 

O Sn. JAcuAnmr.::~ 1\Ias, depois que S. E~. 
nos disse isto, houve um espnt;o, em que S. Ex. 
poderia ter algumas inforn~aoões. 

0 Sn. MINISTaO DO !~!PJlfliO:- Dis;e isto hon
tem. 

. o ~n. JAau.uunr.::-Disse hontem; mns o nobre 
mlDIStru... . 

0 Sn. MINISTaO· DO IMPI~IHO:- 0 nobre senador 
pelo Paraná sutisfcz-se com isto. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BllANCO:- Jü se Sabe 
c1ue prevttloce o neto do presidente. 

O Sn. JAGUAmnr.: :-... por meio dos seus om
cincs de gabinete onde ontros otrerltes de suJ con
flonça, o nobre ministro podia, de um dia para . 
outro, adinnt~r-nos nesta questão. 

1\Ias, Sr. presidente, eu openns cruero fnzer 
bem saliente o procedimento do vice-prosidonte 
do Amazon~s. 'l'enbo aqui a portn1·in, qtle não 
lerei para não tomm· tempo no Senotlo, mas os 
considerandos dn pot•tnria do vicc-pt·esidcnte do 
Amuzonas, fundam-se justnmcnt<l nos argu
mentos, que o aviso do nobre ministro rcpeJJe. 

Elle diz que, tendo a cnmorn dos deputados 
npprovado qualificaçuos, e niío sendo possivel 
que houvesse decisiio contraria, dnda por· um 
ocórdro dn Relação, essa decisão dc\'Íil ser nullo; 
e de~envolvondo estas razões, conclue que o 
acúrdlio de H do Agosto de 18i7 et•a injurJdico. 

Eis ohi, senhores, porque modo são tratados e 

On~e vamos parar . E' o caso do a/1yssus, abys
sum ·mvocat I 

E si o governo sanccionnr este ·acto, como já 
snnccionou o do Ceará e de Santos, hn perigos 
extrnordinnr•ios. que importam nada menos do 
que dizer a todos os outros seus delegados, que 
o imperio das paixões e~t:í em voga, que se pode 
contar com a sua protecçiio. E' o resultado certo 
do que est~mos vendo. 

Como é possível CJUC um prcsidelltc de pro
vinciu tenha a audacia de dizet· a . um tribunal 
composto de homens provectos, que um ncór
dlio desse tribunal ó inj uridico? 

E quem é o vice-presidente, que assim nffronta 
a opinilio ptlblica, ofiendendo os brios de um 
trib unnl superiOJ' ? 

E' talvez um caudilho politico na Iocalidnde,que 
se presta a assignar o que seu partido lhe impõo. 
E hn de, senhot· .. s, o govc•·no npprovor este 
acl.o sómente porque agrada á seus amigos, por
que convem animar as paixões ? E' possível 
haver governo deste modo? 

O Srt. DANTAS:- Niio tinhn que entrnr no 
conhecimento do julgado • 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BRANCO : - 1\fnito 
bem. 

O Sn. JAGU.~niDE : - 1\Ias, V. Ex. ostú vendo 
que elle diz que o acórúlio é injuridico. 

Ora, o que fez o presidente do Ceará'! Nulli
ficou por uma portarin o nctírdão, pelo crua! 
n nelaçiio approvarn a eleição municipal, depois 
do que mandou proceder a nova eJeiç:ío, o como 
desta tivesse havido novo recurso, qne motivou 
novo acórdão dn Relnçlio, lovanton o presidente 
daquelln provincin confiicto de :>tlribuii'üo contra 
aqnelle tri~unnt; v~era~n para cn os pape_is! c o 
nobre mnustro da JUStt~::t at:abn de dec1drr o 
confiicto em favor do presidente do Ccar:í. 

Pois bom, senhores, pendendo da pasta do 
nobre ministro elo Imperio o negocio da portaria 
r1uo nnnullotl n eloiçiio; negocio muito anterior 
no do con!licto, cu devo esperor dos brios do 
nobre ministro a não approvaçi:io desse neto do 
presidente, cm face dn doutrina do seu :~viso. 

o q uo ficum expostos os tJ•ibunacs do pniz, ú 
quem incumbe gm·nntir os direitos do eidndiio, 
o C[LlC mnitus veze~ podum ser juizes do proprio 
governo, nnrjuellns causas em que clle ó parto. 

O noln·c mmistro sabe que o proprio governo 
Ilgnrn, muitas vezes, como parto perante o poder 
judicinrio, como nntot:. ou como _réo. Em ques
tur.s do contraio, muJt:Js vezes u chnmndo um 
juiz para docidit• pleitos cnt•·e p::u·tes c o gover
no, entre partos o a Fnzonda Nacional. Pois bom; 

O nobre ministro qllC se most1·ou nnquella sua 
notnvcl peça offieinl tiío louvavelmente cioso dos 
}Jrcrogntivns do poder jndicia!'io, tem occosiiio 
de fazol-as respeitar. O sotl collcga da jllsti(.m de· 
cidiu o con!licto Icvnntndo pelo presidente do 
Cu:\rú, mos S. Ex., como ministro do Imperio, 
niio se occupon ninda desta qucstiio. 

A consulta que serviu de base no aviso tt·nta 
extensamente disto. O pm·ocer do nobre Vis· 
conde de Jag-um·y, nosso digno presidente, 
apoiado por dous Otltros collegas e polo nosso 
dig·no 1.• secretario, que em gt·nnde parte con
cordou, aventa a nucessidnde de sot·cm chn
mndos os Jlnpeis relativos úquelln portarin, e 
sobre cllus proferida urna decisúo. 
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O nobre ministro do Impcrio, portanto, en· 
contra umu occasiiio pnrn fazct• valer a doutrina 
do SClt aviso, que ú vnrifadoÍI'Il, npplicnndo-n no 
cnso presente. N:io so trnla de <:nnllícto, tt·ntn-sc do 
decís~o que o presidente do Cenrt\ tomou, como o 
de S. Paulo. 

E si o nobre ministro repollí ll com torla a 
hombt•itlnde, clíp;na elo to elo o loLtvor, a p1·cten
~'iio do Pa1'11, ó de espemr que em rcla('üo aos 
cnsos dn Amazonas c do Ceará, que é nqucli<J de 
que especialmente mu oslou occupnnrlo, o IJnal jaz 
su!J judicio, profil'n S. Ex. umn decisão 'cohe
rcnte com n qne ndop.tou pnt•n o Par:"t. 

E' certo qne receio, Sr. presidente, que, npezar 
do bom juízo qur. fnoo dn capacíd11de e dos brios 
d'o nobro miníslro, S .. Ex. se acl1e cmllnmçado 
nes~n rede que soe ser tecida pelos amigos cm 
torno dos ministros. 

O Sll. ln~rs·rno oo btt.>EIIIO: -Nilo tenho em
harnao nenhum. 

O Sn . .TAGUAiliilR :-l\f11s lembrnrci a S. Ex. 
que os hom••ns rlc vísLns Jnn::ns c C(lte têm fé no 
futni'O niil'l RC devem embaraçai' com pequenas 
consídern<;ões. Cnnllo o nobre ministro nos mní· 
gos que têm ajudado n S. Ex. e acredite que 
ellcs achnr-se-hiio or~tulhosos qnnnclo virem ela 
Jlni'lc do nobre ministro nm pt·occdimcnto nobJ·c, 
niio sr. cmbnrnr,,nndo nossos redes de qne fafleí; 
tendo n comp;cm de ser conscrJ Llentc com sons 
propt•íos netos. 

O vicc-prcsiclentc do A.mazonl\s qnc assignou 
a pol'tnría a que me rellro ú o Sr. Guíllwrmo 
Jos<l Moreirn. J\ão o conho~·o e uns palavras que 
aqui profct·í, cm rela~'iio a cllc, n.-,o honve o 
menor animo ou propositv ele ofi'end"J o ; meu 
pens•1mento l'oí quo, niio sendo clle homem do 
letras, como presumo que niio é ; supponho que 
ú algum negociante do Amazonas, e nes~n qua· 
lidude, parccenrlo-rnc que ó cstrnnho ao estudo 
do clíi"CJto, niio porlín eu deixar ele qunlíllcar, 
como nndacíoso, o \'hroso de qne sCr\•iu-sc, quon· 
do atreveu-se a nu líllcni'a sentença de um tribu· 
no! superior oprellídondo·n de ínjuridíco, mos. ú 
possível que tllnha ohl'nclo de boa fé pot· conllnr 
cm quem o nconsel ho11; está pois longe rlc mim 
ferir a Sltsceptí!Jílidmlc desse cidnd:io. Pódc ser 
pesMa muito cu paz, mui to !tones ta. 

O S11. 0,\N'rAs: -Como cidadão ó muito digno; 
ú írmüo do H nado Dr. Morcíro. 

O Su . .TAGUAHIIIR :-E' mní~ uma raziio para 
que eu o respeito; fui amig-o d<l •eu finado iJ·muo, 
c gt•ande apreciador de seu talento, 

No rtne dís~e porlanto não hnvin ínLr,nção de 
ofl'endel·o. Vejo que, nüo sendo homem ele letras, 
cntt·cgoLt-sc ti nl:.w.m ac,ccssor, rlesses que npro· 
veilam n occosiiio pnm encnrtm· sua bisca 
hnvondo da pat·tc elo ossossoriado toda bon l'é. 

Fallcl, Sr. pt·o~ídentc, nos tristes resultados 
emnnndos dn demora dn nobre ex-ministro do 
Imporia o peln qnnl começa a ter rosponsnbi· 
lidndo o nobre mín istro aetunl, em dur uma ele· 
cisfio so!Jrc n porturin, com que o pt'Psidcnte do 
Cear1í di~snlveun cnmnrn municípnl du cnpítul. Dn 
dcmo,·u de umu decísiio promptn veiu o confiiuto; 
p..ll' occnsiiio do conllicto voíu um procc•sso de rrs· 
ponsubílidntlo ínstnurndo contr.'l os vereadores 

intruzos em virtnde do acórdão da neln~ão que 
,iql~nva nulln a eleição dellos e por consê!!uinte 
vnltdn·a .. dnt)Llellos Qlto l1nvinm sido e~lmlhaàos 
dos s,.,us ·1 ognrcs pelo presiden to dn provincin. 

.Estes ultimos nfio encontt•nndo seus assentos 
v_ap;_os, P"l'q n_c os .novo~ \'ereadorcs c lei tos pcr
SJstmm om nao deuwl-os, deram denuncia cont1·n 
estes vereadores, CJlto fot·am pronunciados, os 
qunt.;s não ubstantc contarem Mm a prutecçiio do 
pt·e::tdente, vendo que si nã11 pt·cstasscm Jlnnça 
iriam Jlnra n endoía, pot·qne n pt·on Jlllcín n isso os 
sLtjeitnrH, prcstnr:~m a fiançn. Hoje, rlcpois da 
decisão do Sr. ministro da justiça, CS!á nct1bnda 
a Cfltostüo c alú n:io sei si e'ste processo de t·es
ponsabílicl:ldc ostnrá sem efl'cito. 

Vu pois o nofJJ'C miRislro. os inconvenientes 
que resultam da falta do providrJn,íns á tempo. 

Jt um processo de responsu!Jilid01dc feito po1· juiz 
cnrnpetontc, o presidente cln fll'ovíncía suspende 
este juiz pratíc:mdo assim um neto de Yiolencin. 
Qunndo ns no.,.~n:-; leis sfi" Liio cl:u~us, e dizem que 
os juízes de direito só pt.ídem ser suspensos pP-lo 
poder modcrtJdot·, um presídenrc de provinda 
suspo.nrlc um j u íz de dít·eito e o governo niio dá 
províclencins. Estes abusos devem continnnr ~Lá 
estão OS (li'OCeSSO~ criiiiÍilnes (]Ue llg'f!J'tl pelo tlVÍSO 
do S1·. ministro da ju~ti<:n elevem llcar sem 
efi'cíto I E' rep;nlnr isto, seniiOros '?Pois, cm vista 
cln divisão e lwrmonia dos poderes recomnwn
dnda_ peln constitlti~'iio, mostJ'tmdo que a gar:mtía 
do c1dndiio está exactamente ne,;ta clivísiio c har
monia, ó pos~ível que prevnle,arn todas estas 
incp;ula ridades ? • 

O juiz de direito interino l:í cst:í suspenso, c 
talvez submcttído ú processo de responsnbílidnde, 
que ncredíro niío o pode1·á prejndícni', desde q LlC 
n Relnçiio CJUC tinha pt·ol'erído o neto cm virtude 
do qonl elfe funccíonara, niio Jw de deixai' de 
absolvei-o. 1\fas em todo o caso csl:l sujeito a 
um PI'OCCSSfl. 

Assim Y8 o nobre ministro qunn to m·ge l que 
sejn decidida a questão ainrla pendente, a qnc me 
tenho referido. 
. Pt·ccnchido, Sr. presidente, o deYeJ• que me 
1mpuz de refLllar como rnc fosse poss1vel os nr
gumcntos do nobre ministro. hCIIl como os elo 
st:m ~ollo~ta da ~jnsti•:n, :1 respeito da invasão do 
pt:e~HI~uto do C~nrá sobr~ o~ :1cLos do poder ju
dtcmt'IO, passou pnrte Jll'lllCipnl do rueu discm·so, 
c pnrn os nus a que desejo ciH•gat·, comcc·arei 
pclt1 organização do actunl ministerio. • . 

Niio pnr~on que é tarde pnm trntt1r rlestc ns
sllmpto, VISLO que <'U IhO persuado de que tol!os 
aqucllcs actos de nossn vídn politicn cm que niio 
ha ~orln a re~ulni·ídadc, elevem sempt·e ser dis
cull(!os, Jlclo menos, pat·a osclal'eeimenlo do 
pníz. 

Come('arcí por notn1·, S1·. presidente, CJUU na 
or::nnizac~o desto minísturio nüo hnuve, pelo 
me no~, uquclla rcp;ulnrídudo que estt\ nos nossos 
ha!Jitos, visto como clle l'oi COIIIpO~to, s~:gunclo 
cOI'I'Cll, com o nuxilío de nm novo )lJ'ogresso do 
qual aliás sou cntliusínstn, o telop;t·npho clol'lt'íco. 
t:nnsla fJUC houve tcleg,·nmmns por dívet•sns 
partes, o nOna! compuz-so o mínistorio, l'csul
tnllllO d'nhi l'uzorrJJ!l pnrte dcstn composi11i10 al
~uns ministros, de cujos talfltll.os aliils n~ô 11osso 
dllVidar, ao contrat·io os l'econhec,o, porúm que 
cm todo o caso niio ostnvu nn êspectutivn do 
ningucm que pudesse set• ministro do Estudo um 
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homem que n1ío ora conhecido no paiz, quo· n1ío 
tiulw occupndo cm·gos ... 
... Nüo se tinha feito conhecer por oscri ptos 

notnveis. O pniz só vciu n sabor quem ollc orn, 
•Juando apparoccu o seu nome cm uma lista de 
ministros. 

Hcfiro-mc ao S1·. Leoncio do Cnrvnlhq, cm 
quem aliús reconheço tulcntos, c de quem faço 
muito bom conceito. . 

O Sn. P.AnAN'AGU.i.:-Era um profcssor_muito 
distincto de uma das Faculclades do ImporJo. 

O Sn. JAOUAniJJE:-Diz o nobre senador que 
crn Ulll professor muito distincto do umn das Fa
culdades do Imporia; mas que obras tem olle 
pulJlicarlo que fizesse conhecii:lo o seu nome no 
nnmrlo littcrario, que mostrasse claramente as 
suas habilitnçücs? 

Mas S. Ex. e1·a um simples substitllto, o nlío 
:;c fizera notovel elo fJUalrJUCr maneira, nem f~ra 
lembrado por quem quer r1ue fosse cm negocJOs 
politicos. o Senado sabe que os homens vcrdn
deirt~mento distinctos s1ío apresentados pelos sous 
:tmigos CJUO, levam o seu nome ús urnas popu
lares. 

1\Ins o Sr. Leoncio de Carvalho n1ío consltl que 
tivesse figurado em lutas politicns, n1ío constn 
•Jne nem no menos fosso juiz de paz no sua fre· 
guozia. 

O Sn. Su.vEmA DA i\IonA:-Ncm eleitor. 

O Sn. JAGU.\UJDE:- Nem t>leitor, como bem 
lembra o nobre senador por Goy~z. em. uma 
provincin como a de S. Paulo, onde o libera
lismo é t1ío vivaz o fervoroso. 

Em tnes circum;;tanci:ls não é c6vel que um 
homem de mcrito comprovado passasse desnper
eebido. Era lento substituto do uma fnculd!!de, 
como púdc ser qualquer moço que acaba de Jot·· 
mnr-so e fJliC se mscrcva cm um concUI'SO, 
sujeitando-se ús Jlrovns para as quacs_ se tcnhn 
lui!Ji!itntlo pur seus talentos o nppJicac~•o ... 

B' o caso cm qr1o se nclJavn o Sr. J..eonc10 de 
Cm·va!ho; rnns isto n1ío crn bastante pnrn SOl' 
lembl·ndo paro o cargo do ministro. Em nosso 
paiz os homens poliLico:; se relafliouom uns com 
os outros, e os seus nomes npporocem. ~wtural
móntc nas ot:cnsiücs cm que n sun apt1d~•o posso 
~el' aproveitada. 

N1ío dosconlw~o que mnitos homens novos 
pódcm dnr p1·ov:•s de capacidade, entrando na 
ndministrnciío; que d•Jsvnneonm n sorpreza CJL!O 
por vcnturn causo n sua entrada pa!'a um nll· 

· nisterio. A historio estú choin de !'netos que com-
JII'Ovam esta verdndo. . 

Todos sabem que Pitt, filho do grnndo Chntlwn, 
fcoi ministro nos 23 nunos ; todos sabem como 
esse f111110so estndistn immo!'talisou o seu nome. 

Assim não duvido qno possa :linda acontecer 
com o SI', l~concio de Cur1•alho. 

Devo entJ•otan to, obsol'var que no urcsonte es
tado elo' cousas, o rjuo ncontccou n l;itt nnr1uello 
tempo, niío so podia. J:cnl!~n; lloj.o nn ~~~gloterrn, 
ontle o edncnção pol1 t1cu JU c muuo d1jlcronte ~n 
de ontuo. Não qu0irnmos fazer do Brnz1I um pmz 
elo absolutismo, onde certns cousns se fazem em 
.SCg'l'OdO. 

o sn. Su.vJ~JnA D.\ l\IOT'rA:- O que o Brnzil 6, ó 
um paiz do a!Jsolutismu. 

V. IV 

I . , 

. O Sn. JAOIJAnm.e: - I\Iodern.~mento vimos nn 
Ing-laterr·n que um homem qt1e ja se tinha col~
brisado por muitas obras cxccllentos que publ!· 
carn, o ::;1·. Disrnoli, apresentando n sun cnnd1· 
datnra para um Jogar no camnrn dos communs, 
deu occasião n que umn notnbilicladc dnqucllo 
paiz, Lord G1·e~·. perguntasse: quem ó olle 'i' 
Essas palavras 'inspiraram a Disrneli uma .IH'O· 
churn com o titulo--quem ó elle-cm que mos
trou que na rcolidadc era um dos homens emi
nentes do seu pniz . 
. O quo digó · u1ío importa umn injurin; teJ}hO 
cm monto mostrar que hoje nn Inglaterra, Pllt, 
na icludc cm rruc est1·eou como ministro, niio 
podin sel-o. Ninguem dir{• IJUC o St•. Leoncio 
de Carvalho, cujos tnlontos rcconhct'o, JlOI' ser 
substituto de uma faculdade, estava no caso de 
Disrncli, conhecido do mundo litterario por mui-
tos obras que pnblicára. . ~ 

Notando este defeito, que n1ío é dcsfavornvcl 
ao ciclnr.ião n quem me tenho referido, cujos tn
Jontos aprecio, e com quem até symputhiso, com 
qunuto n1ío tenha rclnt,lics com S. Ex. ; prosc
guirei notando que .o nobre prcsiuentc do co.n
sclho foi cnstigado por Stlll Jll'opri:J imprudcncw. 

O Sn. CAN'SANS.i:o DE SI:\'Ili!DIÍ (p1·esidentc do éim
s_ellto) : - Qual foi 'i' 

O Sn. JAOUAUIIJE:- Chamar parn os conscl h os 
cln corüa um homem fJUO niio conheci:~. 

• O Sn. C.\NSAN$ÃO DE SJN'IM111Í(Jli"Csirler.te rlo con
selho).=- Tonto o conhecia fJUO o chnmci. 

O Sn. JAOU.\RmE :- Cl'tlio fJUC tt"nbnlhou o te
Jegrnpho. 

Ar.ouNs Sns. ~ENAJlOilES : - Elle estnvn lHJ 
cürte. 

O Sn. J.\cu.uum: :-Si não trabalhou o tele
nTnpho, ó CCl'tO que S. Ex:. o Sr. presidente do 
conselho que diz fJUC <>conhecia; não O conhe· 
cin' bem; [lOJ'CfUC n1ío é untura! qrto clous homon' 
políticos cruc se conhe<;um bem, que tenhnm · ns 
1110smn~ idéns politicas, sobro as qtwcs do\'Olll ter 
rtuninndo, qnundo t~sscntnrmn na ndop~1ío do urn 
pl:~no rloutt•o do t:io ponco tempo discordem uo 
pente' do virem n formnl I'Om!Jimcnto. 

B' esto facto que me induz a dizer que o nobi'C 
presid~nte do conselho foi castigado por ter chn
lllntlo um homem novo, do cujas idúos n1io es
ta 1'11 IJcm compenetrado, de cuja assimila<Jão com 
ns suns proprins idéos o nobre presidente do 
cons•Jiho nfio tinha a certeza; por quanto pouc~ 
tcm]ilo d<.Jpois da org:mizaçiío do _mjnistor10 for 
tu 1 a deshtu•monin entro os dous mmJstros, que. o 
nobre presidente do conselho se viu nu nccoss!· 
dnde de alijar o nobre ex-ministro do Impor10 
contra n vontade dcllo, que reluctou noiJro e · 
vigorosamente pot· seus direitos. 

.Este rosultndo foi um verdadeiro castigo no 
nobre presidente do conselho CJUe niio se cercou 
de nmig-os de cujas idéas estivesse perfeitamente 
int!lirndo. • 

Sr. presidente, já que fnllci no desacçu~·do qe 
idéns entre o nobre organizodot· do mmtstorto 
o os sons collcgns, devo dizot• que não sei ~Jarn 
onde marcha osto poiz levado pelos prinetpios 
do governo nctunl. 

Eu ostnva habituado a vüt• que, quando algucm 
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•:omrnettia faltas, o punido era só o seu autor, mas 
punir a quem não cornmctten fa!Lns, punil• por 
tnltas alheias, é o que o paiz mmco vira c é o que 
tom presenciado com os foctos occonidos cm 
relação ao Sr. Leoncio de Cn1·valho: · 

Qual foi a cnusa da demissuo do St•. Leoncio 
ile Cnrvalho? O nobre presidente elo conselho 
disse nn outro cnmura que foi por haver o seu 
collega, cm uht diseurso, tratado o Scnoclo com 
desrespeito. Niio parece isto procedente, porque 
todos viram que niio era n vcrdnde; perclôn o 
nobre presidente do conselho. Não podia essa 
rozão proceder desde qne o Senodo viu como 
outro collega do nobre presidente do conselho, 
o S1·. ministro da justica, havia anteriormente 
trntnclo alli o Senado, oo ponto de di:z;er que as 
tintas ele 'faeito serimu poucas para descrever a 
corrupt'ão c o gangrena de alguns membros desta 
casa. 

O Sn. Cnuz 1\I.A.CHADO: - Dos membros desta 
casa"! 

Os Sns. DA!';TAS E PAnANAGu.\.:-N5v disse isto. 
O Sn. JAGUAilfDE :-Referiu-se nos membros do 

governo do ultimo período conservador, grande 
porte dos quoes pertencem oo Senado. 

O Sn. CANSANsÃo DE Srxmnú (presidente do con
selho) :-Foi por illtlsiio de V. Ex. 

O Sn. JAGLJAUIDE:- Illrrsão, não senhor. Do 
grande numero de homens que servirmn no mi
nisterio nestes ultimas 10 nnnos, poucos são os 
que não estão nesta cosa. 

0- Sn. Cnuz MACHADO :-Elle fez "Jal cm dizer 
que um partido em seu paiz estava gangrenado, 
mas não fallouade membros desta casa. · 

· O Sn. JAGUAmm:::-Aceito n rectificação, que 
aliás si ollora o fôrma, mantém o mesmo pensa
mento; mns elle disse a rcsr1eito do Senado muitas 
outras cousas. 

O Sn. Jo.:i:o ALFnEoo:- O que disse de peior 
foi em latim. 

O Sn. JAGUAUIDE:-Não estou improvisando; 
minhn i!laeão é logica. Corrijo minhn expressão, 
mas insisto cm que esse nobre ministro disso 
do Senado muitas ontrns cousas. 

O Sn. JoÃo ALFnEoo :-Rabino de Grnnada, 
etc. · 

O Sn.J.\GuAnrnE:-Fnllando de um homem res
peitavel, nosso col!c:;r~. taxou suas doutrinas de 
heresias ; disse que er:unos velhos rnlhndorcs, 
o tudo isto n1io tinha impressionado o nobre pro-· 
sidente do conselho. 

E posto que S. Ex. tenha -se mostrado tão 
susceptivcl Pi!lo pundo1;1or do s~us collcgas !lC· 
nadares, que JUlgou ser tsto· motiVO para Bnh1da 
de um ministro, demonstrou-se pela discussão que 
os motivos do olijnmento foram outros, foram 
os negocias da Escola Polytechnica, nos ,quaes n 
parte que teve esse ex-mmistro roi consentida, 
sinüo aconselhado, pelos seus nobres collegns. 

Portanto, é o caso de· dizer que, si o Sr. 
Leoncio de Carvalho tinha commettitlo alguma 
falta, n culpa dessu falta ora do Sr. presidente 
do conselho, que hnvia aconselhndo n demissiio 
do director mterino dn Escola Polyteflhnicn, 
(Juando nJiás o S1·. Leoncio de Cnrvulho tinha so 
limit:~do i1 aventar a idéa de umn simples adver
tencia. 

O Sn. CAN~ANSÃO DE Snmmú ( p1·csitlente do 
conselho) :-V. Ex. não está certo nesta historia, 
leu a accusa..:ão, niio letl a defesa. 

O Sn. JAaU,\Iunr.: : :.....0t1Vi V. Ex. discutir essa 
ma teria. 

0 Sn. CANSANSÃO OE SINIMDÚ ( presidente elo 
conselho) :-Então n5o se lcmbrn mais. 

O Sn. Sn.vmnA DA MoTTA:- Lembre-se nntes 
do· aviso do Sr. ministro du fazendn ao presi
dente do Ce:trtí, isto foi negocio mais sorio. 

O Sn. JoÃo ALFm,oo : - O aviso é cruel. 
O Sn. AFFONso CEr.so (ministro da fazenda) :

Reporto-me ú explicação que jú dei. 
O ·Sn . .TAGUAI\IDE:- Lembro-me daquillo que 

cu vi; a dis.:ussiio havida ncstn casa demon
strou que o Sr. Leoncio de Carvalho com e/feito 
cstomagúra-sc com o procedimento do director 
interino, em cuja rcprcsenta<;liio não havia aliús 
crin1e nenhum, como o nobre ministro da fa
zenda aqui declarou muito solemnemcnte, di
zendo que vivíamos em um paiz onde é até cri
mo obedecer ú ordens illegaes. 

Estonwgado o Sr. Leoncio de Carvalho com n 
fa!La de Iwrmonia entre suns vistas o as do di
rector interino, disso cllc na outr:~ camora: que 
consultou em conferencia com seus collcgas o que 
devia fozer, dcclorando que por si entendin que 
bastava uma simples advertencio, m:~s, por essa 
occ:~siiío o Sr. presidente do conselho observou 
que achava isso pouco. 

0 Sn. CANSANS.\0 DE S!XIMDÚ (p>·esiclente elo con
selfto) :-V. Ex. não estú bem certo do que se 
possou. 

O Sn. JAGUAUIDE: -Estou repetindo ·o que 
disse o Sr. Leoncio de Carvnlho n:t outra ca
mara, V. Ex. pó de conlestur_ essas declarações 
desse seu cx-collega, mas nao o que acabo de 
referir. 

0 Sn. CANSANSÃO DE SISIMDÚ (pl"f!Sidcnte do con· 
sellto): -- Nn camara. se explicou isso. 

O Sn. JAauAuiDE:- Recordo-me de ter oqui 
ouvido do nobre presidente do conselho que 
etrcclivamcnte se tinho fallodo nisso em confe
rencia, o que dissera estas polavras : • Si n Jei 
permitte, · ctemiltn. • Orn é o caso de uma. segunda. 
falta de S. Ex. 

Quando não se~a verdadeira a Jlistorin tal qual 
foi contada pelo ::;r. Leoncio de Corvolho, com• 
mottcu · o nobre presidente do conselho umn 
falta ; é presidente de conselho c não nnda em 
dia com a legisla~üo do paiz sobre as materias 
que . devem ser decididas, sob n suu presi
dcncl:l.. 

Sei que ningucm póde ser omnisciente, mas, 
a verdade é esta : que quem occupn um cargo 
deve andar prevenido poru não commettcr faltas 
dessa ordom. · 

O Sn. DANT.\s :-Deve Jembrnr-se de todas as 
disposil,;õos, de Lodos as leis c regulamentos 'l 

O Sn. JAGuAnrnm :-Estou de uccôrdo; mas 
meu nobre colloga é homem prudente, lln de 
concordar comigo om que quem não sabe dn 
cou~n cala-se ou diz : • Vou cxnminnr • ; mos 
confessar que não sabio n lei 'l Si isto dá-se em 
uma nutorJdndo qunlquor é umn fultn, mnis o é 
principnlmento cm umn nutoridnde tão altamente 
collocndn. Por muito menos do que isto foi de· 
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míttido o director interino dn Escola Polyte· 
chnicn, simplesmente porque exerceu o direito 
.do representnçiio. · 

O Sn. S!LVErnA DA MoTTA :-O director elfectivo 
foi demittido pnr cstm• ausento ... 

O Sn. JAGUAnmE:- O nobre Qresidente do con
selho não tinha deelnrndo, explicando ns diffi
culclndes em que se achou, que n solu~'ão de 
demittir o digno director elfeclívo daquoiJa Es
cola seria umn injustiço, porque este, além de 
seus nltos merecimentos, em virtude dos· quaes 
não sorin demittido pelo actual governo, nch:wa-se 
ausente com lice .. ça do governo; o de modo 
nlgum havia contribuído paru essas difficul
dades, entretnnto o que se viu poucos dins 
depois? Vimos esta demissão appnrccer, porque 
o governo entendeu que orn ellu a unica solução 
Jlossivcl depois do eJTO que o governo eommetteu, 
de nomenr sem conhecer n lei outro director 
interino. 

Orn, pergunto ou, si um subordinado de S. Ex. 
confessnsse CJUe a prntica de um cPrto e determi
nndo acto seria umn injustiça, e poucos dias 
depois praticasse esse :~cto, niio ern nm rúo con
fesso? Não estava o nobre ministro cm seu direito 
destituindo t:d J'unccionnrio ? 

Ningucm dirá que não. . 
O J'nctn. porém, é Pslc: foi o proprio presidente 

do conselho quem conf••ssou que a demissão dei 
director eiTectivo iln Escoln SCI'ia umn inju,;tiça, e 
poucos dias depois seu ministerío praticou essa 
inj ustiçn I Pergunto, não será isto um naufrngio 
de S. Ex.? 

Senhores, sinto o maior vexamo cm entrnr 
em discussões do:<tn Ol'dcm, porque o nobre 
presidente do conselho podeni entender que 
JJn de minhn parte algum motivo de nntipnthia 
ou de má vontnde n S. Ex. 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINIMUÚ (pi"Csidcntc do COI!· 
sellw):- Absolutamente, nfio. O nobl'e senador 
está nc seu direito cm cen~urnr. 

O Sn. JAGuAnznr~:-Não tenho expressões com 
que declare n S. Ex. que tenho títulos para ve
neral·o. 

O Sn. CANSA."1SÃo DE StNt~mú (zwesidcnto do con
. selfto):-Muilo obrigado. 

O Sn. JAcuAnmB:-De S. Ex. nunca recebi a 
menor ofiensn e sou o primeiro a reconhecer o 
seu cavalheirismo ... 

O Sn. CANSANS,\o DE Snmwú (p1·esidcntc do con
scllto) :-Obrigndo. 

o sn. J.AGUAHIDE:-.... mns acho que S. Ex. 
tem sido infeliz no seu ministcrio e nn sun po
litica, rnzíio por que peço pel'missão par11 até 
certo ponto j llstificar estu sua infelicidade. · 

Recordo-me de haver lido um dito de Cnrlos V. 
S. Ex. ao monos não estranh:mí a cemparn~ão .•. 

o sn. CANS.ANSÃO DE SIN!MDÚ (p!·csidcnle ao 
consellto):-Sem duvida que não. 

o sn. JACUAll!DE:- .... JlOrque comparo-o 
com um sobern·no do poder tiio vasto CJllC dizin 
que o sol não se punha sem 'rninr em seus Es
tados. Este soberano, c_omo o Sonodo sabe, _teve 
muitas guerras, prinCipalmon~e cop1 ... ret d~ 
França, nns quaes contou muttns vtctorws; fot 
comtudo em umn dellas muito infeliz. No cêrco 
de Metz, por exemplo, com uma forçn numero
sissimn elle foi batido por uma força pequonn. 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINIMDÚ (presidente do 
conselho):- Aqui ó o contrario. 

O Sn. JAau.AnrnE:- DcEois de batido e como 
umn espccie de consolnçao . disso aos amigos : 
•A fortuna, meus senhores, é uma damn cnpri
choso, niio ama nos velhos. • E ello era muito 
mais moço do que S. Ex. é hoje (risos). 

o Sn. c:\l'(SANSÃO DE Snmmú (presidente do 
conscllto) :- V. Ex. níio me offende com isto, 
que ntó sou o primeiro n confessar. 

O Sn. J,\CUARinE : -S. Ex. póde tambem 
tirar a illnt;lio de que esta infelicidade lw do- ser 
o elfeito do capricho dessa dnmn. · 

0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da {a::enda) dã 
um aparto. 

O Sn. JACUARIDE: -Bem, mas então quando 
chegar n vez da infelicidade destes, elles CJUe se 
defendam como puderem. Eu trato da iot'elici
dnde de S. Ex., ínfelicidnde que nttr·ibuo no ca-
pricho dessa dnma. . 

Senhores, apreciando ns nobres qunlrdndçs dq 
nolJre presidente do conselho, e vendo estas mfe
licidades do S. Ex., me convenoo de uma cpusa 
e é que S. Ex. não tom sobre o seu parttdo a 
forÓn que ~e- devin presumir ter quem se acha 
em sua postçuo. . 

Vejo bem que S .. Ex .. ern o p~osidcnte do 
club da Reformn c alem disto presidente tnm
bem de um conselho executivo do grande club : 
que crn um homem que estn1•a effectivamente á 
testa do seu pnt·tido. 1\Ius recordo-me tombem 
de que no tempo cm q:ue S. Ex. foi elevado {t 
essas presidencias, oxisttam Nnbuco e Zaca~ias, 
dons homens de verdnd~iro prestigio sobre? par
tido liberal, de verclademt lor()n, po!que tmham 
a conllnnça. unanime de _!odo o pnrttdo e grn.nde 
prestigio nesta corporaçao, porquanto eu .vtn o 
modo por que ollos g·ovornnvam n seu partJdo, e 
d'nqui influíam com sua palavrn sobre todo o 
paiz. . 

Assim não duvido que o nobre pres1dente 
do consc!IJO, apeznr de suas altas qualidlld~s. 

. rosse collocndo na queiJe post~. de honr!l por m· 
fluencio de~ses :mugos, que, ]n se sentmdo bas
tante poderosos julgavam mais com modo gover
nnr de fórn. S. Ex. naturalmente consultarta 
com elles e as r.ousns mnrcharinm de commum 
accõrdo. Mns por infelicidade do partido _liberal 
o do vn!z estes dous notnveis varões detxarnm 
de eXtStll' •... 

.O sn. Cnuz MACIIADO:-Apoindo, por infelici
dade do llniz. 

O Sn. JAGUARIDE:- ... o o pnrtido liberal mnr' 
cllll como que it mntroca,dosculpo.se· me n phrase. 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINillllÚ (presidente ~lo COI!· 
sellto):-E V. Ex. é procurndor deli o nqui '! 

O Sn. JAGUARIDE:-Sou r•opro.seJl~nte dn noção 
o como tnl tenho tombem obrll;'llÇuo do adveA"nr 
os interesses elo partido libcrlll e tenho-o f>'ito 
por muitns vezes. 

o Sn. CANSANSÃO DE S!Nn!DÚ (p!•esidcnte ao COI~
sctlto) :-Com a procura~,fio que elle lho deu? 

o sn. J.\.CU,\RIDE :-Com a que mo dou o pniz 
elegendo-me seu ropresentnn te. 

0 Sn. CANS,\NSÃO DE SINIMJJÚ (p1•csidentc do COI!• 
sellw) :-Isto é outra cousn. E' representnnte lln 
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11n~'iio; n~ns do par·Lido liiJer·nl creio que não tom 
procnrat•uo. 

O Sn. JAGUAnmE:- O cJUC digo é sujeito :.í 
aprecinoiio do publico ... 

0 Sn. CANsA;\'SÃO DÉ SINmnú (Jn't:Sldcnlc do con
scl/10) :- Como nfls todos.· 

O Sn .. TAGUAniDE :- ... c ulío ,; V. Ex:. que nn
turnlmcnt~ é pnrto quem hn do julgar-me, lw de 
ser o puiJIJCo, nquollcs que mo lerem. 

(lia diversos apw·tes .) 
A verdade ú que lw tantos desnwndos no puiz, 

o principio da nutoridadc est:.í por tal modo se 
csfncclanclo n olhos vistos, qno pnrcce qnc mnt·
clwmos pnr~ a mwrchin c o nobre pr·osrtlontt! do 
conselho me dir;'t si nqncllcs que esttio ú LCS!a 
ele Um !jOYCI'IlO, que Yêm CSLnS COU31tS C ll:tO 
tem .forço pm·a provid•~ucinr, estão revestidos uo 

lJrestigio noccssurio parn manter este posto ele 
1onra. ·O nobre presidente do conselho, sei bem, 

nüo estit ncstn posição por seu Jlrazcr; ncrcdito 
que nolln não h a encantos. 
. 0 Sn. CANSANSÀO DE SINDIDÚ (]Jrcsidcnle do con
scl/to) :-V. Ex:. conhece bem os encantos deli:.~. 

O Sn. J,\GUAnmE :-Creio que não fnço umn 
injnsticm a S .. Ex. cm dizer, o qne mnrs tardo 
hei de inostrm·, que o nobre presidente do con
selho desde que os seus amigos nf•o o nuxilinm 
convcnicntomcnto pnra que n marcha do governo 
scjn regular, clcvin ter o patriotismo elo não 
manter-se nesse posto só pnrn sorvi r :í nmigos. 

Acredito c1uc o partido do nolJre presíelonte elo 
ccmsclho ú muito rico do talentos c que S. Ex., si 
deixur o podct', ucllarit perfeitamente quem o 
substituo. 

O Sn. é.\NSANSÃO DE SrNmnú (p1·esidentt• do 
conselho) :-Sem duvida. 

O Sn. JAGIJAnrnE :-Ntío ncrcdilo S. Ex. que 
isto se nfio daria . .. 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINI~IDÚ (Jn•esidt:nle tlo C01!·. 
selho) :-Nunc:u acreditei tnl cousa. 

O Sn. J.\GuAnlllE:- ... c que rtssim exprimin
do-mo tenho n cspcranç:.~ ele que-o meu partido 
soja o herdeiro do nobre ministro. Nüo, senhores, 
cstó muito longe de meu espirita pensar que 
u subslituicüo cabcrin a !Jomon> do mou par
tido; não, ·o que desejo 6 que lwja · governo 
regular, seja emJJorn ele meus nd ,·crsuriqs< mns 
cluo g-ovet•ncm llc modo cJtte fnça a fo!Jctdade 
c o pniz c, por consol[nencin tnmbcm,n minhu, JlOr
quc fnço parte ele !lo. Um pnrtido que conto cm 
scn seio homens como Purunaguú, Dias de Cnr
ntlho •.. 

O Sn. JoÃo ALFnEDo:-Josú Donifueio. 
O Sn. Cnuz 1\f.\CIIADo:- Nunes Gonçalves, ca

racter muito seria, muito de bem. 
O Sn . .T.\GUAJuom:- ... c tantos antros, não é 

um partido JlObro. 
O Sn. T.E,\o Vr::r.Lor.o :-1\fas os llomens elcsto 

partido cstüo satisfeitos com o governo nctunl. 
(lfct ont1•os apm·tes.) 
O Sn. J.IGUAntnE:.....,. SS. EExs. dcclnrnm tJUC o 

ptu·t ido c•slio muito satisfeito ; mas eu pergunto 
uos·nobrcs ~en:t~lnrcs si j(t rennncint•am ÚrJUCI· 
Jc vigoroso o illnstrmlo g-rupo do vurücs cons
piouos r1uo na: cnmut•u dos dojmtndos so pronun-

cinm contrn. o go\•crno '? AcJtwlln cnmnra foi 
ununimc, mns do .seio della tem-se Icvantndo um 
gTtipo composto elo qno hn nclln de mnis illustre· 
(apoiados), pnrn ciumarem con trn o governo 
actua I. · 

· (CnMMn-se múitos apm·tes. O S1·. pJ•t•sidcntll 
1·eclmna a ttcr. piio.) 

-Sr. presidente; os nobres scn~doros--com os 
seus tlportes suscitnm uma qucstio e ú : snbcr si 
o·npoio rrue os nobres senadores p.·cstnm no gover
no, bom como o dn nmioria tln cnmnrn dos deputa
dos, ó legitimnmcntc o apoio dn nação. 

O Sri. P.\l1ANAGUA:- Acrcditnmos rJUC sim. 
O Sn. Cnuz :MACHADO:- Acr·cditamos. por ficoão. 
0 Sn. CANSANSÃO DE Sr:.-m.DÚ (pi'CSicltmte do COI!• 

sel!w} :- Então não rcprcsc11:tnm n nn~'ão? 
O Sn. Cuuz 1\IACIIADO :-Si n lcgilimidado dn. 

rcprcsentaoão nctunl está apurada, tocl:J n reforma 
ú oxcusnda. 

O Sn. r>nESIDENTE :-A cliscnssão nüo ptjdc 
continum· com tantos npnrtes. Peço attonção, pnra 
que o orador possa conLinunr o seu discurso. 

O Sn .. JAGUAmnE:-Diziu cu, senhores, que 
jitnwis me nl'nstnrci clns normas que me servem 
de regra. 

EJTcctivamcnte, o go\'erno, npoinnclo-sc nu 
maioria ela camar·n dos deputados, diz quo Lcm 
JlOl' si n nwiorin dn nnoão. Estn é n regro ; mns 
snbe-sc que muitas vezes cssn ficoão não cx
Jll'imc n vcr·dncle. N5o diroi que no .caso prcsentc 
se du isto, mns invocarei um argumento tJUO os 
nobres ministros, poJo menos; n5o poderão tnxnr 
de suspeito. 

Pai nm colloga de SS. EExs. quo um JJollo dia 
uchanclo-so nn cnmarn, por qnntqucr moti\'O de 
dcsagmdo, declnrou-lhc cm fncc · quo ell:r não 
representava n nMfio, que os ver·dndciros rcprc
scnt:m tos crnm só" os de uma provincin c deu ns 
razões, ncr·osccntando que os outros membro~ 
da munar·n eram cr·caturns do governo c não· 
tinham o direito do nrcar contt•a este. 

Orn. qnundo um momJJro do governo assim 
fnlla, !lu direito :'t dnvitlur, pelo menos ... 

0 Sn. CANSANSÃO DE StNmnú (Jll't:Sidente do con
selho):- V. Ex. niio estt\ bem certo dos factos. 

O Sn . .PAnANAGÜ,i.:- E' trndncçuo rimito livre. 
O Sn ~ Cnuz MACHADO :- Ello disse a tó : porquo 

não nppllrecot·nm antes de ü do Janeiro'? 
(!la outros apartes.) 
O Sn. JAGU.\UIDE :-Senhor•~s,ou podia dizer, cm 

resposta nos npartes dos JWbt·es scnadoros, que 
trntu-sc do presento, que nadn tomos com n dis
sidencia que houve no pnrtiuo conservador. 

Direi aos que me hom·nm com os sens :1partes 
quo olln rtão foi mnis profunda do que esta, lo
vantncla peln !Jrilhnnto minoria da nctunl en
mura dos deputado~, so!Jrctuclo porque hoje nli" 
se dit como razlio dessn clivorgcncin sinão o dos
contontnmonto dn mio dirceniio qnc o gO\'Orno di• 
nos negocias ~o pa iz; ~o pn~so quo ~ outra tinha 
tuna cansa tmportantrssunn, que 1nterossavn r• 
nação intoirn, um nop;ocio qno in dcrJrccinr um 
pouco a proprioclndo clwmndn escravo; questiio a 
q no cstnvnm Jigndos os interesses mais iutimos 
dn luvonrn, o foi esta r1ne por sons orgãos lo-
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vantou uma ospccio de opposição úquelles quo 
adoptarnm a irlcn. · Mas foi umn dissidoncia do 
!flOn:onto, pm· um motivo ospocinl, o quo passou 
mtou·amcnto. 

C> Sn. AFFONSO CELSO (minist1'0 da fazenda) :
AcoiJOU·SO '? 

O Sn. JoÃo ALFUEFJO: -Acabott-se. 
0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da {azcmÍa):-

Dott-lhos muitos parnbens. . 
O Sn. JAGUARIBE:- E ett. os acoito por minha 

parto, tanto mais quanto ella terminou comple-
tamente. · · 

(Grnsmn-sc outros apartes c o Sr. 111'CSidentc 
rcclamct ct attent:tTfl.) 

A dissidencin liberal não póde ser contestada. 
O Sn. Cnuz 1\L\CHAOO :-Os Srs. Silveira Lobo, 

Nunes Goncalvcs o algnem, por cujn sande faro 
votos ardentes, e que Ira de vir dizer nqui ·o 
verbo do partido libcrnl, que nindn rilio foi 
ouvido ... 

O Sn. LEÃO VEr.Lozo: -Vamos esperar pelo 
verbo. 

0 Sn. PAUANAGU,i.:-1\~US CjLlelll é'? 
O Sn. Cnuz !!IACJUDO:- O Sr. F. Octaviano. 

Não slio peqnenos descontentamentos; são gran
des, illlllOrtnntes e mage~tnticas discordancias. 

b""Sn. J.\auAUIDE:- Quando faltei nu falta de 
foroa do nobre presidente elo conselho sobre 
seus amigos, nlludi a factos jú enLmciados, mas 
ucrescentnrei um outro, quo peço licença para 
trazer no conhecimento deJ Senado. E' negocio 
qoc estú no.dominia dopnblico c eu acredito que 
um momJJro desta casa tem direito de se servir 
de fuctos aessu ordem. 

Quero referir-me i• exclusão do um cidudiio 
importante nu ultimn cleiçiio de depu-lndos pela 
província de Minas, o St·. C. Ottoni, .veterano 
d(J p~rtido libcrnl, uma das glol'ias daquelln pro
VJncw. 

N.inguem me contestnrú qne sendo esse cida
dão candiduto a uma cudeirn na representação 
nacional, tl cujo seio suo província tantas vezes 
o tem enviado, deixasse dó ser eleito, si mlio po
derosa não o a rrednsse. 

O que vimo~. senhores '?Vimos que o partido 
liberal do Minns org11nizon nma chapa excluindo 
o Sr. C. Ottoni. E, não obstante esta cxcluslio, 
ello com os seus recursos olJt'3vc uma votoçiio tão 
numerosa CJUC ficou em verdade no animo de todo 
o Brazil, <JllO o Sr. C. Ottoni tinha inflnencia 
bastante pnra ser dopntado pela provinein do 
:Minas. 

O Su ." CA:-.-S,\NSÃO DE Sr;-mrnú (pi·csitlcntc do 
conscllto) :-1\Ins isto ú acto do governo? 

O Sn. JAcUAlllllE :-Y. Ex. ·me lw de d:w li
concn ; não aecuso o governo, mas q ucro chegar 
a certas cone! usücs. · 

O Sn .. D,\Unos BAnnETO :-Estava destinado para 
o Espirita San to. 

O Sn. CAN>ANsÃo DI! SrNIMDÚ (presidente do 
conselllo) :-O nollre senador ostú muito interes
sado pela sorte do partido liber·al. 

O Sn. JAGUARIIlE :-A minha ·rellexlio ú esta:
en t.e~do quo C! ·governo nlio tem que ver com 
clcrcues, que tsto pertenc!l ao povo · mas en
tendo tamlJem que hn victimas feit~s pelo "'0-
vorno. . o 

(Ifa vm·ios apartes. O Sr. p1·c;iclcntc 1'Cclanut 
attcnçtTo:) · 

O §n. JAGUARIDE :-Quero chegilr ú minha con· 
clusuo. 

Entendo que o governo nlio ·d!lve influir c~n1o 
autoridade ne~ses no"ocios, mas como homem 
ostú no seu direito entender-se com seus aminoos 
c~mtanto que _nlio empregue inlluencia · ó'm: 
cwl, porque serm uma crueldade que um ho
mem lwb!t uado a inll ui r nos ncgocws políticos 
de seu p:uz, pelo f:~cto de ser ministro on presi
dente de província, ficasse inhibido de conversar 
e combinar com setlS amigos. 

O Sn. LEÃO YEr.Lozo :-Fique registrada essa 
.declaraclio. 

O Su. JAGUAIUDE:- Sem dnvida. 
.o Sn. DAN'rAs:-Aqni jtl se quiz contestar. 
O Sn. Cnuz 1\IA.CHADO:- Com tanto que não iu

tcrl'enha como autoridade. 
O Sn. JAGUAll!DE:-Justamento. E' o caso de 

dizer quo si o nobre presidente do conselho ti
vesse a forca qnc era para desejar, e eu lamento 
que não tenha sobre seus amigos, nessa occnsião 
fnllasse aos ottvidos de seus amigos c dissesse : 
isto G de mais, pois como se exclue o Sr. Chris
tiano Ottoni para se mandar ú camaru. moços quu 
ainda não mostraram o que são? Este procedi
mento, sendo coroado de lJOlll exito, seria hon
roso para o nobre presidente do conselho,· c 
S. Ex:. daria uma prova de que seus amigos o 
nttendcm •. 

Entretanto, nós vimos que a exclusão elo Sr. 
Cllristiano Ottoni foi manifestamente sentida 
pelo Sr. presidente do conselho, tanto que, 
nbri.ndo-sc logo uma vag-a senatorial na proviu- . 
cia do Espírito Snnto, S. Ex. protegeu a candi-
dn tura daquclle cidadão. . . 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINI~!JJÚ (p1'Csidcntc do con
scllto) :-Não ú exacto que fosse meu candidato. 

O Su. JAau.AmDE : - Acolheu aquella cnncli
datura e. até influiu nn provinciu para qtto ella 
fosse a celta. 

O Sn .. CMiSANsÃo DE SrNrMnú (p1·csitlcntc do con
scllto) :-:- Permitia Y. Ex. que proteste contrn 
isso ; o quo declnrei e ainda declaro ú qtle acho 
o Sr. Christiano Ottoni muito digno de sor sena
dor por qualquer província do Imporio. (!la di
VCI'SOS apartes,) Eu pergunto : entre os vinte senhores, aliús 

muito dignoR, quo são deputados actunlmonto 
pela provincin de Minas, niio hnvorit ulgum quo 
tenha menor inll Ul!ncia, e direi mesmo menor 
morccimcmto do quo o Sr·. C. Ottoni 'i' E o pnr· 
tido Iibernl, no qual ora veterano esto cidadiio, 
no qual cllc prcstúrn seus ~orviços, nüo o pudo 
eleger'? 

O Sn. JAGUAUIDE :-A verdade ú que ninguom 
.se podorú convencer de que todos os :JCtunes vin
te deputados por Minas exercem naquolla I,lre
vinoin muis inlluoncin do que o Sr. Christwuo 
Ottoni, visto como este, nlio obstante lutar contra 
a chupa do partido, obteve uma consider:JYol vo
tnçüo, como não olJtcriam, pelo monos, alguns 
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si pleiteassc·m cm identicas circumstan-

0 Sn. LEÃO VELLOZO :-Olhe que 
era o Sr. Silveira Lobo. . 

O Sn. JACUAUIDE : -Eu Lenho-me referido ::"t 
influencia que o nobre presidente do conselho, 

o presidente como homem politico, podia ter exercido sobre 
seu párLido, para evitar a del'l'Ola do Sr. conse

O Sn .. JAGUADIDE ::-Nfio tenho nadn çom isso, 
sotl am1go do Sr. S1lverra Lobo, rn:as s1 elle in
tervoiu nn eleiçlio digo que procedeu mnl. 

O Sn. Cnuz MACHADO :-Não interveiu nisso. 
O Sn. JACUARIDE :-Si interveiu, pnrn mim isto 

nüo ~erve de embnrnço algum, npezar de sl•r seu 
amigo, o censurnrin do mesmo modo. 

O Sn. Cnuz MACHADO :-Não interveiu nisso e o 
nobre senador me obrign a dizer que o juiz sobe
rano do merito dos candidatos é o eleitorado ; 
n1io h a outro juiz. 

O Sn. JAcuAmnE :-A conclusão n que eu 
quero cheg:~r é que o nobre presidente do con
selho, si não teve meios de arredar n tenacidnde 
de alg-uns dos seus amigos na exclusão de um 
cidadão tão distincto, devia reconhecer desde 
logo que esses seus amigos niío lhe davnm. o 
apoio de que S. Ex. precisava. (lfa diversos 
apartes.) 

O Sn. Cnuz 1\I.o~.cr-IAno :- O meu ·aparte é muito 
clnro, é que o Sr. Silveirn Lobo não influiu na 
eleiçiio parn essa exclnsi'io, houve pressüo official 
por todn a p:~rte, mas nominalmente S. Ex. não 
influiu ; a responsabilidade dn chapa do l\finas c 
dessa exclusão é toda do directorio do Sr. minis
tro da fazenda. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BnANCO :- Seria Uma 
forLunn para o paiz que a rcpresentaofao nacio· 
nnl pudesse ter sempre membros como esse. 

(lla outros apm·tes.) 
O Sn. J.o~.cuAniBE :-Eu cito este fncto, e o far.o 

saliente, para mostrar que o Sr. presidente do 
conselho ne~sa eccasiiío é que podia fnzer valer 
sun inJluencia como homem politico. 

S Ex. acaba de dizer que niio influiu depois 
na eleit.'i'io do Espirita Santo, mas o Senado deu 
uma decisão em contrnrio .... 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINU!BÚ (presidente do 
conselho):- Re~peito a decisi'io do Senado, mas 
elle não mo convenceu c nem á opini5o pu· 
blicn. 

O Sn. JAGUAI1IDE :- •... ató recommendou a 
responsabilidade do presidente· da provincia por 
ter intervindo na eleiçiío, e o presidente foi pro· 
nunciado P!JIO tribunal mais elevado do paiz por 
este procedimento. 

O Sn. DANTAS :-Foi hoje absolvido unnnime
mente. 

O Sn. JAGUA111DE : -Isso niio -desfuz de todo a 
impressfio, llorque os fundamentos pnra pronun. 
cia são uns e os exigidos paro condemnaçiio são 
outros ; m:~s a verdade é que o tribunal achou 
motivos para pronuncin, c efl'cctivnmenLo foi 
lida no Senade uma cnrta do presidente, da qual 
se inferin que houve intervcnçiio. 

O Sn. DANTAs:-'-Vnmos á eleição directa e cir
cnlos de um, para melhornr estl.ls cousas. 

(Continuam os apartes.) . 
O Sn. PRESIDENTE: -Peco aos Srs. senadores 

que abstenham -se do apartes que estiio pertur
JJando n discussiio. 

lheiro Ottoni pela província de Minas, derrota 
que foi tiío sensivol ao nobre presidente do con
selho que Jogo o rocommendou para a província 
do Espirita-Santo na vaga senatorial, que alli se 
abriu, o que se teria ovHndo, si seus amigos de 
Minns o tivessem altendido. 

Agora .si o Senndo quer ainda um argumento 
que demonstre que o nobre presidente do con
selho se tem achado consLantemente falte de 
foroa sobre seus proprios amigos, chmnarei a 
áttençüo dos meus collcgas para os discursos 
proferidos por S. Ex. na outra c~tmara. 

O nobre presidente do conselho, vendo a sua 
maiori:J,como que revoltar-se levantando-se por 
toda a parte duvidas, si o governo tinha ou nüo 
ruaiorin, tomando as galerias toda a pa!'te nas 

,discussõl!s, havendo uma anarchia completa nesta 
cidade ; S. Ex., sentindo um terreno falso de
baixo dos pés, julgou necessnrio ir ú tribuna 
parn justificar-se perante seus amigos, mosLmndo 
que elle era o J!Omem que mais serviços Linhn 
prestado no parlrdo, que, sendo membro de um 
minisLel'io de conservadores velhos, Linha enca
minhado as cousas para que o partido liberal 
viesse ú tuna e subisse ao poder, que pela direc
ção dada por S. Ex. então aos negocias, tinha 
havido a dissoluciio da camarn.em 1863 ... 

O Sn. Cnuz MACH.A.uo:- Si ellc fez de cavallo 
de Troya fez muito mal. 

O Sn. JACUAUmE:- ... e portanto que um ho
mem que fez tudo isto, devia ser nquelle que 
inspimsse confiança nos seus amigos. 

D'nhi, senhores, deduzo esw conclusüo: o ho
mem que goza de verdadeira influencia em um 
partido não pr·ecisn de justificar-se; impõe-se 
pelos servi~'os de seu p:J~sado, certo de quo não 
lhe ó preciso record:JI-os desde que entre o ho
mem mfiuente e seu p:Jrtido a confiança é reci
proca, e pcr•feit:J a nssimilaçiio de idéas. 

Por·tanto, o nobre presidente do conselho, 
npezar d11s suas aiLns qualidades, se achn em um 
falso terreno, o isto em prejuízo do paiz o de 
S. Ex. ; por,JUO se vô que as paixões parlidarias 
levantam-se por todn a pnrto, como odres de que 
se desencadeiam as tempestades; que n propl'ia 
mag;isLratttru, ern cuju autoridnde o ~overno mnis 
se devin ftmdar, conio garantiu dos airoitos indi
viduaos de seus governados, é desprezada, e mais 
do que isto, perseguida pot· mandões de aldeia; 
que, finalmente, a alta :~dministrn(.'ão c·ommette 
injustiças atrozes pura agradar a grupos, aló cm 
prejuizo dos seus melhores amigos. 

Os nobr·es ministros parece gue eslrnnhnram 
que cu tomns~e ns dures pelos lrberacs do quem 
niio tenho procurnr.iío ; mas j ttlgo do meu dever 
putenLonr a injusiiçn pr·aLicada p11ru com um 
distinclo liborul, pela demissiio do Sr. Bariio·do 
Crnlo do cnt·go de Yico-presidonLc da provinci!t 
do Cenrú ; porque nestu nova situat.,iio cm um 
dos homens mars prest11ntes nnqucllu província, 
como posso dar LesLemuuho, pelo conhecimento 
que tenho dos homens qnc nella exercem maior 
inll uencin. 

Alli nlio conhoi'O, no pnrlido liberal, outro 
ciundiio que dispÔnhL de mnis recursos, de in
fluencia do que o SI'. Bariío do Crato; JlOrque,alóm 
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ile ser um grande fazendeiro, tem amigos muito 
numerosos. O seu titulo lhe foi dado pelo minis
terio i! c 3 de Agosto, de que fez parto o ·nobre 
ministro dn fazenda ; e tenâo sido pelo ministerio 
t~ctunl nomeado vice-prcsidente, foi demitlido, 
pouco depois, certamente por condescondencia 
para com as paixões de pequenos grnpos exis
tentes na província, que reclamam vingant;as. · 

Qnc outro motivo poderia influir soorc o 
ministerio pnra dar aquelln demissiio a um 
co-religionario, siniio o de satisfazer a exigen
cins de algum grupo, desde que o demittido niio 
exerceu o cargo, onde podesse commetter al
guma falta, nem consta que por outJ"O modo o 
âesmcrecesse ? 

O Sn. Cnuz MACHADO:- O caruncho do filho
tismo vai apodrecendo a madeira. 

O Sn. JAGUAniDE:-Võ-se claramente que o 
nobre presidente do conselho não tem força para 
conter os seus amigos, que exigem medidas dessa 
ordem, e n1io se dão por satisfeitos emquanto 
niio as conseguem. 

( Crusam-sc apartes.) 
Para conhecer os motivos dessa demissão eu 

desejaria que o nobre ministro ou algum de seus 
collegas nos désse algumas explicações. Lembro
me de que esse acto foi praticado no mesmo dia 
em que o nobre ministro da fazenda entrou para 
o ministerio; não lhe póde caber rospon>abili
dade, }Jor não ser provavel que nesse mesmo dia 
S. Ex. entrasse em conferencia e concorresse 
com o seu voto para a demissão do Sr. Barão do 
Crato. 

Dem11is, não creio que S. Ex., pm·a satisfazer 
paixões de pequenos grupos, se resolvesse n fazer 
uma politica de corrilho, cujo resultado seria a 
divisuo do seu pnrtido. 

O Sn. JAauÁ.nmr.: :-O nobre presidente do con
selho bem comprehenrle que nesta occasião é 
permittido pelo nosso regimento t/'atar de poli
tica gorai . 
. Antes de tudo, Sr. presidente, direi que o 

nobre presidente do conselho não tom razuo al
guma na pressa que mostra quanto ú adopção. 
desta grande idéa, qu() por S. Ex. foi denomi
nada idéa-mãi. 

O Sn. CA.NSANSÃO DE SrNmnú (presidente elo con-
scllto) : -Por quem? · 

· VozEs:-Foi o Sr. Leoncio. 
O Sn. CANSANSÃO DE SJNamú (presidente do con· 

scllto):-V .. Ex .. estit muito atrazado nestas 
cousas. . . 

O Sn. JAGUAnrnr.::- Confesso que minha me.~ 
moria é fracu, mas o crue digo se passou deste ou 
daquelle modo; foi um membro do governo que 
denominou do mãi essa idéa; portanto,. não hn 
nenhum peccado em classificai-a assim, salvo si 
o nobre presidente do conselho ficou intrigado 
comigo depois que eu disse que S. Ex. não 
era muito moço, e .com essa idéa de miH receia 
passar por avô. 

O Sn. CA.".,SANSÃO DE SiNr~mú (presidente do 
conselho}:- Sou o primeiro a confessar minhn 
velhice. 

O Sn. Cnuz 1\IAclrADO :-O Sr. presidente do 
conselho não gosta de figuras de rhetorica. 

O Sn. JAGUAnrDE :-Aceito· a rectiflcaçuo de 
ser o Sr. conselheiro Leoncio e nüo o Sr. pre
sidente do conselho quem inventou a expressão 
- idéa-mãi. 

Mus, dizia eu, niio vejo razão para pressa.; ao 
contrnrio, desde crue S. Ex. e seus collegas ligam 
a este negocio uma importancia ·tal que o con
sideraram pura e simplesmente como programma 
de seu ministerio, âevem ver que questões tão 
importantes devem ser seriamente estudnd11s e 
que para um bom exito do estudo o tempo será 
o melhor conselheiro, principalmente tendo ha
vido n respeito dessa relorma uma corta efl'erves
cencia nas ruas, que faz recordar os tempos 
agitudissimos da primeira reforma constitu
cional. 
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Accresce a circnmstancin de que essa clemiss1io 
injusta ainda mais nggravou-se, por ter aberto 
espaço para premiar o chefe de pollcin;quo tanto 
concorreu, por sua protecção ás autoridades lo
caos, para que se perpetrasse a celebre carnifi
cina de Tubatinga, que sob os olhos dellas teve 
Jogar; visto que, como recompensa desse ser
viço feito 110s seus amigos, lhe foi conferida a 
nomeação parn vice-presidente, com prejuízo de 
um Jii.Jeral dlstincto, vercl11deira intluencia em 
seu partido nnquella província. 

Recordo-me do que, quando se tratou da pri-:
meira reforma constitucional no Brazil, foi cm· 
uma época calamitosa, de:e_ois de uma revo
lução que motivou a abdicaçuo e retirada do pri
meiro imperador; havia entiio a maior efl'erves
cencia nus paixões, o projecto della foi apresen
tado logo em seguida a essa revolução, em 1831, 
e, todavia, niio so decidiu logo ; veiu para o Se
nado em 1832. 

,.,.···;;,·. ,.; 
O nobre ministro e nlguJts honrados senadores 

tem fall:ulo ·na união do partido libero I, como si 
fôra um só-homem.l\fas, pergunto a SS. E:Exs., si 
o Sr. desembargador BarlJoza de Almeida, da 
Ballia, não é um cidaduo importante, um antigo 
libornl, sempre bonemerito do seu partido. Como 
o puzeram a mnrgem? 

O Sn. DAN"rAs :-E' mng'istrado, e como tal in
compatível. 

u~r Sn. SJ!NAnon :-E os Srs. Pedro Brandão o 
Antonio Euzebio, que possuem tonto mereci
mento, lambem são incompatíveis? 

(Ilct outros apal'tes.} · 
o Sn. JAGUAHIDE :-Si o nobre senador me per

mitte continu~r, promotto não defender mais 
liberaes; occupar-me-hoi da defesa de todo o 
Imperio. (Continuam os ti}Jartes.} Passo a occu
par-mo da cansada reforma eleitornl. 

o Sn. CA.NSANSÃO DE SINUIBÚ (p1·esiclen.tc elo c,gn- · 
selho) :- Jú I Ainda n1io entrou em d1scussuo. 

Todos quantos andam a par da nossa historia 
sabem da agitaç1io que houve em 1831 : os mo
tins reproduziram-se por todn esta cidade. 
houve aquelle importantíssimo motim da Ilha 
das Cobras, tão conhecido de todos nós; foi entíio 
que npparoceu aquelle projecto de reforma con
stitucionnl ; portnnto, o empenho de todos era que 
fosse Jonoo reduzido a lei; o, apeznr disso, só em 
1832 roi" que elle veiu pnrn o Senado. 

Como pois, diante da pequena demora que 
tom havido no estudo da refot·ma de que agorn 
se trata, sobretudo quando a commisslio tem sido 
obrinoada a estudar tantos outros nssumptos sub
mettYdos t\ sua consideração, se tenta accusnr de 
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má vontade ::íqnollos q uo nlío süo pressurosos cm 
dnr parecer? 

O Sn. C;\NSANSÃO DE SIND!IlÚ (presidente de con· 
sclho) :-Qnom já nccusou 'i' , 

O Sn. JAouAniDE :-Tem havido rcclamaçãq. 
E' nestas condicõcs que ou, npeznr de ser o ma1s 

obscnro mcmllro"dcsta cnsn, me jnl:;:o com o cli· 
rcilo de emittir minha opinião, declarando g_u9, 
si me fosse licito aconselhar no governo, pedma 
que fosse decidido esse negocio com toda n 
calma. 

O Sn. CANSANSÃO DE SJNIMDÚ (presidmtt: do 
consclho):-Com toda a calma certamente, mas 
sem demora. . • 

O Sn. JAouAUIDE : - Jú citei urn facto llisto· 
rico ... 

O Sn. CANS;~Ns.Ao DE SrNDIDÚ (presidente do con· 
sellw) : - Qner que hajn desordens, para entiio 
se (azcr a •·cformn ? 

O Sn. JAouA!IIDE :-Citei este facto para lllOf· 
trnr :JUC, apezar dos instantes cla_!norcs cfc·e~tao 
para havc•· toda pressa na adopc.;no da reforma, 
os legisladores daquell:t época deram tempo no 
tempo : o projecto de rcformn roi approvado na 
camnrn dos deputados cm Ontubro de -1~3:1. c a~ 
emendas que o Senndo fez no me~mo J?rOJC~to so 
foram approvadas no anno seguurte, Isto e, cnr 
Julho do 1832. 

E' verdade que tenho visto ::tlgun!l symptomas 
semelhantes nos de 1831; tenho VISto nas ruas 
ag-itnçües assustadoras cm manifestações. cont1·n· 
rias nos nobres ministros; c as tenho V!sto eopr 
reprova~üo minha, porque entenclo que 1sso nao 
é meio· leg-itimo de opposição, nem de deitar 
abaixo ministerios. _ . 

Tenho notado algumn cousa mais, c cnt~o Isto 
tom li""nnito com a reforma, c ó que no d!ll cn1 
que elln fÓi votuda na outra rumara, e~ ta se achava 
cercada de baionetas, sendo que sume.nte pela 
presen~a dcllns tinhnm cessado a anarch me as qs· 
trepitosas uwnifestatües, que durante tllg~ms d1~s 
honvc nas n-aJcrias e arredores do respecttvo ech· 
ileio. "' . _ 

Ora quando uma lei ó votada HCStas condi toes, 
quando tanta cousll jft se tom dito dessn Cttm::tra, 
até por boca elo Ulll ox-collcgn elo nobre presi· 
dente elo conselho, quando muito, J?nrece-mc q~e 
nüo ha moth'o tle pressa, no contrariO é nocessar10 
que esses factos fiquem em esquecimento,. para 
que com toda serenidade c iscntã~ de an1mo o 
Senaclo possa deliberar n 1:11 respctto. 

0 Sn. CAN,; •. \X:<\o DE SINJltuÚ (prt:s~tlmtc dq 
COIISOllt1):-V . .li:X. OSCJUl!~C que O Jli"OJCCtO fOl 
roprescntado com 7ü assignaturas; portl.\nto, desdf.! 
suo ori"·ern estnva npprov:1do. Como d1z que foi 
nrrancnclo velas b~iono,us? 

O Sn . .TM1UAnim•:- O facto ó este: no din em que 
roi :tpprovadn cstu reforma, n can~nrn ~e nchava 
•]et•cndn de baionetas c stw5 gnlcrms so cm pro· 
~ençn d!!llns hnvinm emnmjecido. Diz Cicoro .suú 
stritlo,·c a1'11101"ltm silent leges; por consegumte 
nstn lei pnssou del.mixo do c,;tridor das nrnuts nn 
!)hrnsc do orador romano. 

0 Sn. GANSANSÃO DE SINJliDÚ (pl't'Stcltmta elo con· 
sal/to):- Qnnndo v. Ex. viu isso"! 

O Sn. J.\GU,\IIJDr::: -W a verdndo. 

O Sn. PAn.~:>rAGUÁ: -E' urna figura de rlieto· 
rica. 

O Sn. JMlUAlliDE : -Si V. Ex. consulta r o 
mnppa da fort'a distrilmida nesse dia, hn do vcri· 
ficar que as gnlorins dn camarn c a propria ca
maru estiveram debaixo dessa pressiio. 

0 Sn. CANSANSÃO DE SJNIMUÚ (]JI'esidente do con
selho) :...;.·.v.. Ex. nega que o projecto foi apre· 
sentado coin 7 5 nssignn tu r as ? 

O Sn. JAGUAniDE :-V. Ex. não pó de conte;; ta r 
quo se I evnntou contrn e!le gramlc opposicüo. 

O Sn. CAN5ANSÃO DE SINiliDÚ (P1'esirlmtte do con
selllo) :-Quando 'i' 

O Sn. J.\GUAUIDE:- Li muitos discursos, c niio 
cramdc conscr~'ndores, eram de libcrnes. 

O Sn. CANSANSÃO DI~ SrNuruú (p1"esidente do con· 
sellto):- Muito poucos. 

O Su. Cnuz liiAcrrADO:-A coinciclencia ó exactn; 
a inf!t1encia sobre n votaoão é que contes Lo. 

O Sn. CANSANS,\o DE SJNrlmú (JnY:sidentc do 
conselho) : -Mns a forçn do argumento cstit tod:t 
:thi. Isso foi na ultima votat;iio; e as anteco
dentes? E' uma nsserçüo menos exacta. 

O Stt. JAGUAlliDE:- O quo acabo de dizer, 
Sr. presidente, tem rcln~ão com a eonvenicncia 
de to da a demora deste negocio .•. 

0 Sn. CANSANSÃO !JE Sllmrnú (p1·esidente elo 
conselho):- Pois o goYoi•no não pensa assim. 

OSn. JAGUAnwE:- ... c cu.não posso deixnr 
de nprovciwr ::t occasiiio pm·a emitlir ligeira
mente minha opinião sobre elle. 

A elei~'iío directa, que os nobres ministros pro· 
movem corn tanto nfan, adoptando a realizatão 
dessa idéa como progrmnma de sua vida minis· 
teria!, depende simplesmente ela alteração do 
actual processo eleitornl, de votnr por dous gráus 
para novo moclo de exprimi!· o voto por um só 
grnn; mas os.>11 altera(."ão só por si, niio impor
tando g-nra ntia clu indcpendonciu do votante, nem 
ncüt·to nu escolha do representontc, mo 11arccc 
objecto tiio pequeno que j:imnis devia constituir 
um prog-rumma do governo. 

Assim pens:mdo, Jumento quo os nobres minis
tros, deixando-se levnr po1• uma id<'a (jUil por 
nlgum tempo ag·itou os .espil'itos, como simples 
jog·o entre os purtidos, mus CJUC jú não os agita, 
J h o tenham dado umu importancin qt1C e!Jn não 
JllCI"CCC. 

0 Sn. CANSANS,i:O DE SIN!liDÚ (ZJ1'esidtmte do 
conselho) :-E' um prog-rnmnut c umo reforma 
que espero V . .l~x. concederit. 

O Sn. JAGUAUIBE :-E aindn mais lamento, por
<JUC n rei"G>rnw, conw os nobres ministros a rtue•·cm 
realizar, niio tem nnda de Iibernl, visto que, ele
vando o censo, como o projecto pretende, res
triu"o-se muito o direito de votar. Esta reforma, 
portanLo, pú<le sct· turlo quanto quizercm, mono~ 
Jibernl. Niio é tam!Jcm idú~ tle particlc, nlg·um 
excl usivamente,llorrtno tanto conscrvndot•cs como 
JibeJ•nes [](,sejam rtue a olt)i~·ão soja nnJ.C3 de um 
"'rúu do rJne de tlous c vice-vcrsn; uma re
formo destas, portanto,' nlío pó de ser bundo!il'u de 
um partido. 

O Sn. CANS.\N~:i:o DI' Sr:;muú (J11'esitlcnta tio con· 
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sellto) :-Tmlio melhor, porque dú csporancas de 
que 11 reforrnn se faça. 

O Sn . .T,\GIJADIIJE:- J\g'OI':t a mínlln grnnde 
quostiio é SllbCI' si nm tnl modo do voto r pó de ser 
npplicnclo a um pniz nas condições do nosso? 
Concordo que olln seja conYoni~nto cm um pniz 
em f{UC os cidadilos. estejam tiio illLis.tr·Ddos que 
cnnlw(;mTI as nntnbilidad,!s do sou pnrz o possam 
discrimin:rr qunes ar{ueJIAs que mcreçnm ~cr dis
ting-ni•los com n clciç:io populm·. Em um pniz 
nestns condil;ões, convenho em r1ne esta fúrma de 
clcinão sejn n me/ hor. 

MÍ1s é ii1dispensnveJ que os eluitores estejam 
no caso de fuzcr a cleiçuo por este metllodo. 

O Sn. CA:'OSANSÃO o r;: SrNDlDÚ (p1·esidcnte do con
sel/w) d:i nm apn1·tc. 

O Sn . .TAaUAnmn: :- Quando dig-o, senhores, 
que o nosso pniz niio cstü ainda nesta;; condiçõ~s. 
JHlda mais fnço do que dizer n purn verdadl!. Quem 
niiosnbe que 111Uito mais de rlous terços dos hnbi
tnntes deste Imporia niio snbe Jur? 

Como é, p11is, que cm um paiz nestas condi
ções dnis nos seus habitantes o direito de eleg-e!' 
dircctnmente os seus leg-isladot·es? Niio se vô que 
Jw nisto umn impossibilidadP., visto corno os elei
tores de rnuitns comn1·cns onde nfio houver 
quem ostcjn na nlturn de s_c1• eleito, ou hiio ~e 
dnr sons vo.tus a 'l ucm os nua moi'Oçn, ou SIJI'VIl' 
de instrumento dt1que!les que lhe indicnt•cm qual 
o c:mdidnto em quem devem vota!'? Assim, em
qunnto o pniz niio fór devidnmentc i!.ustriiCIO, ou 
devo con tiuunr o systemn actual de votnt;iio por 
dous gr:í us, ou os ]eg-_islndores .h ii o de co!ll'essar 
que exigem du maJOria dos eleltOI'CS um lmpos
sivel. 

O Sn. CANS.\.XSÃo DE SLNnruú (presidente tlo 
COI<SClfto) ;-Qunl é? . 

O Sn. JÀauAnme:- O de exigir de homens ig-no
rantes do in:crior do pniz, que uno conhccP.m 
mais do que ·a~ habitantes do sua frcgnoz1a, o 
encar"'o de escolher os depn·tados e senadores, 
lionr·as estns n que ni10 póde nspirnr nem um 
dos cidudãos fiUC ellcs ..:onhocem. 

O Sn. PAUANAGU,\: -1\Ias o nobre scnndor já 
nprescutou 0111 out1'a occasiiio enwnda excluindo 
os nnalphaüutos do direito de ''otnr. 

O Sn. JAaVAmne: -l~' exacto, e permnn9ço nn 
mosmn opiuiiio; mns pOl' o1·a me ostnvn refor1~do a 
ig-norunt•··S <JUC sai!JDtll ler ç c~erC\'ÇI', pqrs, J:!ll 
maioria dos casos,nuo bnsta n mstrucçuo prmwrw. 
pa1•a hnbilitnl' o cidadiio :i conbec!::r qi!_!ICS _os 
llrnzileiros aptos !'al'íl exercer fnncçocs tuo dif· 
ficeis. 

O cruc tenho dito, Sr. pNsidonte, é fm~dado no 
conhecimento r1uc tenho do nosso pn1z. Vou 
ngorn cit:•r umn uuloridade qu,.o de modo al_gum 
devesct·~uspeitn; JlOt'<ltwnto, zwo obstant_o cllzur
so que esta gern~mo ni1o conhuco o que o demo
crncin modet'1w, ou I'Oiiro-mo no nutnr do uma 
obra intitulnda-Democi'Ucin Contemp!lrnnen,
quo CI'Oio vnlor o III Os mo qne clomocrac111. modez:
nn. O autO!" ti o 8r.Benua·e o sua ob1'n fo1 publt· 
cada em Pnriz, em :1876. 

c E' n nnt'ão pouco :Hliantndn, siio os .~cus 
mernb1•os ponco instJ·uidos, om 11ma pn!nV1'a, 6 
11 ig11orancia fJLW prcdo11dnn :dnrlu nella "! 

"Parocu enttiOtJUO a eloiçiío deve-se l'nz,l· por 
dous grrius. 

c A mnssn clcitontl, niio ncbnndo-sc cm estndo 
de nprechr dil·ccwmentu po1· si mc~ma o 1uerito 
c o valot• de cada cnndidtltO, rcd uz seu papel a 
uma funcçiio mais simples o melhor npropriada 
:t suns nptidõcs: os eleitores esculllem ontr·c si 
um delegado sobi'C 10 ou sobro iOO c llle con
ferem o direito de designar, po1· sun vez, o de
legado que é chnmndo u precncllcr as fLLllC(;ÕCS 
de representnntc do povo. 

• Si, uo coutnrrio, :1 nnfliio é sufficientcm•:nte 
adinnt..da, si,ao men .. s o núme1·o de cidadiius os
clurecidos excede o dos iguonmtcs, c si sobretn
do,cstu namro é fort.c1uen te dom inndn do c~ pi ri to 
de igualdade. en ti1o o sull'l·agio uni versnl directo 
deve ser p1·efe1·icto. • 

Da cit.1çiío que aenbo do razor resulln 'I ne, 
na opiniüo do autor de uma o!Jrn de democrn.cia 
modeJ'Dtl, a eJoi~•íio dirocllt sómente púclc ser 
admittida por uma nnçiio rruc j:í disponhn do 
arando nuinntnlllento intellecturd, cnso cm fJI.lO 
infelizmente mio se acha niudn o J31'11Zi/. 

'feudo citado as palal'r:ts com que aque!lc cs
cripLor exige corno condi~<fio indispensuv~l o 
adinntnmento iutelfectmd j1ara que po~su ser 
nd111ittido o sufi'ragio dir,•c.to; JlC{'O permiss1ío 
p:1rn ler um out1·o trecho do mesmo n1.1tor, onde 
cllc I' z saliente CJ!lC sum bons costnrucs, firmeza 
e verdntleiro esp1rilo politico, júlll:trs urna nn~iio 
poderá consegnir os melhoramentos de que Jli'C· 
cisa, rdndn mesmo qu;•udo si1bi:•s c optimns 
sej:•m suas leis. 

U trecho 11 que me refiro é o seguinte (lê): 
• Todo pndct• tem nece:<sidudc de um con

tl'aste, nws não é em elementos f:tcticios ou es
tranhos no JUPsmo puder que convem Jll"<•curnr 
ntluello cont1·ustu, c sim lú onde existe reulm~nte, 
isto é, no seio dn nactio. 

• Mas a nação ngo volc sintio por seus co~L!l• 
mes, sua snl:iedorin, sua lll'lnezn, seu esp1r1t0 
politico, sua virtud•!. 

c .E' o fJJle faz dizer (!0111 tanta r~ziío que um 
poYO tem sempre o governo que clle me1·er:c. • 

Do que :tCnuo de lêr vu-se que sem· grande 
adiunt:1mento moral, sem \'irtudes civic:1s rla 
parte de um povo, Jllll'n quem siio foi!ns os leis, 
é baldado o csforco de l'Ol'ormal-ns, visto que 
a h i o csfoi'CO deve consistir em rcl'ormar autes 
os costumos.do que ns leis. 

Deixo de (CI' O ((UO IIIJUOlle OSCI'iptor diz :linda 
em conllrn111çiio de,;ta assci'Çiio, parn niio lomnr 
muis tempo no Senado, comluomorni'Oi cm l'esLtmo 
os fuctos que olle citn, c siio: que cm I\unw, no 
tempo e111 que Cincinnato ronnncinvan dicttrdul"ll, 
(Jl'llpllrnvn 11 libe1·dad•! parna nação, no pnsso que 
depois, (junndo Sylln deixn\'11 o podPI', em vez 
de prepnrn1· o terreno· Jlltl'll alili••rdrHI(), Jli'OJlll· 
rnva-o, contrn sun vontade, pra·a a suuirla dll 
Cezur, facto que o autor cilado considuru como 
com•wo do um ser v i lismo soculat·. 

Sondo este o resultndo dn confront~IÇiio cntr<: 
Eis oqtti o quo diz Ben nre (lê): 
c Qttnndo cx:•minn-se sob que fórma deve-se 

exercer o su!ft•ngio unívcrsul 1 e~cont!'!llll•Stl clous 
systnmns diJ!'I.:I'entcs: o sufirng-u? do doa,ts. ou 
muitos grám\, c o s1.1lfrngio unn'ersnl du·ecto. 

o po1•iodo que ~uccedrm ú Cincinunto o o qnc sue
cedeu ti Syllu; no pusso r1ue no tou1po dc~to hnvin 
nns lois mniot• som ma do olellloutos dc:nocrnticus, 
porque oxistinm as leis licininmws, todas em !a· 
vor do povo; cntiio pcrg·mltn nqu()JlO escl'iptor : 
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314 ANNAES DO SENADO. 

porque n abdicncão de um favoreceu a liberdnde 
e a dn outro f:~eilitoLt o servilismo 'i' 

E' que no tempo do primeiro vigoravnm ns 
virtudes cívicas e no do segundo achavam-se per· 
vertidos os costumes. 

SI'. Jli'Csidcntc, tenho ainda muitas cousns a 
dize1·, :is quaes Jip;o alguma importuncia, rnns 
sinto grande vexame em cansar por mnis tempo 
a nttenç~o do Senado. quando ou"'o soar a hora 
final do nossos trabalhos ele hoje, e; pois, sento-me 
reservando-mo o direito dll fullar duas vozes. 
Tonho concluído. (.Muito bnn, nmito bom.) 

A dis!lussuo ficon adinda pelo horo. 
Retirou-se o Sr. n1inist1'0 c<Jm as mesmos for

malidades com que J'ôrn recebido. 
O Sn. PRESJDE:!'1Tc: deu para ordem do dia 21: 

:l. n parte (até ás 2 l/2 homs). 

Discuss1ío do parece1· dn con1missão de consti· 
tuiçuo sob1'e n eleiç1ío do eleitores cspcciacs a 
que se Jn'ocerlou em diver:>ns p:1rochins da pro· 
vincia de Minas Gernes. 

2. • di~cussão ela Jli'Oposiç1ío da camnra elos Srs. 
doput:ldo:> do corrente anuo: 

N. 223, concedendo dispensa ao estudante 
Arthur \Vnldemiro da Serra Belfort. 

Continu:u:ão da 2.• discus~ão do art. 2. 0 do 
projecto do lei do orçnmento para o exercício do 
:1.879--1880, rolntivo :is despesas do ministerio do 
!ll'lpcrio. 

2.• tJm•te ( âs 2 1/2 lwras ou antes). 

3.• discussão das proposi~ües dn camarn dos 
tlepuladus dn cononto ::mno. n. 220 .. autol'iznn
do o governo a conceder ao padre Fnmcisco Joiío 
do Azevedo, lente substituto de geomelrin e nri
thmeti<-a do Collegio das Artes e p1•orossor de 
g-eomet1•in no Arsenal de guerra do Recife, um 
a uno elo I icen~a. 

N. 208, nutoriznndo o g-overno n mandar nd
mittir D. llfarin Adoiia de Oliveira n exame do 
curso de obslotricin da Faculdade de mcdicinn 
do Rio de Janeiro. 

N. 2á8, ele I877, consillerando D. Rita Mag-gessi 
Pinto aptn parn rocoiJer o meio soldo do seu fi. 
n:tdo marido. 

2." discussuo dos projecto> elo Senado, do cor· 
rente anno : 

Letra ll, declarnndo que seri:ío considerndns ele 
seglLnda entrant:ia as comarcas qne nctnnlmuutc 
slio de pl'imeira, cujns sédes, ou estejam em 
portos sorvidos 110r vapor ou scjnm sitnndas a 
monos de üO kilomctros do vins fe!'l'eus. 

Leti·n li, declnrnndo qno o f:11'0I' concedido 
pela Jot de 22 de .runho do I8GG é extensivo :.is 
lillws do~ officincs do oxer!Jito c da m•mmln t'nllo· 
c idos antes da Jll'Omnlg-a()~O dn rnesmn lei. 

:1,• discnssfi•) d.o projecto do Scnmlo, lot1•a I, 
do col't'ente nnno, declnrnndo que as pensões con· 
cedid:os JlOl' se1·viços relevantes nos SCI'I'idores tlo 
Estado, cm ~un v:da, niio ,;o suspendam, fJUUOS· 
quer qno SOJ:om os cnr:;os quo O!JCU[Iem. 

2." di,;cussiío llas proposi~·ües du cumarn dos 
,_h,plt!.nriD~ 

N. 186, opprovando o contrato colo brado poJo 
goVOI'UO com n Ama::on Stemn Naviuation Com
pauy, Limitcd. 

N. 202, m:mdnndo que ns disposições do de
creto n. :1236 de :15 de Julho do :18üti se fnçnm 
extensivas aos dem~is empregados da carnara 
municipal.. 

·· Lovnntou-se. n. sessão ás 3 horas da tarde. 

1'11ES!DENCIA DO Sll. VISCONDE DE JAGUAUY. 

A's H hOJ'ns dn manhã fcz·sc a c!J:nnndn c achu
rnm-so presentes 26 Srs. senadores, a snber: 
Visconde de J:1gnnn•, Dins de Cni'Vnlho, Cruz 
Maehauo, Bnriio do Mnmnng-unpc, Viscondu de 
Nicthcroy, Chicharro, llnri.io du Lag-unu, Viseonde 
do Abueté, Bnrros llnrrcto, Vi:<condcl ele Murittbn, 
Junqueira, Lniz Curlos, Jng-nnribc, Correia. 
Barllo de Cotcgipe, Candido :Mendus, Uib'"iro ela 
Luz, Pnes de 1\Iendon~a. Leitfco da Cunhu, Dnntns, 
J,oi.io V.Jilozo, Pnrnnngmí;'l'cixeirn .Junio1·, Cunha, 
Figueiredo, Antão o Barão de Pirnp:cma. 

Deixnrnm de compurcccr, com causa pnrtici
pndn, os S1·s. Visconde do Rio Br:mco, V1pira da 
~ilva, Silvcim da 1\Iot:n, Nnncls Gonçalves. Diu iz, 
Sinimbl'i, Jaflo Alfredo, Afl'onso Ccl~o. Uchôa Ca
valcunti, Barlio de 1\Iaroim, Co11do de Bncpendy, 
Duque de Caxins, Diogo Velho, Fnnsto de Aguinr, 
Octnviano, Silveira Lobo, Almeida e Albuquer
que, Godoy, Fe:·nandes da Cm1hn, Snrnivn, José 
Bon i facio, l\IurqLlez do Hen'al e Visconde de Bom 
Retiro. 

Deixamm de corilpnrecer, sem cansa pnrti!lipn
da, os Srs. Durão ele Sonzu Queiroz c Visconde 
de Sunssuna. 

O Sn. :1. 0 SECRETAnJO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officios: 
Do ministel'io dn justiça, ele 19 do cor:·cnte 

me?., communicando, om resposta ao do Senado 
do lG, qLle exigiu com urgoncia côpius dos pro
cessos instan1·ados contJ'a os autores dos atten
tados commettidos cm Dotucntú, Rio Novo c S. 
Luiz, da prol'incio do S. J.>nulo.- Inteirado. 

Do ministerio da mnrinha, do igual dutn, re
mottendo o antographo sanccionado da rt!solnção 
da ussembléa gero!, nuto1·izrmclo o governo a 
mandai" admittir o cstud:mt<! Olympio Thompson 
n exnme dus materias da L• eadeirn do 2." anno 
do curso lin E~coln de mnrinha. -Ao nr<Jhivo o 
autogra1iho, commuuic:mdo·sc ú outra camurn. 

A's 11 e mcin horns da manhã o Sr. Prosidonte 
dcclui"On quo nlio podia huvor sessão pot• falta 
de nnlllOl'O do S1•s. senadores. 

Declnron mais que n ordem do dln pura 22 OJ'n 
a mcs:nu j:í designadn, c convidou os Srs. sena
dol·es [Woscntes pa1·u se occn['urern com Lrabnllws 
uas commi~sües. 
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SESSÃO EM 22 DE AGOSTO. 3·15 

l'nli:SIDllNCJA DO sn. VISCO:\'DE DE JAGU.o\.UY. 

SUliMARIO. - Ex.rammN'rF.. - 1~mantlns appro\'ndns pela 
camara dos deputados 1i. um credito allorto uo minilitodo 
da ngricnltnrn.- Quntro pareceres :la Sonnllo sondo um 
sohrn ns acr.ns oJoitol'nos dn oloicão u. quo s~ procodou 
cm l\rarw.11nu, provincin do MinnM, outro soiJro nm CI'Odito 
aborto ao minJstodo da mnrinha, o o toJ•coil·o o lJIHli'LO 
H•·hro n nmtrJculu do 11111 ostntlnnto.- O omprostirno do 

~~~0~.:'f~fq~,g;;!~'1f~rÍ1i~n~§~;iào ~~~c,':,i~~N~r~ua~·r~ix~~d,~~ 
Rot1 rada do J'CHJUOrimont•>, - i ,u l'AHTG I>A onn"M no lHA.. 

p;;.~~oOil~'i3ad0cg:~~~~~ o~po00~~~~S~i~1J~~~A~f.[~r1~8f~ ~~g 
csLudnnto ArLhnr 'Vai,Jomiro do Sorru DoJJ'orL. Approvação 
om 2,u c1iscusslto. DisponsiL do intol'sLiclo.- Urçamonto 
do lmporio. J>jscuJ'.SOII dos Srs. Lo Hão da Cunha o li ondas 
do Almohla. 

A's H horas da manhã fez-se a chamada e 
ncharnm·se presentes 23 Srs. senadores, n saher: 
Viscnnd<~ de Jugunry, Dias de Carvalho, Cruz 
l'r!nchndo, .Barão de Mamnngunpc, Visconde do 
Rio Branco, José Donirncio Luiz Cnrlos, Lciio 
Vellozo, Vi. il·a da Si:va, Chichor,·o, B:~rão de 
-Cotegipe, Junqueira, Bnrros Dnrreto, Duriio da 
Laguun, Co1-reín, Ribr;il·o da Luz, Visconde de 
Abaeté, Bnri:io de Pirap:una, .Tap:uuribe, Alfonso 
Celso, Diniz, Dnntas e Diog-o Velho. 

Deixaram lle compare\:er, com causa partici· 
pnda, os Srs. Bnri:ío de 1\raroim, Conde de Boo
pendy, Duque de Cnxh1s, Fnusto rle Aguiar, 
Octavi:,no, Silveira Lobo, Almeida c Alhtlfill<'l'fJUe, 
Sm·n iva, 1\farqucz elo Hot•vnl, Fernandes d11 Cunlw, 
Visconde de llotr, Retiro c Visconde de l\Iut·itiba. 

Deixar:un dn comparecer, sem causn partici
pada, os Srs. Bat•iio deSonza Queiroz c Visconde 
de Suassuna. 

O Sn. J.. • SECUETAmo deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 
Officios: 
Qun tro do ministerio do Im per i o, de 20 do cor

rente mez, rcnwttendo os autop:t·apllos sonccio
nndos dns resolnoües dn nssemiJJéa geral, rela
tivas 'i 1 pensões concedidas no padre 1\lauoel 
·Corrên de Figncircdo c no cidadiio fmncez Charles 
Decot·io; nos exmncs de Dina de Oliveira na Fa
culdade de medicina do llio de Jnneiro o de 
Ednardo Augusto Nogneira de Cmnnrgo, na de 
direito de S. Paulo, e ii liccnoa do auxiliar da Di
bliothecn Nacional, Antonio Gonçalves Piragiba; 
'i matt·icüla dos estudantes 1\Tartinho Corrên de ~á, 
Josó Antonio de Azevedo Vianna e Jovino Odilon 
Costello Branco na Faculdmlc de medicina do Rio 
do .Janeiro. c de Joaquim Isr:ICI Cisneiro na de 
medicim1 da Bahia.-Ao arcltivo.os untogrnilhos, 
COilllllUniCI\ndO·SC á Onlra CallHll'll. 

Do ministe1·io da jtlsti~n, de igual data, infor
mando, cm rm;posta ao do Senado de 18, acerca 
·do juiz municipal Ignucio Antonio Fermmdos.
A quem fez-a requisi,õo. 

1Jo :l. o secretario da "camara dos Srs. depu tu dos, 
d~ 2J. do corrente mez, remetteudo as sognintes : 

E~lENDAS 

Approvadas pela cnmaru dos deputndos :í pro
posta do poder executivo que abre ao ministerio 
da ngriculturn, commercio e obt•as publicas um 
crcdi Lo suppiQmontat• e cxtrnordinnrw dn qutmtia 
llo 6.0iO::lOO,ji009. 

• Acrescento-se no Jogar competente: 
• A asscmblén geral decreta : 
• Art. L • ( Como está na proposta. ) 
• Art. 2.• Substitu::t-so pelo seguinte: _ 
• O ministro c secrctrrio do Estodo dos Nc

p:ocios d:i fazenda é autorizado, na dc!iciencia 
-dog recursos ordinm•iog, :1 realizar as ncccssnrias 
opcroçües de credito poro cxcct<ei:io da presente 
~- . . 

< .Art. 3-_. (Como está no proposto.) 
• Pn.;o da camara dos deputados cm 21 de AgostÓ 

de 1879.-F-redt.wico A. de J1lrnelda, L• vice
presidonte.-.Tosé Cesat·io de Fw·ia Alvim., L • 
secretario.-11!. Alves de Araujo, 2.• secretario. 

• Augustos c dignissimos .Srs. representantes 
da nação. · 

De ordem llo Sua l\fagestadc o Impcrodor e em 
cumprimento dos §§ á..• e o.• do art. á..• da lei 
n. 1)!!9 do 9 de Setembro de :1850, venho apre
sentor·I'OS o seguinte 

Proposta .. 

Art. 1.• E' aberto no ministcrio dos negocias 
da agr·iculttlra, commercio e obrns publicas 
um crt!dito supplementnr e extraordinario da 
qtwnLia de 6.910:10915909, que será npplicado no 
actuo.! exercício :is rlespesas da3 seguintes rnbri
cas do art. 7 .• dn lei u. 2702 de 20 do Outubro de 
:l8i7, pela fórma que se segue: 
9.• Illt~minaç1io publica....... :126:077~0~ 

:lO. • Garantia de juros ::is estra-
das de ferro. . . • . . • . . . . . 3119: 303~801 

H.• Estrada de ferro D. Pedro II 833:6531>~37 
1.3. • Esg-oto dn cidade;......... tiil-7:01:!5;51170 
:111. o l'efeg·rn phos ... .-. . . • . . . . . . . ti20: 023,,il36 
:15. • 1'errns pnblicas e colonisa-

não. . . . . . . . . . . • • .. . . . . . á. .1157: 778~298 
20. • l~abrica de ferro de Ipa· . 

nema....... ... . . . . . . .. . 75:2J.8,$36il 

6.9:10::!09,ji909 

Art. 2." A ·presente lei fará porte da do refe· 
rido exercício de 1878-1879. 

Art. ?·" Ficam revogadas as clisposi~ües om 
contrai'tO. 

Rio do Janeiro em 20 de Junho do 1879.
Joiio Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.-A' com· 
missão de orçamento. 

Tendo comparecido mais os Srs. Sil\·eit•n da 
l\fotta, Leitiio da Cunha, Pnranag-u:í, Paos do 
l\lendonçn, Uchun Cavnlc:mti,Mendcs de Almeida, 
Visconde de Nicthcroy c Nunes Gonnnh·es, o 
Sr. Presidente nbri11 a scssiío. • 

Lornm-se as actas ele 20 c 21 do corrente mez, 
e. niio hnvendo fJUem sobro ellas llzes;e observa
"ües, foram dadas por approvndns. 
• Compnrocermn depois os St·s. Sinimbú, Tei
xeira Joniot·. Antão, Godoy, Cunha e Figueiredo 
e Joiio Alft•edo. 

O Sn. 2.• SJlCnETAnro leu os seguintes 
JJa rcccrt"S. 

, A co mmissão do constitt1içiio, tendo exami
nado ns actas do olei(.'iio a que se procedeu pnl'n 
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eleitores na cnthed1'11l de 1\f::trinnua, n iO do No
vembro ultilllo,vcriftcou que n••lla foram obsor
vad:~,; 11S fornwlitlutles subst:wcines ; portanto), ó 
de Jllll'eCC I' ; 

• Tem-se pot•miltido aos estudantes do phur
maciu o que pro tende o supplicanto, o, pois, é a 
commissão du Jliii'Ocer que soja discuttdn e np
provuda a refct•idn proposiçtio. 

• Saln das commi~sões em 21 de Agosto de 1879. 
-J. D. Ribeii'O da Lu:::.-Jlf. F. Correirt. 

• Qn•~ scj11 npprovntln 11 elcit:;tio de eleitores da 
cathedt•zll · tlc 1\Iarinnna dn provinein ue Mi nus. 

• Sala da~ commis.;õcs cm 20 de Agosto de 
i879.-L. A. Viéiw dtt Silva.-/JaJ·ão de Cote-· 
[Jt]J".-C. Mc11des de ~llii•Cirla., \'Cncido pel11s rn· 
zoes expo,:Las no parecer dns clci~•õcs da proviu
aia da Bahin. • 

• A' commissiio do instt·uct;ão publica foi pro
seu te a proposi<;zio n. 102 de 1 de Maio ul twto, 
onviadll..Jlela cumara dos depu tndos, quo nuto
rizn o governo n pet·mitlir que o estudante ex:
terno da Escola do marinha, Frnncisco Casar da 
Costn 1\Ien des, ftwn ex:a me dns mn to rins da 2." 
cndoira do 2.• a mio do curso dn retet·ida Escoln, 
para poder matriculat•-se como interno no 3.• 
anno. 

• Foi lll'e~cnte z'1 commi•stio de OI'ÇIIlllClllo n 
propo;;içiio n. 2i0 de H do cotTente mez, o cn
viacln peln cnmnr11 . elos deputados, qne nl•ro no 
ministerio cln marinhn um credito do 0:53;J15:J88, 
par .. prognn1•.mt . ., da~ p;t·atiftcn•:üc~ que pot· lei fo
rem· dcviuns nos empt·c:::ndos cl11 Hepnrt;ção Hr
drngraphico nos exot·cicios rle 1877" 11:!70. 

• Constn elos documentos que acompnnllnm esta 
Jlroposiçiio : 

• I .• Qtw n Uepnrlição tlc liydt·og-rllphia foi 
crcnd11 1wlo regulamento n. Gl:} ele 2 de Fe\•e
reit·o de 1876, cm virtude ele nntot·izao:'to concc
ilidn n11 2." pal'te do m·t. 220 da loi n. :2632 do 13 
de sr,tem!Jt•o de -11:!75. 

• 2. o Qtle na tuiJo!lln que ncompanhon o reCo
rido t'CA"tllnmento, r .. mm mnt·cmlos os vencimen
tos dos crnpregndos milit,.rcs o civis d<!~Sa re
pnrtição. nn irntwt·tnncia tle 9:8ii0$, inferior 1Í 
antoriznun por lei. 

< 3.• Que, devendo ~er p:•gos pela veJ•ha-FoJ•çn 
naval- aqnelles vencimentos, como tl exprelsso 
no suprnci1.11dO .ll't. 2.0 da lei n. 2G32 de 1;; elo 
Setembt·o de I87ii. dcixarnm elle~, por esqueci
mento, ele ser Juenciou:Hlo~ nns tnbellns cx:plicn
tiv:<s dn despesa tla rt•fet•itht verba, e por e~sc 
motivo expediu o mini~l.erio da mat·inlw o 11Yi~o 
elo 1. o de Mnr~o tle 1878. rnmulnndo suspender o 
nbono tlc semolhanlcs vcncinwntos. 

• (>.• Que, ~ttspcnso o refot·irlo n!Jono de venci
mento~. continunrnm n SCJ'Vit• os resptwtil•os cm
preg·ndos. 
· ··A' vista do exposto, entende a commisstio que 
os ernprilgndos de qnc se trntn tem incontcstnvcl 
direit•J 11 hnver dos coft•cs publicos os seus ven
cinwnws, visto tci'Cm cnntitluado a prestnr os 
serviços detcl·tnir.adJJS no respcel.ivo rcgouln
mcnto, e fJtW a somm11 de 0:.533,5J:J8 t•eprcscnta 
cxllctnm.,ntcl os que elll'S dotlmt·um do perceber 
nos exercícios de ·1877-1870, conforme se vu ela 
eontn que se cncontt·n cntt·e os documentos. 

• Pot·tnnto, é n mesmn t.:ommissão de par~cer 
que seja discntidn c ttpprovadn n sollroclitn pro
posicüo. 

• Sr,l:• dns comrnissões, 20 de Agosto do i8í0. 
-J. D. Rib,•ii'O da. Lu::;. -Bal'liO de CoteoiJm. -
Ba.JTos IJW'I'cto.-J. A.nltio.-..;l. Leitão da Cunha. 
-Sih•eil·a d 1 Motta. • 

• A commissiio de instrnc(.'iio publica cxnminou 
a propnsioiio n. :lli ele H dll Julho ullimo, en
viadn pela c:~nJ:ll'a dos dPpntndos, fJ uc lllltOt'iza 
o 1.10\'ernn a mnndat• ndmillir n oxamc dns mn
torins do 2." unno dn J~n,·uldndo de mcdicinn do 
ltio de .lancit·o o ostudante Luiz Dnnrtc Pereira 
Junint·, rlcpois dn approv11do em nnntnmia. 

• Dos documentnsjuntos:\ Jli'O•Josição sovct•iflcn 
que o snpplienutc foi npprovndo Jli!S matcJ•ir•s do 
1. 0 nnno phat·mnceutico o que só lho f:•ltn prcstat• 
oxnm•.• do unntotuin, purn COI11Jlletur os estudos llo 
f. o armo modico. 

• Comqnanto não ncompnnhnssc a esta propo
si<;ão cloc~ll11ento nlgum. ent~ndc a commissão 
que, autot•tznndo e lia só mente o exume das mate
rias da 2.• cndeirn do 2.• nnno, por ter sido 
appro\•ado nos dn 1." cndeira o cstndnntc a tJUO 
se t'l!fcre, eleve-se deforit•·a sua IH'Clenof•o, o que 
niio importa, na época actnnl, nnntlllat· ojulp;n
mento dn uwsn do cxnme <JUC prcstort o mesmo 
cstndantc no 11m do nnno pt·oximo [lllS<ado. 

• Portanto, é de pllrccct· que seja discrttidn e 
approvncla 11 soiJreditn JH'opo,-icão. 

« Snln dns commissões, :::1 àc Agosto de :1879. 
-J. D. Riúeh·o dtt Luz.-Jll. F. COI'I'eia.• 

Ficaram sobre a mesa com os pareceres n qne 
se referem, indo, entretanto, a imprimir. 

O F.l\ll'IIF.S1'Dr0 DE 50.000; 000~ E O DANCO DO DHAZ!T •. 

O S11•. -1h•nquei••a :- Disn•ilmiu-sc an
te-llontcm llC~tll CIISU O I'CintOI'ÍO llPI'CSOlltndO 
pelo dig·no presidente do Banco elo BrnziJ. Por 
esse documento, entre outrns infomw~ües, se \'U 
quo o 'l'!Jcsouro deve ao Dnnco do Bt'IIZiJ 
Iq,,i.i23:500,S do bilhetes que nnqnollc cstnbelc
cimento tõtn sido clcscontntlo~, e que n uividn 
crealln pat·n com IIIILtello estnbclcciuwnto,cm \'Ít'· 
tudo de um nccôl'llo celolJr<~clo pelo nobre Sr. 
ministro da l'nzcncln, ~óbe a 11.62;J;Oii6,58•0, em 
contat·orronlc, elevnndo·se, portanto, ns duus di
\'idas :1 mais de 26.000:000,Su00. 

Essns ôJLlllntias têm de ontt·nt· como cncontt·o 
pela OJlC!"'liÇiiO do llOYO Clll)JJ'estimo, cJl'o .. CttUldU 
por S. Ex:. o Sr. ministt·o da fuzunda. 

D' nlli se concltw rruc gr:~ndo pilt'tO do cmpt·es
timo ultimnmen t~ ciJ'cctuado teve por fim corno 
que n conversão dessn divida, velt• qunl $0 p:~g·11vn 
a, 3 I ;::l n ttl tnl voz (> JlOr es$C nctJôrclo cn tnl o g;o
verno c o l~nntJo elo Bt·:~zil. Essa divida ng-olll tom 
de vencct· o juro de 4 f/2 •;., segundo ns esti
pulações do novo emp.·estimo; mns (> i/2 "! .. , 
pagos em ouro, o que !JUOI' dizer, pelo cnmbio 
nctual ou por um Clll11bio me~tuo um poneo su
porior, umn quantia muito wnior do (JLtC' essa tio 
11112 "/o. l'ot• i~to, razão tinhnrn aqucllcs que 
tlizi11m que niio orn conveniente rnzul·-so ossa 
opern~ão, pot•rtuo cm todos os paizes se prn<:urn 
converter a lliviLln no senLid,, de obter um JLll'O 
rnenor; rnns, a opnrndío que se fez tem pot• 11m, 
om ultima annlyso, cõnvertor lt diviun, png-nndo 
o Estmlo um juro tlwiot• ..• 

O Sn. JoXo ALFnllDO :-Apoiado. 
O Sn. JLJNQUJW1A :-O mon ftm pt•esentorncn to, 

Sr. presicll•nto, é olJiot• do governo, poJo minis-

. . ·-·· fi/~ .. "'~ 
I\,) 

' \ I \ /// t / / 
1 

I 

1 \ I I '. ' ' 

i 
p 
~ 

' \lâJ• • ', \i /i I,. \,'C\I)";)il(,';)'i J.''1"' .. . 
\\

1
\llt'r • ... f/••' ' '' 1 /1~1·1·1''~1" 'I\' • r Y' r',~ {·rr··ll 1 1 ' '·l~\j ./1/j.~J, .. \ ,\•,\ \ 1'·•1 I I ' ' '" 



SESSÃO Ei\'I 2.2 DE AGOSTO. 317 

UJJ"io da fazenda, o pnra istü enviarei um recrue
rirnento, infol'llloçfio sobro (jlllll a sommn exacta 
que hoje o 'I'hesouro U•JVC ao Bnnco do Bruzi/ 0111 
conta c'orrontc, porqne cssn informuçfio, crun vejo 
no roiM.orio Olll'osontado pelo digno presidente 
daquollo cstniJCI<Iaimento, J'OfeJ•o-so :is opcr,ções 
do Banco até o prinaipio do .Tulho; mns hoj<J já 
sfio docDJ'ridos f/LW~i dous mozos, e portanto é 
provnvel que 11 divida estejn augmentnda. 

A opeJ'nr;iio l'eitn pelo nob1'C mini~LJ·o dn fa
zenda já l'ni aprecindn pelo Diltl'io 0/ficial, mns 
em termos, porn1itta o nobre ministro dizer, des
u.;;nlfos nté np;orn, porcrue si o governo clO\'O cx:
plicar os seus netos, det'ondeJ·-so do aggressões 
injtlstns, torl11via nunca entre nós nsst1min o papel 
dei cncomin<tn dn S<JUS proprios neto;:, entoando 
hymnos n serviços que niio tinlwm sido conto.s
tados ou censurados. Cnusnu-me ostrnn hezn,po1s, 

pelos qnaes o governo pngara um juro menor, 
mo pnret!O que niio ú digno do sernc!lbnnte enco
mio, pJ•in.:l(mlm.,nte si houve prévio nccõrdo 
com os credores, illudindo-so :rssim a subscripção 
nncion:d. · 
. Sem querei' nnalysar essa opor·açfio, sem que Per 
tnmbcm considurnl-n m;i, pnrque entendo que si 
o emprostimo podia ser melhor, comtndo ost:í 
isento de ceJ·tas censuras, c si uma opposi~,fio 
conscioneiosn devo ser justa, todavia tlirei nn no
bre ministr.l que S. Ex. podia ter foi to umn ope
ra <:ii o muiLo melhor, si po,·ventura nflo se tivesse 
deixado levar por cort:~s considorn•:ões, no sentido 
de tomar o ompJ•estimo um pouco onero~o. como 
é, e cm condicões que nflo são :1s mais vantajosas 
para o Thesoúro. Não são pessimns, nfio venho 
dize1· isto. 

o procodimontn dn Dia.1·io Officwl ncssn occashio, 
o cu leJ·oi no :;enado as pal~vras que foram pro
feridos por· pnrt.c do governo, c que tiveram por 
Jhn sem àaviàa prov,.•niJ' o publico cm t:H'OI' da 
opern(·iio !'ealizndn pelo SI' .. ministro da fazenda. 

• Vejo que com eJTeiLo o noiJJ'e mio[stro pro
CLlrnn combinar 11111 plano (Jelo qual o E•tudo 
não tivesse do pagnr um (m'ormc ju1·o, o Uzesse 
LHn ernpreslimo approximndo ao que pndin1nos 
fazer nas circumstuncins nctn;~es. .l\Ias declaro a 
S. Ex. em primeil·o log·nr que vejo quo abc·rJ'Ol:l 
de sens princípios. Uma Ye7. que o umprcstimo 
pnde1·in ser ao par, nfio vejo raziio parn que ti
vesse lnn<·ado a base de !lü, quaudo o nobre mi-

A$ palavras s:10 as sngruntcs: 
• O :u,odnmento (JOIU qJIO tem sido subscripto o· 

emprostimo nac:ional do 50.000:000;!1, c a J'ti[Jidez 
com que tem sido· fcitu esta operaryiio, ~endo n 
mór· parte a OS, demnnstrn oxubcrnntementc o 
bem concebido c as vantagens della, bem como 
a co110nnfln c o croclito do govcJ·no. 

• E' tliJÚln m:ds digno de notn que a subscripçiio 
nclw-su em riio breve ti'Ocllo de tempo oxceclidn 
quasi no tdplo. s~nclo p1·eciso f:~zer rateio do 
pl'efoJ•cncin no u1nprostimo. 

nistro snljo purfeitmnent.e que flojo siio condem
nndos todos esses emprostimos feitos nbaixo do 
pnr, porqlLO u1n Estndo que IJLlOr ~olve1· sons 
UOifiJli'OllllSSOS dln'e tet• •empre em VISID O pag-a
monto ou ·reembolso desses culpJ·estirnos; c 
então por qnc motivo ba de se fnze1· um" emissão 
nht1ixo do par, qtwndo d'nhi a puuco tOI)lflO tem 
do se f;~zet· o rcemiJol~o desse emprest1mo pelo 
valor nominal de seus tilu;os? • Fall<:m por nós os so!.fnintes nlg-nrismos, crua 

sfio a pro,•n rnnis oloqnontc deste asserto: 
Subscriptos no Rio de Janc•iro : 

No ?:'!lcsonro (contos de 
reJo) ...............• 

Na Caixa de Amortiznofio. 
H8.l'i:l8: 
' :1.20:2:1;2 

-----119. HO:i/2 
Subscriptns nos provincins de 

.Pemnmlmco ••.•••.•••.• 394 
277 
290 
2:lü 
2~5 

Dahin .................. . 
S. Prmlo •••.•.••...•.... 
J>artí ........... · · · • · · • · · 
S. Ped1'o do Sul..· ...... 

1.!>2·1 
121. fül: ~00;5000 • 

Esta sommn, seg·nndo ro<:ti11cnt'ões pnsteriOI'
!1len to pui,Jicndns, snbi n OJ•eio q uo n 123.000:000;). 
E', poi,., o governo quem fnz a resta e ello proprio 
quetlt ntnca os foguetes. 

O Sn. AFFONso CmLsO (mlnistro dct (a:::emla) :-
Pentoe-me, uiio J'oi o go,•erno. · 

O Sn. JuNQUE·nA :-C1·ei~; qrie o Dim·io 0/ficial 
niTo fullava neste caso sinfio como org·iio elo S'O· 
vorno... , · 

O Sn. AFFONSO CEL~O (minist1•o cb (a:::enda) :
Nilo J'nllon; oxplicnroi. 

O Sn • .TtrNQIIJWlA. - Niio ó meu PI'Oposi to neste 
momento eswhelocer uma cllscussfio mintlciosn n 
respeito clossn opel'tiÇfio. Como dis<o ao Sonndo, 
tenho po1' llm obter n,lg.rtmus iuformn\.'Õi!S pm:n 
mulher llrrnm• o rncn1 J Ll!Zil nceJ·cn dn oxcr>llencla 
nprogondn d<'SSI.I opornç1io l'cit{l poJo hoorndo mi
nistro un J'nzondn ; porque, st clln tem por IIm 
unicamente remir aCJUcllos compromissos, 

O nobre 111inist.ro, IJUC se tem mostrado tamhem 
tantos vezes inimigo do papel-mo •da, por que 
nJoth·o·.nas suas inst.rucçõcs ,•oiu dnt• a cs:<e em
prestimo o cni"acter do moeda corrente, pois qno 
os titt1Jos podem ser passados de miio em 111:io, 
n:io precis:rm do tJ'tmst'eronr,ia. E~ te. car:~cter nfio 
pódo ser eonLe~tndo pelo nobre n11n1stro, fJOI'(jlle 
atú um dos encominstas desse omprostimo, o il
lnstJ'O escriptor CfLle nppnreocu !Jn poucos dins na 
l!evistct Bra:::ilt•im, o ::;r. conselhoit·o Pereira da 
Silva, tecendo (J!ogios ti operaouo do nobre mi:
nistru, comtudo c011fessn que esses títulos têm 
elo exerce!' a funcçiio de moeda cm·re n te ; e 
assim necessnri:rmonto hiio do inllui1' sobre a 
massa uc pnpol-moedn, hiio do tender a dopri
mil-o, quando não havia llP!lOSsidudc de dnr a 
ossos titnlo~ somolhanto cm·nt"tor, ,:endo bos
tanto que ellos funecionnsscm como qunlqJOlCl' 
outro titulo ou bontl dos nossos omprestunos m
teJ·nos ou externos, e podessom pnssa1· do mfio 
em miio por meio da transl'erencin. 

Vejo tnmbom que o nobre ministro sacJ•ilicou 
o 'fliosourn com dospesn o trnbnlho, pOI'f'/UO 
grande trnbnlho serü pnra os seus agentes to1: de 
pno·nr o jLli'O tJ•im"'stJ·almonte. Além disto Jlll· 
porta em um juro mnioJ', JJorque nquelle que 
l'cceuel-o pôde' usar dei/o epositnndu-o cm nl
S'lllll est:illolocimonto do credito; c por sun pnrto 
O g'OVel'llO tOI'Ü nccessid:JdO do rOCOI'I'Cr n OpCI'tl· 
9ü s do eredito pm•n fiJZeJ' fn."e de prumpto 1\ cs~es 
JUI'OS, C(J:\flndo é ?-lllll llOVtdude q!JO S() lllti'O• 
duziu, po1s quo nuo t.rmos omprostJmo nenhum 
siniio do juros semestracs. 

O Sn. D.\NT.\S:-J>ara ser o OtnJlrcstimo feito 
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cm bons condições é 11reciso Lambem que se faca 
alguma concessão. · • 

O Sn. JuNQUEmA:-Tambcm vejo ccnsm·avel 
um outro ponto. O nobre ministro determina 
que so pag-uem esses juros no Rio do Janeiro cm 
Lisboa, l'ariz e Londres. Mas si os títulos 
pns;:an~ de miio cm miío e por simple~ u·ndicuo, 
como 1f quo o go:•crno ha de snbcr de antc·miio 
qual o a qunntm de que prct:isn cm cada uma 
dessas praços pnrn fazer face no juro de t•·cs crn 
t~es mezcs, q~umdo os viajantes, que levam. com
Sigo esses tJtulos, orn podem estar em 11wior 
numero em P::n·ir. e J.ondros, ora no Hio de .ra
noil•o, u1·a cm Lisboa; do soi·tc que o Thcsouro 
I~a de ter n~ssas Ctlpilnos numcrnrio em quan
tidade sufficwntc pnrn o png:~mento dos juros. 
E', portanto, um onus sobre u 'l'l1esouro que tem 
de sobrecarregar-se cm quantia muito m:lior' 
do que nquclla que seria cStl'ictumcnte neccssn
rin,pal·n o t>ngamento do jLII'O desse CIIIPI'Ostimo. 

Nua se pódc, portanto, saber cow antececlcncia 
de oito dias qual será a CJLWntia ncccssuria. Nas 
instruc~õcs que expediu, o nobre ministi'O diz 
q:ue oito dias a_ntos da época mnrcnda pnrn o vcn
cunento dos juros dos cnupons o portadot· os 
entre:;n~·á ·na agencia llscnl, IJUO d:11':Í um z·c
cibo. Vê-se, pai~. que com tão poqucno prazo o 
Thesouro niío pódc hniJilitar·se a enviar pn1·n as 
praças enropéas as sommns justamente precisas 
para o pngumcnto dos j UI'Os. 

_o empl'<'Slimo, como cu diss~, Sr.· presidente, 
nuo me•·cce acres censu1·as, com tudo cllc G one
roso. Eu fiz um calculo, que pollo licença no 
Senndo para ler, dos encargos que "hão de pE.sar 
sobre o Estndo. 

O Thcsonro tem do pagar annuulmcnte 4 :l/2 •;. 
ou Mi1$, pot· titulo cmittido u 970,$000. 

A qunntia de 45,$~0 cambiodc:l2 corrc;;pondc 
a tii:i;$:t2ü, ou 5 7/10 (5, 69) sobre o capilal de 
970,$000. 

Mesmo, sen~ a diífer~nca do cmnbio, o juro 
annunl do cap1tal recebido, 970-~, pela taxa cstu
bclecitla, ú de mnis de 4 3!5. H 

O cnpitnl que produz o juro de ü5,$22G annunl· 
mente, sendo a taxa ele 4 1;2, ú :1.:227;$224, ou 
1.22, e umn frncvão. 

Emittidos os titulas do novo cmprcstimo a 
IJ70,$, e~tanclo o cambio a 22, foram elfcctiva
mente cmittidos a 7901$370. 

Na pcior época da guerra do Pnraguay nós 
cmittimos npolices a este preço, pouco mn•s ou 
menos, o que quer dizer rJne pl'cscntemente, uo 
rcm::mso dn paz, vamos emittir titulas a 700,$000. 

O no!Jre ministro pódo defcnder·sc atc.í eerlo 
pauto com ns eircumstnncin~ cstJecines do nosso 
~studo 11I~ancçir2, allcgm~do que niio podi:u~10s 
I CCOrrer a CllliSSUO de DJIO!ICCS, pelo COU1)ll'Omi~SO 
CJ!J.C o governo tinha tomndo, c que n1io ocn
V!_nha. rccorret• a um em11restimo externo. Mns 
nua pode tliz.et• que a sua opc1'aç1io ú digna de 
lOUYOI'CS UlliVCI'SaCS, O (jlle tOr.IUS IIS VOzes de 
censura devem calar-se nesta tribuna c fúrn 
d'uqui. 

Em uma cort•cspondencia pu!Jlicndn no Jornal 
do Commr:rcio, hn poucos dias, e cscl'iptn de 
~onclrc~, correspondcncia que costuma ser muito 
mtcros~unte, leio conceitos com os qnacs niío me 
conformo. Neste ponto colloco-mc no Indo do 
nobre ministro, para dizer que, tratundo de em-

prcstimo~, n1io nos devemos levar sCJ'npro pelas 
vozes de além-mar . 

. Nessa correspoJ?de~cia se .diz que com effeito o 
governo do .Bra:ii'l nua pocl1:1 recorrer agc.rn a 
un~ cmprcsLJmo mterno de npoliccs POI'CJUC isso 
ftii'!U COm qu~ O CDP.!.lal disponivcl DO lltlÍZ fosse 
r~t1rado da CI!'CU!III'UO; que além disto u cambio 
IWO mellwrarw, c ân:dmentc que o "'OVOI'no es
tava ob••igado a 11f10 cmittir novas a!Jolices até 
l?evereiro do ::mno vindouro. 

'l'rat::mdo da esp~ci!3 de emprestimo que acaloa 
ele l!!~er o nol:!rc mm1stro, o correspondente se 
mmllle_sta muJIO contra clle, porque o B•·nzil, diz 
elle, !:!ao ~cm ouro para o pagnmcnto dos juros e 
amort1zaçao dos titulas; inclinando-se, portanto 
Jl'?l" 1sso para o emprestimo externo súmentc' 
f;ltzen~o que o cred}t9. do Bra·dl ainda é bom, mas 
c pr<J.cl,;o que se dtrJja o governo, em opernções 
dessa 1wture7.a, nos nus,os agentes llnnnceiros. 

_Ac:resc:entll, pol'ém, um trecho, c:ont1·n o qual 
nua posso deixar de pl'otestar, c é que no em
pre~timo de :1875, se puzcram cm jogÔ int1·igas 
md•gnns, com o 11m de nfastnr delle os nossos 
age11tes. Diz: 

Entl'etanto, o credito do Brnzil ainda ú bom e 
um nov9 cmprestimo pódes cr Jev::mtndo a pre~o 
q~e sera r~gulado p_elo dos outros emprestimos' c 
pulo nlgar1smo abaiXO destes a que novos em-

!Jrcstimus !êm de ser (jmittidos, do modo a atlra
t.tr sul>scr!ptore!', que prctlr"m estes aos ::mte
r!o~·es, e ::unda, para fall::ir clara c ft•nncmnente, 
st Ióf aJm·sentado pelos agentes llnanceiros do 
Brm':d. Ern outr:Is miios o seu successo seria 
duvtdoso. 
. • !>i es!o ':êlVO cmpres timo fosse t>reeedido das 
mtr1g~~. ll1d1gnas q ne carncterisarnm a operMão 
de ltlm. c. r;;dundarnm em tanto desct·edito • o 
actual mmlstro da fazenda c:IIliriu em um erro' de 
q_uc ntio I:cceinmos, cm vista dn triste cxp•!ri'eu
cw nntcnor. E', pois, esta. uma contin"'encia 
que se niio póde admittir • "' 

.Neste ponto colloco·me' ao Indo do nobre mi
nistro; entendo qn_e o governo brnzileiro, quan
do. prllt~nder real1znr quulqucr oper:u;ão lln~n
ce•r.a, _nao se deve enfeudar sómcntc n certos 
caJ~ItalJstas das pra~as etiropúns, que querem 
r,et11·ar desse emprestimo o maior proveito pas
SIVei. 
_Si POI'VCnturn. ha lucro licito nessas opcrn

~'uL'S, e_sse lucro deve llcar no pniz. 
Aqu11lo que o co1·rcspondento clwmu intrigas 

irtdiyuas, por occasi1io do emp1·estimo de :l8itl 
não fui 111ais do que a solicittcdc do ministro d~ 
f:!ztmda dnquclln época, que proCUI'OU alar,.ur o 
C}l'CUI\1 das nossas rcla<;õ_es linanceir,,s, e"' ver 
st podw obter um ctnpl'esLimn cm condillues su
periores :is que poderinmos obter, diri,.indo·nos 
exclusivamente nos nossos agentes. "' 

O Sn •. To:\o Ar.I'nEno:- Apoiado. 
O Su. JuNQUEIIu:- O g·ovcrno do Brazil, por

tnnto, nfao se quiz jungir a um certo circulo na 
prn.ça de Londres ..• 

O Sn. TmxErnA JUNIOn :-Como houve n. prc
tcn~ão de jungir o actual ministro da fazenda. 

O Sn. JuNQUEmA:- Neste ponto o nobre mi
mistro procedeu bom; o seu nlvilrc, de cmittir 
os titulas no Impcrio, ainda qL10 emigrem depois 
para cl.ivcrsas pr::u;as, alargando nossas relações 
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1lnnncch·ns, mo parece COIIVenionte, sob certo 
rwn to do vista. 

O pi·ocodimonto do ministro dn fazenda do :187ü, 
trouxe o bom resultado de elevnr-sc o pre~o do 
omprestimo a 96 1/2 e diminuir-se o encm·go ·de 
corretngem. 

l como estes, o que tõm a fncilidndo do pnssnr 
como moeda corrente, de modo. que o vinj:mte 
que fSr para n Europa póde Jevnl·os comsigo sem 
ter COI'I'espondente, e pagn1· dill'oronçn de :U111bios, 
commissões, etc. Niio ó pois, repito, do admirar 

Apartando-se, por6m, neste ponto dos conselhos 
de ulóm do AL!antico,que siio ás vozes suspeitos, 
o nobre ministro com tudo pode1·ia ronliznr o om
prosLimo em condições menos onero~as para o 
Thcsouro, condi(:ões que se1·viriam de typo para 
futuros cmprcstimos, si .nos virmos infelizmente 
collocndos na necessidade de el!'ectunl·os outra 
vez. 

Entre as condir:õos llpresontnelas pelo nobre 
ministro, lia, poi· exemplo, a do so1·teio. O 
nobre ministro diz que qunndo se tratar ela 
nmortiz~ciio, si os títulos estiverem ncimn do 
par, se sortearão, c si estiverem abnixo do par 
ou· no pnr, se comprarão. 

Ora, basta snbor-se que os títulos serão resgn· 
tados,o que o governo os compmrá, si estiverem 
nbnixo. do pnr ou no pa1·, pnrll haver um jogo de 
prucn no sentido do serem elevados. 

Tnmbcm me porer.o que o nobre ministro po· 
dcria le1· sido mnls claro nas condi<;ões estabo
lccidns no seu decreto, e nas instrncçõcs qno o 
ac0mpnnhararn. 1'antos siío os avisos que o IJO
brc ministro se tom visto obrigndo a cxpeelir 
explicando estas condições, que prccis:~m ser 
eonsolidndos. 
· O Sn. AFFoxso CeLso (ministro da {a:::cnda):
Qno exageração ! 

O Sn. JuxouemA:-Os actos expedidos do [<ll· 
binete do S. Ex., ou cm nome do govei·no, pnra 
poder o publico entender :~s conrl'i!,'iies do em
prestimo, cn1 virtude de reclnm<~çiies da imprensa 
:~cerca do vordadeira sentido dcssns instrucções, 
são muito numerosos; me pnr<:>ce que, tratando-se 
de um cmprestimo dessn ordem, o Thesouro devia 
esta1· habilitado a redigir as condições de um 
1nodo t:d, que não désse Jogar ::. t:~ntas dtl· 
vidns. 

Ellns se m:~nifest:Ir:~m pcln imprensa c nté 
penso que cm representações pnrticul:~res c que 
obrigarnm ao nobro 111inisLI'O a cx·podir uns actos 
exp!'icntivos do seu ·decreto. 

1\Jo parece que S. Ex. tinlw meios de fnzOI' 
logo um trabnlho tal, qLlC niío exigisse oxplic:~· 
ções, o não désso logm· talvez a certos :~eon teci· 
mcntos que se p:~ssam, no curso do uma opc· 
ral.)iio dessa ordem c que podem favorecer a este 
OLl liquellc. 

0 Sn. AFFOXSO CELSO (ministi'O da {a:::mda):
Niío cntend~. 

que, havendo csteattl·aclivo, o emprestimo nssu
missc n tnes proporl.)õcs, tunto llllll$ qno todos os 
emprcstinoos, feitos assim em todos os pnizcs do 
mundo, têm nttingido á A'l'nnelc nlgm·ismo, e os 
governos tõm procnr:~do tirar desse fnolo todo o 
proveito, decln1·ando que manifestn elle uma 
especie de suff,·auio univc1·sal de capitacs. E' nssim 
quu em l•'rant'll, !JO tempo de Nnpoleiio UI, s·cmpre 
que os emprostJmos eram cobertos tros " quatro 
vezes, considerava-se isso uma cspecic de ):lcbis
cito dos capitacs, que se dizia que era em favor 
elo ggverno c muitas vezes até da ilynastin. 

Proscntemcn te, parece que o governo quer tirar 
deste facto argumento para mostrar a popubri· 
dado ele qno goza, o a JJoa gestão que to ,n d:~do 
nos negocies publicas, POI' isso crue a concur
rcncia pm·a o emprestimo cllOgou á quantia de 
123. 000:000;5000. 

Contm isto é que cu protesto. 
Este fncto demonstra CJ uc os pnrticulnres e os 

Bancos entenderam que o emprestimo er:~ um:~ 
lJell:~ operação para quem o tomnr e :~lém disto 
a OJlOI'DI.)iio oro mnís vnn tnjosa nind:~ Jllll'a os 
Bancos, porque estes tomavam o .cmprestimo 
pnra converterem :IIJllOlles titulas, que lhes ren
diam 3, 3 1/2 o (J, "/0 , cm titulas que i:~m render 
(J, 1/2 "/0 cm ouro, isto é, cerca de ti "/o presonte
mcnto. Accresco a consideraçi'ío de que ,IJa o 
rntcio, c por isto assigna-se mais do que se quer. 

Portanto, Sr. presidente, como não ó occ:~sião 
Pl'OJli'in de discutir largamente o nssumpto e o 
meu fim ú apenas obter informações pnm melhor 
hnllililnr·me parn fazer uru juizo definitivo a cor· 
ca da .operação realizada pelo nobre ministro da 
fazenda, vou mnnrlur :i mesa o meu requcl·imou
to, que tem por objecto justamente s:~ber n qnnu
to attinge actualmente :> divieln do Estudo, em 
conta corrente com o Banco do Brazil. 

O requerimento ó este (lê). ::;: 
Foi 'lido, apoiado ~ posto em discnssiio o se· 

guintc 

Requerimento. 

• Hequeiro que pelo m inisterio da fazenda se 
l'Oquisito do go\'erno infot·mnçiio de qual a 
sommtt quo o 'l'llesouro Nacional deve, nesta 
dllta, no Banco elo Brnzil, cm conta corrente.
Junqucira. • 

O Sn. JuxouemA :-Digo que os interesses com· 
mOI'cines, que siio muito :~ctivos, ni'io encontrnndo 
umn bnso sog-ur:1 ~ cl:1rn pnra por ella so guinrehl, 
comermn a solicitnr cxplicat'üos, o ost:1s podem 
ser cntondid:~s elo um modo por uns, o de modo 
diverso JlOI' outl'OS, de m:meiJ':l CJUO :~lguns 11· 
quem ofl'ondiclo;; cm seus diroiros. 
· Ag·o1·n, crtwuto no computo da subscripção, devo 

dizer n minha opini1io. 
Ni'ío admira CJnc a snbscrip~ão th·e.<so ntLingirlo 

it sommn do f:i!;J mil contos; porque, como 11:1 
)louco domonRti'Oi, si bom que rnpidnmontc, o 
llmprestimo ri bom principnlmcnto pt.ru os toma
dores, o uno é de nilmirar o interesso quc possam 
ter os pnrticuluros em oiJtcr titulas liío bons 

O Sr. A:O"onso ·Celso (minlst1·o da [a· 
:::cnda) : - Sr. presidente, levanto-mo parn dar 
uma ligcii'a oxplieação ao nobre senador pela 
Dali ia, c niio pnrn ab1•ir ~obato sobro o ompres
timo :1 r1ue S .. Ex. nllndm. 

Quando o nobro senador dignnr·so clemonstrnr 
CJUO er:~ possivel renlizm· unu1 opcrnçiio mais 
vnntnjosn do que aquolln, oxplicni'oi as· diversas 
cendiflões quo me1·ccernm as suns censm·as, c 
ont1io 's. Ex. convcncci'·SC·lw de quo, si nfio roi 
uma opornçiio tli:,rna de liymnos o elogios, como 
di~so, roi n melhor que na occnsiiiosopodin fnzoJ•. 

Observarei, porém, desde jt\: :1. 0 que dn,·ido 
muito quo o IJObN senc.dor posst\ elemon:;tml·o; 
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2." que :::L Ex. conftmcle cousas inLeirnmento 
diversas, isto é, conversão de di vidn, cnnsolfda.çrlo. 

E' exrocto que nonhum Estndu quandu tntt!ntn 
convertt:r a sm1 divida troca titulas de juro mo· 
clico por outros de jtli"O m:ds elevado. l\1ns 
C[Uando se tt·ato de con:;olidnçiJo, a cousa mnda 
inteir~:~mento. 

O Sn. Jui'QU"mA :-Eu clisse que ora umn es
pocie do conversão. 

O Sn. AI'FONSO CEr.so (ministi'O da {a:::entla):
Eu niio quiz converter a divid:1, nem o g-overno· 
teve outoriz::u;iio pnra isso. Quiz cnn.~olidnl':a e.l'oi 
esõe um dos fins pnra que o corpo leg1slntJVO 
concedeu OL!torizução para realizarem-se operu
çõos de CJ'CdtlO. 

A con.~olidadio da di vida é cousn differonte do 
couvcr.,cTo economicnmonte fnllnndo. 

A explicnçüo 9ue eu qucrin dar é a seguinte: 
'fnrnbcm n m1m causou estr:inheza o mrdo 

como o ])ilwio Official referiu-se á subsrrip!;ÜO 
aberta pnrn o cmpre~timo, tnnto que dirigi-me 
logo ao director do folhn o pcrgnntei-lho qnem o 
autot•izarn n pronunciar-se naqnelles tcJ·mos. 

O diJ·ector deu-me ex.plicnçõe< do cnso, e eu 
recnmmendei -lhe que j:í mais public11sse q na l
quer cousa sob u rnbrica Diario Oflicial, sem 
ter-se prc\'inmentc entendido com o respectivo 
ministro. 

Po1·tanto, niio tenho nenhuma l'esponsnbili
clade pelo~ pnlavms est:yip'as no Diari'! 0/ficlal 
com rt!Iaçao ao ompresttmo ; ao contrarto as iles
npprovei. 

Por ultimo direi ao nobre ~enador que a 
divido do'fhesouro pnro com o B:mco do Bt·azil, 
em conta corrente, é hoje de cerca de 22,000 
contos. 

E' o que tinha a dizer. 
O Sn . .JuNQTJ~mA :-Em vista do e::cplicor.-ão rlo 

nob1"e mi11istro, peço para retirar o meu rer[uori
mento. 

Sendo consultado, o Sen::ido consentiu na reti· 
rado do requerimento do Sr. Junqueira. 

l>RIMEIBA PAUTE DA ORDEM DO DIA. 

ELEIÇÃO DE ELEITOR~S ESPECIAES E)l ::ll!N.\S. 

Entrou om discussiio e foi approvodo o parecer 
dn commis~ão do consLitui\,"ão sobre a eloi(!iio de 
olllitorcs l'Special's a quo se procedeu c•m di· 
versas pnrochias da província de Minas-Geraos. 

l\1.\"fRICULll. DE \IM ESTUDANTE. 

Seguiu-se em 2.• discussão c foi llp(lrovado 
11ara possa r {t 3.• a proposição cln comnr:• dos d•'J· 
putudos n. 223 do corrente onno, cencr.dendo 
dispensu 110 ostnclnntc AL'Lhm· 'Valdlllmiro da 
Serra Belfort. 

A t"C<JUOrimento vorbnl do St•. Parnnaguil foi 
dispensado interstício para a dita discussiio. 

ORÇA~lllNTO DO lllll'lmiO. 

Acilnndo-so na Sfila immoiliatn o Sr. ministr·o 
do Imperio, foram sorteados para a doputaçiio 
que o dcvin receber os Srs. José Bonifacio, Bnrilo 

de Cotegipe e P:u·auoguá,o sendo o mesmo senhor 
intl·oduzido no snlno com :ts .form:didacles do 
cstylo, tomou a~scnto nu mesa ú direita do St·. 
P1·esidento. 

Continuou a 2." di~cussão do art. 2.• do pro
jecto ile·rei do or~nrneuto poru o exercício de 
:18i9-i8t<O, relativo ús despesas do ministcrio 
do Imporia. 

O So•. I~eiaão da Cunb:n:- Niío ~e 
estranhe, Sr. Jll'e~idrmtc, vir cu hoje inlm·vir 
neste dciHILC, q uo unlto já se tem ·demorado : 
promano no Scnndo -nfio en t1·nr na discuss:io 
como elln so tom até hoje intcrl't!irndo. Pre
tendo nntes, abstendo·llli'J do cnnr·ar m:tis n sua 
at1ençiio com considerações poli tiéas, o com nprc
ci:u;ões nnologas, onvi1· a opiniiio tlo hon1·n•lo 
mini~Lro do lmpol'io snbr·e tun nssnmpto que 
con~idero do moi o r gT:ovidado, c do quol 111e t••n· o 
occupodo mnis de uma vez nesta cusn. Hefiro
me á sande publica. 

O Sn. JAGUARIIlE:- Apoiailo, merece toda a 
atten()iiO. 

O Sn. LmTÃO DA CuNHA:- Niio passOI'Ci desse 
terreno ; vendo, pnrtunto, o Senado qne occu~ 
parei a SUa .IILLCnÇfiO JlOI" (lOUCO tCIHJlO. 

Ant<'S, [lOrém, St•. presidente, du entrar no 
assumpto llOI'a que pedi a p:dnv1·n, pcrrniLia o 
honr·ado Sr. ministro do lmperio CJtle CLl lho 
l'aç:o um pedido: que V. Ex. do uma decisiio 
sobre a celei.Jro purtoriu de 2 de Março dt: iSit!,. 
ex11edida pelo v ice- pre<idente da provi nci11 do 
Am:ozonas, qne tem sido mais d, um11 vez lida 
perante o Senado; pelo menos o foi h:o dias pelo 
illu<tre senodur pela provinda !lo Pa1·an:i: 

Nessa port:u·in,.Sr. presid.mte, cm que se lêm 
os cottsidct·audos mui~ extrovognntes que se púdc 
irnngina1·, encontr~~unos o :;eguinte: "Consit1e
rondu q uc o ncú1·dii<"• (da Hela()fio do distt·icto) de 
:H de Agosto de i Si' é i"njw·idico, niio gó ••• etc.» 
E coucluc o no1u·e presiLienLe • determina que a 
camura municipal dcstn capital do qu:1triunnio 
lindo dt1 incoutincnti ·posse nos vere~:~ dores c j uizcs 
do. p:~z novorncnttl eleitos. » 

Süo os runccionnrios cnja clei!;ãO havia :mnul
lado o tal acórdüo htjw·idico no conceito da por
tada. 

Ni10 creio,St•. presidente, que o illustre Sr. 
ministro do Imporia venha dizer-nos que essa 
portnria se oompmlcce com a doutrina do aviso 
cxpe:lido por S. l~x. oo [!residente do Pará, e 
que tem sido ologi:odo aqui com todo n razão, 
comn nos disso q uc se compadecia com a theoria 
do seu collega da justiça. 

Portanto, peç,, a ::>. Ex. que do .uma ucci
siio IICOr·cn dcssu porturia que oslá pendente de 
r!'SOIU•·ão do n·ovet•no impei'ial 

Entrat·ci .ji•,
0

:>t·. pr~sidenLo, r{o assumpto quo 
mo tl·ouxo u trtiJUnn. 

Ao concluir eu !H( ui um iliscurso na scssiío 
do i~ do Fovcreiro do concuto :mno soiJI'O 
aq1wllo me~mo nssumpto, pronwtti voltar u elh•, 
quund., se disculisse o otoromento do Illtpot·io, 
uncnrundo-o por outras faces, visto estar cntilo 
dada a bOI" a du Sl'SSiiO. 

1\las, ainda <JUando não existisse tal compro
misso, u leitura tlu um uviso expedido pelo noi.Jt'O 
ministt•o ao pt·csidenttl du Juutu do hy:,;-ieno 
puiJlicu em \l do t:orrente, mo t1·nri.1 a ostu dis
cussão, ullm do aprooiat• a dolibcração du S. Ex:. 
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Senhores, :i .Tuilln lle hygicnu puhlicn dirig-iu 
cm ü do corrente o llon!'lldo S1·. lllinistro do Im-
pc!'Ío o seguinte oficio (lii): · 

• Por orn conserva-se Iisongeiro o estado snni
tnrio destn cidnde, a despeito de nm ou ou.tr·o f:rcto 
de feiJro amnrclln, ou (lo outrns fe!Jrus gravos que 
occorrem nn sun populnçiío; mns ns condi()ucs mc
tcorolog-icns que nctunlmento predominam, .o hn 
receio de perdurarem, angmentnndo n lillln d'ngua, 
que orn so sente, c sem cujo nr1xilio não podt:m 
jítmais manter-se ns condi(,'óCs hygi•micas de um~ 
cidnde, o estudo de o!Jstrucçiio em fJLlC se :Jchnm os 
cnnos dr. esgoto, reconhecido pelo despr(mdimento 
cm lm•g·n escnla de g:ozcs mephiLicos por todes os 
respiradouros, o pouco asseio dns lntrinas Lln mnior 
p:trte das lwbitnr.ues particulares e dos cortiços, 
por falta de lavngém,cm virtude dn escassez d'ng-nn, 
nlém de muitns outras circumstanoias que omít
Limos, por llrevidnde, tudo levn a J•ecei:n· nll estar.iio 
rtuontc '' ronovncão das calnmid:odes dos annos "de 
1873 c 1876, sobr·etudo si nessa estadia :1s chuvas 
forem ainda escassas e nlteradas com dias do sol 
nbrazadot• do tnodo rrne, em log·ar ele extinguir os 
elomc ltos de infec,5o accumul.ados, os viei· des
envolver om mnior escnln, produzindo os clous 
factores principncs dns molestins zygmetic.Js, calor 
ele1'ndo c nltos gritas hygr•omctt·icos. 

• Por isso, permitta S. Ex. q1:e u .Junta de hy
gicnc reclame ceJm urgencia as providencias indi
cadrts no seu p:ore~er upresentncto ao governo em 
;;; de Junho do :i.878. • 

A este oficio rcspollllctt o Sr. ministro com o 
sep;uiute aviso: 

• Ten Iro presente o officio que me dirigiu a 
.r::mta de h)•giene em 6 deste 1uoz, e pot· olle fico 
inteirndo do que as condiçucs mcteorologicns 
actuaes, que ameaçam perdu1·ar, nugmentando n 
l'altn d'agna, comcrnanto niio tenham alterado o 
estado lisongciro da snlL1uridude j)Liblicu, fnzem, 
comtuLlo, receia:· o nppm·ecilnenlo dus doenças que 
nu estar;~ o calmosa costUintHn l't·.innr nesta .ciclude. 

• Quanto :ls providencias qne a mesma Junta 
indic:~, caiHl·lllC dcclaJ•nr qrw o governo tomnrá 
cm toda a c:ousiuel'<lvão o assumpto. • 

E no mesmo d.ia expediu os seguintes :tviws: 

• Deus guordc a Y. S.-S1·. Dr. chefe de pclicia 
dn côrte. • 

l~is o que pUdo olltet• n Jnnt:i tle l11·gieno ·pu
blicu em dcfol'irncnto ú 5Ll!l rcd::ttlllll'iiO, que não 
é mais do ·tJLlO um brado nterrndoi· ll:ii'U nós 
OL1lros, rrue nos recordamos das scenas de lngrimns 
c de luto qrta se rcpt•odnzcm periodicumcnt•J 
nesta grnnde cnpilnl nu estnoiío cnlmosu. 

l\Ins, perguuturoi, pt·etende o hom·mfo ministt'•) 
litnilnt• suas providencias :is que constnm do,;; 
dons avisos que ·cxnedill :'o cunwrn munieipnr, .~ · 
ao clwfc de policin aa curte, c que ncabci 110 lêr? 

O Su. ~uxts•t·no oo bii'Ilmo :-Não, senhor. 
0 Sn. LEITÃO D.\ CUNIIA; -Ert O creio, . porque 

Y. J~x:. j:i doi'C snbe1· rJUC essns pmvid.)ncios 
por si sós tilm siclo tnnws vezes feitns nn:lll· 
tits menospreznrln~ ; nnnc:o nlguem cuidciu d·:• 
CLlmprir ns ordens cnwnatlas do ::(OI'erno. ,Untln . 
qu:mdo fossem ell:os por si sufllcientes, que o nfí•) 
siio , JH.mllum re~ultado prodtlzit·iam , pol'rJtB 
HUnca tiveram cumprimento, ·a ponro di) Íl'<·m nt.:• 
cnhindo no ricliculo pelas vezes qne lemo~ visto 
repetidos cm p;opeis oJllr;i:ws, St;lll r.:salturlo al
gnrn. 

Chnmarei, portnnto, :1. tLt:encãn do llonrM!o m!-
nistro pm•a outrns providen"cins rruc tôm sidu 
aconsolluulas e discutidas, mns a· cll.io r.~speit•) 
nonlluma rcsoluçlio percmptoria ~om · tomn!:lo ú 
g-ov~t·no. Pelo contr:u·Lo, t••mos Vl>tu r1tu: mfe· 
lizmentc o ministerio de queY. ·Ex-. faz ·rwrtl', 
embora untes de sua entrada pnrn clle, long·c ·da 
tomar em considei·m,foo ussumpto Lle ·tnntn pon
der .. ()iío, como é o dÜ que ·me estou. o.c.::UJIUUdo, 
não fez uwis elo que contt•nrial-o, como I'Otl t.l'"
monstr:rr ao hour·ndo ministl'O, rJUe tnfyez não 
tenha ucomp:rnhado ns discussões rrue lJ;)ll\"(', 
mesmo ncstu cusu, a semelhante respeito. _ 

Sr. pJ·esit.lcntc, cu do:seJnvn v•k nestn oct:nsiii•) 
.no Senado não o honrnd·) ministro r.ctuul, mas 
o cx-ministt•o do Imped.:., o . Sr. Leonc:io tt., Car
valho, porque quizct•a pcrgtmtar a S .. Ex. si, 
fJUnndo .apresentei ít considern,ão da rossemblén -:t 
r;ernl um prnjocto npnrovando umn p·cstura d:t 
cnmara municipal da cór·tc•, de que logo tt•al:orei, 
o fiz por appa1'L~!lw· inteNsso pcln snnJe pu
blica, ou si antes o fiz rccGlnhcccndo que o as.
sumpto era tla mniot· pondcraoão, e nLé no in-
tuito de auxiliar n S. Ex. • 

- ·, No intuito de e·,·itnr a invasiio de molcstias 
epidemic:os, qne ns nctLlues condições meteoro.
lo•,:·ieas fuzem rec•:iat•, scguntlo a opinião du .Tun<a 
de· hyg·ierw publica, lw ]lO I' bem Sun i\fn~restntlo o 
Imper:tdor que a lllmn. cnmnr" municipal !H'O· 
vidcncir. pura c1ue dn pnr·te dos sens ag-entes hnj<~ 
a n1:1ior vigilnncin no asseio llns rnns, Jli'U•·ns, 
ccrtiços, mot•cados, etc. • • 

• No intllito Lle ncn utelar a itwn~iio futnrn do 
molestias epidemi<:as, que ns condi!)ÕCs meteoi'O· 
logjcns actunes f;azotn roceiur, sog-untlu u opiuiüo 
da Junta de hygioue, rocommendo n Y. S. fJLW 
ot·cleno uos sulJUtJlog-ados úas diil'L·rerltcs ft·cguc
zias dn cid:;.de que, por si o pelos :;cu~ in~pccto
rcs, :mxi Jieru u :llltoriLlndo surti tu t•in o o.~ scns 
ag<Jntcs no desempenho !lns :ttLI:iuuiç~e;; qn~ lhe.< 
~ompotcm, pu··a que hnJn n mutOL' vtg-llnncm no 
ussoio dus runs, pl'nt·ns, cortiços, moJ'eutlos_, 0tc. 

Di.~o isto, S1·. presidente, porque depois dn n)ll'•!· 
sent:t~ão desse lJ!'ojccto, em um dfJs tll'ligos entre
linl•ndos qul.l se pub!ic:tram no Jornal tio Com.-
1/WI'Cio, em defc>n do g·ovcrno, fui aYur!Jnclo d.:J 
1Lll'i1mo, de precipitado e não sei de qno mais pela 
simples npresent:tçiio desse projecto. Isto pelo lnd·J 
dn i m Jll'ensn , 

• As nutoridudes policiuos dCI'Ot·iio con1 totln 
a prestezn infot'llHII' n .ruuln do hygietw Lle qunl
(JUCl' cu~o ele fulleciuwnlo por ftJIH'O mn:rrolln 011 
oLltJ"ns Jnofe,;tins epiLliJmicus, anm do qtw possu 
u este J'Ospoito sm· cxoctltndo o •1uo dispuo.n ns 1 
instl'uoçl>es do lú de Soturnbt·o do utlllO pnssnl!o. 

V. lV 

1>eJo do proprio governo o pt•imeiro oppositor :t<' 
Pt'ojccto que encontrr•i ntJstn casa, roi o !Jom•nd·' 
mi-listro du :Jgriculturn, qne so lcl'11!ltou fntlnn
do-nos em· co~;,·atCI com emprezns, cm compJ•.:.
mis,.;o~ do s-overno q uo não davinm ser ferido~ 
pe!t~ JlOSturn municipal que o meu projecto tru
tnvn dc npprovnr; e concluindo por pedit• qne o 
Projecto fosse remet.tido n urna commissflo, o qua 
se rer. c nt.:i hoje niío te\'C nndmuento algum. 

Doi'O chnmn r a ntten,ão do nobre ministro p:n·n 
n que sobro u snucle pÜblicn so lU no Jli'Ofll'iO re
lntot·io tlo SL1a rcpurtioiio. O :St·. <!X-mini$tl'O d:> 
Irnpot·io, cm SQmclhanto M~Lllll[lto, aCI!I'C:t do rltWl 
nlias u flzorlltn convenc1~!' do fJllt1 cs11n·u f'i'f.'Slnnll, 
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grandes servioos, foi tão infeliz que no seu proprio 
relatorio mostrou, por flagrantes contrndicflões, 
quanto andava illucliclo a tal respeito. O SoÚaclo 
me pcrmittirú que ligeiramente demonstro esta 
prOJJOSÍ\;UO. 

senoclor com a maior isençiio de unimo, sem o 
menor e5pirito do opposiçiío ao governo, porque 
l'iio hnvin nssumpto para isso om uma questão 
dcstns, apresenta um projecto {, asscmblún geral, 

Diz este relntorio no artig·o • Saudo publica •: 
"" • Segundo constn das informações ministradas· 
pelas nutoridndes competentes, o cstt~do snniturio 
d? Irnperio em i877 foi geralmente satis(acto
rzo •.• • 

npprovundo a postur:r e o governo oppõe-~o ít 
ndopção desse projecto, porque di~ que ofTonde 
interesses que n ndministr:rçiio deve 1·cspeitar! 
:.Subo o J10nrado ministro do Imperio, q .. wos são 

os interesses que a administrnr;;ão devo respeitn.r? 
São os da em preza que faz ncst:r cidade escavações. 
parn esg-oto das aguas pluviucs, obra contrutndu 
por 4..ooo:ooo~, o cujos trnbulhos nlio podem ser 
mterromp1dos no entender dn emJ?rezn durante 
os mezes de verão, porque os dins sao maiores do 
que no inverno o os operarias trubnlllum mais 
tempo I Eis nhi os interesses que a administrnr;;ão 
deve respeitar. 1\Ius uind:r usstm jú o disse aqui, 
o repetirei, porque o honrado ministro do Imperio 
não me ouviu c talvez niio lesse o meu discurso, 
o governo não tinha raziío, porque no mesmo con
trato J'cito com aqttclln emprczu hu as seguintes 
concliçues : 

, Lê-se isto Ç• pug. iOO, mos logo um pouco adi:mte 
drz o Jelatorro: 
:! • Nas províncias do Paraná e Coará roinott be
nignamente a febre nmarell:t o com alguma inten
sidade na de Pcrn:unbuco: a varíola manifestou-se 
?l!!tilo na do TIIo de Janeiro, ESjJil'ito Santo, Bnhiu,. 
PernamlJttco, Pnl'ahyba, Cearú c Maranhão. Além 
disso. as popula(;ues do quctsi todas as prOI'incit!S 
do norte foram {lagclladas pelas molestias e culamt
dadcs Ol'ig'inudns da sGccn e da fome que assolavam 
algumas das mesmas províncias repercutindo em 
outros. • 

Oru, realmente é difficil conciliar a existencia 
das molestius em tantas províncias de que nos dá 
noticiu este periodo do relutorio, e o estudo sani· 
tnrio SC!ti8{acto1·io do Imperio, que o outro nos 
assegura te ~-se eludo no mos mo anuo. 

O honrado autor do l"el:ttorio qne tenho em mãos, 
depois de assignalar os graves incon vonientes que 
n febre amareJla traz ao Imporia nlém da perda do 
vidas, diz-nos :i pu;:- :107 (tê): 

• A Illma. camaru municipal mostrando em
penho em satisfazer as vistas da Junta de hy
giene publica no tocante a algumas das medidas 
prOJlOstns no citado officio de Hi de l\Iuio ultimo 
formulou os projectos de postura que encontrareis 
no unnexo F, os quaes submetto desde jâ ít vossa ap
prova~ão • c mais adiante : •Espero que tomnreis 
sobre esses projoctus de postura n resoln~ão 
promptc1 que é reclamada pela natureza do as
sumpto a rrue so referem. • 

Entretanto, noto o Sonudo, esses projectos de 
postura, cuja adonção o ministro tanto encarece, 
com muita raziio,- foram apresentados no governo 
em mcindo de 1.378, quando o parlamento não 
estava reunido, e, por consequenciu, quando por 
lei lhfl competia approval-os provisoriamente. 
Por que não o fez, considornndo, do muis a mais, 
em que veria o veriio nn tos que se podcsse reunir 
a assembléa."'ernl, e em que, assim, ern intui
tivn. a necessi'ànde de previdcnciur sobre assumpto 
dessa gravidade ? 

Em vez disso, porém, o que fe~ o nobre ex-mi
nistro do Irnperio? Entendeu que a postura for ia 
interesses que a administruçflo deve respeitai· 
(udiunte mostr:troi a V. Ex. qunes siío esses in· 
tercsses) c puz umn pedra em crrnn da postura l 

Reune-se a nssembló:t gernl, e S. Ex. no sou 
reln.torio nprosentn o posturu, expondo ns consi
derl!r;ües que jú li. A nssembléa geral reuniu-se 
a Ui ao Dezembro do anuo pussndo, est::<mos cm 
Agosto ; por conscquencin são decorridos oito 
mezos de sessiío e qunl foi a prov:dencia qtlO o 
governo jú tomou pnrn que nquellu postura da 
eumnru municipul fosse npprovuda '! 

O Sn. llfENDES oE AL~IEtoA:- Nenhuma. 
O Sn. LEIT:i:o oA Cu:onrA :-Nenhumn nbsolutu

mentc. Pelo contrario lovuntnndo-so aqui um 

• 7. n O emprczurio scrít udstrieto ús disposições 
regulamcnt:tres da Illmu. camara municipal. • 

• ~!)." Ficn expressamente entendido que todos 
os prnzos estabelecidos neste contrato serão inter
rompidos por qualquer motivo tlc (orca maio1· de
vidamente provada o 1·econltecidC! pelo· gove1•no in· 
clusive o de {JI"ÓVc de operarias. • ' 

Or~, senhores, si no proprio contrato com a em
preza se estipulou que o empreiteiro devia sujei
tar-se íts prescriprlues da illustrissima cumurn 
municipal, e que os prazos para a conclusão dns 
obras poderiam ser interrompidos em ; ;r tudo 
do forou maior; qual cru o motivo JlOt' qu~ o 
governo não podia approvur uma postura cruo jus
tamentc estabelecia que se interrompessem .. esses 
prazos para que durante o verüo cssns excuvuçües 
fossem suspensns por amor 'da suude publica'! 
Quo (orça ?naiol· huverú do flUe a salvnoão publica? 

Mas quando mesmo não existissem essas con
dições no contrato, é visto que, tratando-se de 
um assumpto desta magnitude, o governo devia 
mandar susper1der essas exonvacues. durante o 
tempo do verão, embcrn tivesse do indemnizar n 
companhia, si ella o exigisso pela interrupção ou 
vela ccssaçüo dos tralJa!hos. Mas, ropito, o governo 
não tinha que dar indemnizaçüo nenhuma porque 
estava expresso no contrato da companhia uquellu 
suspensão de trabnlllos. Entretanto ·roi e11u o 
motivo por r1ue o governo não só niio approvou n 
postura, corno se oppu~ aqui ít adopção do Jlrojecto 
que :tpresentci, npprovando-u 1 

l>ergunto eu agora, senhoras, sorli possível guo 
o uctual honrado ministro do Imporia consinta 
cm r1ue no proximo verão, o muito principnlmente 
depois do recente aviso dn Juntu de I1ygicne, se 
continuem a fazer excavn.çues nu cidade do Rio 
de Janeir·o par:r niio oJTencler n interesses que a 
:nlministrar;;iio deve 1·espeitar? 

Creio que S. Ex. nlio consentirá em tnl, e 
peço-lhe por amor da snudo dos hnbituntes desta 
grrmdo capital, CJtte tome nota do que ocnbo de 
oxpcnder e vü so prepamndo pnrn prohibir que 
dmonte os mezcs do verão que se aproxima 
contil'uom essns cxcnvnçues nn cidade do Rio de 
Janeiro, em que tantas victimns jít cllas têm feito: 
pol'quo, senhoros,jú aqui demonstrei ntó ít ovi
dcncin, om um dos meus ontoriorcs discursos 
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c1ue dessos excnvnçõ~s se têm originndo em grnn· 
de parto as febres do múo caracter q110 flngellam 
n cidade do Rio de Janeiro durante o verão. ·Dis· 
sera·o a Juntn de hygiene; a imprensa que veiu 
toda em auxilio do governo, demonstrrndo m~ • 
terialmente que á proporção que as excavações 
Jlroseguiam em um districto da cidade, ia elle. 
senrle acommettido das febres de máo cnracter; 
localisnvam-se ossns febres justamente nos Jo
gares oro que se faziam semelhantes exoavações. 
A iJl!prensa não podia ter prestado então maiores 
serVIÇOS. 

Qunnto á Jun(a de hygiene, além das reclama· 
cões que por mais de uma vez fez contra seme
lhantes excavnções, eis o que sobre ellas disse
rnm o sou presidente, o honrado Sr. Barão do 
L:tvrndio, e um outro dos dignos membros da 
Imperial Academia de Medicina em uma sessão 
da mesma Academia. 

A cnmara municipal da côrte oppõz-se á aber-
tura de taes poços por serem pre,judiciaes, e, ou 
porque fosst> renlmento essa opiniiío o que a levou 
a levantar duvidas, ou fosse Eelo que fosse (não 
quero entrar nesta indagaçao parn mostrnr ao 
Sr. ministro que e~tou discutindo este assumpto 
com isenção con:pletn de vio>t:~s politicns), o certo 
é que a camnra municipal entendia que as irri· 
gnoões feitns com agua de po~os eram prejudiciaes 
ú saudo publica : e qne o ~r. r~eoncio de Cnrva· 
Jho suspendeu a cnmura e mandou proce,;sar por 
desobedtentes nlgnns dos vereado;·es. 

Disso-se nessa occasião que o pensnmento do 
ex-ministJ"O do Imperio fôra expellir dn cumara 
municipul da côrte a maioria conservadora que 
Já estnvn. · Por mim niio o nffirmo, o que- de
sejo boje é mostrar que ·a eamara tinhn rnziío 
qunndo pensava que a ngna extrallida do,; taes 
pooos podia ser prejudicinl io sande publica. 

• No que toca ás excavaçties neTo !ta meio de 
evitai-as, em consequoncia dos contratos terem 
clausulas r1ue prohibem qutllquer estorvo na 
marcha dos trnha!lws .• (Acabei de demonstrnr o 
contrario como o Senado ouviu.) 

«E' de suppôr, concluiu o Sr. Barão, que em 
novos contratos se previnam essas llypoLlwses. • 

No mesmo sentido pronunciou-se o illustrado 
Sr. Dr. Nicoláu Moreira, adduzindo energico 
protesto contra o procedimento dos (sic) que uma 
vez empossados das 1·edects do povm·no se jul{Jam om
niscientes e, portanto, inltabilztados a prestarem at
tenpão aos que tem o tirocinio do estudo r: do tra
ballto. 

Orn, como a empreza das nguas pluviues ainda 
tem de durar alguns anuo~, segue-se que, se
gundo pensa o Sr. presidente da Junta de JJygiene, 
devemo-nos resignar a esperar que cm futuros 
contratos de excavacões se previna o que não se 
soube prevenir naquelle I . 

Mas concebe-se, que isto. se possa admitt1r, 
que se sacrifique a saude de uma cidade destas, 
de nacionaes e estrangeiros, para respeitar os 
interesses que cham;,.rei illeg·itimos, de tmla çm· 
preza que não · quer interromper os serv1cps 
durante o ·verão ou porque então os dias sao 
maiores ou porque da interrupção dos tr:t!.mlhos 
pódc provir-lho algum prejuízo pecuninrio? 

Peço á V. Ex., SI'. ministro, que tome nota 
destas minhas observações e du as providoncws 
que entender convenientes. Si V. Ex. vü qu~ o 
Jlrojecto de postura municipul que se nchn, crew, 
na commissão de saudc publica desta cu~a, póde 
ter andumonto , e ser npprovado na presente 
ses;;ão legislativa, cJueirn promover a sua appro· 
vaçiio, ou então quando se cncer1'ar a assembléa 
"'oral, si elln não houver tomado uma delibernção 
sobre este nssumpto, approve V. Ex. prov:so
r;amcntc o projecto de postura e faça-o executar. 

Poços pal"a irriuação. 
O Seundo sabe que o governo (ainda o S1·. Leon

cio de Cm·valho) entendeu convl3nicnto ordenar no 
emprezario da limpeza publica, Gnry, que abrisse 
poços instnntnncos pnrn n irrignçiio dns runs, 
porque esse emprozario nllegavu, com rnzão, que 
não era passivei cumprir n condit'ão qt1e Jho 
impunha o seu contrato do irrignr a cidade, 
por falta absoluta de agua, visto que n Junta do 

.Iwgiono publicn fôrn de opiniüo qno não convi· 
nha quo se servisse parn a irrigação dn agua do 
mar. 

E' preciso, Sr. presidente, viver-se na igno
rancia de tudo quanto se tem escripto soJJre hy
giene publicn, para desconhecer-se que n ngua 
cxtt·a!Jida do sub-solo do Rio de Janeiro, cidade 
aterrada quasi toda como sabemos, e assentada 
sobre uma r8de de ennos do companhia Cüy Im· 
provements, não póde deixar de ser muito preju
dicial á saude publicá. 

1\Ias, c• caso é, Sr. presidente, que os po~os se 
abriram, felizmente em tão pequeno numero que 
quasi podemos dizer que não temos irrigação na 
cidade. O emprezario justifica-se perfeitnmente 
com a falta d'agua e essa razão é muito vnliosa : 
sendo mais uma prova dos erros e faltas da aclmi
nistracão publica neste paiz. Lembro-me de que 
em :1870 votámos um credito de ~.000:000;$ para 
trazer agua de novos manancioes it cidade do Rio 
de Janeiro ; gast:~.ram-so esses ~. 000: ooo,;;, e a 
cidade ficou quanto a ogun no· mesmo estado I e 
se disse mesmo então que até se prejudicava 
com obras novas um dos mnis abundantes ma
nanciaes que davam agua ao Rio de Janeiro. Depois 
votámos um credito de :19.000:000rl!OOO e fez-. .;e.o 
conhecido contrato Gabrielli; mas quand:o che
garão á cidnde as agnns dessa em preza; quardo 
poderemos contar com eitas? I-Ia até quem ponha 
cm duvida que os rios do Ouro e Snnto·Antonlo, 
tenham agua par:• dar 60 milhões de litros din r.õos 
á cidade, segundo se promette no contrato Ga-
briclli. · 

Eu não estou longe de acreditnr que tenham 
vlgum fnndamento aquelles que ass1m tJensnm, 
porque do relatorio do i:ninisterio da agriCultura 
coe :1873 consta que esses dons rios, o do Ouro 
e Santo .Antonio, só dnriam 32 milhões de litros 
diariamente; e, embora se di~a tnmbem nuquolle 
relutorio que o rio S. Pedro oode fornecer de 60· 
a 70 milhões de litros, é" certo que não tendo 
sido desapropriado, cruondo o rlevôra ter sido, 
podemos perder hoje a esperanç!l de llavot·mos o 
contingente de suas aguas para avolumar as que 
devem, poJo contrato Gabriolli, fornecer as·ua 
aos grandes dellOSitos da côrte. Em tu! situação 
pergunto eu: qne esperanças poderemos ter de 
havet· agua em tnl qunntidude que a tonhnmos 
não só pnru consnmo dn cidade c para os cncn· 
nnmcntos da City Improvoments, como paru irri· 
gnção, o quo aliás promette o governo no llOntrato 
urmndo em :10 de Outubro de i876 paro litupeza 
da cidacle? 

Perdidn essn espernnça, como me pnreco que 
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üevo ustor, devemos contcntm··nos pnra n irl'i· 
gn~·fio dns no.s~ns rnn~ e prnçns cotn n ngnn cx
TI'nllidn dos taes po~us: e nssim me pormitlit•{t o 
Senndo qno mostre o que ellas siío com reln,ito ü 
:;núde pulJiitm, confor111e o aJllrmnm noiavcis 
c•scriptorcs de hygienc, os qnncs siio ncc•írtlcs em 
considerat' :1s ng-uus tlc poços JWS cirlndcs como 
impt·egnndas de mnterins orgnnicns que se lhes 
eommunic:lll1 por ini1Jtt•nr;1ío. 

Pnrk.,s. <list.incto hygienis!n in;;-lcz, no seu •Trn· 
tndo l'rutico de Hygienc • enuncia vnr·h1s cpi· 
domins pt•olluzidas t'XclusiYamouto peln agua 
de Jloços. Eis o fJUe a semclhnnto respeito so lê 
nnqnellc exccllentc Ji\'l'O : • l\Iullcr· observou cm 
t853, cm l\laycnec, uma opidemiu de 12!) casos de 
febres tvphoidcs dcvitla :íqt1clla cansa : dos nln· 
cndos mórret·am cnt:io :H. Hicltter dü to'st<!munho 
de uma epidemia semr:Illnnto, que se l1J:Jnife~tou 
em nrnn escola de Viennn, devida á mesma 
<:-rtu;;a. Ern 1860, appnreccu em um convon to do 
irmã:; de coridnde cm !.lunich uma epidemia de 
l'ebt·~>s lypltuidcg fJUC nlnc@u entre :120 pessoas :H 
matnndo .L Verilicott·se cntiio qLlC ns n:;-uns de 
um Jlú\:o de •Jne o conYonto se servia cslnvnrn 
in1JH'êA'nCtt1ns de nlnlerins on;rnnicns ; e lendo 
alias ~ido nlwndonn•lns .. dcsnppareccu n epidemia. 
Em 18Gti n febre t)•phoide se desenvolveu c!n 
uma •.'Scola elo sexo feminino cm Bishopstol;: 
perio de Suuthampton; hom·e nlli 17 ou 18 tlis· 
ci[Hrlas. ::tlnendns nntroJ 2i ou 28, voritlc:mdo-~o 
•tne n cpi<lcmia fUro de\·idíl ao escnpnruento dtl 
mnlcrin~ de nm c::mo eh: t:sgoto pma um poco dl' 

. cuj:~~ nA"ua:-; se sorvhun :Htuellns nlurnnns. ~ .. 
Ei;; nlli ü que nrtlrm:• Pnrlws. Podia en citar 

:1ind:1 :1 arttoi'idadc de outros hygienis!::•s, que, 
con1o tlis::;e, süo accórdes ctn condemnnt• a ng-tHt de 
poços alJertos nas cid::~dcs: em qn::wsqucr, fJLlllnto 
mnis si cllcs se tiYt•ss~m do referir ú cu1 qtw 
habitamos. 
Din·i,por~m,npcnas quc· o profc;:sor Gicsl de l\Iu· 

nich rol:•l:1 fnctos, scguUtlo amrmn Ponsagrivc 
no scutrntndo • Hyg·icnc 0 S:1ncamento uns cido· 
c!es » ~~nnlüg-ns nl)s r·orc~J'itlos por Pnrkcs, IJasoando 
suas nbscrva(;ücs cn1 ~ci:; mil cnsos de febres 
<yplwit.les. Grimnud de Canx nttt·ilmc üs müs 
ag-Ltns de Vienna cm Jl~rte ns pcssimos condi· 
r:;ues hy::rienico:~s tla g·r::m e capitnl. 

Condómn::1dus, portanto, pelos l!ygionistns ns 
ag-uns de po~os tllJcrtos nas ciclmlcs, por·qnc niio 
iremos Jl!'O<: u"r:a· nns clC' CJllC l'uzcmos uso, c nté 
ng-orn pnra n it~rigação, urn dos cJen1cntos de in
:;alubridt~lle desta cidndr:. sem duvida <)111 condi. 
f;i:ics mnis npropriadas J·.:u·n cnve;:cnnr ::HJUO!lns 
~g'llUS ? 

A illustratln Junta c.le JJndenc condcmnn n 
r.gu~-, do nwr pnrn il-rignt"5o da cidndc c nc citn 
u de pr";o,~ :riJortos nns nossn,;_ pr~r:;ns e runs ; 
porquto? Eu pelo mc·nos, nuo por :nttorid::clc 
propri<~, q ne n nüo tenho, uws Jmscauo nn de 
notnveis mestres, nlio sei explicar semt'lllnnto 
preferencin. . 

Sr. prosidento, um dos elementos MJUi ::1ssignn· 
lados c"mo cau~n ger::rdor:r das febres que nos 
ft:tgellam s1io cssc•s ::rntros de miset•i:J o do 
immnndir:ia, conhecidos Yulgnrmonte por co1·· 
Ucos . 
. A nutoridado da Junta uc hygiene pnlJ!ica, ::r 
lffi]lrensn, as ohset•vnt•üos feitas cm catl::r tipocn 
d:ts JW~St11.lus epidcmit•s, 18111 lcvudo n evidencia 
úqne!Jo conceito, mostr::rmlo uo modo incontro· 
verso 'Jll<: ne~scs col'tiros teve origem om difl'e· 

rentes nnnos n febre mnnrella, tnnto que P.m um 
desses nnnos o Jornal tio Cormnercto tleetnrou 
nome po,• nome dosatacnrlos o fnllecidos em cor
ticos tlesignndos pot• ello, pelo no111o das runs c 
nnmcro de c1::•sas. Entretanto fJUal foi jú a pro-

. v.itlcncia sé1·in que se tomou acerca de!Jcs "! Pelo 
contr:•rio, long·c de terem sitlo d.emoliilus, OLl 
pelo mono~ rcl'ormados, tüm sido reproduzidos ! 

Or::r, niío haverá neste pniz poder, niio lwvcrú 
camarn municipal, policia, mesmo g-overno, qne 
possa oyitar um nwl desta natllrczn '! At·car· com 
os donos dos cortir:;os "! 

Chnmo, pois, a atten~iio do nobre ministro 
parn este assumpto, porquÕ nn opiniiio dos mes
tres da scicncin, c nresmo aqni .na de nutoridn
des mnito competente;;. emqtwnto houver cor· 
tigos no lUo do .Janoit·o é ternpo pcn·dido tmtar de 
melhorar o estado snnilm•io desta grande ca
pitnl. 

O Sn. SII.YElllA DA l\!OT1'A:- A camnru mn
lticipal ó tJUCm resjlondc por isso. 

O Sn . .TAGU.\lllllE: - Cort·ompcm n sande c a 
moral. 

O Sn. Su~VF.IllA n.\ l\Io•rT.\:- Sem licent'n da cn
marn não se l'nzem cortit'o~. 

O Sn. LEJTÃO DA C uNI!.\:- Sr. presidente, se 
diz por nhi qnc pcsson:.:, nfio do simples povo, 
porém, nwis ou monos qnnlil1cndns, slio propric
tnl'ios de grande porte desses cnrligos, enJn OYul· 
tndn ronda os convido u muntort:m·os no cstoclo 
cm que ostüo o que por isso nem cumnrn muni· 
cipnl, nem mc~mo g·ovorno tem potlido nrcnr 
corn a in flucmcin desses propriclarios. 

0 Sn. Str.VP.lll.\ DA l\!0'1"1'.\:- E' porqno n ca
mar·n quer. 

0 Sn. LEIT.'i:O J>,\ CUNHA ;-l\Ins O honrado 111 i· 
nistro do Imperio, ,iovon intelligont'3, que devo 
ter· yerd:1dciro desujo de n·Jorin nlío se [10tler:'t 
Cl1Cili'I'Cg'Dr de !"Olll)lOl' CSSnS 11H;I!IDS de ferro C 
!H'C~lnt' o gt·nndissil'no serviço ü pnpnlntlío d:1 
c:<Jrtr, <lc ::rcnbnr, ou pelo menos, do reformar n 
co1·tit:wla que hn. no H.io de Junciro '! 

0 Sn. Su.Yl"!lA D.\ MOT'l'A:-A corti()nda é dn 
cnmnr·a municipal. 

O Sn. I..mT,\o D.\ Cmnr.\:- Senhores, ncohnmo~ 
ele prostmciar um fnc<o que, n meu vêt•, honra o 
ministro qnc o praticou, c é urna provn do rrnc 
quando o minietro quer conscg·uc o que deve 
cons'lgnir. Ht•Hro-me no indeferimento prompto 
c pcrcmplorio do tunn prctçnçlio smnelhn:n~~; que 
moveu g·rnndt!S empenhos, mos a rcspcHo do 
qual manteve o ministt·o n sun dclibera~iio com 
a rnnior ynntagcm no sorvioo publico,cJUC não 11cou 
[1t't•jl1dic:Hlo {101' liío inqnnlillenYcl prcten(;ill'· 

Portnnto, embora os nobres ministros nctllacs 
leu Iram o v eso de não quc.·ercm fJllC nós e!og·ie
mos si não o ministot•io totlo. 11fio nccitnndo elogio~ 
pnrciaes, no que som dnYidn niTo tüm SS . .EI~xs. 
rnzflo :'havemos de c:ontinunt• n louvar os actos se· 
mollraii:cs ao que acubo •.lo ::dlmlir pr:rticndo r•cln 
no!Jrc minis<r·o un fnzctHln, convidando no do Im· 
porio rpw o cnrittc, r[uanto nos C07'li!:os. 

Chamo a ttllcar;~o dn nobt•o ministro tnmhem 
pura o cnnul do Mnnguo tlrsln cidade; S. Ex. 
talvez nuo l••nlra tlcnmpanhndo a historia dc~to 
cunnl, qne é unut Uns nwis cle~g·,·ncadtlS n rog-t.o;
trm• nn nossn udministt•nçilo puhlieu. 
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O governo nomeou vnríns comm íssões ú C[uem 
encarregou de dut• pn1·eceres so!Jre melhol·n
montos mutoríaos a :n•optar-se nesta cídnde 
cm bom do SOll estado saniLario. Acerca desses 
}lareceres um ongonheíro civil escreveu algans 
:~rtigos no Jornal do Comrncrcio, os qunes foram 
ultimamente compilados em um folheto dcmon
slrando que a respeito dnquolle canal tudo quan
to disse umn dessns cornmíssõcs soffl"in séria 
contestação, apontando no seu pa1·ece1' nté 
erros de calculas para as obras a adoptar-se. 
1\fas fosse como fosse, uns queriam que o ca
nal se aterrasse, e se fir.esse alli um grande 
úoulcvartl fJlle communic:.ssc a cidade bníxn com 
n raiz da sorra, outros queriam que o cunal fosse 
uté o mar, porque do contrarífl nenhum proveito 
se póde v1r a tirnr delle. Assim ia nwrchando 
aquella iuterminnvel qttcstão, quando em 1876, 
o ministro do Imperío do então o Sr. con:;elheiro 
José Bento, reconhecendo ClllC e1·a inconveniente 
adiar por mais tempo fJUalrjuer melhoramento 
que se tivesse de praticar uvqucllc cnn:d, con
tratou o scrvít-o da sua dcsobstrur:ção, limpczn, 
c njnrdinnmentô de suns margens, que deviam 
set; grnmndns, c corcndas com gTadil do fc~rro. Este 
contrato c.:ustou ao Thesouro ccrcn ele 300:000~000. 

O Sn. Su~YEillA DA 1\J01.'TA :-Com grama •. 
0 Sn. LEITÃO DA CUNHA :-Niío era essa obra 

tal que garantisse v despesa que _oecl!sionarn, 
porque do;dc que ns nguas do cnnnl nuo ttvessem, 
como n;io lUlll, cxpedíçfio prompta pnr:1 o mm·, 
tlc modo que as nguns deste, no seu .11uxo e 
relluxu Yicssem lnvnr o c:mnl, este IJnvw de ser 
S•'Il1Jli'C um deposito ele nguns e,;tngnnd"s. 

-Mas, cmnm, melhorou-se muito ns condições do 
Ln! c:nnal, fo: ello limpo, nj:H·dinou-sc e plantou-se• 
o terreno de nm e outro lado do cnnal que llcou 
todo g•·:~mndo e cercado. 

O Sn. SrLYErnA DA 1\JoTTA:- Cnra grammu. 

longe. de serem cousn ulil, siTo prejudícíalissimos 
ú sondo publicm, no estado em que os vemos. 

O Sn. D.1ooo VRI.uo:- O mínístt•o do Imperío 
proccdett rle :ICCÔI'do com todos as informações da 
rnnnícipnlidnde, de engenheiros, etc. 

0 Sn. LRITÃO DA CUNHA:...,- Niio duvido; mas O 
miníst1·o, dep'lis do ter todas essas informacões, 
que suo por via ele regra o que todos sabemos. 
tinha o. scn proprio jnizo, que lhe indicaria que 
os mercados quu lw nesta cidade siio os mniores 
depositas de immundicias, de materíns deletcrías 
,; suude publica du infec(;i:io constante. 

O Sn. Droao Y"I.no:- Isto provém da insttffi
cíoncitt delles ; e parn jsso se devia tratar de 
construir novos cm bons condí(;ões. 

0 Sn. LI~I'I'ÃO DA CUNHA:-:Mas, COlllO dizia, O 
ernpreznrío do projectado merendo fez umn de
moi]C'iio geral, arrancou toda a cantaria que alli 
bnv1a, a grado c1uc fechava o canal, a ponte, 
cmnm, tudo quanto lhe parecou indispensavel 
para levantar o monumento projectado. 

O Sn .. DioGo VELHO:- :Monumento niio, uma 
praca de met·cado, V. Ex. exagera ; par~ce. estm· 
apaixonado. 

O Sn. J.mTXo n.\ CuNnA :-Si a V. Ex. sCw mnl 
a palavra mmwmcnto, estou prompto a reliral-a. 
Apaíxonndo I Porque"! Pela saude publica sem 
duvida, disto me glorio. 

Niio duvido qnc as intennões elo minist1·o que 
fez o contrato pnt•n constrÚc()iio do mercudo fos
sem ns melhores: considerundo-o obra de grande 
utilidade publica. 

O Sn. DioGo VELno:-Etl disse-para se fazet· 
uma obra utíl. 

O Sn. LEITÃO DA CuNHA:- Qtwndo, porém, j:í 
estava feita 1Jelo emprezario n destruíoiio· a que 
me referi, veiu o Sr. Leoncio de Carvalho, e 
disse: • Est•i rescindido o con•r•lto, porque a 
J,untn ele hygicne e a Repartição .dns Obr~s Pu
blicas entendem que a oba·a projectada o pro
jud.icinl ú sande publica. 

O Sn. DraGo VELHO :-0 que V. Ex. deve 
censurar ú quo o governo mandusso parar as 
obras, depois ele começadas. 

O Sn. J.r,;rrÃo D,\ CuNuA:- O ministro,, porém, 
qno substituiu ao Sr. conselheiro Joso Dento, 
Jez um contrato pnra a conslrnc(·ão du um mer
cado no bacia do canal do l\Im1~·uc, estenden
do-se por elle um tcn.'o talvez de sua exlensão 
lotai. O em1H'eza1·io começou tts obr11s pela de
molirão completa de nm terco dns obt·:~s jit feitas 
a/li pelo contrato anterior. 

O Srt. Dioao Vm.uo :- Hu cxnget•ac:iío. Não foi 
completa. 

O Sn. LEITÃO DA CuNrrA:- Croio quo a parte 
do cnnnl que devia ser occnpndn pelo merendo 
comprctwnde ccrc11 do um terco ela ohra l'oitn. 

O Sn. Droao VELHO :- Niio vai a !til ponto .. 

O Sn. LEJT,\o DA CuNrrA :-V. Ex. niio at
tende n qnc niio tenho emiUído juízo n_!gum, nem 
sobre o acto elo contrato pnrn construccao do mer· 
caclo nem sourc o ela rescisão. 'renho apenas nar
t•ado' as occurroncias havidas para tirnt· n con
chtsuo que v. Ex. ouvirá d'aqui v pouco. Po
ro-lhe, pot•t:mto, licen()a pnra proscgui_r. 

nescindiclo o contrato, o Sr. Lcçnc1o de Car
valho dírío·iu um a1•iso ao St·. Ulin1stro !la agn
cultura, dizondo-1ilc fJUC, niio dispondo do en
genheiros, nom de outros elementos para con
sta·uctões, S. Ex. maudusse on:m: ns oiJras neccs
sarias pura CJllO a paJ·te dostL'UHln do canul do 
Mnn""UO fo,so rcpostn no seu estado anterior. 
Lerei o fJUO nos~a occasíiío disse o .nobre ex-mi
nistro do Impni'IO, no seu relatot'IO upresontado 
na L" sessiio dostn legíslutm·a, •lm DuzcmiJro do 

O Sn. I,t,l'I'ÃO DA CuNHA :-Existia ali i umu_pouto 
do cnntm·iu muito antiga que duvn commtmtcnçiio 
a duns ruas ln~erncs; l'oi demolida, como fornm u 
bacia do cmwl, o pnrnpeíto de C<!llinría o ns grudes 
do fel'l'O. Bra especinculo contt'Js,llc:lor pnra. quo.n 
por :dli pnssnssc ver nquollas obras, fJUO ttnlwm 
cuslarlo rccentcmonle t:mto dinheiro, redttzJrJ,,s a 
um montiio de r•cclrns c do lama. Quem ttves~o 
obsct·vurlo as obras J'eilns havia bem ponco tempo; 
o pnssasso por n}li ~/guns me~c~ dep~s, oxclnma
ría : • nc~to pn1z nuo hn :tdm1mstrnoao. • 

O Sn. D1cr.o YET.Ho :-Dcstruin-sc pnra se con
stl'nir cousa util. 

0 Sn. LEITÃO D.\ CUNII.\: - l!:stO\l persu:tdido 
ilo cjuo os c:Jwmndos nwrcndos no Rao elo .Tanoia·o, 

anno passado. _ 
• Tendo o govemo recohido ropt:eson tncuo da 

.r unta do h)'gíono c dn InspectOI'lll Cor • .1 dns 
Obrt•s Pttblicns !la Cu1•to, contrn o modo por que 
ostuvnm sendo oxccntndas as obrns de constrnc
çiio elo nm mercado no mencionado cnmll entre 
as runs do Scnudor Enzobio, Visconde do ltaúna, 

. . . 
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Visconde de Sapucahy e n Escola municipal do 
S. Sebastião, cuja construcção fora contratada 
pela Illma. cnmara muu'cillnl com o Dr. Daniel 
Pedro Ferro Cardoso em 2~ de Agosto do a:c 10 
pa~sndo, deliberou a bem do snncmnen•o desta 
cnpi:~l rescindir aquollo contrato pe:o dcereto 
n. 703l de (i do Setembro ultimo. Para fJ}lO fosso 
restituído n seu anterior estado o· refor1do canal 
nn parte em que eomeçnrnm a ser J'cítas ns 
obras do mercado, requisitei do ministerio dn 
agricultura um 01:çamento, cujn importanein se 
acha calculada em ü2:00015000. • 

Pois bem, de Dezembro do nnnc passado n 
Ago;;;io corrente nada se rcz, o canal do UHtDgt~o 
se acha no mesmo estado Olll que ficou dOJlOIS 
ele rc,;cindido o contrllto feiLo com o Sr. Ferro. 

O Sn. JAGUAUIJJE: -Fez-se algum lJeJ?.cflcio: 
l6vnuLOll·SC uma cêrea de tnhoas para nmgucm 
ver o que do outro lado está. 

O Sn. Lm'l'ÃO DA CuNHA : -Lembra bem o nobre 
senador; esse cercado é para eneobrir aos olhos 
dos transeuntes aquollo :;rande oseundalo · 

Portanto, peço ao nobre ministro que se me~ta 
no sou c:~rro o vú ex;nninar com os sou~ pt:uJli'IOS 
olhos o que alli e:;tá; c então sua consc.JOnClla ll!e 
dir:.í si semelhante estado de cousas pode COJ1ll· 
nuar. Mande S. Ex. nrrnn~ar uma dtlS _Lnbons 
e alli ver:.í, e veril1cm{t si ha_ exag~t·nçu_o. no 
que digo, c si o .estudo go canal m.to . est;~ .c:xlgmdo 
prompto remcdJO, Vera S. Ex. s1 t.: po~s1vel q~e 
em taes condições possamos afi'rontur o vc,ruo, 
cujos eJTeitos jú prognosticou n Junta do l1yg1enc 
no oJllcio IJUC 'lhe dirigiu, sendo ur1uelle um .dos 
fúeo~ de infecrão que existem no Hio de Janill!''?· 

O nobre ministro a5SLtmir:í g:rnve rcsponsab!Ü· 
dado, si crusar os bra~os em tnes circumstunc1ns, 
S. Ex. deve dm· providencias rJUC, pelo n?ei?OS, 
mostrem n sua solieitudo pelo que ha do ma1s Jlll· 
portnute em sua admínistrur.üo, a saullo da popula
cão desta "'rancle eidnde. NÜ consoiencia do todos 
~st:.í que a" smtdc do Bio de Janeiro não consisto 
~úmcnte om se pouparem vidns. . 

E' uma questão que se pre.nclc n a!La~ eonsldo
raçües poli Licas, porque cstn cJdnc!c ó .cnp1 tal do !lll· 
11erio, c nn ELll'O.J:l, qunn!lo se d1z B1o de .Jnnc1ro, 
diz-se Brazil; qut~ndo alli se diz fJUe o 1110 do Ju
nciro é umn cidade orn postada, nfío se colllJlrobende 
que tenhamos mont:mlws o provineias saudt~veis, 
autos se entende que c Bl'nzil é um pniz emlJOs,mlo 
(apoiados); por eon~cguinte, ~r. ~ninisLro, ,vê V. 
Ex. que esta CJ.uest:w é da mmo,r lm]lOI'tanç:w, que 
n1io devo dorm1r sobre elln, dmxando de hgnr-lhe 
a mais acura(] a attonçr.o. 

Afl'rontc-a com animo o resoluciio, e o paiz bem 
clirú da sun administrar:ão. 

Vamos aos mcr~mlos "un capital !lo Impor i o. 
Sabe V. Ex. •tne o chamado dn Candelaria, 

r1uc é o primeiro do nlo de .Tunciro, n5o é merendo 
proprinmonte dilo : ú um conjuncto de casas elo 
negocio do todo o :;cner9, incluindo nL~, note 
V. E: . , corti~os, porque c vordvdu que lu moru, 
do1·me, mléleee c morro gente; tendo-se mesmo 
m:m't'cstndo nlli cnsos de febre nmurclln, (JLwntlo 
clla rcinn Cllidcmicanwnlo, o tirndo cndnvcrcs, 
como os j01·nnes !J1io denunciudo. 

O Sr. Lconeio tlu Curvnlllo expediu um avis9 ú 
camuro munici]ml ponilerunilo CJLle orn da ITilliOr 
inconvonicneia rJUO nn praen do mercado du Can
delm·ia se vcntlesscm obJcl!tÔs 11ue niio fossem pro· 
prios do um morcudo, u que por isso cumpriu quo 

a camara désse ordem para que da mesma praça 
do merendo fossem retiradas as casas de ne~ocio 
estranho a ollo que o !li existiam. 

Quer V. Ex. saber qual foi o rosultudo desse 
aviso? Continuarnm como d'antes :1Ui :1qu~'lns 
c:1sas, si ó que outras se não estabeleceram I 

Si V .. Ex. se dignar de ir alli, verilicará o que 
lhe estou dizendo sem a mínima exngcrução. 

1\'Icrcndo, a p::dnvrn o indica, é um lognr onde 
se vendem viveres para consnmo dhorio, llOrta
lir.:lS, fJ'uctns, etc. ; não é Jogar para lojas de 
lo'uça, de alfaiate, de sapateiro, o até cortiços, como 
jü disse, onde mora, adoece c morre gente em 
'quadras cpidomicas I 

.T:.í ve o nobre senador pela província do Rio 
Grande do Norte que eu Lenho alguma razão em 
and::u· iu•lisposto com os mercados, porque si o 
primeiro tln cidndé do Rio elo Janeiro, CJUO devia 
ser no1•mnl, acha·se neste estado, ajuíze-se o que 
serão os outros. 

Li, hn dias, UI ... 8Viso do ministerio do Imperio 
recommondando á camnra municipal que niio re
nove n Jiceu"a no ehamndo mercado q uo está no 
largo da Sú, no fim dn rua do Bo~m·io. 

Poço ao no/Jre ministro que m:mlenha a este 
respeito a mesma energia que manteve o seu col
lcA"n, fazendo em um assumpto de natureza iden
tica; mande clomolir aqui !lo rJUO nl.li o~t{l, porque 
é uma vergonha para esta capital. 

O Sn. MINisTuo DO btPEmo:- Estou nesta in
tenção. 

0 Su. LEITÃO D,\. CUNHA :-1\Ias V. Ex. Vai Ver, 
si ainda não viu, as difficuidndes com que tom de 
lutur puru conse;;u!r;so CJ~Ulqtrer .eousa do no
nadn para uma admuustraçao euorgtca, os empe
nhos, as duvidas, as protelações, e tudo quanto 
h a para om!Jarn(.lal-o na e~ocução do um projecto 
do qual pOIJO ? y. Ex. n11o. req_ue. 

Senhores, s1 e uma asptraçao, segundo as re
gras da boa hygiene, e o conselho dos mcstt•os da 
scieucia modica haverem praças, t•cspiradores para 
esLtl acanhada eidade do Jtio do Janeiro, é intui
tivo que não pcírlc, som grande projuizo da snude 
publica, osta1· arruello pequeno lat·go ua Só Velhc. 
tomado litteralmer.Lc por um dojlosito de qnant.
imnmndioi::l se pcíde imaginar . .Não sou apaixo
nado nem exagerado enunciando-me assim ; não 
ha para isso motivos que nüo me honrem. Quem 
duvidar passo por alli o verá vogetaos em put!·e
facr;ão, cat·nos, peixes podres, um cheiro nau
seabundo I 

0 Sn. MIXISTno DO !~Il'EU!O : - Tom toda a 
raziio. 

O Sn. LEITÃO DA CuNHA: -Eis uhi o que é o 
chanwdo merendo dn Sú Velha que o honrado 
ministJ·o do Imperio mandou demolir, mas S. ll:x. 
me uará sen1pre licença para duvidar ela execução 
do sua ordem. 

o Sn. S1LVE11\A DA !'rfOTTA : - Deu ordem ú 
c::unura municipal ? 

O Sn. LBl'l'ÃO DA CmsnA:-Talvez se conspirem 
cont1·n min1 os intoressndos, IIUnndo tiverem 
noticia elo q uo estou clizendo; mas nndn torei 
com isto, eurnpro o meu dovor. 

O Sn. Su.v&mAoAliio·l"rA:-Aordom do Sr. mi· 
nistt·o roi :i camnrn nmnioipal? 

O Sn. LEI'l'ÃO DA CuNnA:-Foi. 

I 
\o-. 

.,....\: 

{: 
! 



SESSÃO EM 22 DE AGOSTO. 327 

0 Sn. SILVEIIlA DA MOT'I'A :-Entiio é tempo per
d!do. 

O Sn. Lr•r·r•,\o DA CUNHA :-E' tombem esta a 
rozfio de meu terr,o . 

O Sn. li!NtsTno DO h<PEnro:- C:cio que niio. 
O Sn. LErTÃO DA CUNHA:- Vamos n ver. 
Aiuda cilnr·ci ouiro facto analogo. Hn nesta 

cnpit.nl um largo, entre os ruas do S. Pedr·o.e 
do Snbiio, chamado outr'ora do Capim o hoJe 
General üsorio, que n camura municipal ou. a Re
partição dns Obras Publicas, não sei ben~ quem, 
mandou ajordinar c fechar com uma bomta gr~
de do forro o I age do. Aformoseado o largo, peqr: 
ram á uamara municipal licença pa~a vender a . .r 
diariamente hertatir.as e outros objectos, o a ca
marn munieipal coiwcclc•1 a licença co~ n con
dir.iío de o fnzerom cm certos I~orns do dra, findas 
as "qmws deveriam retirar- se. 

C'ccupar aquolle .iftrdim o o. ,Passeio .'at~rnl com 
. tnboleiros de hortal1ra, etc., .ln ora um"! !nconse

ÇJ:UOncia, mas cmUm n camnrn o porm1ttm .. Oh
tldo, porém, isto, disseram os concessionar.os: 
« Niio podemos e~lar expostos ::10 soJ o :\ chuva •, 
e n camara municipal respondeu : • Pors tenhn!ll 
chapéos do sol grandes, de panno, r1ue deverao 
ser retirados r:om os tnboloiros depois das homs 
murcndus. » 

Obtido isto disseram aindn os concessionarias : 
• Estes clwpéos de sol siio muito incommocl~s, 
não tomos onde guardai-os • c n cnmarn mum
cipal concedeu que se fizessem barracas r-c .na
nentos. 

Fizeram-se as barracas, Sr. presidente, .c lú 
estiio! V. Ex,, Sr·. ministro, não passou. amd., 
por Iil? .Peco-lhe que passe ; um jurdim-ferto c.n 
bcncílcio dÓ publico- está no meio :lo barracas, 
onde se vende llortalioa, carne, peixe, olc. 

O Sn. Sn.vEmA DA 1\fon'A:- A cnmara muni
cipal gosta muito ele barrncas ... 

O Sn. Lm'l'Ão DA Cu:-m.~:- S. Ex já vu a neces
sidade fJUO tem, como cu di.sse a p~incipio,. '~~ 
mctter-so cm seu carro e Jr exammar por ~1 
esses pontos que estou in,licnnclo ; não confio 
ua~ taes infomwções. 

O Sn. SILVEJDA DA l\IO'fTA:- Ver as barracas da 
camnra municipul. 

O Sn. VrscoNnr.: DO RIO BnANco:- A hygienc 
publica é uma boa politica. 

O Sn. LEITÃo DA CtrNnA:-Acho que sim. 
O Sn. SrLVEinA DA 1\fon.1.:-Ainda ha de haver 

m!nistc~io quo faça programma de hygienc· pu
bltco (rzso). 

0 Sn. VISCONDE: DO RIO DllANCo:-Apoindo,' 
0 Sn. LEITÃO DA CUNHA:-E' n ter·ceirn vez, 

S1·. presidente, que trato nesta casa desses 
nssumptos. Nas outl'as duns vezes não ost~va 
presente o honrndo ministro, nem o seu ante
cessor ; assim acho que esta terceira vez é mais 
proveitosa, porque S. Ex. está me ouvindo, já 
tomou seus apontamentos o cu que o conher.o 
Já ela suo Bnbia, sei que serít homem de encrgh 
c de ncçiio, si eJuizer : e JlOr isso Jbc peço que 
U.esenvoJva ,esta onergin em bem da sande pu
blica nesta grande cat>ilnl, por·que, repito, não 
JJódc Iwver nada mais importante elo que S. Ex . 
uln·oveilur· o tempo nas vcspcrns do verão em 
que vamos entrar, pura esperai-o como nos aca· 
bou de mostrar a Junta de hygiene publica tal
voz com a repeticão das tragicns scenas de 
1873 e 1876. • 

E , Sr·. presidente , pnrece incrível que não 
tenha havido gOI'erno, cnm~ras lcgislatrvas, já 
niío digo camaras municipnes,que tenham conse
guido restituir no Rio de Juneiro os seus fóros 
de suluiJridnde. V. Ex. sabe que não é isso tn
rel'a imJ>ossivel, se riu neccdade suslentnl-o, por
quo a provn do quo o Rio do Janeiro occupn 
posição nntura !mente saudavel o estú mosLrundo 
a est:u:;ão fresca. Durante estn estação o Rio ele 
J·aneiro gozn do uma suucle invejnvel., como 
acontece ainda agora. Durante n estação quente 
é que surgem essas enfermidades, essas febres 
pnlustr·cs, de mnu caracter, r1ue aqui se mani
festam. !'orq uo <.\ isto ? 

O simples JJom sonso está dizendo : porc1uc 
existem causas locnes sobre que actua o cnlor, 
fazendo desprenderem-se os elementos que occn
sion~m todas essas enfermidades. 

Jsto é intrritivo. Pois bem, porquo não se ba de 
remover essas causas, quando ele mais a mais são 
conhecidas ? Si tivcssemos de procurar cs::;ns 
causas, aincln seria oxplicnvol o adiamento de 
providencins para rcmovol-ns; mas sendo ell.;s 
conllccidns I O Sn. Lr::tTÃo DA CUNHA: -S. Ex.,j.usto.como 

é bem cstú vendo que isto urro é drscurse de 
opposicionista, ó untes de amigo, ]JOI'quo pro
porciono informnr•ões uteis; a S. l!:x. Jlcam as 
providencias. • 

0 Sn, MINISTDO DO biPEniO:- V. EX. "cstil 
sem dtwida alguma prestando um grnndo ser-
viço. · 

O Sn. StLVEJUA DA 1\fOTTA : - Esttí. ag-uçando 
o Sr. ministro contra· a eamnru municrpal. 

O Sn. LmT,\o DA CUNHA:- Sr. presidente, ou 
disse n principio que niio tomaria muito tempo 
ao Sonudo mosmo {IOl'CJUO est{t inscripto outro col
leg:! purn fallur amda sobre o ministcrio do Im
porro ... 

O Sn. MrNtsTno DO ll!Pimio :- Neste assumpto 
V. Ex. cstít aproveitando muito bom o tempo. 

O Sn. L&I·r·,\o DA CuNnA:- V. Ex .. ':a que não 
tenho dito umn só palnvrn sobro polrtrcn o pro
metto nindn não entrar nolla. 

A não ser alguns nLerros que se têm feito cm 
pantanos da cidade uovu, não ha nem nmn pro
videncia administrntiva ou legislativa que pro
curo pôr• termo n scmelhnnle estado de cousns, 
porque, repilo, a propria postura municipnl que 
tondin a providencim· sobro a cessão das cxeava
Pucs durante n esta~ão quente, essa mesma pos
inrn J'oi condemnndn aq11i pelo governo que, 
dizendo o que acabei ele ler no rclutorio do mi
nisterio do lmpMio, deixn passnr 8 mezcs de 
<ossiio sem iniciur 11enhumu providencia nem· 
ila ctunarn dos deputados, nem· no Senado como. 
!110 cumpriu : porque um senador se Jevantn 
tiCJUi e apresenta um projecto npprovnndo n nl
luclidn pos~nrn municipal, .u!n entrelinhado do 
!)'OVerno drz:- • O Sr. Lo!luo da Cunha ~JUOr 
lazer lH'nçn do intorossur-se peln snucle publtcl!· • 
- E o St•. ministro da ngrictlltura pede ndrn
monto da discus~ão I 

,. 

O nobro ministro hn de ter notado que sou 
muito modesto um meus llCdiclos a S. Ex. em 

1,, ' ,, ' ' '\ ', \ 1 --, .f~\,l 1~{(Í 1 ~, '\~~(/) \::,..
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bem da snude publica. Apenas tenho reelnmmlo 
pr:ovidéncias indispensnveis c urgentes, como 
seJUJ!l :rto.!.'I'O do pnr~tunos e n rcmo~ão dos focos 
de mfeccao que aqut teruos com t:rntn profusiio. 
E setn trata!·· dn f:ol~ifion•.'iio, qul!si ger:rl, dos gc
neros de alrmontn(;:oo expostos n venda nestu ci· 
dade com g-rnntlc detrimento ela s:rudo publica 
nllnd_ir:cl ligei_ran~cntc n um J'ncto de paliei~ 
UJUUtCJpnl sanrtnrra passado cm pnlz onde se 
cura delln seriamente. 

Em :187~ !I ç>pinião publica cm Inglaterra prcoc
cupon-se scr•rnmcnLe de um facto que se reve
lam nn cidncle de Londros. A principio descon· 
Jion-se, depois se vet•iflcou, por exames acu~ 
rados, que nlli se reproduziam os casos de fcbres 
typhoides, devidos no leite que os vendedores 
ctcllc parn nugnlcntat~ a rnor·cadoria, nlistut·n·.rrtnl 
com ngua tir·mln de Jogares om que pot· infiltrn
cües · IIICJ!Iriticns se nclwvn dnmnilic:rda. 

ou...,amos o que a semellumte respeito se lc cm 
um motlcr·no tratado de hygiene publica : 

" A opiniilo publica prcoccup::r-sc :octuallnonte 
(em :L Si~) de um f<~eto n:<saz curioso c1ue parece 
ilcmonsLr<~t' qne u febre typhoidc püde ser tr:rns
mittidu de casu cm casn pelos veutledorcs de leite 
ponco c•sc•·upnlosos, q uo aug1n0u ta.rn n sua tncr
cutlol'ia.rni~LUr·:mtlo-llw a~u? tiragu de poço;5 qu:osi 
~ClllJH'C rcccpLaCLllos c],, llllrlll'n~ues orgunJC:os. u 
Sr. Eduurd J3ullurd :ossignalura lrn uous <~Unos uma 
epidemia de feJJt·es typhoidcs cm l,;lington, proJm· 
gatla tom· um Iner·cacíor de leite; porque se con
segui Lt então verificur a loculisucilo dn moles lia 
nn,; casas que compt·nvam leite a· esso V<md~;:dot·. 
Depois ~lesse l'tlCLo ~nnlogos se del'ULn em L·~ods 
obser1·allos pdo llr. Ho!Joinson. em Glasg-ow pelo 
])r. Ualtard. O facto do Armely, falt!Juurg de LocLis 
é sobre to;los de grnndo interesse. Pro\'Ou-sc quÓ 
sobro 68 cusas em IJUC se deram 107 casos de fe1Jrc3 
rsphoidcs o 11 f:ollccimr:ntos, em 5:1 eompr:ova-se 
!Óile num yenLicdor de;;sc ro~·tigo que linha tido 
<~CJL!CIIn fc!Jre Jravin 2 mezes, cous<.•gt1indo-~e vcri· 
licnt· que us dejeccües do doente linharn sido Jnnça
dns 1:111 l111Hl eova .i un tü de u1n poço, .de cnjn ngLln 
se scr·vin o leiteiro, sendo que dnndo-se ::oquellc 
cnso na cstn<.:ão sêcca niio npparcccru ontilo u epi· 
demi:o, munifest:ondo-se, porém, logo fJLlO vlnllo 
ns chuv·ns esta~ enclwre:ar:nn o :-;ülo c peln t.\nxur
rada conlnmi11arnm us ugn;rs do tu! po<·o do virLts 
infiltraclo no ~olo. Ji:m rc:<nmo n feiJJ·i! typhoide 
mnnifc~ton-su então Clll 37 "/o d:rs cnsns de hrmilins 
ljllC COlllpraYatll lei LO nO t11f lllCI'L\:tdi.!l' ú apCIHIS elll 
;; "/u dns que, on compr'a\'nrn leito a outro, ou 
ntLO t'tlzinnl u~o delll!. • · 

Toco nc~te nssnmpto de passogom, limitando-me 
:l esta eitaçitO, JlOr!jllC IIÜO CJllfli'U !JLIC O IIOIJI'C 
n~inistro se vir mcttct· oo11r os ltdloiros (riso), e 
suJJIIJL1te pat•a ruustr:1r fluanto Lf!ill que fazer um 
gover·no com rcltotiio ú sutHio publica, qu<lll•IO 
quer cnidur sot·inmonLt! delfa, c talllliúlll ruu·n ns
~ig-nnl:ll' n gTnndo dill't!t'Clll)ü <ILlO lw enlt·e a poJicin 
snnit:n·in dns cid;odcs cultas da Ji:Lll'Oi\O u n uossn 
chan11od:o policin snnitnl'in. 

Pwlul'ú u1g·uo1n udn1fr:u·-sc, ;'t visla Uo exposto 
llUC o Hio de .rnnniro SBja no vel'iio Hng·ellndu po~ 
t'oiJr~Js du Loda n ospucie? Ninguern :-;o deve admi
r!ll' disto, Entt·ctuuto, pen<o que n;io <.\ ir11pnssivf!l 
Jh-r11l·o do sernolltanto ll:og-cllo, cumo lilm sido 
removitl:) tlt.l OLLtt·ns ciLlndo~. .:\. !JI'OVa Lí.'Jll o 
noJJrn nlinislro cn1 Nuv:t·YOt'l\, fJUU orn Jlnn·ollnda 
pela J'ldJru niiWI'ellu, coruo t•ruur uutra~ cidades !los 
E~trnlus-Uuitlos, o entretanto conSI!g'llill·SO eviL:u~ 

sua rc~nppnri..:üo, desde :w l\llUOs passados. Ainda 
no nltuno cm que houve uma g-rnnde epidemia 
de febre nmnrolla no sul dos Estndos-Unidcs c 
ficou delln i~ontn New-Yor·k 

Porqu.e não havemos dé conscgnir isto tam
b?ur, em be.ncficio de~tn gr•ar!de, beiJa e culta 
C!dp.de tio l~ro. de .Ttmeu·o? Nl!O me anima o es. 
P!rrto do barrr·rsrrro ; si eu fosse Jlnminenso nc.ha-
1'!11111 tolv_ez. que rnllnYn nessas cousas por e~pi
nlo de. IJ:urrrsmo. Fnllo, porém, como br·nzi!eiro 
oorno m~ercssndo nestas questões, ClLW silo de todÓ 
o lmperro ... 

O Sn. ~~~~.r.sTno no hll'ETIIO :-E' mnito com
petente pnra ·rsto. 

O Sn. LHI1'ÃO n.~ CuNnA:- ... porque realmente 
fJUem. c_ouhecc esta bcll.n _eidadc, lnstim::r que peln 
rmpcrrcrn do seus adrnmr,;tt·nc1ores, pelo descuido 
rlc sun cnmnra municipal, ella esteja condem
nada ao cslndo I)Jll q11e ~e vü no verão. 

Quanto niio estaria elevada a populn,ão do Rio 
do Janeir·o, si não fura a febre a mnrc!Ju c outrns 
11ue a assol:rm no tempo ile vcJ•ilo? 

E_stc nnno jü se foram dous rcp•csentnnlcs da 
J?.ll()nO nn C?J!raru tempor·ariu, yictimus mnlJos da 
JciJI'O per11rcr~~:r. Nós me~ mos o anuo passado 
perdemos a11L11 dous collcgas, viclinws do mesmo 
lla_gello, c um delles por causa de ClWnVnf•üos 
fertas_ na prnio do Flamengo, o .Sr. Nalmcõ de 
At'UU.JO. 

Conc:lt;irei, Sr·. pr<.'s(dentc, 1redindo :rintlu umn 
.vez ao tJonrndo mrnrstro quo olhe ser·inmentc 
pnrn este;; assumpto~, e não se esqueoa elo peclido 
q)lo lhe r~z. o _de r r P''ssonlmcnte cxnminnr o;; 
lucos de r11foc~'uo IJUC lltc indiquei. 

9 Sn. Mr:>IsTno no hii'ElliO :-Sntisfarci r.o d•J· 
SO.JO de V. Ex. 

O .sr~. Lr:r~:\o o.~ Cu:mA :- Fn•:a S. Ex. _jus :'o 
grnlrdao nncronnl, porque hn c1e tôl-:r si conse
guit• dar s:oude ü cnpitnl do fmperio. 

Tenho concluido. 

O s~·- !ilen~de"' de A.!meidn :- Não 
leve o no!Jrc ministr·o u m:ol qrw tlc JJOI'O ett torno 
a IJUiavrn.nn discl1~siio do Ol'0tJJrrenlo do miuistcriu 
do .liiiJlOrJO. 

A contm-g-usto, Sr. presidente, volto a trnlm· dol 
ns:;r:unplus tlo nocsmo minislerio, não por causa dn 
resposta q no deu aqni a alguns pontos de i! 1.1.0 
tratei n nullro 111i11istro, comqunnto me par·eol•ssu 
h!~Llfiicicnto; tnn;.;, c pt~int~ipuftncnte, e:n t•nziio tlo 
tlrscnr·so t.lo> no!Jre sonndot· pela 13nhin, o Sr. con
seqrciro Onnltl~, que, a ru<~U vet•, se111 rnndnmento 
soltdo, t.ratun du ro~ponol•;r• a algumas consitlcr:rrlucs 
IJno Jlz concernente,; a cong:·tws de vig-a rios cnc7m1· 
JllÇIHindos c qno, pur.:~cn-mt~, 11ti0 obdguvnn1 S. Ex:. 
n laz~r .n11t r.!Jscm·so- ]!l'n[JI'WIIIIUt, o fJue o onso niio 
pet•mtttw: nao era pura tanto. 

Pelu rniutrn parte. ::ir. pt•osidcnte, jit teria <latlo 
lraúe(tS·COI'!IIIS no nolJI·e ministro; mns in1:itncln 
pólio-se tlJzur, impullido pulo discut·so dn lronradÓ 
s~nai.lot~ fH.Ilu Bal!in, _in~tigondo tnosu1o por :o=;. gx_. ~ 
nuo te11h0 rcmodro SllHtO •mtrnr de novo no dclw· 
te. Quoixc·sP o noiJl'C mi11islt'O de S. l~x .... 

O Sn. lh:-.·r·.~s: -Adro 11L1<l V. Ex. nfoo l•llll 
razüo etn Llc!t' no tULHl tliscurso t:sto :llt.:nnct~. 

O Sn. llfg:-.r>E:S DE .\r.~\!1~11).~: -:lrns, :rntos disto 
•lU tlosojn rnzcr aJ;.;·nmas oonsidor:rr,ões do JIOLr•:•~ 
n~omonto soiJro u rc;;ru>trt qu<J o nobre 11rinistr·u "'' 
drg-non de dm·-me cm algnus pequenos nssturlplo~, 

I 

-+. 



SESSÃO EM 22 DE AGOSTO. 

c ainda sobre outro;; de que não tratei no primei
r<? discurso, pas8nndo depois a occupar-mo com o 
drsçmrso do hor~rado scnndor pela Bnhin, Jneu 
amrgo c que mtuto merece-me. 

Causou-mo rcpn_ro, Sr. presidente, a resposta 
que drm o nobre mrmstro no lwnrado senador pelo 
Pnranú, ~um relação ao decreto legislativo n. ~76~ 
de I~ do :setembro do 1!:177. 

O quo disse S. Ex. com rel:wão no decreto lu
gislntivo do :1877 quo interessa aos exames de prc
pnratorios ? Sobe o Senado quo por· esse decreto 
roi revogada a medida qtw existia sobre este as
snmpto, aliás tiío discntida. O decreto n. :1.2iü de 
~ de Julho de :l81l~, ela mesmn proccdencia, havia 
flxaelo o prazo ele quntro annos puro durnntc eile 
terem vigor· esses exnmes ; mas o decreto de~ de 
Setembro de :1877 ·tornou permanente essa dura
çiio, . antorizanelo o gover·no para dcsignur JlOt" de
m·eto as províncias que poelessem ter delegados do 
inspector da instrueçiío pulllica dn côrte, pum 
presidir a tacs exames, modiOcudo o elt•creto exe
cutivo n. il~:-:!9 de 2 de Outubro de 187:3. 

O honrado seundor pelo Par:m:i, ii meu ver com 
fundnmento, censurou o nobre ministro pm· hnver· 
nomendo npcnas dous delogndos do mesmo ins
pector, um para n província do nio Grande elo 
Snl c outro creio qne par·n n do Paraná. 

0 Sn. MINISTIIO DO lMPEIUO; - Não deve ser St"t· 
mente para ossns províncias, dovo ser tnm!Jem 
para Olltl'IIS. 

O Sn. llfENDES DE Ar.~mroA:-Como responde o 
nobre ministro n esta eensur·n? Dir.cndo que no
meon e~ses delegados, llorqne elles apona,; il'i:un 
presidir n exame;; do conformirlndc com os decretos 
pns~ados, osdc 186~ (l :18!7:3, isto é, mediante com
mis,;õ.,s de examei<, cujos e/I"eitos só durnl"iam 
quntro auno~. 
:·~·tl\Ins, Sr. presidente, o decr·eto de 11 de Setembi"O 
de 1877 prescreveu rruc si cs,;cs cx:.rnes so fizes.~cm 
pclu itHIJJCctoria ela instrucoiío publicu na curt:• c 
pelus respectivos dclogudos nas províncias v:dc
riam sempre, eis aqui a integra deste deereto (lti): 

• Os exames prcpar:>torius foi tos nas J':~culdlld.;s 
c uscolus d•J instrucrão supe1·ior do lmpcr·io, c 
perunte o i!lspector• S'!Jl:al. dn lnstr·u•:çfio primnr•ia 
e secundarw do muutcrp1o da Curto, o seus dolc
gndos na~ pr~vincins que (orem dcsiuuadas 7WI" de
ct·cto, tcr;.10 Ytgor a todo o tmnpn; ré.\\'ug:HhiS ns I] is
posições d•l elecreto n. l:illG do~ de Julho de H!G~, 
e quaesquer nutr·:1s üm contrario. • 

t.:omo, pois, havendo este doCI·eto dü corpo lc
g!sla.tivo, S. Ex .. ~ai nonw:u· delegados .na~ pro
vtncrus purn jlresJdtrem a exa!lll.lS fJUO SO Vl".OI'Il· 
riam qttatro annos ? "' 

O Sn. ~uNrsTno no !MPEnro:- O governo ainda 
não servilt-se dustu autori:wç5o. 

O ·sn. l\fENllr~s DE Ar.~rEmA:- A defesa do no!Jro 
ministro niio satisfaz, o mc•srno é improcedente, pot·
rrue eliz-cJUO nomeou estes delegados (n5o sei si foi 
S. Ex. ou o seu antecessor) pnrn cumprir um docr•eto 
que j:í est:í revogado, o apoiou-se om exemplos do 
ministros consorvndorcs e do seu 11nter:essor•; fn
zendo ató nestn parte umn injus<it;ln, por·r1n:mto, 
sendo osto decreto de~ ele Sntomi.Jro elo 1877. cou10 
pódc culpnr-so do me.,mo cri mo o honrado sónador 
por Pornamimco o St•. consolhoiro Jo~ó Dento, que 
.JÍt niio C !'li ministro? 'J'ambcm niio f'O póelo fillfllicar 
a mesma censura no Sr. consclherro Costa J'into, 
porrrr1e do Setembro a Dezembro, período elo suu 

V. IV 

administr·nçiio posterior no decreto, vni muito 
pouco tempo ... 

O Sn. lUNisTno DO brt>Emo:- :\Ias !louve nomen
c;ões. 

O Sn. MENDES DE Ar.lmTD.\:- ... e eile não teve 
oc~nsião de pur cm prutica o novo systemn desse 
elecreto. · 

O Sn. Cnuz MACIIADO:-A prorogncão cln prescri
pçiiq_ ú ampln, niio ó s<l para n côrté. 

0 Sn. MENDES DE Ar.~miDA:-Sem duvida. Desde 
rrue o decreto diz-os exames fJUC se fizerem d'aqui 
cm dinntc, durnriio par:1 sempre-como se vni no
mear elelegndos para ussistirem u exnmtlo qne·sô 
lerão valor íJOr quutro annos? Niío sei cou1o S. Ex. 
poderú explicur somcllwnte proceelirnenlo. 

O Sn. AIINIS-rno DO I~w.r::mo:- Eu explicarei {l 
V. Ex. 

o Sn. 1\It~NoEs DE AL~rEIDA:-Agradéoo no nob1·.:: 
ministro a adhesfio que pres:oa ús relloxões que fiz 
r;om rclaçi'io :1 cougrua dos parochos encommen
dudos, :1 .l!::;c,ola de mina.; e ao Jnstituto Commer
cial. Quunto neste Instituto, não posso deix:Ir tnm
JJem do insistir com S. Ex. para lJUe sastente o 
m:mtcnha uo monos a aula de economia politica, 
porque em uma curte, em nm:1 ciciado tii•J i>OJm
losu como estu, npenus existe essa nu ia de ccono
m ia poli ti cn. 

O Sn. Su.vmnA D.~ l\IOTT.\:·-Ha tumbcm na Es
coln Polyteclmica. 

O Sn. J,\aUAnrnE:-Não ú ele mais rrne·lwjn duas. 
O Sn. i\IENDilS DJ~ ·Ar.~u;;roA: .:... Não ri sutHcient;, 

umu, c insisto tanto por esta, pur isscurttc ó-óccrr
pudu pot· um elos professot·cs mais nutllVL"is que nos ta 
rnntel'ia tom tido o Dntzil.... · 

O Sn. D.\:»"TAS:- Apoiado. 
O Sn. liiENfll~S DE ,\r.:.IEIDA :- ... >) por· consc

·cJlloucin lwJJilitr:dissimo para ser sempre onvido 
pelu pttblico e pelos alurnnos com gmndc inte
resse. Heliro-me 110 Sr. conse1!1eiro Pcdr·o Antrnu 
dn Mattn e Albuquerque .. 

O Sn. ~uNr~Tno DO brPr;;nro:- E' um cic1udüo d•l 
grande talento. 

O Sn. lllEND8S DE AL~IE!D.\ :-E de gTnnde ilin~- · 
trnouo c lH"Oiiciencin nes t:J materiu. 

O Sn. J.\auAnmr;; :- Apoindo. 
O Sn. l\IeNDES DE AL~IEID,\ : - Sinto q no o Sr·. 

consl'lheiro Autr:1n niio seja bem coniJcciclo nesta 
cõr·to, como ·pr·ofissional eminente que~ em ~c:o
nomia politica; porquanto n Sllll nula scl'ln nnutr~
simo concorrida e appluudidn. Estou formndo ha 
quasi 40 armos e j:.í antes o Sr. conslll heiro Au
trnn leccion:rva esta mnter•i:t eom a maior distinc-
ção c proveito elos ~!um nos; . 

O Su. DANT.\S : - Aqui hn mnitos sennclorcs 
que fornm sons discípulos em econom.in politic:t. 

O Su. l\fENPES DE AL~mroA : - Ptlço no no!JN 
m inistt·o C(ne niio se q ueixc de uma o!JsctT:t()~ozinha 
quo vou fazer. 

·o Sn. MrNis·rno DO brPEniO:- Pélo contrnriu, 
Otl\'irei com mnito I"Ospoito. 

0 Sn. MENDES Dll AL~IEIDA :- DC[llor·o a SÍ!UU• 
"iío om quese:teha o nobre ministro relnti\'nlllNll'J 
ão sou aviso elo ~do Agosto dl.lsto nnno. 

Tem-se aqui l"oito consnrns pelo facto lle S. Ex. 
uiío querer mnuifestnr· qunl a posiçiio que tomarú 
em presença de c:rsos clndos no pniz, c dnruutC·O 
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ac~unl mini;;lerio, com relação :i mnteria do seu 
nvJso. O nobre ministro vê-so realmente om um 
bocco s• rn snhidn, poJ·que ingenu:•mente expediu 
aquelle uvbo, que é a expressiio du lei. .. 

0 Sn. MINISTUO DO bll.'EUIO:- EX)JOdi O aviso 
com conhecimento de causa. 

0 Sn. ME:-1DES DE ALMEIDA:-.. . C quando se 
lhe diz - não vedes que taes o tnos factos siio 
oppostos á vossa doutrina"! - o nobre ministro 
acastclla-sc neste re(lucto: a reg1·a é o meu nviso, 
os outros factos são excepções 1 Mas, como jus ti· 
ficai-o~? 

O nobre ministro urro pódo responder categ-o
ricamente a tnes objecções, e menos apoiando-se 
cm desculpas tão pouco sérias ; S. Ex. não póde 
deixu r de ver n opposição directa em que est:í n 
dout1·inn do seu aviso com os factos praticados em 
Snnt.os, no Cear:í sobretudo e cm 1\fnní•os, que nada 
ficam devendo em enormidade no original. 

Entretanto, repito, perguntando-se si S. Ex. irá 
cxecut:lr o SCLl aviso contrn estes factos, S. Ex. 
respotJde, e ~ontinüa n responder que esses fnctos· 
são excepçlícs :í sun rcgrn, e por isso deixo-os es
cnpnr! 

Mostrnndo-se-Ihe n fragilidade da defesa, S. Ex., 
de novo interpellndo, diz: 

• Aindn niío recebi informn~ucs n respeito dos 
factos do Amnzonns. • O nobre mini~tro, deputado 
pela Bnhi:~ e que nssistiu no debate sobre a elei~:io 
âo }. mnzonn~ na cnmm·n dos deputados, precisa 
de m:111dur a l\Ianúos buscar informaçues I .Nüo võ 
S. Ex. a ... 

O Sn. 1\UNISTno DO lll!l'Enro dá um npnrte. 
0 Sn. l\IENDES DE ALMEIDA :-Ainda nssim a 

qucst:io ern e é de fncil estudo c aprccincão. Pois 
n>io vê S. Ex. n propria portaria do 2. 0 vice-pre
sidente dnquelln província, onde clnrnmente ma
nifestou-se a doutrina em cont1•urio :\ do n yiso do 
nobre ministro de ~ de Agosto? 

Como vem S. Ex. dizer agorn no Senado que vni 
.Jlodir informt•~ões? 

O Sn. VI;:coNDE Do RIO BnANco:-Como é que o 
vice-presidente não communicou o seu neto uo 
governo ? Pela lei estnvn obrigndo n fnzel·o. 

0 Sn. 1\lENDES DE ALMEIDA :-A' Vista disto receio 
que se rcnlize ·o que eu j:í nntevi. Eu tinha, Sr. 
Jll'C>idon to, alg-uma csper;llu~a de que niio se veri
flcas;:e a prophecin do honrÜdo senndor por 1\Iatto 
Grosso (apoiados). 

O nobre uliui;:tro com o sou aviso apresentou 
uma ospndn do Dnmocles sobre todos os netos pru
ticndos por seu nnteccssor c pelo illustre minis· 
tro dn justi~a. E~to, trntnndo do neto praticado no 
Cenr::í, dis;:e" que o presidente, tendo diunte de si 
du:•s sontenç:~~, um:~ de procedcncin ost1·angeirn c 
outra nacional, e sendo obrigndo a escolher uma, 
pronunciou-se em favor du sentenr:n do juiz nu
cionnl; rnns niio hnvin nlli duns sontençns, bom é 
sempre que o dig-nmos, c tiío sllmonte uma, o 
acórdão. Niio se dnvn o coso do j niz que tivesse 
presentes duns sentençns ~ executar: uma prol'e· 
rida cm paiz estrnng·ciro, e outra cm tribttnul na· 
cionnl. Nilo hnvin,pois,u menor mwlogin com çste 
fncto, siio cousns perJ'uitumente difl'ercntes; vtsto 
que o presidente do Ccnr:í s6 reccbern o IICÓI'Lliio, 
e nem me~mo rocebcrn, porquanto não se tlera 
nnnulla~f•o. 

1\Ius at)llelle ministro, que é jurisconsulto, niio 
pôde nirosumcnte snhir da posiçuo emburuçosn cm 

que cstnvn, sinão por essa tangente, que melhor 
nccentunvn sua derrotn, e 110r isso soccorreu-se 
do tão frngil amparo, imnginnndo cil•cumstancias 
~uc se niio dnvnm, allm do tornar nullo ou imprn
twnvel o ncórdüo, no P.arecer de S. Ex. 

O nobre; ministro do Imperio nos disse que tudo 
isso ern cxcepcão it sun reg1·n. e que a regro estnva 
no seu uvisô, ndtnittnrnos ; mas corno j ustiflcou 
essas cxcepçlíes, q uo z·azão cnrdc:ll exhibi'u ? 

Nado e snnplesmonto nuda explicou que sntisfi
zesse, flcamos todos na mesmo; aflnul, e como 
remnte dn obt·n, ncrescentOI.i S. Ex. q uo ia mnndnr 
buscar informnr,ões ... c quem sobe ·si ninda no 
Amazonas. E' Üma sabida; mas, Sr. presidente, 
uma snhidn ... pouco sntisfnctorin. 

O nobre ministro hoje ou nmanhã d'nqui so roti
rnr:"l, e não sabemos quundo nos dará n·conveniente 
resposta; o o pniz ter<i de sotrrer <ts conscquencins 
desnstrosas du porta1·ia do .vice-presidente do 
Amnzonns que .... 

(Tfa um aparte.) 
O ministerio actunl se npresentou no puiz como 

um tirador de bulh:~s ; n questiio de :Santos foi 
um capricho, o primeiro, nenhumn rnziio de 
merecimento, séria, justil1c11vn ~eniclhnnte me
didn. Ahi não pnrou, e foi forçado, depois de ar
riscado passo t:io inconveniente, n aceitar as de
plornveis consequrmcins em outt·os pontos do 
lmperio, onde o mui nchou imitadores. N1io havia 
necessidade de resolver questues terminadas c re
solvidas pelo poder co1upetente, expondo a popu
lação o grandes sncrificios com a incerteza dos 
julgadores. 

Estavn, Sr. presidente, no J?Oder o ministerio 
actunl, e, pelo que me Jlnrece, JÜ encontrnrn mar· 
cndo o dia para se proceder ú novas elcir,;ões mu
nicipnes cm Santos. 

Podia o governo c~pernr o resultndo dns novns 
clci~ucs, por ser nntural que cm tnes circumstan· 
cins"os seus nmigos conseguissem ser eleitos, e 
então estaria tudo satisfeito, sem dnmno da lei . 

O Sn. l!INISTno oo b!PEniO:-Na casa hn quem 
responda a V. Ex. sufficientementc. 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA:-Sim, V. Ex. que 
estú presente. 

0 Sn. MIN!STI10 DO bll'EniO:-Não, O nobre sena· 
dor por S. Pnulo. 

O Sn. 1\IENoEs DE ALMEIDA:-.4.1l I .•. 1\Ias por ora 
6 com S. Ex. que me entendo, é n sua rcspostn 
que me interessa. E, pois, Sr. presidente, podendo· 
se fazer logo n eleiçüo, triurnpharium os amigos 
de S. Ex., som ser preciso voltar a traz, revolven
do-se o pnssndo com oiTensa du lei, e som utilidnde 
publica. Foi um capricho essa Jamentnvol medida, 
e luxo de cnpricho. 

No Cenrü e no Amnzonns, em questões da mesma 
nnturezn, adrêdo suscitndns, seguiu-se o caminho 
que estnvn aberto : viram alli que se podia, ainda 
que JlOt' mc1·o arbítrio, destruir uma sentença pus· 
sndn em j ulg-udo, e fazer reviver processos lindos, 
sem temor do responsabilidade; entüo aproveita· 
ram n brecha. 

Depois, parn coroar a obra, nppareceu o aviso de 
i2 Lle Março do anno passado, que, justificando e 
appluu(Jlndo tal enormidade, ninda mais auxiliou 
esse procedimento. No Ceará fez-se Jogo a mesma 
couso, mos, n meu parocer, foi-so além •..• 

0 Sn. SILVEIRA DA MOT'fA :-No Ceará Ú prcsi· 
douto o Sr. Josú Julio. 
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O SR. MENDES DE. ALI\rEIDA :-Agora como se IHI I O SR. MENDES DE AL~!EJDA ·- Entiio o governo 
de d~smnnchnr essa meiadn,que traz comsifl:_O gra- não confia nos S!JUS delegados? A mud~nca de 
vos mcunvementes, sobretudo com relnçuo nos locai dessas comnussões, ou ainda do propi"IO dele
processos que interessam 1í propriednde, que, en- gndo, sómente, influirá no gráo de estima e de 
catados perante juizes i1Jegit1mos, estiio. expostos a conOnnçu neste funccionnrio publico? Não ó de 
ser nnnullndos n:~s Relnções. Tudo sara uma con- presumir. 
fus:io, ou o foro não poderti funcciona1• com regu- Por outro laclo; os gráos ncndemieos siio só-
lafldade. . mente dados em estnhelecimentos do ensino su-

Qunntns peJ•dns, quantos desastres não vão sof- perior de maxima importnncia. Esses estabcleci
!rer os particulares? Niio ha meio de nccommodar mentos, por ora entro nós, são do pura crenciío do 
essas cousus, e mesmo nüo sei qnnl se1·:í o desen· governo e em numero mais limitado, e cm' Jogar 
lace. ce1·to .. .Possui mos algumas FnCllldndes de direito 

O nob':e ministro disse· aindn, S1·. pr~s!dente, e .de m_gdicinn, n Escola Polytcchnicn sol! n admi
que querm repõr ns cousas no seu prun1t1Vo es- n1strnçuo do governo. Pura estes estabelecimentos 
tado; mvs como fará? Romperá com as deputa- seria inapplic:ovcl n medida que JemLro. 
çõcs de S. Paulo, do Cearú, do Am~zon:os? Não é Ma~. quantn lliiferença dos estnbelecimento~ lit· 
passivei. torarias do ensino secundaria. Os alumnos do on-. 

Por isso, Sr. presidente, não ten~os _por ora es- sino ~uperior jú .. tem outro senso que os de prepa
peranon de que se mantenha q çllre1to; ó por ralOr1os, podem t.lcixnr-n casa pntei·na com al:;:uma 
1sso que tenho pena do noiJro mm,stro, que se võ conOan(.'n de que se ni:io perverteriio facilmente, 
na necessidade de pedir informa~'ões no Ama- mns outro tanto não acontece com os outros. A dif-
zonns, paru evitar de responder agorn ã qucst<;es ferenon é mui grande. -
tão impertinentes, e por de mais ÍIIJportunus. P~rtnnto, niio descubro inconvenientes que se 

O Sn. MINIS'!'no DO IMPEnro :-Eu não disse recmam; e pois fallomos com franqueza, de per
isto; niío mude V. Ex. ns expressões que proferi. corre~em ossns commissõcs d~ exame os. Jogares 

o Sn MENDES DE Aumm \ ·-E 0 qne disse q_!:te t1vessem _grandes estabelec!mentos de mstruc-. v Ex ?. • • • ' · • · çuo seeundarw com abundanclll de alumnos qual 
· · · . . o mal que resultaria? Vejo menor mal do que o 
O S.n. MINISTRO J?O IMPE~Tll :-Eu d1sse. que. Ia que pódo resultar dos professores ambulantes. 

exammar os pape1s, e s1 o coso fosse iclent1co, 0 S S l\~ . E 1. õ 
npplicaria as regras do aviso. . n. I!-V:EinA DA •OTT,_I..- • nestas c 1gross es 

O Sn. MENDES DE ALMEID,\ :- Bntão fica-me podmm arrmljar alguns :otmhos. 
ainda a esperança de que sendo o nobre ministro O S~ .. l\fENDES DE AL~t~JDA:-Exa~ine V. Ex., 
coherente, .:.ts cousas serão repostns no seu estndo Sr .. 1111n1stro , esta questuo com nuHs de~canso e 
leg~I na província do Amazonas, e naturalmente vera que o que lembro é mui preferível ú irléa dos 
tambem em Santos e no Cearú. professores :.tmbulantes suecos, e que v:ole bem a 

o Sn. SILVEmA D,\ MOTTA :-No Ceará é mais pena dar um Ien~tivo üs famílias.. pela mór pnrte 
difficil. sem gra~des meiOS, que ~u~tos mcom1~1odos o des-

• . 1• ,.,.·- pesas sollrom com esse VWJUr e pereg:-1 nnr de seus 
O Sn: ~[(NISTno DO btPEmo .- A ro loiiiO monda 11Ihos até estn curte, ou até os capitaes do algumas 

que SCJa crente. . províncias Jll'ivilegiadns. '.Em que se nproveita 
O SR. MENDES DE Ar.MEIDA:-Estou acreditando com semelhante centrnliza~ão si so não mostra os 

em V. Ex., ainda ~ue neste caso n prova do inconvenientes da medida"? ' 
S. Thomó tenha npplicaçüo. Si o fim dos professores ambulantes é tornar 

O SR. MINISTRO no btrEnto:-1\fns S. T!Jomé não facil o nccesso :ís escolas, como negn1·-so o mesmo 
foi louvado. beneficio ao que constitue o complemento do hene-

0 Sn. MENDES DE Ar.MEIDA:-l'tfas veja v. Ex:. licio quo se qu~r l_!ttingir. Nu m_edida que. Iomb~o 
que tambem nroo ó Cllristo. h~ a m,osma SI nao melhor razuo, e o d1spend10 

Esqueceu-me, Sr. presidente, tam!Jom uma nug serw l>rn~oso. . . . . 
observnção :t respeito dos exnmiJs. Eu des~juva . :; demm~. ::ir. presidente.! 11 med,?a nprove•tnr•a 
lembrar no nobre ministro que pareceu mostrar-se 11 _oranrl!J ma~sa .d~ populaçuo estç_d10sa, e me~mo 
muito amigo dos pz•ofessorcs ambulantes da Suecia, nao po~w. naq 1!'13 :llém do .!Jn~mo secnndaz:IO, o 
si não sorm bom, proveitoso que em lo~ar rle çrue ma1s prec1sa de~ta tranql!-llliil,nde, em r~ozuo da 
est:obelecor mesns fixas de oxames'nascapitnos das Idade dos:olunmo~, 1dnde mu1 ur~·zscnd11. i'i'\•o sue-. 
províncias as commissões respectivas porcor- cede out~o tanto co_m os. do ens!llo WJl~i'IOr; os 
ros~em a~ Ínosmns provincins, e onde nclwssem ostnbeJecu;IICntos ~ao.mu!lo poucos ç a zelado dos 
um gTando collog·io, conceituado pelo seu corpo que os :1tttngem n~o 1nsp1ra tnnt~s cLmlndos, e logo 
docente e abnndante pessoal de nlumuos jlroce- que ~aes e~tudos .sno encetndos u:oo clemnndnm esse 
dessem a exames, afim do evitar 1\s fami ias de moVI!llOnto de vwgons, como no caso dos prepn· 
parcos meios, que siio ns guo mais nbund:nn, o ratonas. 
vexamo de mandar os filhos ás cnpitncs das mesmas O Sn. Cnuz 1\fACI!ADo:-0 melhor ó que aquelle 
provincins ou nindn a os ta côrte? n quem clóe o dente vio :i casa do bnrboirn. 

O Sn. 1\!INISTUO DO IMPEn!O:-Sorin poior eh que· 
os professores ambulantes. ·o Sn. M"NDES or.: Ar.~mlDA :-Qlwndo podemos 

t~r o IJarbeiro em casn, ou perto, é isto preCe· 
l'IVOl. O SR. MENDES Dr.: Ar.MEIDA:- Si as commissões 

süo da confiança do nobre ministro, quo mnl re-
sultaria d'ahi ? ó 

O SR. AFFONSO CELSO (ministro da (a:::enda) :-
1\folhor serin mnndnr conferir Jogo os grt\os ncacle

0 Sn. VISCONDE no UJO BRANCO :-.Agorn a re"'rl\ 
r]uO t!ls dentistns andam n cnvallo. 0 

micos. 
0 Sn. l\lENDES DE AL~!EIDA :-E' Yl'l'dade, vale 

n Jlenn imitar o exemplo. 
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De\'0 ainda dizer no nobre ministro; posto que 
com algum Jll'Znr, fJLW com roh11;ão no catalogo ela 
Billliothecn Nacional, sun r,;spostn ni'io me pareceu 
~ntisfactoria : S. Ex. mostranuo-se-lhc os incon
Ycnio:ntos uo niio ter ainda catalogo a Bibliothcca 
Nacionnl, veiu dizer-nos que bi'CVt'11Wntc o enta-
Jogo appul'ect!ria. _ 

O Sn. ;,nxlsTno DO hiPEniO:- O g·ovcrno nlio ha 
Llc fazei-o ela noite para o dia. 

O Sn. ~fENDES DE ÁL:IIEIDA:- Tambem niio foi 
isto qnu tJil dis~c. Jlara se me mimo~car coln semc· 
Jlwnte resposta_; f~i cousa muito clill'ol·cnto c digna 
de outra aprecw.;mo. 

Eu disse que a Di!JliothccaNncional precisnvacle 
r:ntnlogo ill)presso, o :í !pelos acccssivel para poder 
sor apr.o;•ctt:•dn convenientemente. 

O Sn. ~liNJsmo JlO hii'EliiO:- .E cu respondi n 
V . .Ex. qno o catalogo se est::ívn l'nzendo. 

O Sn. ~h:NDES DE AL:IIEIDA :-!Iras com esta J•os
nllsta con~inla C(LlO o diga, V . .Ex. não nrlinntou 
ldén n!g-unut. O cttl'nJog·o cstú ~c fnzondo hn n1uito 
tempo; e para fazei-o, no lo o nobre ministro,nté se 
nomeiou uma conunissfio especial; o o lli'Oprio 

.. actual JJibliothecnt•io foi quem Jembron a medida, 
e pnr:t ;;n Lisfnzel-o creou-se com missão numerosa 
])em reu•ibnida, e ponco fez, passanrlo todo o pes
soal, com a rel'oruw do :1.87ü, a constituir a !WC· 
sente ~or·porn~ão, com pequenas cxccprões. Foi 
este o .ne,;permlo pnrnlle1ro da tnl conuni~siio. 

O illnsti'C bibliolllocario, no scn primeiro rebto
rio, !H'omettetl que o cntalog-o se J'aria dentro em 
ponc·o _tiJmpo, ~!>'to, _Sr. ministr!l, em 1872; c no 
relnto•·,o do ll11111SI:In·IO elo Impeno tnmbom de"so 
anno de 1872, attondn S. Ex., declat•ou com con
Iltmta .:ssc sou honra_clo anlcccssoJ•1 fJllO somc
llwnte tru!Jnlho dnrnrw quando ma1to ~tm rmno; 
e, apczar rlc ter-se nomenclo para isso umn com
missiío especinl, corrcn o nnno, e tem corrido nnnos, 
nada se fez <lt6 hoje, 

O Sn. ~uxrsTno Do brrmmo :-Dcsapparcccn a 
.:ommig,;iio com o rc.g·ulmuento de 187ü. 

O Sn. ilfExoEs DE AI.:IIErDA:- 'l'mnsror-mou-sc 
tudo isto, fJlle so apresentou com t1io bons aus
picias,. na crcnoiio ~ Ol'g'3nizaçiio npparatosn dessa 
repart1tiio corno os la nctnnlmentc, o Jlosson 1 des
tinado 010 catnlogo restringiu-se, c n cspornnr~n de 
obtel-o eom bJ·evidnde esvaiu-se. • 

O nohrc ministro ]lódo nlío estar convcnciuo 
disto. mas si quizer examinar com interesso a 
questüo, de modo •rnc possa fazer o bem, chc~:trít 

. ao mc'"'o resultado, pois é esta n verdade. Note 
•l nobre rniuistro que a causa pr·incipal uos males 
de Ulls~ns I'Pj)a l'li<;ues G succedoi'l!m·StJ constante
mente e em pouco tempo os ministros das diversas 
pasta~, nquellc que se apresenta do novo i···nora 
tudo fJUUnío :•nleriormentc se fez, c ns>itn os 
abnsr,s se enraízam [llll' n1io tero111 os novos mi· 
nisli'OS ü sna cntr·ndn, cm fJLW Ludo são Jlõ,·cs 
pleuo c<tnliccimr.•nto dn estado elas consus. E' islÓ 
1JOin cleplor:l\·el, mns fJUC fazer'? 

"\qui tt!lll S. Ex. <J rclator·io quo o actual bi
hliotltec:H'io "P''e~cnlou em Janeiro de :l872 · vujn 
;';. Ex. o q uo c!Jc r.•utiíu dizin (lo) : ' · 

• A poucn l'rNJllf.'ncin do pn!Jiico a es!e oslaiJc
!eciuwntn, Exm. Sr., conlinüo n ntlrilmiJ' :í~ 
enn:-::n.; que tiYt~ n honrn dO :1poutnr :1 V. Ex. eJn 
::~r·nrelulot·io do nnnc. p~tssndo. 

• .Em primeiro Iog-nr, jnz o publico om completa 
.ignornncia (note o nobre ?ninist1·o), do q uo contüm 
esta cnsa, porque (alta-llw catalo{)o hnpt·c.~so, qne 
vü por todu a pai'IO denunciar as ritJllCZ:ls do 
est~tbo!ccirncnto e dusafiar a curiosidade dos esttl· 
diosos. Esta Iacunn. niío n'n poucrcmos pt·oencher 
emqunnto persi.~tirmn no mesmo pG ns exíguos 
condições do. pessoal com que lutamos todos aqui.• 

Quilo bonitos palavras, e quantas esperanrms 
pa1·a os estudiosos 1 J~ já Já viio crunsi oito mmós t 
Mtl.lin"•·o compl••to I 

'Isto"' l'oi Antes de nomcni'·SC a colebrnda com
missão com CJLle tanto se procurou entlrusiasmar o 
puiJlico. (Coutinúa ct lth·.J · 

• A org-nniznção de um catalog-o ordenndo ]lolo 
systernn philosnphico, e capuz rle vir í1 luz rln im· 
prensn, o ob1·n que se niío púde emtH'ehenclet· c 
muito menos cxccut:1r sem pr:ssoal üloneo c numa
,~t;JSn. » 

.A. t~o ,iustn rcclamnçlio attendeu-se om~!larga 
Cll(lW, pois nouhnm obico tem encontrado este 
fnnc<:icmot·io l'm seus pedidos c nspi1·a~ões, o mitis 
so ful'in, si o fJllizessc. 

Dcn-sc-Ilw portnnto:csto pesso~J. (Contiméa" ler). 
• Ora, para isto ostll a razão dizendo que é pro c i

so decrctnr-so Vl!l•bct maior do qnc a qnc est{• no 
orçan1cn Lo cru Yi gor. Jl 

Fez ·Re i~~o. o com cxtremn Iarg-!wsa como pode
ri! nw o nol>I'C ministro qnercndo, como <1croclito 
fJtW clc~cjn pnr si vet· as cousns. 

0-ministerio do In1pcr·io, no rclntorio de :l872 
disse o seguinte (li!) : 

• p,~lo que respcitn no catalooo da Dibliotllcca, 
trnbnllto q uc ni10 pólio ser descmpcnlwdo corn· 
a pcrt'ci,_,iio ubrevidaclc dcsejnYcis pelos actuncs 
cmpreg·odos, insnlficicnt,,s ntG pnra o scrvil,'O Ol'di. 
nal~iu, l'nz .. so pJ~eciso qno soj:·1 encnPrcgndo ,·, possam.; 
hnbilitadns fJUC com cllo ercclush•a.m.r•l!/c se occu
pem, srmilo rnzoavclmente retribuiclas. 

• .fatoa obibliotllccnrio •JUC este trabalho podt'l'ci. 
concluh·-se em mn amw, e que a despesa niio cx
ccl!eríl a 11:0001$ não incluída n da imprcssiio. • 

A dc~pe<>a pouco importo, porrlUC, conHJllnuto 
larga, foz-se, c ü sabõr do !Jibliothecnrio, assun lu
zisse o resnltailo csper:tdo; mas rJ u:mto uo prazo 
llc um anno, o mallog-ro foi, como ji\ dis;;c, com
pleto; cstnnH•S em 1879, c j1\ no fim I c o catalogo 
não cst:O c.xccutndo, c nem· esperan<;:ns restam do 
sel-o cm breve. 

O actunl director d:HIUO!lc importnnto cstnbelc
cimento Jlllblico t'cz depois umn viagem :i Europ11 
como membro de nossa com missão :i Exposiniio dl' 
Viennn, c, f]Unudo voltou (antes niio t'óru), timclnr 
inteiramente de opiniiío. 

811lão o cntu!ogo comC!:Oll n atrnznr-so constan
temente, porque essa illnstro fnnccionnrio des,.jnva 
l'nzcr· melhor oiH':•, um cntulngo modGlo, e jü so "'~ 
fJLlO um catulog-o modélo com rcnoxüeso common· 
l:•rios critico;; c litternt·ios, com Llcscnvolvimcnto~ 
larg-os, ú tarefa pnr•a deitar muito long-e. 

No relataria de 1878 pede pnrn isso o aclual bi
lJliother!nrio, pócle-m dizer, muitos unnos, por
r,uanto trn7. para nmpnrnl-o nn cn1proza o exemplo 
c o catalogo do :r..rn~en Dritnnnico, cm que súmontc 
pnrn tratar-se dos li tulos ele obrns de 300,000 voln
'""s pr·ccisuvn-sc de 2ti nnnos do osl'orco I 1 

Or11. a nossa lliiJliothocu.iit deve cstm·com perto clt• 
200,000 volunws pelas ncquisit,iios que so tom feito 
ele 1870 p:.rn cít o hoje nli•j ostnrfio catalogadas 
nwis do <JLW yintc mil o tnntus obras corresvon-
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r.lentes á 28 ou 30,000 volumes; o menos CJUC se 
precisaria pura tal serviço, serinm W onnos I Em 
summn, só puro o anno de :1896, por.lcrinmos a!Jri· 
gor n espernnlla de um catnlOifO da nossa biblio· 
thec:n ! Isto é serio, Sr. presiaen to ? 

O que digo é que ni'ío é possível deixar de con
servar-se alJel·to o estabelecimento durante todo 
din uLil, e mesmo cm dias santos, si fura possível, 
c quo é incomprcbensivol esta interrup~ão em 
horas do din, c o c1ue é peior e sem jnstifica~üo 
durante 30 dias no :mno como féri11s! ••. Ernfim, Sr. presidente, já existo nlli tnntn 

abund:mcin de material de livrnrin CJUe o biblio
thccnrio jli quer novn cnsn, provavelmente com to-
dos os confortos dn edificaçüo modernn. · · 

Mns, SJ'. presidente, niio é do um catalogo assim 
que nós urgentemente precisamos; do QLlO preci~ 
s:~mos ng-o1·a é de um catalogo simples, sem aspirn
çües a fazer bulha no mundo Jitterorio, catalogo 
por ordem do mntorias c com os autores por or
clem alphaboticn como j:l tem n llibliothcca Munici
pal e como j:i se tem feito na Amcrica do Norte t>m 
muitas cidndes que possuem bi!Jliothecas impor
!nntcs de que goza o publico daqnelle puiz. 

O Sn. DANTAS:- E' preciso que o cstnlleleci
menlo esteja ás orJens do pnblico e niío o publico 
{ts ordens dos cmpregndos. 

O Sn. DANns:-Ter n bibliothecn um catalogo 
embora modesto, é uma necessidade. Um catalogo 
feito seg-nndo um plano grnndi<)SO nüo teremos 
tüo cedo. 

0 Sn. MENDES DE AL~IEJD,\: -E' par::t o pUIJJiCO 
umn VCI'dndeirn dece]JflÜO, em nossns circumstan
cias, perdemos o bom ii forc'n de se nos promotter 
o melhor. :Em vcrda'de, si se niio conlrccessc o ii-
lustre biiJJiothccnrio, podcr-se-in dizer qnc n cu usa 
do uma tnl relu~tnncin tinhn t:tlvcz ,1101' fim ma!_!
tel·o como o un1co conhecedor dos r1quozus tle tuo 
impo1·tnnte cstubelecimento; tOI'UJ<I·o sohretudo o 
Col0111ho darJttclla Amcrion, fazendo continuas 
descobertns do maravilhns IJiiJ!io~r"pllicas, qu~ nos 
vai r.lando a conhecer pela imprenso em düscs mi· 
uirnus. 

Fncn-sc o t1·abnlho que se quer fuzer, essa obra 
importnnti~simn, gastem-se os nnnos de ~~Inthnsn
lem, pnr·a levnl·a á eiTeito, ndnriLto; scrü mesmo 
urn SOI'Vit·o relovantu p1·e;:tndo üs lettrns patrius, 
mas dcixém o publico estndioso tc1· promptu no
ticia das riqnczns CJLle alli existem~ accumtth:rdns e 
ignotas. 

O Sn. DAN'I'As:-No British J1fllseurn ha um ca
talogo simples, eu o vi, quando v·isitei aquelle es
'tabolecirn en to. 

O Sn. lH"Nogs DE ALMEIDA:- Por crue rnziío essa 
uemo1'n? O que se podia fnzot• relntivnmcnte em 
um 1111no estli consumindo um tempo immenso, 
cansundo grande desgosto. sem que lwja para 
tnn to umn rnziio plausível. Com isto é que me 
íncommodo,Sr. ministro,c não pouco. O brevenumtc 
portnnto de S. Ex. é pnrn estender-seu sccnlos 
sem Jlm. 

l'ambem queixei-me, Sr. presidente, a respeito 
dns férins d:tdns Mjualle estn!Jcleeimento, e bem 
:Jssim dns horas tüo imitadns de serviflo ... 

0 Sn. MINISTRO DO h!PEnrO:-l'UUO lStO é do re
gulamento. 

O Sn. MmNDEs Dm Ar.MmiDA:-Perdôe-mo V.Ex.: 

O Sn. MENDES DE Ar.m:IDA:- A lei n. !83G de 
27 de Setembro de 1870 diz o scg11inttl em uma 
de snns disposiçües permanentes (li!): 

• Art. 2.• § 3.• Bibliotllcca Publica: 
!5:920,$ inclnicla a quantia de 2:78G,$ pnra o en

canamento do gaz, e comprn dos respectivos np
purelbos, elevntlo o ordenado de bibliutlwcurio á 
::.!:000" (hoje com ·a reforma, sobe a 4:800~ e com 
moradia na repnr·tiçüo), com a obrigaoiio do con
servar aberta a Bibliothecn ás ta1·des e 1toitc.~, con
forme o regulamento do governo,. e reduzida :i 
! :4.00.$ a quota para completarem-se as col!ccçües 
o1·a existentes, podendo a despesa ser feita desde 
jú . • 

O regulamento de :187G tem um caracter pro
visorio ; pois, como .iii notei, depende~ de appro
vnção d<J COl'PO lugislutivo, c nüo é tôn em que o 
nobre ministro se possn facilmente embar:1~11r. 

Por outro Indo, essn disposiçlío do art. 2:• § 3.• 
da lei do :1870, é permanente, e que a nutoriza"üo 
posterior du lei do orçamento de !875, pnrn refor
mai' n Diblioth~ca Nucionul, nüo podia destruir. 
Isto é qnau to ü parte legal. 

Dissolveu-se· a ·commissüo idonea IJ numerosa 
que tratava elo catnlogo, passando os membros 

.parn 11 novaorganização, c o pobre catalogo co
me~ou u marca•· passo. 

Quanto t'l parte util, direi a V. Ex. que hn aqui 
estabulocimentos import.mtes de livrurias, como 
é o Gabir.r.etc Portnguez de Leitura que com muito 
poucos empregados, e sem piugnes vencimentos, 
funcciona, c bem, desde us 9 horns do dia tis 9 da 
noite sem in terrupçiio. As horas do diu ai li se não 
pe1·dem, sob pretexto de q uc os enljlregados vão 
jantar. 

Ot1tro tanto creio que ainda· acontece com a bi· 
bliothéca da camam municipal, ao menos até 
certo tempo, nssim succedia, porque não sei si hoje 
estarli ultm·nda ess11 ordem. 

Note mais o lwurado ministro que, assim como 
se proccilc á noite na bibliotheca, isto é, destncm·-sc 
uma· porção de empregados para servir naqucllas 
lloras, o quo não sei si ó legal, podin-s.- J'azcr o 
mesmo Jlara a tarde. Nüo haveria razão para que 
não se llzesscm ú tardo o que fazem ú noite, 
a~uillo 11 que os militares chanwm cstcw de plantiio. 
E mui conveniente CJUO o nobre ministro leia com 
todo o ctlidado o nrt. 20 ~lo mesmo rcgulam.;nto. 
Não.pordcr:'t seu tempo. ·, · 

Niío eston censurando o honrndo ministro, fa
zendo esrus obscrvaçües, mas_ o t1\o sómen~e 
me esforço pnra alt~alur u attonçuo clp _nobre nll· 
uislro Jlnrn aquclln uuportante repart1çue. 

o regulamento nindn níío foi npprovndo pelo oonJO 
legislativo c denwis o nobre ministi'O nüo cxn
minon n lei dn oronmento do :1.870, porqne si o 
tiYesso feito verin que nestn parte ollo :rfastou~se 
dn lei, o quo não se poclin fnzor. 

0 Sn. ~!JNISTflO DO biPL:RIO:-Pnra nltOI'nt' CStn 
disposição do rogulnmonto ó preciso reformnr o 
regnlnm~nto. 

O Sn. 1\IENDE:s m~ .t\LMEio.A.:- Nüo pude agora 
ouvi1· o ::rpnrte de S. Ex. pnra jú considerar c res
ponder. 

O Sn. lliNJs'l'no DO biPEmo :-1\Ias V. Ex. diz 
qne cu niio dei ns informaçüos .necessarins c q110 
do mim espcrnva, qnnndo eu d1g-o é uma mnterlll 
qtto ost:l regulada o que nüo pódc ser altern<ln 
siníio reformando-se o rcgulmnento. 

i I E 

O Sn. ME:-:DES DE AL~mrDA :-V. Ex. limitou-s• 
n dizor que b1•rt·cmento o entalogo cstnria concluido. 
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Logo, nüo deu ns rnzi:íes que eu esperava, por· 
quanto este brevem11nte é uma illusão segundo o 
que o director <ln bibliothecn diz no seu relntorio 
nnnexo no relntorio do ministerio do Imperio deste 
anno, ó obrn para nunca mais ncnbnr. 

E de mnis a mais, cumpre que o Senado saiba, 
esse funccionnrio tomou um expediente que acho 
para o~ Hns dn bibliothcca, inconvcnientissirno. 

A bibliothccn inz publicur por nnno os seus 
.4.nnaes que é obra bon e ntó por uma circumst:m· 
ci::i, pois é impresso em magnifico papel, luxo
excepcional, como não acontece a nenhuma re
vista, no menos uns que tenho noticia. Portanto, 
é obra cnrn pnra que o publico se possa utilisar. 

1\fns,Sr. presídente,aprecinndo como devo nquclle 
esforço, eu não posso deixar de lamentar que o 
bibliothecario trnnsformnsse essa pnbJir,:u;íio, que 
devera tL•r outro destino, em catalogo de ma.nu
scriptos de certn classe, cujo proveito é mui fraco 
pel:~ insuffieiencin do que está publicado, no cnvez 
de um Yerdndeirocntnlogo. Desta fórma, Sr. pre
sidente, trio inconveniente e irregular, para se 
saber qunes os manuscriptos de merecimento que 
possue u Bibliothecn Nacional, é indispe11~nvel as
signor esses Annaes, onde vem esses retalhos de 
cota logos, em Jogar ue se fazer imprimir em papel 
menos oristocra tico cata logos simples e commodos 
para todos os que fossem alli consultar, o que de· 
veriam existir por sobre todos as mesas doquclle 
estubelecimcnto onde acodem leitores. 

1\las niio se faz isto. 
Obriga-se, Sr. presidente, a todo nquelle que· 

precisn de um livro n declarar o titulo da obro, o 
nome do autor, o sou proprio nomê e n su:J moradn; 
e mesmo a receber umos senhas do que tratn o ·re
gulamento. Pnrecc.me dc>masiadas tnes cxigencins. 

Não digo, Sr. presidcnto,que não se procure ncau
telnr o livro, mnppa, cstumpn ou manuscripto, 
muitns vezes uma preciosidnrle 1·nrn, que se confie 
n consultor ignoto, e sem oflcrecergarnntios de sua 
probidtulc nestes casos, pois é um:1 probidade espe
cial, n5o; mas em tnes círcnmst.nncins o que é pref"e
rivel não é esse amontoado de incommodns formnli
dndes,e sim vigiar-se o consultante ou con~ultontcs. 
Essas formalidades incornmodns demoram ns con
sultas e níio impedem os dnmnos de ccrtn ordem que 
queira prnticnr um malversar, ao passo que a vi
giloncio zelosa póde conlol·OS,' e impedir o mal. 

O serviço feito comoorn se prnticn na bibliothecn 
parece-me carecer de reforma. Não direi nwis so
bro este nssumpto, confiando no zelo do nob1'e mi
nistro. 

Feitos estes ligeiros reparos, c n5o qnerendo 
perder tempo, Sr. [lrcsidente, vonoprecint• as con
siderações que fez o nobre senador pela B:il1in, que 
ora nw estt'1 prestando a sua illustrndn attcntão ... 

O Sn. DAN'rAS : - Como costumo sempre pr!Js
tar a V. Ex. 

0 Sn. 1\lllNDE:S Dll ALMEIDA : - . . . O que julgo 
uma grande honra lfUO mo faz. . 

O Sn. DAN'rAS:- E' meu dever. 
O Sn. 1\rm>DES DE Ar.MEll'-\ : -Sr. pro,.iclento, 

cu tinha-me pronunciado :1qui em fnvo1· dns con
gruns elos porochos oncommcndndos que eu en
tendia f]Ue niio dovinm ser cerceadas pela fôrma 
por que tinha n illustre commi~siio do orr.nmento 
munii'Pstndo o seu voto. O nobi'C sonndo1· pcln 
Bnhin deu-mo pouco mais ou menos um aparte 
dizendo : - • .Esln inconvcnionciu clt•snplwrcce, 

lwvendo concurso. • -Eu clfsso a S. Ex. que o 
remedia lemb1•ado não resolvia o problema, que 
as questões eram di.lfcrcntes, tonto importando que 
houve~sc on não concurso. E na verdade o caso 
do que se trt1tnva podia se apreciar independente 
dessa circumstnncia, salvo si os concursos extin
guissem ele todo os vignrios encommendaclos, pois 
sómentc nesta hypotbese teria cabimento o npurte 
do honrado senador. 

O Sn. DANT.'.S:- Mas tinha muito. 
. O Sn. 1\IEND:e:s DE ALMEIDA : - Ora, não sondo 

D.ssim, não tem o alvitre lembrado grande impor
tnncin para a questão. O nobre senndor insistiu· 
por duns ou tres vezes, e eu sempre dizia : < A 
questão é di.lferente, niio tem ·razão do ser neste 
caso. • O nobre senador por esta circumstancia 
julgotl dever pedir a palavra c fnzcr um discurso 
cemo acabei de dizer, um discurso-progrmnma. 

O Sn. ConnmA:- A parte do programmn que 
faltava. 

O Sn. l'llllNDES nE Aumm,\. : - Em gernl as 
questões sobre mnterin religiosa não têm feliz
monte appnrecido ngll i no Senndo,durantens sessões 
deste nnno ; quast todos os membros desta casa 
se t<1m abstido de tocar ncllas. O nobre senador 
porém julg-ou de si para si que andava mos em 
caminho errado, e era convenJentc não deixai-as 
cnhir em olvido, não devendo ncnr npng::~uns ott 
supprimidns ...• 

O Sn. DANTAs : -Peco desculpa, si fiz mal. 
O Sn. 1\I:e:NDES DE ALMEroA: - ... e em Jogar 

ele tratar sômente da questão suj~ito ; porque 
S. Ex. se mostrara cncommodndo e julgara, posto 
que sem rnziio,que euniio havia dado aimportnn
cia que o nobre sen:H.Ior entendia que comportava 
o nssnmpto ern razão dos seus apartes, alargou o 
horizonte da discussiio e trotou de outJ·os muitas 
ma terias que têm relu~,fio com a questão religioso, 
e que oliils não precisavam ser chamadas ;\ arena 
deste deJJnte, c em momento tiio pouco opportuno. 

O nobre senador alongou o seu discurso, nliüs 
muito erudito, e inl'elizmente, fez considcrn<;ões, 
n meu ver, inconvenientes e que mesmo julgo 
o.lfensivns ti causa da Jgrejn. 

O Sn. ConnE:IA : -1\lns ello fundou-se no con
cilio de Trento. 

O Sn. LEITÃo DA CuNHA:- No nlvnr:i das facul
dades. 

0 Sn. l'lfENDES DE ALMEIDA : - COlllO(,'OU O hon
rado senador o seu discurso fazendo elogios que 
eu não mcre•:C!, e mesmo elevou-me muito, mas 
desta vez crc1o fJUO sómente pnm mostrnr que 
S. Ex. com un1 sirnplcs pipnrote .•. 

O Sn. DAN1'.\S :- Pelo contrario ; fiz muiloR 
esforços para dar-lhe t1quclla pequena resposta. 

0 Sn. l'lfENDI~S DE ALMEIDA : - ... podia exhibir 
uma bo:1 llll!Ostrn da sua pujnnr;n, o quilate do sou 
valor o o pouco fundo que tinha o adversaria 
que S. Ex. crearn paro este Hm. 
•·•'O Sn. DAN1'As:- V. Ex. cm snn consciencin 
sobe que níio podia ponsnr assim n seu respeito. 

Orn, 81·. presidente, ou recebo sempre os elogios 
do honrntlo Reundor, como umn prova do sua sym
pnthin e bonevolencin paru comigo, domonstrnua 
em muitas cirt•umstnncins, e IJUO gllnrtlo, ngTncle
cido. com muito npro~'o ; mas, permitt:l o nobre 
sonndor qtHl o diga, no cnso do seu ultimo dis-
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curso, pnrccou-mc rruc S. Ex. queria levantar um 
grande cnstcllo para mostr11r no mesmo tempo a 
facili1!"rlo com qne o clerribr.ria. 

O Sn. Crcuz 1\fACHADO :-Era o reconhecimento 
de sua crudiçiío. 

O Sn. DAN'rAs:-Que est(t na consoiencia do Se
nado. 

0 Sn. IIIENDES DE AL~rEIDA :-Eu níio puz em 
duvilln, Sr. presidente, a couvenioncia c o dever 
dos concmrsos; mas nem os bispos põem em duvida 
esse dever. Siio as circumstancias do paiz que: os 
tornam imprcstaveis, inuteis; ll o estado de nossa 
igreja, CJUC impede, que prnticamente se leve a 
etreito o que exige o Concilio Tridentino. 

O noiJre senador· procurou para demonstrar sua 
these os '"'ts.;:; e 10:Z, § 2.• da constituioíio, oAll·ariÍ 
das Far:uldndes e emtlm o Concilio Tridentino. 
1\fas, ning-uom põe isto em· duvida. A questão 
nossa a este respeito é n mesma gno llojo surge 
em muitos pnizos catbolicos, dev1da á situnçiio 
anormul e pouco foliz, em que se acha a nossa 
Igreja e a desses pnizes. 

O nohre senador accentuou muitb, cm sua argu· 
mentaoiio a pnlavrn continuará do art. 5. • da 
nossa constituição. Eu n aceito tombem: e pois 
praticai t1quillo que se prnticnva antes da sua PI'O· 
rnulgnçüo, e com a precisa sinceridade, c tod.l 
o mal terli desappnrecido. Mas, Sr. presidente, 
quando ft~z COiltn quer-se n cxocu!(iiO das leis da 
Igreja, si so pensa que podem prejudicai-a, e 
guando não raz conta põe-se de parte a sua Jcgis
lação como nnachronica, e o arbilrio apparece com 
todo o seu tremendo appnrnto, e desarrazoadas exi
gencias. 

O nobre senndor pareceu tombem acreditar que 
é direito proprio do poder civil, nomem· bispos e 
prover os beneficies ecclesiasticos. 

O Sn. DANTAS :-Ni:io foi tantGl assim. 
O Sn. 1\IENDES DE AL~miDA :'-Isto niio pódo ser 

direito p1·oprio, embor:J. a constituir;üo diga e con
sagre nas attribuicões do poder executivo, que o 
Imperador como seu chefe póde nomear bispos e 
prover os beneficies ecclesinsticos. O q_ue existia 
antes era o seguinte.... l.\Ins, Sr. presidente, an
tes de entrar nesta questão, liquidemos de prefe. 
rencin a outro. 

Nome:1r bispos e prover os beneficias ecclesins
ticos niio süo netos provenientes du antoridade do 
poder civil ; el!e os pratica em rnziio dn concessiío 
dos jJDdi"OIHIOS. 

dos bispos o concurso para as pnrochi11;, e isto niio 
do tempo do celebrado Alvar{l das Fncnldndes de 
:1781, mas de muito antes. 

O Sn. DANTAS :-O alvará mesmo refere-se u 
outras leis e alvarás anteriores. _ 

0 Sn · MENDES DE ALMEIDA ; - A este respeito 
temos pnra !,L_!:estnl-o, um documento importante, 
ns ÇJonst~twçues do Arcebispado dtt Baltia, q uc siio 
ma1s ant1gas do que o tiío citado Alvnrá dns Facul
cJ,adcs: C!Jamo a ntten{'iío do nobre senador para o 
In:r!? 3, titulo 32, n. 518 a 520 dns mesmns Consti
twpues que, como sabe, tem toda a npplicaçiio ao 
caso. O que se diz no Alvaril das Faculdudes já 
c~tnva consugrado nestas Constituições, cuju leitura 
nao po.~so fa~er agora, por m'o impedir o tempo; 
!! por 1sso de1xo -a de parte, mas pnrn ellus du novo 
mvoco a :ttleução do nobre senador. Ji1 no :mno de 
1707, muito antes do Alvur(t das Faculdades de 
D. Marial_, cm :1.78:1, hnvit1 v.ara esbispos do Brnzil 
e~sa autort.zaç1io. Elles dcvmm apresentar ou in
dicar o mats diono .•. 

O Sn. DANTAS :-Eu a conheço todn. 

0 Sn. MENDES DJ~ ALMEIDA: -Posteriormente n 
mesa de consciencia e ordens abusnvn · e infeliz
mente abusava muitíssimo; era escusado mnndar 
d•aqui a~ propostas, ernm annulladas ou postas de 
parte; la cm Portugal nomeava-se a arbítrio um 
sacerdote qunlqu~r pi·otegido da côrte contra a 
ordem do padroeu·o, ou untes de quem adminis
trava o padroado ; sem se importar a mesn com 
o qpe estava jiÍ determinado. 

E_stes abusos, Sr. presidente, continuaram por 
mu1tC! t!'lmpo, aggravando-se cada dia mais e mais 
o arb1tr10, até que veiu no reinado de D. Uaria I 
em :14, de Abril de :1.781, o tão afamado Alvará das 
.F'_aculdades, como vulgnrmcnte se clwma reprodu
zmdo n antiga legislaçiío, monos quanto no numero 
de propostas, que de um, o mais idonco, o maz's 
diono, subiu a tres, no que se·npartn do que dispõe 
o Concilio Tridentino; convindo notar-se que o 
~ndroeiro de uma ordem religiosa, como era a de 
quisto, niío orn um padroeiro secular, mas eccle· 
s1astico, o que é bom distinguir. 

Ora, Sr. presidente, nestas condições per,!!unto 
eu, mesmo sem olha1· pnrn o .Jilrincipio desse alvará, 
o padroeiro de beneficias ecclesinsticos, póde im· 
pOr ao bispo suns.. ordens? Não póde; sejamos 
justos; -o rei de Portugal, nccitnndo ll administrnçiiil 
da ordem de Christo, collocou-so na posicão dos 
antigos mestres, sujeitou-se á respectiva legislnçüo 
que niío foi innovnda. Na verdade, o padroeiro está 
sen~prc em posir.;iio nfio igunl com o chefe dn Igreja, 
e amdn com seus COOJlCradores, que s1ío os bispos, 
CO}lft?rmo n qualidade do padroado, fnciL de dis
crlmillni•. 

O primeiro, o padroado de nomear bispos, isto é, 
indicai', npresentur o nome do sujeito que lhe é 
agradavel para re"'er uma diocese; é um·a cen
cessão da Santa SÓ feitu aos reis de Portugal em 
virtude da qual os príncipes ficaram pnrn este 
mister hni.Jilitodos. O segundo resulta de ·se ter 
incOi'POl'tHio na corõn lusitana o mestrado da or
dem do Cbristo, de que o rui se tornou adminis
trador, in tcmporalibus. 

Essa ordem era a padroeil·n. 
Agora, direi nwis no nobre senador : o pa

droeiro, nos te segundo cnso, pura prover os bone-
1lcios ecclesinsticos, podin nomear qualquer sacer
dote pnru ser apresentado no benetlcio, com a col
lnção do bispo e isto por simples acto seu; mos os 
reis de Portugal, que nüo eram propriamente mos
tres, como já observei, e tüo só mente simples ad
ministradores in tcmporalibus, entenderam que 
ern conveniente deixar t\ conscioncin e no trnbulho 

O pudrondo das igrejas do ultramar· conferido 
pelos Summos Pontífices nos reis de Portugul, 
padroado laical, d:mdo·lbos o direito de nomear 
os bispos, ó muito ditrereute do da ordem de 
Christo, cnjo n1.estre apresentuvn os cnndidntos 
aos beneficios ecclesiusticos n:1s dioceses. Nestes 
dons casos, a posi~'iio dos respectivos padroeiros 
com relnçiío nos che1'rJs dn Igreja e seus co-opera
dores niio é diJllcil de nsslgnnlar. Portunto, o poder 
do principe ou do chefe do Estado ú diverso do 
do J?ndroeiro. . · 

S1 o Alva1·á elas Faculdades, Sr. presidente, fossu 
expedido . cm nome do poder CiVil teria outrl.l 

I 

-· 

.. 

"' L:; 

t 
·~ 
' r .... _ 

I ,.,, .. .... .I 
III; 
I 

iooM 

r 
: 
I 
1-

•• 
lllli 

... 



336 ANNAES DO SENADO. 

cnract.er, que ora nüo convem investigar, c niio se 
dil·ia Jogo no comcco que é corno aclm.ilüstrado1'a, 
que a rilinha ... 

OSn. DANTAs:-Isto é uma distincçiio. 
O Sn. 1\lEN.DES ore Ar.MEIDA :-N:io -é simples dis

tincoiío; é renlindndo.; niio é a rainha de Portngnl 
simplesnllmte, porque como tal nüo nprescntnl"ia; o 
CJUe fnz muita dill"crenon. 

O nobre senador parece-mo, conhecendo que en· 
rrar1uceul"ia seus nrgumentos citando a data c in· 
scripçiío elo referido nlvnrá, olhou unicamente para 
o dispositivo. 

Eu Jurei o titulo do intitulado alvará fJUC se 
võ logo no pl'i11cipio (lê): 

• Eu. a rainltn, como governadora c pc1'Jlelua ad· 
m.ínist1·adora, que so11, do mestrado, cnvnllaria e 
orclon1 de Nosso SenborJestts Cbristo .•. 

O Sn. D.\IST.\S dá um npm·te. 
0 Sr:. 1\IreNDES DE ALMEIDA :-Isto DÜO é O melhor, 

perd<ic-me V. Ex. ; o melhor pam o caso é o que 
li. Isso q uc o nobre senador julga um dever, 
quando é umo faculdade do pndroeil·o simples· 
mente, rst:1 claramente dcto::rminado c e:s:plicndo 
por cssns palavr:as. . 

Niio hnvin o rei, estando no thr·ouo, de ir exa
minar os socer,!otcs, canllidntos a beneficias eccle
sín,;;ticn", e pro- p:Hirociro, coauo era, pa m li!Jcrtn r
se rle serncllwnte obrignçiTo, JlOr desencargo de 
cotBCiendt•, como niío podia conhecer bem qunes 
os sacerdotes que se mostrnvnm habilitados para 
tues I oguros, disso nos bispos : « Convem que 
raonis i~t,,, mandai nhl"ir concursos 11:1 fóa·ma elo 
Concilio Tridentino, e o sacerdote que julgm·des o· 
mais digno, o melhor em sumltt:l, indic:Ji·o para 
cu apresou Lar.. . . • 

0 Sn . .fo.\o ALI'HEDO :-Trcs. 
0 Sn. MreNUilS DE ALl!P.lDA :-No principio ern 

nm, o nwis digno, di{tni01', como dizem ns consti· 
tui<;õcs do arct;bisp:ado accür·de~ com o concilio do 
Trento e nnturezn doipndroado. O Alvnr.~ dnsFncul· 
dades foi qn<! elevou o numero n tt·cs. 

O nobre senador pelu Bnhin neste sentido fez 
n·r:mdes con~idca·n~.ões ata c.:• nd·l os nossos bispos, 
í!m·quc !l1io posso entcn~lor Llc outra J"rír•n1a o que 
::; . Ex. t.las . .;c a este respet to .... 
. O Sn. DA:SOTAs :-Eu os censuro frnncamonto. 

O Sa. l\Ia>sores DE ALMEIDA:-... de uma maneira 
que eu niío julgm'a que o. nobre senador pudesse 
fazei-o, taxando do mc1·cnncia n nome:ação de pa
a·ochns cncomrncndudos par:1 as pnrochins. 

O Sn. DANTAS :-Ni'ío me c.qll'ill'li do modo'o/fen-
sivo nos bispos, nüo tive est:• in tonçüo. ' 

o Sn. l\lr::NoEs 01~ Ar.lmto.\ :-Para Jlgurar um 
mercado L>•o csc:mdnloso o nollro senador nfio podia 
deixar ele it· feri I' dir•ectnmcnte os prdmlos. P11ra 
hnver morcnnci:t é ncccssm·io um veno.lcdor, assim 
como um eompt·ndol'. O compmdot•, comprehon
de-so Jog·o, é o vignrio eucomanondado; mus quem 
ser i• o vendedor? 

OS::. D.\1-TA~ :-V. Ex. niio me ont•Jnclcu. 
O SI\. Cnuz MACHADO :-0 nobre senador refe· 

riu-se uos vendedores de re;;ponso~ flllC nndnm peln 
roca. 

O Sn. ::\fENDEs DE ALliEIDA :-Tt•ntnva-se de vi
garios cncommondados o de SLUI nomcntüo; é pro-

ciso irmos limitando ns questões nos seus vercln
clciros termos o llxnl·n~, pna•a entendermo-nos; 
n1ío se tratava de vendedores de rosnrios, trata-se 
de nome:1cuo .•... 

O Sn. Cnuz 1\I.\CIIADO:-Nüo lln nllusiio nenhuma 
aos bispos. 

O Sn. !!Ia~NDES DE AL~lli:IDA:-Estimo r1ue a cen
surn·SOja por outro Indo. Estou satisl'cito. 

O S;1:' DANTAS:-E' por outro lado, leia br.m o 
que eu disse, e veril: 

0 Sn. 1\ImNDES J>E ALMEIOA:-EL1 OUVi, e tenho 
aqui o rosurn<)do seu discLu·so no,jornnLda casa. 
Si eu quizesse agora descer ii esse exame não po
deria concluir tão cedo o meu discua·so, e cu pre
ciso res1tmir muito o que· me cumpro dizer para 
não molestat· os nobres senadores que me lton
mm com sua uttenoão, e mesmo para tornar estn 
quc5tão nintlu que mais limitada, mais durn e 
comprehcnsil•el. 

Os bispos siio censur:1dos por niio mandarem pt'O· 
ceder logo á concurso das parochins. 

Sr. presidontc,dcsdc que esta questiio se suscitou 
em nosso pniz, os diglios prelados demonstraram 
aos ministros, .c pódo-se vêr isto até em um rela· 
Lol"io do Sr. 1\farquez do Olinda, as razões pelas 
qunes eram clles olJrigndos a não procedct·cm a 
tnes concursos, como oxigu o Concilio Tl'identino, 
e lhes faculta o padroeiro. Essas r11zões c rum proce
dentes, e foram por isso Lem aceitas. 

A situ:•t:ão nem por isso mudou e antes aggrn
vou-sc. A's intimações c exig·encins do paclroeiro 
podiam os pt·el:tdos dizer-Jllc:-nomoni o s:•cerdotc 
si quizerdes pm·a ns igrejns vug-tlS, vislo quo sus .. 
tentais que tomos cloro t•bundante e lwbilitado; 
nós os faremos examinar e exllluiremos os que 
não i•rcsLnrcm, c ndmittit·emos, collando, os CJLLC 
forem idoneos por suas lottrns c virtudes. Assim 
u fJttc~Liio to111nrio outa·o norte, o Jlcaria do uma 
vez reso!Yidu. Desta sorte o padroeiro veria clara· 
mente a verdade. 

1\Ius, Sr. presidente, os !Jispog procederam sclll· 
JH"e com muita conveniencin, com muito senso no 
nssumpto, dis~oran1 con1 tc~ài.l n slngclozn no g;o
verno:-uão temos melhor pessoal su!llciontomen
to lw!Ji li tudo ..• 

O Sn. DANTAS:- Onde a prova disso? 
0 Sn. MENDES DE ALliEIDA. :-... llÜO s,j pela dOLl· 

trinn ou pelu instraact:iio, como pelo numero. 
Onde a prova, diz o nobre senndor? Eu pct·· 

gunto a S. Ex.: sabeis rjuol é a estntistica llapOJlll· 
Iaoüo ecclesiasticu no Hrazil? 

O Sn. DANT,\S:-Eu sei que ha hoje mais semi
nal'ios do quo então, e nesse tempo lwYia concur
so; o Sr·. D. Holllualdo sempre nbl'iu concurso. 

O Sn. Cnuz 1\IAcnAoo:- E outros co111o o St•. 
Conde do S. Snlvador. 

O Sn. ~fENDES uE ALlllUoA :- As nossas pnl'tl • 
chias nüo excedem no numero -1,481 0111 vistn do 
decreto n. 6,2~i de 5 do Julho do :1876, que Jlxa o 
numca·o dos respectivos oleilores no Impcrio; JlOr 
consequclwia dcyiomos ter 1,481 p:arouhos colln· 
dos o 1.MH coudjnto~es-totul-2,902. Dem; YO· 
jamos ngorn, Sr. ju·esidcntc, o que diz n o~tatislicn 
ecclesinstica, ou do ·pessonl occlosinstico do ulr.imo 
reconscnmonto do Hl72, pois nüo .temos ontrn pa1'n 
rognlonno-nos. l'or essa cstntistlcn ve-so, que o to· 
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tnl dessn populnçiio n1io nttiugo em todo o IlllJlerio 
cá semellwntu algarismo; cumprindo notnr·, Sr·. pre· 
sidonto, que asse numero deve ter ido sempre do
cr·escc.mdo, porquanto a proflssiio ecclesinslicll é em 
geral pouco procur·nda, vi::timn conro tem sido de 
l:lntas hosl.ilidades. 

0 Sn. DANTAS :-E n1io havendo COnClll'SO pciOI', 
mnln inteiramente o estimulo. 

O Sn. l'iiENDES n~ Ar.>rEJDA: -Por ostn cstlltisticn so 
vê, c Jwm clllramrmto, a ni'ío doixot· duvido~, que 
onde hn nbundancin de sacerdotes cstrnngeir·os é 
}Jrecisnmonto nas g-randes cnpitnes onde nclwm 
excellentes meios do viver, por· is~o que elles Sli
mente viio para o interior em circumstuneins mui 
dcsfavornvois. O estimulo ni'ío é tentador. 

AcJui se disse, Sr. presidente, que hn grande 
numero de vigm·ios oucommendnrlos cstr·angei
ros, mas a ostutistion r1ue tenho aqui prc;sentc 
contrnrin a asserçiio, pois diz o segnintc (lmulo) : 

« Amazonas tfnlw nessa oecasiiío 15 sacer·dotes 
nacionnes e 2 estrangeiros ; Pará 80 naeionaes c 
21 ostl·angoiros ; .l'tfarnnhiio 82 nacionaes e 2 es
trangeiros; Piauhy 31 nacionaes c 1 cstr·ang·cir·o; 
Ceará 131, nacionnos o 12 o'trongeir~s ; Uio
Grnndo do Norte 55 nacionnes e :l estrangeiro ; 
Par·:rhybn :109 nacionaos e 2 estrangeiros ; Per
nambuco 196 nacionnes c 8 estrangeiros : Alagôas 
70 nncionaes, nenhum c::otrangeii,o ; Sorgipci ~-~ 
nacionaes,., nenhurn e:otran~eiro ; Bnhin ~8:2 n;l
cionacs e 6 cstrangeit·os ; J.!:spiritrJ-Santo 1!l na· 
cionacs o 3 cstmngeiros ; :i'!Iunicipio NoULro t:Jt. 
nacionaes, 66 ·estrangeiros. (Oh I este alyarismo 
diz muito.) 

1~r·ato aqui ,]o :1\Iunicillio Neutro ~implcsmcntc, 
e não do província (conthwantlo a lêr). 

• •... Hio de .Janeiro J20 nacionaes, 23 estran
geiros .•. 

O Sn. DANTAS :-D'ahi para cá a progressão tem 
sido favoravel aos est~angeiros. 

O Sn. :1\IENDES DR ALlmiDA :-Sc1·ia mister pro
val-o (continuando) • .•.• S. Paulo 21,G nncionnes, 
36 e:::trangeil·os ; Paraná 2:J nacionacs e 7 estran
geiros ; Snnta Crttharinn !5 nacionaes e :lO estran
geir·os ; Rio Grande do Snl 98 nacionnos c :35 es
trangeiros ; .1\linns Geraes :19ü nncion:res c 45 es
rangeiros ; Guynz :16 nacionnes e :1 ostrangeiJ·o; 

1\latto·Grosso :15 nncionncs o 2 ostJ•angeiros. l>or
.tonto, :1..990 nacionaes e 2G6 estrangeiros, cor•t·es
pondontes n 2.2t;G. • 

E isto, Sr. pr·csideute; sem fallar no clero regu
lar nindn mais resumido, e que nes~n época ainda 
contava !J7 nncionaes u :10 estt·nngeiros:-total :107. 

Nn sommn de :l. !l90 sacerdotes m•cionues deve-se 
cxcltlit· os emrrro~ndos nas cnthcdrJes, nas capei· 
lanins do oxer·cito o dn at·mncla, cm outros est:•bo-
1ecimcntos publicos, c do pnrticularcs, nos semi
nnrios c orttr•os o5tnbelel'Illlontos do instr•ttcçi'ío 
publicas o pnrticuhtres; c ainda os snccrdotus quo 
vivam de recnrsos proprios e niío so querem em
pregar, e os impedidos por molostius chronicas e 
velhice. Aqnollo :llguJ'ismo hcartí muitíssimo ro·
.duzido. 

Eis aqui, Sr. presidente, o que diz n ostntisticn, 
·OXarnda om um documento officiul, que mu foi for
nocit.lo, n meu podido, poJo Sr. Dr. nnJl(!eit·n do 
1\lolln, quo or•n csl!\ intcrinnrncnto J'Cgondo com 
muitr• distincçiio u I'CJllll'ti":io rln Estatística nn so
crctnrin do ImJIOr'iO, por oÍH.Io com clurezn se mos· 
trn IJUO, si hu nbundancin de vigarios cncommuu-

v. IV 

dados, estes qunsi quo nn totalidade .<iio?wcionacs, 
o pot•tnn to niio su pô do dizer com verdwJe que a 
maior parte siio estrangeiros. 

O Sn. SIT.vmnA DA Mo-r·rA :-Tem muitos nac:io
nnus que siio enc:ornmendndos. 

0 Sn. l'iiENDES DR i\J,l!EIDA:- 0 nobre SCillldOr 
pela Bnlria a/JoioLt-so 1:1m1Jem, pnra l'er·ir o~ nos:<os 
illustres pro ndo;;, no nviso cir·culr.r que o honr·ndo 
senador por Pcr·n:Hnbru:o,c.mtiio ministi'O d" Imperio, 
o Sr. conselllciro Josú Bento da Curtbn c Fig·uerreclo, 
dirigiu nos bispos exig-ilHlo que ns pm·ochiÍis fos~em 
posws a concur~o; ma,; c:<se illltstrc ministro, fa
zendo como t'c•z tlfluolla recllfmuoiin, foi uestn p:rrte 
mais jrtsticeiro do fJUC o nobr·e senudur·, n fJilCtn. 
respondo. 

O Sn. Crmz l\IACJIADO :-A cstntistic.:n do l\linns ti 
muito falhn ; Jin pouco só o IJispo do l\forimma reu
nilt cento c ttmtos porocltos. 

O Sn. :1\In:NnEs DR ALlmtDA :-Isto ni'ío·vcm Dgora 
no caso; nttendi ao J'Csultndo ger·nl do rec(•nsen
mento de 1872, mostr·nndo que c. c:ler·o nacional 
omp1·e.t:ado no Impcr·io nvultn mnis que o cHrtro. 
Atu<JUOm a estatisti!ln do Mínns como fJUizorem, 
pot· excessiva ou diminuta, é dit·cito de outJ·ris; 
o documento de que me estou sct'l'indo é of!icia.t, e 
devo nclle ncreditiH'. 

Dizin o Sr. conscllroii'O Josó Bento no se11 reln
torio do 1876 ou rm tos 1877 ( lli} : 

" Como nüo ignorais, tinhn havido nJgtun at1·nzo 
no provimento coJindo dns igTe,ins vugn~ om di· 
Versos bispadQs,_ á exct!J1!:iio do c~o 1\lurjannLJ. 

• O govcr·n.-, Julgou nccc~suno chnm:cr n ntten
ção dos prelados pnrn esto nssumpto, r·ecommen
dando-lhes que puzessem ns igrejas vag-ns n con
c:nr·so, como se l'ê do nviso de ::Jl do J:meiro de 
:l87ti. 

• Os reverendos bispos (note-se), r~spondendo 
do um m<>do S!ttisfuctnrio, ulio se neaau~ a. crtmprir, 
e veTo efTt•ctivamcnto cumprindo, esse importnnte 
dCI'el', • . 

Eis, Sr. pt·esidentc, n mellrOI' resposta que se 
póde dar aos i11jt1sLos accnsndores dos prelados. 
Os subsequentes rolnrorios niio tüm nté hoje con
trnl'indo o qtHl nqLti se assegm·a, quanto no f;ompor
tamento dos bispos. 

Com rclaçiio :\ nbundnncia d11 recrutas que o 
clero já deve dcJ tor feito pnra supprit· ns vngns 
nbortns pelas molcstias, pclu extrernu vclhiee e 
peln morte, o testemunho niudn do !Jonntdo ex
rninistro t\ a melhor·, mais completa o mnis ecli
lic:mte clcresn dos nossos prelados. Vc•jnrnos; t\ 
nindn do seu relatorio de 1877 (l~) : · 

c (:omparuda a grande oflluoncia d:•s 11cssons que 
se dedic•am nos divor·sos mistm·es sociaes com a 
timitarln concurr·onr;iu uus CJLto se dostiunm :i vida 
cl•;rimll, nnta·se I!Videutl! desequitibl'io, que justillca 
n nocessidado de pr·opor·ciouar· 11 esta os meios do 
nnimaçiTo do que noeossita pnr•:t condjuvnr vnnta
josomento n,IIC~'iío benepca do nrn progresso social 
bom entendrdo c provOitoso. • 

E acrosconta (lrJ): 

• Tenho ospcr•nrwn do qne o ensino theologico, 
que Jlzer parle do Ümn univorsldudc rogtJI~troJunt~ 
constitnidn, chnmnr1i nduptos, o o nosso clero so 
org·uor1í dn especic de abntimonto cm que orn se 
acltn. • 

Agora nttenda .!Jorn o Sounr.lo pnm estns ulriutns 
palavras (lo): 

'I 
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• Sllntllm-sc, de nm modo incruietador, as diffi· 
cultltldes de encontrar opernrios pm·a os u!Los 
cat·gos da hier:1rchin ccclesiastica. • 

E temos, St•. pt·esidente, segando o nobre scn:1· 
dor pcln Bnhia, ·abnndanciu de rcct•ntns paru o 
preenchimento de vagas nn corporação sacerdotal I 
!\Ias esta falta qnc todos os que se t8m occupado 
com o exame desta matet•in sentem, diz o noi.Jro 
senador quu dcsnpparecerú desde que se façam os 
cone ursos ! ... 

O mesmo honrado ministro acrescenta mais 
nlgunws linhas com relal(ãO ao mesmo assnmpto 
no topico cm que trala ao pedido dos bispos tle 

.l)ernlllnln1co e do Purú, reclarnando por dcmnsintlü 
extensas a uh•isiío de stlUS dioceses. Eis suas pn la
vras. rrne devem ser bem ncolhitlns pelo nobre 
senador peln •llnhin, que invocam nesta questfío o 
sen valioso lcstcmunlw (li!) : 

• Os reverendos bispos de Olinda e do Par:í fize
ram-me senl.it• a necessidade da divisão do suas 
dioceses, nlleg-ando n difficuldnde de visitnl·as, 
:menta " gl'nttde ox.tcnsiío do Let·ritorio que ellm; 
:tbrnngom, o a conYcnitJncin de prove1• de remedio 
espiriru:tl nos diocesanos mais longínquos. 

• Considerada a necessidade do haver em cada 
diocese um cot·po capilultll', e os sem i1~nrios que, 
nn f;",rnw do sagomdo Concilio l'l'ideatino lhes de
vem ser nnnoxo:,, além dos templos deecntes pnra 
carhodrncs, releva tnmbcm ni:o occultnr a difflcnl
dade da L'l'CD~'iío do n1JYOS bispados, :.10 monos em 
quanto ns cir·cumstancins 11nanceir·:,s do puiz nfto 
forem mais pro~pet·ns .... 

Agorn: note-se, nttonda IJcm o Senado (contilman
do a l•w) : 

0 Sn. MENDES DE ALMlliDA:-0 que observamos, 
Sr. p•·esidento, nos nossos seminnrios? Fullemos 
com franqueza o verdade, mns sem paixiío. Abun
·dnncin, em todos elles, de ulumnos qno se dedicam 
nos osLudos prepamlorios, mos muito poucos que 
se appliquem :\s mnterias ecclesinsticas. Invoco 
ainda, St·. presidente, em nbono do q ne sustento 
o tcstonumbo do relntorio do mesmo honrndo ex-

. ll}.inistrc! üo .Impcrio du :1876 no urtigo concernente 
nos St!nlnutrlos. 

Parn comprovar o que fica oxpcndido, limilo-mc, 
em poucas palavras, a dons testemunhos; o que 
diz o rclntol'io do ministerio do Imperio cm :1877, o 
posteriormente em 1878, quanto nos mais !lurentes. 
desacs estabelecimentos, :tli:'ts, mui pouco prote
gidos. Ucfiro-me DOS serninnrios dn Bnhia. Eru :l87ã 
concluinnn o curso theologico :17 nlumnos! Em 
1876 ll111triculnrMn·sc no our·so do proparntorios 
128 alumnos, 95 internos e 33 externos; o cut·so 
thoologico crn ft•cquout:~do por 37 almnnos. gm 
:1878, .no rolntorio do Sr. Leoncio, os primeiros 
bnixartun n :1._:18, c os segundos elev:1rnn1-se tt 40, e 
tomttram ordens de pt·osbytero 22. Eis a grau de 
seme11teira do substitutos para ns perdas do s:~COl'· 
decio em tiio vnsla diocese. Niio r.rntnrei das 
outrns. 

Pot·tnnto, Sr. presidente, lla em nosso pair. 
grnndlJ .falta de p~ssonl !JUO se appliquo ao servi~'o 
da JgreJ:t, c esta c a rttzno do fncto de empreg·nr-se 
snccrdutes ostr:~ugeir•os; porqLwnto não u~rcdito 
que um bispo llrnzileiro, unicamcn te por sem 
prazer, on por mnlevoloncia, si tal hypotilese é 
permittida, chnmo de prefercncin clcrigos estr:m· 
gciros pnrn empregai-os n:1 sua diocese com preto· 
riçiío dos niccionaes. Eu nego que isso possa ter 
acontecido. Niio tl exacto. 

J:í vimos, St'. presidente, que o grande scmina
rio de S. S:clvndor da Bahia, diocese do t:cnw im
portanci11,foi frequentndo cm :l87G por 37 alumnos! 
Isto por certo diz alguma cousa. 

• ..•. c mais favornvcis :ts condi.-.ücs decadentes 
do nosso clero, sendo mais digno d'c repnr·o c de 
meditaçfto o n~infJOarlo numero de seminaristas 
que possam ascender no saccrdocio: triste fntnli
dade, qnc obl'i(Jtt os l>l't'lr!dos a J'OCOtTcrom aos sn
cerdotos est1·anoeiros para serem cmpregudos no 
oJllcio de cnra de almas. • O Sn. DAN"rAs : - Essr:~ numero ba de subir, 
Nc~tns poncns liulws têm os nossos re\·cr·endos f[n:mdo se fizerem concursos; o que cu niio desejo 

pre!:tdos :• nwis victoriosn das dcfeslls. Todos os é que sel'nçmn favores a padres cstt·angoiros; nf10 
dias diminue, sem poder promptnrnonte reparar-se, precisamos· dessa immigração .. 
lt popnlat'~o ccclesinstica. A g-ncrt·n implacnvol o su. Mt,Nor.:s DE AL~mroA :-E' uma espornncn, 
que se tem feito:. Igreja ó a 11rincipal rausa deste 0 Deus pcrmittn que se realize, posto que alli 'jú 
mal. tcnlw hliviclo concursos. 

Porlnn to, St•. pr·esidtmtc, o govorno civil l'I)CO· Passemos a ou tt·o argumento. O Sr. Leoncio de 
nhecia, pur um dos seus org-iíos mais compotfmtcs, Cnt·valho no primeiro rolatorio deste anno di~se 
c• invocndo como autoridade, pelo nobre scnnrlor qLtO na diocmse i.le Mnt·iannq, uma i.las mniti correctns 
pela Bnhia, que de fncto. n:to havia, e nem hn, 1 - . . 
nbundnnl!in de padres llrnzilciros para serem em- com re aç;no a este ussntllpto, cxrstlllm 7:1 pnt·o-
J>rezndos nas Jl:H'Ocllins. chos collados, :143 encommendudos, o 21 pat·ochias 

- va{Jas. • 
O Sn. D.I.N't',I.S:- Si fot·mos por esse caminho, a .l~m :lS7G dnva-sc o mesmo phcnomeno, pois 

dcc:.ulenciu ir:'• augmontnndo. (IXistinm 72J)nrochos colludos, :137 encommondudos, 
o Sn. ~IF.ND!lS nr.: AL~IIi:ID.\:- o nobt·o senador c va{Jas 23 rrog-uozias. A diJJ'eren~'a entre os dons 

in\·oco 11 0 testemunho do CX·ll)inistt·o do lml1ot·io t•elutorios é insignificante. Par:1 estas ultimas pu-
87ü r I. · · . rochias, :ts vag:ts intoit•nmcnto, os revoronclos 

c•m 1 ; cu u~o re ct·cnctu no mesmo ex-mrnts- IJis(JOs não tum :tchudoJJnt·u servil-ns nem cstrun-lr0 para ~o vcr:ill1'11r si lw on não pmlrcs cm 
almndnncia pnrn 0 scr·vir'o d:t IgT<'.ia. gciros, pois não tem si o encontrados pnro sct•cm 

O l(ue os~c honrndo niinistro rlisse nfio podor:í I postos a f't•ente dollos nllm do quo os sucrumoutos 
St!r impug-nndo pelo nobt·o scmador peln Ballia eom poss:~n scr,.adn!i~istrndos nos fiei~: . . : .. 
solido fuudamcnlo JlOI'IJUC é a verdndo J.ooo est,, JliO\ ndo que o JlOssonl occloswsttco 
· Pot·tnnto 'Sr ro•:esitlentf' 'é o mesmÔ ministro entro nós niío ó sutncionto. l'm·eco-mo rruo niío 
quem 'r~c,;ahecc o fncto de' lfLlO hnvi~ o Jw pouco I 50 !?óde,. contestar e~sa ve!·dndo. . . . . . 
pt!Ssoal tmra procnchet• 118 .fultns rlo clt•rn, uüo só l:Lt.ll:'~ !J_ue.ro,, St. _ll,rosidente, o~~m.~tlnr tltocose 
em mwwr·o mns 0111 sr:icnr:w JlOI cllncos!!, IJ.tSt,, o oxr.mplo da de .llf.lrt.tnno, ~nde, 

• • '· I convem a111da qne se note, a!Jrrndo-so ultrma-
0 Sn. l.l.\:S'I'As:- O ftCssonl aJlpnrccct•:í, si fizer- i meu lu conunrso pm·n muitas put·ocltinsvng·as, appn-

mus o que devemos fnzN. : rccet·nm sómonl!:l quatro opJlOsitorcs I 
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O Sn. DANTAS :-Esse bispo niío merece cen
sura. 

nobre senador por Pernambuco. Ello niio es!ú pre
son te, mns asseguro qr1e li. 

O Sn. MENDES DE Ar.~mroA :-Si o nobre sena
dor o censurasse, fal-o-hia por certo sem razlío. 

S. Ex. disso quo o concurHo é a molhor prova 
do insutnciencia elo nosso socerdocio; eu Jhe npro
sonto o facto, tristemente oloquento, de uma vasta 
d iocesc, :1 mais corrcctn neste assumpto, onde se 
opresentnrmn, por ordem do respoitavcl pr·clndo, 
va1·ins parochins a conctlrso, o quatro sacerdotes 
apenas foram os oppositoros ! 

O Sn. 1\l~NoEs DE ALllEIDA:- Não a l~io ngorn, 
Sr·. presidenta, com peznr o digo, porque é muito 
exten~!'• o absorvia-me tempo, de que tenho agora 
neces~1dnde pnra trntur de outros nssumptos ;. e 
dcmni~, pnru o ~aso presente niio se fi:tz preciso, 
cm vista do que li, ninda hn ponco, no relntorio 
do mesmo ex-ministro. Tenho aqui esso res
po~tn .Jmostmndo um jornal), mas fica paro outra 
occaswo. 

Orn, Sr·. prosidcntc, isto verificn-so em uma 
dioceso onde o ressoai do clero é numeroso, e ha 
bons e acroditndos estabelecimentos de instrucc•ão 
sacerdotal. POL' aqui se poderá avaliar O quo vai 
por oalras dioceses, om posiçiio menos prospera, 
e de nlg-umns, dizem os ultimas relatorios, consta 
que estão, poJ' f'nlta de sncerrlotcs, varias parochins 
crendas impedidas do ter a instituição canonicn, 
por exemplo, a do Ccaril. 

(lllt um aplwtc.) 

O Sn. lli8NDES DE ALlmro,\ :-Isso era o menos; 
a men ver, Sr. presidenta, os nossos prolotlos cstiio 
justifiendos, pois acho-se bem provada o insntll
ciencio numor·al, sobretudo, do clero nacional. 

Continuemos. 
Ag·o1·a, Sr·. prosidcnle, quanto nos dons avisos 

do honrndo senador por Pernambuco, o Sr. José 
Bento, expedidos em f87ü, quando ministro elo 
Imperio, disso o nobre senndor pcli'l Bahin qne tão 
JJons o apropriudos cr·nm, qno atd foram approv:~
dos pelo Summo Pontífice e pelo cardeal Antonelli. 
·Caso nnlavell Estou f;dlando com um homem iJ
lnstrado; o pergnnto·lho o que poderinrn dizer o 
papa e o cardeal Antonelli, si não que se 11zesscm os 
concursos, pois que o exigem o Concilio 'l'riclentino 
o, de hnrmonin com clle, o Alvaril dos Far.uldmlcs? 

O quo hn nisto par·a estranhar? Os IJispo~ nunca 
desconheceram n Jci canonico, o bem o compr·ovn 
o m·tigo do rewlorio de 1877; discordam na nppli
cacão em vista do estudo presente do no~so paiz, 
que é mui nnormal, e cada vez mais se tot•nn, por 
u1uitns circumstoncins, que não valo a pena neste 
momento npontnr o desenvolver. 

A cxpeditão e publicaçiio dessa circnlar do mi· 
uisterie do Imporia do Jnneiro de 1876 teve sun 
vanto~cm, serviu no monos pnra dar satisf'u(·iio a 
tantns pessoas quo em buscn do um remedio .eficaz 
reclamam com nrdor: • Haja concursos I hajn 
·concurso~ I • pois parn estns pessoas os ·concursos 
no ecclosiostico estiio no caso da oleiç:io dit·ccta no 
secular. · 

O Sn. D.\l'ITAS:-l'odns as necessidades publicas 
reclamadas entram no mesmo numero. 

O Sn. 1\IxNnES nre Ar.lrEmA:- O que eu quizcro, 
flOr bem dn cquidnde, ó que o nobre senador, 
nssim como leu Mflli os nvisos do nol!ro ex-minis
tro do Impcrio do i87ü, !t'>sso lambem n resposta 
1nagistrnl dnda ú circnlar pelo iJJustradissimo 
bispo do Parü. 

O Sn. D.\N'rAs :-Declaro que li. 
0 Sn. :MEND!~S DE ALMEIDA :-:\Ias niio lou no Se· 

nodo. Audi altcmm pal'lc!m é como se foz justimt, 
e isto niio fez o nobre sonndor. • 

O Su. DÀNTAs :-Posso invocai' o testemunho do 

. . 
. . 

O m.!fi illustrado !Jispo da diocese do ~>ará não 
se oppue nos concur·sos, mas mostl·o a wconve
niencin de se proceder a elles no nosso p:~iz, em 
r:~ziio de nossas espcciaes cit•cnmstnncins, nccórdes 
CO!ll o que tem occorrido a este respeito cm outros 
pnrzcs; fazendo :linda notar que a inmnoviiliJidadc 
do pnrocho ... 

0 Sn. DANTAS :-Ah l Latet Ct11{/liÍS ••• 

O Sn. l'ii~NDES nE AL~IErDA :- Niío temlatet an
{Juis, nüo tomo V. Ex. o roendo :i porta.; niio é 
porqnc so tenha medo rla condicüo d'J inamovibi
Jidnde do pnrocho collndo que os bispos se mos
tt·nm adversos aos concLlrsos no Brnzil. Niio, os 
fH'elados tem no direito canonico meios de excluir 
do pnro~l1ia ·o pnroclto collado qtle falta no seu 
dei'Cr, que, cm summn, não se comporta bem ..• 

O Sn. DANTAS:-l3nsla a ex in[OI·mata conscien
tia ... 

O Sn. l\[ENDES o~ AL~tErnA:-Scm mesmo isto ; 
pelo protlrio processo ccclosiastico,. embora, por 
um golpe de penna cm uma do nossas leis, não 
estoju cet·cado de ledas as garantias como antiga
meu te. Por conseguinte nfio é argnmento de volor, 
Sr·. presidente, o ser inamovível pelo lo i canonica 
o pnroctw collndo; não cJ pot· jsso que os bispos 
prcl'erem em nossas circumstancins actnaes no
mear pnrochos encommendados. O iJiustrndo bispo 
du dioceso do Pnrü querin mostrur, expondo vnrios 
nrgumentos,qne os bispos, como o nobro senador, 
como outro quulquor· secular inter·essado no bem 
du Igl'eju, tem o maior interesse em que as paro
chias sejnm b"em providas, c qne a falta de paro-

. chos collndos não ú um ::rmncle mal,dosdc quo não 
se pórlc tef.os dignos da Jgl'ejn, c capazes do admi
nis tr·ar os seus rcb:tnhos. 

O Sn. DANT.\S :-Temos o mesmo interesse por 
causa de nossas fumilius e da sociedade. 

O Sn. l'iigNDEs D~ ALliEIDA :-1\Ias os bisposolém 
ilcsse inle1·csso, quo compartilham com os fieis, tõm 
enr!nrgos de conscioncia que y. Ex. não póde ter 
nom tem como clles. 

O Sn. D.\NTAS :-0 poder civil tem muito in
teresse no bom Jli'Ovimento dus pnrochios. 

O Sn. MENDES Dr.: ALl!EIDA: -Esse encnrgo do 
consciencia é snperior no simples desejo dos se
culares. 

Por c:onscquencia,Sr. presidente, por que e para 
que so moJsmn os bispos dizcnd<l quo ellos niío 
J'a;,em ou n5o querem proceder u concursos _por 
uma razlio inconfessovcl? Nilo o fuzom, c nuo o 
promovom com vontade, é certo, porque não 
podem convonienl~monte fnzel·o; conhec.cdore~, 
melhor· do que nu;, do estudo do suns drocoses, 
temem pol'dor iufructnosumonte o tempo, e mesmo 
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exc!tm· nrnhit•õe~ mnl nmpnr·adns·; si o podessem, 
cremo nobr·o ~enndor, nosso cler•o estaria tão IJr·i· 
lhnntP_. tiio aeroditndo, como AUtros, que honram 
a Igro.ra ... 

O Sr:. f.JAN't'AS :-E' o q~1e tlesojo, eni vo1. cln 
decndencra. · 

O Sn. llfENl)ES nE AL~tEroA :-A clecndencin I O 
noi.>!'C senarlor· uiio estudon esta questão com 11 
protundoza que e!la exige ; sin1io, no espírito 
rct:to ele S. Ex. so J'nrin um1• mut.:wiío provcito·sn. 
AquilatnJ·in as consns pot· ft.'rrma m:Íi,; acertada. 

Estou rnsumindo ns qrwstües, Sr·. presidente, 
por fn! ra de tempo; cm outr·n occnsiiío dis..,utirei 
com o nohr·c scnndor· essa qrrestiio c com n melhor 
vontade, si S. Ex. julgar· coJJ\'tJJJicnte. 

O Sn. D.\;>;TAS:-Sim, senhor; ·mas não no orça· 
.. mento do lmpel'io. 

O Sn. 1\Ir~I\'DES DE ALMEJDA:-Qucixou-sc muito 
o no!Jro ,;onador petn Bnbia de f]no o clero estava 
inv~tditHlo tudo, que iria torn~tr o l3rllzil um con
vento, est!1\"tl até J:mt•ando impostos. 

O Sn. DAl\'TAs:-Eu não o disse sem ~tlg-um fun
d~tmcnto. 

O Sn. il'fENDES DE Ar.~mroo\:-Disse-o, )Jerrnitta 
que o contesto, sem ruudarnento :llgnm, fiLWix:lll
do-~íl do~ gmnr)c:s rnnlcs que eorn tlles llspiratües 
ou tllVtlSucs sollrrn o Thesouro. 

Senhores," Igrcjnnnnca lnnr,,ou impostos, como, 
ou. do_ modo por q nç f:rz o poder sccul:~ ,. para sa
lJ~fnc.::10 dn~ ncccss1dw1es que tüm o seu cargo; 
todll n snn for·tun:~ provrhn, no gcr:rl de dom.tívos 
Çlos fieis c Jncs;no dos governos; is L~ nrro é lttnf~[tr 
!mpostos c, qr~nntlo o fosse, 11 lgrejn pódo lonl•nr 
rmposto~ nos fle1s... • 

O Sn. DA;-;TAs:-Don-lhc umsimpliJs niío npoindo. 

O Sn. l\I~NDES DE ALlii>IDA:- ... corno acontece 
com qu::dquer ontru socíellndc com reln,ão a seus. 
memhros. 

.~!:st:'1_ nn sun lo _i. Direi rn~is; n Ig·rí'ja no nosso 
11nrz n:~ü dllve lavorr!S 110 Estado pelns despcsns 
que fnz com c!l~t, desde J:u·g-os annos · porque 
t:uniJcm o Estado lw muito tempo... ' 

O Sn. D.\N1'AS:-Tomon-lhe os bons. 

O Sn. ZlfENDr~s oE AT.)!EIDA:- ... tornou-lho os 
hcn~, cxnct:~nwntc. Esses bens d(• ori,..orn 
mui <'-.onf'essnvcl o pcrfcit::t J'orurn conccdfdos 
aos fl.l·JS qe pot·tugnl pelos .sobornnos pontillccs 
pnrn ncud11· us stws ncoos~rdmlos cmprc .. ·nudo 
umn pur.tc eom u~ d11 Igr·eja; o (,to, Sr. pl'esi
dcntil, for reconhocrdo e hem dcclar:1du pelo poder 
ci\'il, em dill'cJr•ontr•s e valiosos dormmentos de sou 
l!~mho, ind7pend~nto dos J!r'OilHl!g-ndns pela Sun tn 
Se; o c;;ntw·ttal'lt do nrt. ú." du coustituieuo ore
conhcccLt pc•rf'oitllmcnto, por·que rn:~ntcve todn a 
cmlig-n teg-islnçiio :rttir~r.mtc a esse fim. O podct' civil 
promrdgOLtnosto scnlldo um irnport:mtissirno doeu
monto po~JCo 11n tos de suhir cl'afflli o ultimo rei, o 
Sr. D. J oao VI. 

Pó do s;n· CJ IHl o nohro senador nem tonhn co
nhecimento dt:sta lei, dos~e importantíssimo do
cumento, JWl' tsso vou lul-u. 

O Sn. D.l:o~'rAs:-Dc nlgunws ton!to, niio sei si 
tcroi de todas. 

O Sn. Cnu7. llfACIIADo:-Quauto a lanr,nr impos· 
tos sem o concurso do poder civil... • 

0 Sn. :Mr~l\'DI~S Dli AuJErDA:-Niio tcrú OS meios 
· ilo. for·çnr, uão poderá empregar as multas nem a 

pi·isão _; nu1s isto é cousn dill'u~ento do direito que 
a Igre.ra te.m, e nenhum catiloiJco pólio contestar 
cssn dliUll'!ll" sem tot·wu·-se ltotot•odoxo. A Igreja 
tÍ urna socrednde cornplela, que depende do meios 
temporncs pnrn viver. Discutiremos isto em outra 
occasiire. 

Aqui temos, St·. presiilcntc, o decreto do Iü de 
Abril de 1821 regulando o systernn da coiH'IIJ:tea 
dars llízimos. • 

O Sn. DANTAS:-Disso tinha eu conhecimento · 
ponslli C!lle era outrll cousa. ' 

O Sn. J\IGNDES DI' ALMJllD.\ (leutlo): 

.DECilE'l'O DE l(j Dll Allll!L DE 1821. 

Rt•{orma o systeum dtl cobmnj:ct dos tli.::imos. 

• Tendo siflO concedidas por bu!ln~ pontifieins nos 
sçn_horcs re1s meus_ preclílcess~n·es n por·eetl()iio do 
drzrmo dps prodtl<'O';'OS do !3r·:~zrl com o enen 1·g·o de 
prover a sustontnr;ao dos pnrochos c hi~pos, do 
coJ.lcorrcr p:n•n u. construcciio dns jgr·cjr~s P•IJ'o
cfw,cs, c. do supj)l'JJ' c;•n;1 os ornamentos e 11 tfníns 
uecc~saJ'WS ao culto drvmo, no qnco, desde 11 nu1is 
rt;JrnO.tn nntil{uid"de era pot· di!_·clto divino e eccle: 
sw.<two destuwcln c~ta prestntouo ; e tendo chog:1do 
:10 rne11 real conhc..,Jrnento os gravíssimos inconve
nient<!S que rcsuttmn dos dous rnotllodos :1 tó ll"'Ol'n 
lldt;Jptauos pnr:a 11 pcn:epç0o. dos_ dizírnos dÔste 
Rewo do Brn?.JI, ou pot· ndmmJstrnçao, 011 por nrro
lllnt:u;üo, c os jnexplic:r~r!Jis llHtles o vex:uncs que 
por qualquer dcl!es sollrcm meus liois vnss:~l
los. etc .• 

O mnis é rcfor·enle :'t t•cfornw flUO se munrlou 
l'uzcr na cobrnnçn. l~ v!sto r1r1o o nobre senndor 
nsscgnra qno cstn lc1 nuo m·:r parn clle nenlmmu 
novidude, dC\'e t:1m!Jcm roconhccur CJtlC snti>;faz it 
minha thcse o rcr;onheeimento dos reis do Pc:rrtu
g~d t1c t;etnclhnnto di\rüJa. Bnstn isto. 

Por•tunto, o C01ltimuwâ da constituição tem ainda 
nppl ica1;ão neste cnso; por eonscquencin, não se f:rz 
f~tvot· ncnhmn á Igr·uj:r, qtwndo o J~stallo Jlll"ll ns 
respectivas despesas, e não rc.~·utoi<l. o 

P:~ssundo n outro t!o.n!o,, Sr. prosidonto, direi 
que o noiJrc sonndor·Jol m.rusto, fltumdo aJI!rmotl 
que o elllro qncr no Brll?.il Janont• imposto~. Nunca 
elle os lançou, por·quc osL11Va nn depondoucin do 
poGler·cívil quo, pelas concessões o contt•ntos com a 
::>anta Sr.\ Linha llcnclo com n cobr1m~·n dos' dízimos. 

1\lns, d1sso o nobr·o senudor: • Por quo r·nzüo os 
!Jmwsscs uão siío rogulndos ]lO!' lei 'i' • Aind:c nesta 
tmr·to niio foi exacto S. Ex., sua excetlonte 
momot·ia trnhiu-o ; por'tJUnnto, devia sabor• que 
promulgou-se o decreto n. USO de 27 do Julho 
de fSil:J ~'pprovaudo n taholln organizada pelo 
bispo dn diocese do Per·rwrnbuco. As outms l.lío
ecsos LÕil!·so rognltulo pe\O ~o_::tumc o pelo que está 
ostaiJolcctrlo rws const1 tuJçoos llo nrcob1spndo. 
S. Ex. foi nesta parto nHLitissimo injusto doclu
ra ndo o contrario. 

Pois, si esta mntcrin j:i esl:i om uma loi civil 
rcgulnda qtlnnto a uma diocese, poder-so-·iu ro· 
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guln.r o que rospcitn ás outrns, porquanto niio siío 
os llospos <ruo tom crnunrn!!ado. Quem csl!í de posse 
do poder leg-islativo civil õ <JUC niio tem querido 
fazol-o. Queixo-se dellc o nobre senador E'l não 
dos bispq~. :li:stos apre~ontno•nm, o npro~ent!ll'lllll 
~adas, ns_ mfo~ll}nt;Lícs e osclarccimcnlos que tinh11m 
a snn <l1spos1~-uo; fizc1·nm o qttc era passivei; os 
pu pois ~stiiC! nos nossos archivos, c os (lignos pre
ludos _nuo tum culpa de que pnzcsscm uma pedra 
em CII!Hl. 

O Sn. DAN'J'AS :- Acho que cm pm·to V. Ex. me 
esttí auxili!mdo. 

O Sn. 1\fENDES OE Ar.Mr~wA :- Em f)lle? 
O Sn. DAN1'A~:- Em mostt•at• rrue tem havido 

falia em não adoptar-se para outras cliocosos a 
tubelln. 

O Su. l\fgxogs DE Ar.lrErDA :- l\Ins niío ,; fallll 
dos bispos .. E' este o punto dn qucsliío. No tempo 
cm que isto se realizou, eml8;;3, viorarn tambc•m, 
como Jú disse, informnçlíes dtos ·outnos dioceses ... 
_ O Su. DAN1'AS:- Agrarleoo muito o auxilio i1uc 
me trouxe, rjue ó poderosissimo. 

O Srt. l\IF.NDES Dll Ar.~rEIDA : - V:.~mos :ogorn, 
Sr. presidente, :í ultimn p:.~t·to deste debate que é 

• :1 nutis jntel'cssttnte. · 

Clamou, e com muita eloqnencia, o' nobro ~o
nndot· contra a bnmoralidadc dos cornpendios usa· 
dos nos seminados. Se~Ttndo S. Ex., por intolc· 
rancito, os,icsuitus o os tlltl·amontanos os t8m feito 
incluir nos cu1·sos dos estudos dos semin11!'ios das 
nossa~ diocesc:s, com grnve dnmno cb inexperta o 
innocentc juventude, que alli vni contaminar-se, 
sorvtmdo um tal veneno. 

J~nt~o o nobr·c sanador elevou no setimo céo a 
obr11 do nosso putricio <Jllll !'oi J.lispo dest:t diocese, 
tão illusti'11UO como piedoso, o Sr. D. Jliianocl do 
lVIonte Hod r·ig'L1CS de Aruu jo, ínj nstameutc ex-
cluída dos sominarios. · 

O nobre senador julgon que podia lnn(.'ar nqncile 
estyg-ma sobre uma obra qno citou de autor jc· 
SUita, qnC sorve de COill[lelldio, 11pDiando-se cm 
um:o cortn quo recebeu elo tlm nosso Jinaclo col
logn, acerca deste assumpto .•. 

0 Sn. DAN'l'AS ; -Li essa CDrtu C mostrei-a a 
V. Ex. 

O Su. llfExo!ls u1~ Ar.M!liDA:- Sim, senhor; li e 
vi a IH1J'te concernente ti grmulc ínunomtidade rJUC 
o nobro ~onndor viu e a!Jvsmou-se l 

Eu Lambem J1qnci aLysm:1do, ouvindo ler a 
carta .. . ('l'iso). · 

O Stt. DAN1'AS:- i\fas vamos ao f:wto, que o o 
<JUfl importa. 

0 Sn. MENDES D!i: ALliE!DA:-Vnmos; ponho de 
lado o illnstt·c autor dn cat·tn, porqLIC cstll morto 
(pa1·co sctmltis) o de nw is n mais, mui to sinto diz<•J-o, 
niio nutorizotl a S. Ex. n u~m· delln om puulíco. 
J~ra umn ~~ouOdoncia. Ello comtnnnicuru nn nlc· 
lhot· conliançn a um nrnigo intimo os seus p1·inci· 
pio~, que inl'olizmcnte nflo Ol'nll'l os dn iS"J'oja ontho· 
licn. Onvindo invocnr I.HJnello testemunho, disso 
em ntmrtc a S. Ex.- scrin Jll'Oferivol que para a 
matot•in cm questíio o nouro senador· invoc11sso só· 
monto os discursos dosso no~so finado collega, 
r•qui proferidos cm v11rias sossücs . 

OS~. DANTAs:- .Eu é que niio quiz ler 11 onrta 
olla nuo tem curtoctcr nenhum reservado. 

0 Sn. ~fENDES DE ALMEIDA; -E' O que mo JliU'C· 
oou da lellm:a pelu comrnunionçiío qnc mo fez S. 
Ex. em particular, npós o seu discurso. 

Estas_ questucs, S1·. presidente, a respeito de 
t!Jeologm mond~ catholica, niio siío do hoJe. A todo 
o momento cstuo ellas sendo suscitndns com ex
tremo aze~umc . nn JJ;uropa, nwxime po1· homens 
n(~Ve1·~os a Igre.1a e mteJramentc hospedes nessa 
SCJellCJO. 

N;io é um negocio que ago1•a se levante e que 
vcn h a fur.er ~xplosiío cm nosso pniz. ' 

Tenho aqo1uma obra de um medico o D1·. Pouil
lct. UH!_ en~~i'? medico-philosophico 1Íublicndo em 
1877, moo uu·e1 mesmo a molcstia que ellcanalrsn, 
pnrr[ue quero trat:.~r este grave assumpto sob o 
ponto do vis.tn o mo is sorio I} convcnicn te .. · 

gste cscrJptor examinou a questüo suscitada 
pelo nobre senador, o que tnn to esconda! i sou. o, 
posto quo~ tenha a cautcln de dizer que não cCinhe
cc a tlwolog-ia sin1io de nome, c condemna a 
proposi,·ão que vem cxarndn na carta lidto pelo 
nol!J·c senador. E' o mesmo l>oniJJet qutlm nos as
scg-urn q uc a Tflcologia moral do padre Gnry é 
uma obr~ classica em França. 

Entretnnto, é essa mesma oiJrn qno o nobro se· 
narlor pclu Dnhin, apoiado na autoridndo dn corta 
declara Stlr nmn ol!rn hmnm·al. . . ' 

U.:~r Sn. SEN.mon:- Póde passar-me a obra do 
Dr. PouilJct? 

O Sn. l\1ENDES DE Ar.~mro.\:- Para lor o que 
acobci de nol:l.l"? alli n tem. 

Este compendio dc;;se jesuíta tão calrimnindo o 
o tenho MJlli presente (mostrando), é renlmc~te 
obrn cla~sica, tanto em F!':m•·o, e amo nn Ital ia c 
om outros paizes civilisados; o faz honra ao seu 
nutnr, que mostrou no seu trabalho excelJcnte mc
thodo, elal·ezn c esmerada sciencin ... 

·O Sn. DAN'l'.'I.S:- O jesuitn Gury. 

0 Sn. l\IENDES DE ALMiliDA :-Sim, o jesuíta Gurv, 
uma in tcllig-oncia selcctn e homem ele bem... · 

O Sn. DAN'l"AS:-Niío digo o contrario. 

O Su. J\f!lNoEs Dll Ar.~mro.\:- ... a pezar de ser 
jesuíta, como dirimn os adversarias dessa famosa 
companhia. 

Om. esta obra foi publicudn eml8ül3 e a Cinestão de 
que ag-or~ tr:otamos e que nella vem con~ig·nnda 
cst:í cxnminacln o clisontid:o em todos os moralistas 
anteriores, rigoristus on niio, adversarias ou par
tidistas. o que me convem agora trntnl" como preliminar 
é, sr. presidente, a posiçiío do autor do compondio 
oondemondo,. afim de quo se veja qne 11 qucstiio 
niio é puramente de nma oJ•dcrn J'olig-ios:.J a qnem 
se procura fcJ"ir por todos os lado~, sem miscri
cordin. o padre Gtu•y j;i ó morto; mns, corno j;í disso, a 
sua OIJJ'Il tove n primeira impresslio em i8ti6, nlio 
sei si c·m Fr:on(.'a 011 na .Itnlin. pois hn dnas ortlens 
do edi1·uos tlosso notnvoltrnbnlho. Ora, dez nnnos 
nntos, cm :1.846, .iii 1\fl". Do!Jroync, medico e pro· 
rossor da Faculcludc do .medicina de Pnriz. e que 
posteriormente professou na Ol"dem <ln •rrnppo 
(Cal"l11Xa), na sua obrn-ll-Irochialogin ou Tratado 
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ANNAES DO SENADO. 

dos peccwlos ccmtrct o sexto c nono mandmncntos 
tliscttLin com proficicncia essa quostiío .... 

Ult Sn. SENADOn :-Mas ll contra a doutrina do 
Gury. 

O Sn. :r.fENoE:s DE Ar.MEID.\:-Pcço a S. Ex. fJUe 
por ora niio me interrolllpn, por me restarem 
pon!:os minutos, e conYenl que este ncgot"io fique 
liquidailo. Sei o) que estou dizendo, e n:ío occnl· 
tarei n opinião do Sr. Dcbroynn, nem n de otl!ros, 
por is~o que a questão ó controversa mesmo entre 
theologos. 

O quo cu queria dizer citnndo o_tcst9llll.lllho 
deste escr•iptor é q 110 o piidrc Gury na o fo1 o creu
dor tla doutrina condonmadn, tinha n1nis idade 
que clle ; j:.í es.tnva cons(gnada nos nn~!S"Cl.s m!lra
Jistas, c era oilJCCto d1l d1sputn. Os mats r1gortsL"s 
nu o " se::ruom. O pnclt·c Gury, cscrcYendo o seu 
con1 ponclio do Th.eolo[Jia Jlfo1·al, niio !'cz m~is q ne 

. compilm· os doutrinas mais aceitos entre os morn
listns apoiando-se principalmente nas de S. Af-
fonso' de Li:;uori. . . . 

Em Prmv;a, n su~ obrn o~ta ndmtlttdn em grande 
numero de scminnrios, nuo so lhe Iom o hor~·ot· 
d0 que estú possuído o n_ollre senador. pela Bnhtn; 
nüo neham que Gu1·y seJa um moralt~tn (lscaudn
Ioso. Nn gcncrulid<~çlf!_O acoitam, o CJ~lll se pó;le ver 
pelo numero de cdtçues que_ tem trd!! a mtlhares 
de exemplares, e as tlppro,•noues c:;rcgws quc_tcm 
merecido ... 

o Sn. DA~TAS:-lsto não prova; uma certa 
scitn.... . 

O Sn. 1\IENnF.s DE .ALMEIDA:- Seita, não; siío de 
escriptoros cntholicos, suo npprovações de Homn 
com•Jct.entes, cm summn, de toda n parte, o mcrito 
da Óbra, que é incontestavcl, obtcvc-ns, nlio só
nlcntc pela forma, IDtiS pela scgttrmv:a da dou.-
trinn. 

O Sn. DANTAS :-0 facto que lllCncionci ninda 
ntio foi dcstt·uiclo. 

O Sn. MENogs DE: Ar.MEJD,\ :-Como n1ío 'I Jú 
mostrei que o que diz Gury nuo é doutrina o ri- · 
ginal sua: ú o que dizem os moralistas antorior·es. 

O Sn. DANTAS :-Monte, 11:.1 sun Tltc6ilo[Jía moral. 
O Sn. 1\IgNoEs DE Ar.~rEIDA :-V. Ex., permitia

me qne lhe diga, creio que ainda não leu n Tlteo
lo(Jict ·moral do Monto. 

O Sn. DA.NTAS :-Etl a tenho, e tenho lido. 

O Sn. l\I~NDF.s oE: Ar.~IEIDA :-Bem; entilo citn 
Monte como autoridade, nüo 'l 

O Sn. DANTAS :-Como disse llontcm. 

O S n. 1\IENDE:S DE Ar.MEID.\ :- Pois ó l\Ion te 
mcgm o rjuom V<~ i rrspondcr n V. J~x. Em vez de 
vir snfl"ocar o bom conceito do jcHuita Gnr~·. nprc
sonJDnilo-o como fautor· de cluntrinus immornos, é 
1\Ionte, o predilecto escriptor-, quem vni dar cnbnl 
resposta a V. l~x. c ti"UnfJllilli~al-o sobt"" o mc1"C· 
cimento !ln dontrina ~o donlo j~suita. . 

Debreyno, quo p:ar·ulha doutrJn:a oppostn n con
sign11da no compcndio do Gnt·y, explica multo bom 
ílUO clla ó' fundada nos cscr1ptos de Hypocrntes, 
ünlcno c onlt•os antip;os ln1.oir·os da scicncin me· 
llicn, cotnbntiilos bojo pelos moclornos. Mas não 
nlfronLn sons ndvcrsarios. 

Sendo como é nmn quostüo controvcrsn, niío so 

tendo dado sobre olln a ultima ptllnvrn, como os
t?beleccr. sobro cs~a base um conceito do immora
lldl!_de,. SI. am!lnhu .novns observações vierem dar 
raz!lo n sctcucw :ont1gn? Quem nos asscn-nra oudo 
est:,t a verdnde '? A igreja júmais cnsinot'i n immo
ralldn<le, e nem é possível que a façam proféssar 
prelados d_o grande o profnnc!o s~ber, e notnvois 
por suas vn·tudes. 

Estu. n!nlet·in, Sr. presidente, niío pódo ser tra
tada Rttwo com toda a prudoncin c cnuteln é mui-
tíssimo delicada. . ' 
~n !Jbra do Sr. Ponillet ú que jít me referi o 

CllJO l!tlllo nem ouso ler·, vem um tl"echo elo S. 
~<\g-ostmho_ com que cllo se nmp:n•a, ao começar a 
tntrodnc(."uo ao scn trabnlho, c do mesmo modo 
rr:ocedam os moralist.ns. Scavini diz assim:
Pt(Jet.mc de ltctc matt•ria, etc. E' sct·vindo-mc do 
mesmo _escudo, que votl e~nminnr utna QUestão 
qn~ :1 nno ser cntcrrei:nda pelo nobre scnnlil.or, já: 
nwrs delln me occuparlll . 

Monte é o juiz na questão; pois aqui cst:íl'tfonte. 
'f~OtlXe a primeira edição portugoueza do 1853, 
le1ta soJJrc :1 segunda do Hio de Janeiro de 18'~'• 
por· não tu r :i miio esta, c a primeira du 18~7, ondé 
o noss'? dento prelado um poneo so inclinava no 
Jansorusmo no prct'acio, mas esta macula dcsnpiln· 
receu. 

E,_ "· proposito disto, notarei, Sr. presidente, o • 
p:~tr10t1Smo do finado cscr·iptor da carta, quando 
declara !Jll~ a obrn de Monte 1\ de nm tnl prin10r 
que os_ ttaltnnos por inveja, por mio possnit•em 
cousa tuo grande, n lml~•arnm no Index I 

Ora, souberes, guardelllOS o nosso patriotismo 
para. ontt·ns cous11s. Um tal juizo causa pena. 

d
A.r!ut tqmos e::1 pr·cscnoa os dons trnllalllos: quanta 

tstanc1n um do antro I E com tudo a obra do nosso 
pt·elndo niio deixa do se1· trallnlho de mol"ito. 

li'Ins,_ cumpre sobrctudoqnosejamos cm primeiro 
logur Justos. 

A proposição do Gury, que o nobr·c senador fun• 
dndo na cnrta conden1n11, 6 a de n. 728 § H, que 
conclue por estas pnlavras:-guia scicnti et vo
lenti non {it inJ1tl"ia, creio q no btiSla ... 

UM Sn. sn:NAnan·:- Leia sómentc n proposi!)ão. 
0 Sn. MENDES DE Ar,l\IETDA :-Bem c~ ta ainda 

pódc-se ler. por isso fJllC jit foi aqui lida pelo nobre 
senador pela Hahia (lti): 

• Etimn 7""0 dmnno tmnporali, g1wd ex tm·pi con
SOI·tlo sub.<n;utum sít. niliil exceptr~ p1·olis crlucationc, 
•·e.<littti debet, quando nwlim· soliâtationc cnnsen
stwit; qnia .<cicnti ct volmzti nort fit i·njttria. S. 
Li(JltOI"i n. GH. • 

Ji:stn ó a segunda proposiçfio do n. 728. 
O Sn. DA:->TAs:-Não li a pdmeirn, que ó n peior. 
O Sn. 1ü~NDES DE Ar.MEIDA:- A obra tocln é as-

criJita cm latim, c estando bem proximo um ln
ti n istn ( I"P(erindo-sc ao S>·. Vi.<condt! de ~lbaeté) de 
grunde for~•n, en lhe nprcsento o texto pnrn S. Ex. 
exnminnr. Noto o Senado CJllO GUI"Y :i:uio conclue 
nonhU'lla das proposioõcs quo r.scrcvc, som indi· 
cnr o nomo do moralista o a obra do ondo ox
trahin. 

Ago1•a vejamos, S1·. presidente, o c1uo sobre o 
nssnmpto diz o grande Monto. Ei-lo : ú o tomo 
1 png. :195. Chnmo n utten~ão do nobre senador 
a quem respondo pnrn n secçiio Yl QUO tratu do 
VI e IX preceito do Decaln(Jo cap. H~ ~33, que se 
insc.rove :- Da rcslituicc1o por causa do mesmo 
olljoeto. • 
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Ahi se diz (most·rantlo o livro aberto) logo tis pri· 
meirus linhas o mesmo qu"' no compendio de 
Gury, c pnreco nté que diz mais, posto que cm 
latim, loinmos {lê) : 

lingun ndop to<.ln para estas m aterias, o que por nil'o 
ser vulg:or, melhor ::os rosgu arda. E nu verdade, 
Sr. pros1dento •.... 

O Sn. ConnErA :-Nas conferencins dn diocese de 
A~gers, quando se chega a esses pontos, o Jntim, 
nlll vem. 

. • Porque votcnti., conscnticnti, SUOfJIIC}UI'O cedm1ti, 
nullct fi.t injw·ia. • 

O mesmo fJUe cstú escripto em portuguez, leiam 
os nob1·es 3cnndorcs, si quizerem. Parece-me qnc 
Gury cstú justiflcndo; J\fonto por eerto o absolvcl·in · 
e nindn lodos os que se resolverem a cmpr,hondor 
o mesmo trnbnlho com animo recto, o ú luz dos 
principias de direito. E o tem feito a mór p:orte 
dos theologos. . 

Eis n proposiçüo que tanto espanto causárn no 
nob1·e sennrlo1• peln J3a h in; li'Ion te, o homem do sü 
c rig·idn moral, é quem veia defender e amp:ornr o 
·immoml jesuitn Gury, que com suas abominnvois 
doutrinas corrompin a juventudt•. 

Monte orgnnilWU um simples t:ompendio mui 
resumido, remettcndo sempre pnrn os expositores 
mais notavois us questões controver·sns, ou de mcl1· 
imporl:lnoia. O compondio do Gury, obra de maior 
foJego, tem outro desenvolvimento. 

Vejnrnos n outrn p11rtc da nccusa~'üo levuntndn 
contr:o Gury, c quo o nobre scnodor peln Bahin 
niio qniz le1·, tfio repugnante ern. As questões de 
theologia moral quando chegnm nos ulLimos 
termos, cm que umn tonue linhn limita o domínio 
da moralidnde do adverso, süo mui diüceis de re
solver. 

O ensino da theologia mernl nestes pontos niio se 
dü a todos os alumnos promiscuamente, mns e pt·in
cipnlnrente :irJuelles que se destinam ao eonfessio
nnl'io. E pergunto: devem estes ou nüo se instruirem 
no conhecimento destas questões, por mnis nrdnns e 
cscnhrosus que sejam? A igr·ejn catholicn nüo tem 
ne,•ossidmlc de preparar sacerdotes para o exer· 
cicio de Ul>ll tal encargo? 

E como estes hiio do abOI'tlar certa ordem de 
questões, niio pano o confc~sor imprudentemente 
Jlrovocnl·as, fazendo perguntas inconvenientes, 
mns pnra CJLlC se hnbiliLe n I'esolver duvid"s que o 
}lenitrmLo lhe possa apr·eseutnr para trnnquilliznr 
uma consciencia cheia de inqnietuções? 

0 Sn. MENDES DE ALliEIDA:-E' ex11cto, e O juiz 
invocado pelo nobre senador pela Bahin, Monte, 
posto que escre1•esse om portug·uez, o capitulo re· 
rorentc 11 estas tiio ar·dnas questões foi todo redi
gido em lutim, po1· ser n lingun JWI'Il o cnso a mnis 
uduptmln. Os francczes tem um ditado que llem 
expl'ime o privilegio dessn lingun- le latin úrave 
l'lt01!11ê tl!td. 

Convem nttender aindn p::ora o termo {J1'aviter 
que nüo excJ no o vcn'ialiter. 

01·n, Sr. presidente, já é tempo de· ouvirmos a 
doutrina do eminente juiz, do moralista modelo, 
invocudo pnr::o ai'ldn uma vez condemnar Gnrv, 
de :Monto, cm summa. Eil·o (aúrintlo um tivró). 
tenho aqui presente o cap. XXJX da socçiio VII 
do t·r:o Indo IV dos Sacramentos cm ]JW'licular; ca
pitulo todo e;cripto cm latim, como jü disse, c sua 
inscripçiio rcferu-se no sncrnmento do matri· 
monio , o que é ll::ostnnte parn inteirar o nolli'C 
senndor p~Ja Bnllin, c 110 Sen:tdo, do que nesse 
cnpitnlo :o proposição do immorc:l Gury se :ochn 
contemplndn, comquanto resumidamente. Ahi 
Monto !117. rcfe1·enci:os á S. Paulo, S. '1'llomaz, c o 
ultimo scltotio desse capitulo concentrn cm poucas 
Jinh:os todn s ns questões q1:1e se prendem á este 
assumpto. 

lVIas eu nüo o lei·ci, por ni:io ser preciso, c niio 
convem trnuscrevol-o, por qu11nto a ma teria •.. em 
summa, eu niio posso, ou antes nüo devo ler 
mesmo cm lutim ... 

0 Sn. VISCONDE DO RIO DnANCO:- Leia, mns 
não publique. 

Ora, como j:i disse, fnndmlo nn nutoridnde de 
Dobrcyne, n lll'Oposição que tanto indignou o nobre 
senador, ndoptucln por grande numero de theologos 
de bon nota, tem por base as doutrinas dos lnmi· 
naros da antiga medicina, H~•pocrntes e Galeno, 
etc., cuja opiniiio é hoje contestada. Portanto, 
süo rJuestões mui controversas, o niio podem set· 
desdu Jogo alctlnhudns peln fórma por que fez o 
nolH'O senador, quo sem o quero1·, por corto, lan
çou um estig·mn sobre o ensino theologico dos 
no~sos seminn!'Íos, que nii:is nfio so dilforençnm do 
que ó seg-uido nos de outros pnizes. 

O Sn.· UENn"s DE AumiDA:- Est:i hem, como é 
para ufastar duvida~, eu vott ler (ltJ). Agora ahi. 
tem o livro, c o nobre scandor ·por 1\lntto Grosso, 
examine por si e confronte com o que expondo 
Gnry, que aqui se ::ocha. . 

Entre os moralistas que sustentam a proposiçüo 
de Gury, Jlguram, niio muito poucos, l10mens de 
muito pudor· e santid11de; e Monte nesta parte niio 
lhos é superior. Para os que nüo cstudum n fundo 
e.Hns tao diJUcds disciplinas, a olJrn de Debreyne é 
o melhor g-uia, por sei' tJ cscriptOI' tiio distincLo 
modico como not11vcl thcologo .•. 

E, pois, Sr. presidente, nüo so púuo oonllemnnr 
pela J'rkmn por quo o fez o nobre senador, o theo
Jogo quo,om matorin tu! o1·gunizando um compen· 
dio, procura csclurecei' essas questões. Faria scm
Jlro inj nstiçn. E .nonhnm u·atn·ns sem primeiro 
tomnr os convonwntes resgmu·dos, mostrando o 
seu desgosto e 11 conc(•iio mornl q no soll'l·cm. Pnrn 
que, pois, provocnr n int.lig-naçüo pulllicn sobro ns· 
sumpr.os filiO nüo se conllet:O bem i' E' umu g'l'au· 
ele rosponsnhilidndo fJ ue Stl toma, ombora tendo 
por upoio a cnrtn. 

A proposit•üo de Gury Ylllneradn r:om n conhe
cidu ulúqnon'cin tlo nobr·o senndOI' tl :1 do n. 9:20-
quo comuçn :-Non prccat gravitei', otc. Niio JoJ•oi · 
n continuação, posto fJLlO ~cja oscriptn cm latim, 

UM Sn. SJ~NADOU : -· Este está no l11dea:. 
0 Sn. l\!ENDES DE ALMEIDA :- Est:'t engan11d0. 
Por conseguinte, Sr. presidente, qu11ndo o nobre 

senador pcln Bahiu, mnl infomwdo, condemn;mrlo 
um sacerdote rcspeituvel como Gury, jli no numero 
dos finados, e nppelln ]ll\1'1\ a mor·:oliclndo de l\lonte, 
most1'n ter pouco :o profundado n quc>stiio; por
quunto, o jniz q'ue invocou niio podiu luvrnr ~en
tonça corltl':l o pollro josui ta. Com isto nnda adinn· 
tou par:o o sou iutcmio, a refor·m11 dos compcndios 
nos >ominm·ios ; portlllO esse IJUO n Itnlin · nos 
inYoju, o por· i~so csttl no I111lea;, aindn quo conr 
mui tn bcucvolcncin, niio plldo nmpnrnr o noiJJ'O 
se nndnr nos sons louvnveis intentos. 

Note mais o illustro senador; que ainun que o 
co mpenllio de 1\fonte fosso nwis resumido do que 
ti, som pro huvia de rol'erir-sc om tão escabroso :os-
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surnpto nos expositores moralistas, o outro tanto 
faria o profe~sor dessa parte da sciencin theulo
gicn. A mntt•rin é sem duvida mui dolicnda, mns 
nom por isto poderia oscapnr no ensino e exame. 

E' pnra este pont.o de vista, Sr· .. presidente, que 
chamo a ntten<;iio dos noiJr•es sonnclores que me 
estf1o pr·estmrdo attcnção, o com -purticulnr<dndfl o 
uobru s<.mnrlor p~la Bntria, que tiío iuju~to c ri· 
g·or·oso foi com o ensino da thcologia moral, e nindn 
mais cou1 (]110m o :nttor·iza, invocando para por-lhe 
limit~s a atlLoridndo do govot·no 1 Examinc·se com 
pr·ucloncia taos assumptos, ,., convencidos, depois 
reclau10m. Tudo ornais ó injusti(;n. 

DciJrcync quando em i81J,ô publicnvn pela se· 
gunda vez a sua impor·tautc ll'lrochialogüt f"z sobre 
n inj usti~a com q no tuos questões siío apreciad:1s, 
nlgu111ns con:;idon:u;õc~ ; nüo como t•.ssns q uc fez o 
nobr·c senador pela Bahia, c que, por mui jurli· 
ciosas, pe•;o pcrm issiío ao Senado para :HIUi Iêt• (lê): 

• Assim, por·tanto, cm logn1· de condemnar os 
estudos clct·icaes o de culumninr o ensino theo· 
logico dos scminm•ios, todos esses novos Aristnr.:os 
qu·c do repente se tem. ]li'CCipitndo (note-se, <J isto 
era mrtito ar1tc~ de 18~ô) subr·e os livros dos l:hco· 
logos para os de~tig·uJ'ar e desnntu1·nr, :;enl cmn
prehendercm nem a doutrina, nem o espil'ito, e 
nem mesmü a ling-u:~gPm, por isso que tomam 
pensn111cntos pur netos mntcriaes ou puccados de 
intcnçiio por peccados de ncçiio; P.sses escr·iptoJ•cs, 
dig-amol-o, ig·norantcs ou de má fé, em vez de 
calumr1i:11· o que cllcs não snbem ou de blns
pllcmar o que ignor11m, prov11ri:~m melhl}r o seu 
amor· pela vur·d,du, pel:~ humanidade c felicidade 
da sociedade, si se lev:mtassem con trn o vicio e n 
corrupoiío dos costumes, que tem feito dessas 
especies de estudos uma triste e dcplor:~vel neccs· 
sidade. • 

Estes reparos do iii nstrc medico c trnnpista 
francez DeiJreync, nuncn terão npplicacão ao 
nobre senador :i quem respondo, por isso que 
apoiou-se em um doclllnent<J c rw pnl:~vrn de um 
amigo cm quem confiavn ; mas el!es servem pm·n 
mais nma vez d<.!monstrar quantos erro~, CJll:lntus 
injtlstiçns correur pela soc1etlade cm damno da 
Ig'reja, e dos escriptOI'!'S que trntam e desenvolvem 
a sua doutl'iua, ainda os mais rccommcnd"veis 
por suas virtudes e .sciencia. 

Er·a isto sómente C{Ue quizera dizer ao nobre 
·senador em rnsposta a sua tiío gr·avc quanto in
justa accusação; e si a obm de Gur·y ó condcm· 
unvci, deve S. Ex. extorminar todos o~ livros 
de theologia mot·al, onde se trata àestn e de outt·us 
questões de ir.lentiea nntm•c•za com toda a pru
dcnc.iu c recnto passiveis. N~ttur·alml'nto como me· 
didn lo;<i<:a ser•ú conveniente, musmo muito bom 
acabar com n conllssão c outrus prntic:~s, nfim de 
que taos dout1·inns n1io sejnm matol'ia de estudo e 
de ensino, pois e lias si10 indispon~avcis pura o jul· 
ganwnto nn ca<leira do confissionario. 

O uobr•e senador pela Uahin, cunsinta que ore
pita, censurou Sllm razão nenlluma e c:om extr·emo 
rignr um compt'ndio, que provnvelrnente nuncn 
S. Ex. consultou, cm que o SOLl digno autor· não 
ap1·e~cnta no fundo obrn propr•iumunto sun, mns 
uma contpilar•fio extra h ida dos c~criptos de homens 
os mnis conlJIOLcntes por· sna ~cicnl'i:r e de uma 
vida uxcmplnr, qt<e trntaram css:1s questões tiío 
arduas quanto delicadas com to<lns as c:rutclns que 
mcr·eeinm, o o respeito devido l• socicdudo, e 
mesmo í1 juventude estudiosa. 

Mas agora pedirei a S .. Ex., o no!Jre senador 
pela Dahia, porque ncho qu<:> pódc muito noste 
pniz, qLte muntlc exterminar os conYentos ... 
(risos). 

O Sn. DAN·r.~s:-:-V. Ex. bn do rne pormittir que, 
com os respeitos devidos, ou divil'J:l do V. Ex. 
e declare que noda posso. 

0 Sn. MENDES DE AL~rEIO.~:- ... ·e ninda OSSO· 
minarios, :1Jlm do quo cesso a leitUI'a e o onsino 
por esses reprovudos compondios. 

·Peço desculpa ao Sonndo po1• haver·, nindn que 
á meu peznr, tonwdo tantu tompo no oxame dostas 
ma terias ... 

O Sn. Conn"rA:-i'iío melindrosas. 
0 Sn. MENDES D~ ALMEIIlA:- Sim. Liio melin· 

drosns; ruas era necessnrio J'nzol-o, :.fim de apngar 
ou no menos attcnunr n triste impress1io quo deixon. 
no espírito publico a pnlavrn tão autorizada do 
illustre senador. Cr·oio que se p•'oda discutir con
venicntemi:lnlc ontr·c nüs cslo tiS~tlmpto ~em se 
f;ozer espantar a populnçiio, o mesmo torrilicul-a 
corn n revelaçiio de !'netos de alto reprO\'nciio, mns 
sem rc11lidade, •:orno por exemplo o de m1sinnr-se 
nos nossos seminarios doutrinas de g1·ande im· 
mor•alidnde. 

Niío; nprocicmos bem ns qtlcstões theologico
moraes, como ollns siío, no seu ponto du vista ver
dndeiro e natural. N:io <! nosso clil·eito, Sr. pre
sidente, niio podemos Juncar cm rosto ii escrip· 
to1·es de pr·ovncta l1onestidtide como um cri mo, como 
uma injuria a existerlCia do taos e pretonsns im· 
moralidades, sob pena de sermos em demasia in
justos. 

'fcnho ccmcluido. (Jlluito úem; muito úcm.) 
O Srt. DANTAs:..:...l\ruito bom pela fórmn .. 
A discussão ficou adiada pela h01•a. 
Rotir·ou-se o Sr. ministro com as n'Lesrn:~s for· 

malidades com que fõr·a recebido. 
O 811. PHESIDEl\'TE deu para ordem elo dia 2:3 : 

i." parte (até i !tora). 

:J.• discussão d::1 proposição, cuja m·gencia vo
tou-se hoj c. 

Discussão) do par·ecor da commissiío de consti
tuiçüo sobro a elciofio :1 que se procedeu na paro· 
chia da cidade do Marianna, )Jrovincia de 1\linas 
Geraes. 

Continna~ãl) da 2.• discussão do art. 2.• do 
pr·ojecto de lei do or(lnmento para o oxcrcichl do 
1879-1880, relativo :\s desposas do ministcrio do 
Imperio. 

2. 11 pai' te ( á i luwa ou ctntt's). 

Discussão dos r·eq um·imentos adindos, pcl:1 o r· 
dom do sua aprcsent:u;:io, n sabor : 

L•, do Sr. Cor·r·eia, pedindo informMõos sobro 
a sommn dispcndidn no pr·oRonto oxerclr:io, com 
soccorros publicas, nn provincin llo Pianby. 

2. •, do urosmo senhor, pedindo cópias clus •lo
cumontos que justilicmn a ordem do 'l'hcsouro, 
de Hi de Junho ]H'Oximo fin•lo, relutivn no nl· 
cancc do ox·rlirector dns colonias do Itnjnhy e 
Principo D. Podro; o do neto pelo qual foi no
meado Jolio llapLista Forroirn do Bl'ito dclogado 

.. 
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do in~pcctor ~·m·nl da Instrneeiio primnrin o se· 
cundnrin dn Côrte, na província do Pnl·nn•í. · · 

cedidns por serviços relevantes nos servirlorcs 
I! o l~stado, emsuu vida, não se suspendem, qunes· 
qw3r fJlle sejam os cargos CIUO occttpcm. 3. ", do Sr • .TUIHfLJCim, pocJiudo informnçücs 

do qaaes as som;nn~ qne tem o 'rhcsotiro l'ece
hido por emissão de bilhetes, no mez de .fnnho 
pt·oxirno passado. 

2." discussão das proposições da cnmara dos 
deputados: · 

. N. i8G, approvnndo o contt•ato celellJ'nào pelo 
guvoi·no com a Amazon Steam Ntwiyation. Com· 
pauy Limited, 

(J., ", do mesmo senhor, pedindo cópia do nviso 
de 20 de Dczemt•J'O, dirig"itlo pulo ministet•io dn 
ngricnltuJ~n ao cJn f:tzcn·da, · oeo1·c;n do pag-nn1çn:tlo 
feito pela Estradn.dc ferro D. Pedro II, por rlcs· 
apropl'ii•çiio de terrenos. 

ii. •, do Sr. Correia. pedindo ccípin da n.cta da 
reuniiio rlo con<clho de Estado, cm Abril do nnno 
passado, nn qnal se tratOLl ela dissoJu~ão dn ca
mara dos deptltndos. 

6.•, do Sr. Ribeiro da Luz, p,;dindo informu 7 
çües sobre os c1·imos conuncttiuos nos termos de 
Ubel'aba c OLlti'Os, dn provin~:ia de Minas Ge· 
raes; e bem ns:<im das proviclcucias tomadas pnl'a 
punição dos cl'iminosos. 

7. •, do St·. Jnguariflc, pedindo cópia dos offi
cios do [ll'eoidente do Cear:í, de 25 de Ontufli'O do 
unno pnRSMio e 3 de 1\fnio ui Limo, aos qnaes se 
refere o nviso do minisl.erio da ju.sti(;n, publictldo 
no Dim•io Official do :l~ de Julho ultimo, c do de 
30 de JLlllJO de :l8i8; no qnnl se refere a consulto 
do Exm. Sl'. const:Jheiro do EsLado Visconde de 
Jugnnry. 

S>•, do Sr. D:mtns, pedindo informn~ões sobJ'O 
os processos inst:mrndos na villa do lllncahüllas. 

9. ", do St·. Ccll'rcin, pedindo in rormnçües acerca 
dns occurrcnc:ias Jwyidas nu cidade do .Juiz do 
Fóra. 

:W, do mesmo sonhO!', pedindo inform1w::ío, si 
for:1n1 Cttntompl:ulos nus nomen!(üo.s ·dn g:L!Drdn 
nuciounl do Pl:mll~·. os oillciaos quo e5tavam 
serv·indo. 

As outras rnaterius j:l de.signndns, a saber : 
3.• discnssiio das proposinües ela camal'a dos 

deputados do· cor•·ente nnno; 
N. 22!1, autol'iznndo o governo a concodçr no 

pndre Fl'nneisco João ele AzeYedo, lentll sullstttuto 
do gcorno'rin o nri lhtncLicu do Gollog-i~_~ das .Artes 
o profu~sor de gcon1ctda. no .Arsenal de guerra 
do Recife, um z1nno de licença. 

N. 208, tnlLoriznndo o g-overno a mnndar arl· 
mittit• D. Ilful'ia Adelia de OliYeirn, a oxamo·do 
em·so de obstoLricia da Fnculdn(le lle medicina 
do Hio do ,Janeiro. . 

N. ·2~8, do 1877, considerando D. l1it!l 1\Ing-
gessi Pinto apt~• pnrn rec:.;bel' o meio soldo do 
sou llnado marido. 

2. • discussão dos projectos do Senado, do c:or
rento a uno: 

Let!'a B. doclnrando que serão consideradas de 
sog'UIHlu cntruncin as conuu·cas qucJ nctanhnenLu. 
si10 de primoira, cujns súdcs, ou estejam em por· 
tos sot·vidos (JOt' vnpor ou sejnm sitlllldas n monos 
do (i0 kiJomeLI'OS do VÍ!IS fOl'l'OilS. 

N. 202, mandando que as elisposi,üas do de· 
ct·eto n. i2:.lü de W de Julho de i8üÜ se fa~am 
extonsivns nos demais rJmpregados da camara 
lllllllÍCijlllJ. 

LevnntOLl·sC a sessão :ís"3 hoi'as c Mi minutos 
da tarde. -

Acltu cm ~~:J: de Agoslto de Jl8~9-

PUESlDENCIA DO SU. VISCONDE DE JAGUAI\Y. 

A's H horas da uwnhã fez-se n chmnndu e 
nchnram-se presentes 29 Srs. senadrl!'es, n snhcr: 
Visconde de Jagunl'y, Dias do Cnrvalho, Cruz 
l\Iaclludo, D:~rão de l'tinmnngnnpc, Godoy, Vis
conde tle Auaetrj, Luiz Carlos, Visconde de Ni· 
cUwroy, Leão Vollozo, Josó Bonifucio, Jnnqueira, 
Corrtlia, Visconde do fiio Brunco, Silveira ela 
MotLa, ;ragunrihe, B:n·iio de Pit·np11 nut, Uch ôn Cn
valcnnti, Pnr:mag·n:í, Diogo Velho, Candido 
l\Iendcs, Diniz, Itibeit·o do Luz, D:uJl:ls, Leitão 
da Cnnhn, Vieirn da Silva, Cunlw e Figucil'erlo, 
Visconde de l\IurHilJn, Anttio e Afi'onso-Celso. 

Deixarmn de comparecer, com cnnsn par· 
ticlpuda, os. Srs. Nunes Goncnl\·es,.Chichorro, 
Dnr,io da Laguna, Bnr:io de Cotegipe, Bnriio de 
Maroim, Conde de Bnejlendv, Duqw• de Caxias 
Fansto de Aguiar, OctaYiano;silvcirn Lobo, Dar· 
ros Hnrrcto, Almeida e AIIH1querquc,Paos de J'tfon
donç41, ~roixeira Jnnior, Sinimbü, Fornnndes da. 
Cu11hn, Snroiv:t, Joito AJ!'t·cdo, l\Iurqucz ão I:Ierv:1l 
o Visconde do Bom Hetit·o. 

Deixaram ele compat·ec:c!', sem causn partici· 
padn, os Srs. Dariio de Souza Qttciroz c Visconde 
do Suassuna. 

O Su. :l. • S!lCUETAnro deu conta do seguiu to 

EXPEDIEN1'E. 

Oillcios: 
Do 1. • secretario dn cnmarn dos Srs. dcput:iclos, 

do 2:2 do correu te mcz,commuuicnndn que constou 
:\ diLa camura ter sido sanccionado o duct•eJo da 
asseJulllóa gorul, :tbrindo um credito pn1·n as dcs
pc:;ns com o presidio de Fernando do NuJ•onha. 
-Ficou o Senado inteirado. 

Sois do :t.• secretario da cama!'u dos SI'S, de· 
pulados, romottendo as seguintes 

ProposiÇões. 

• A nssembléa geral l'Csolyo : r .. cu·u H, docl:u·undo cluo o fm•or concedido 
~leia lei do :22 de Jnn 10 de ·18üli é extonsil•o 
lts lllhas dos olllciues do ·exercito o da lll'mndn, 
fallcci(los untes da promLllgn çfio ela mesmnlci. 

i." d iscus,;üo do lll'OjocLo do Senado, lotrn r, elo 
corrente anno, doe arimelo que ns ponsões con· 

V. IV 

• Artigo uuico. O governo!! autorizado a manda1· 
admitlir li oxnme dns mntOI'ias do :l.• nnno da 
Fucnfd.1do ele medicina do lUo do .lnneiro, cujas 
nu.lns frequentou como ouYinto, o estudante An· 
Lonio de Sonza Som·cs, sl obtiver npproY:II'íio nns 
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do 2." cm C]llC ost:í nwtriculndo; rcvogndns as 
disposi,·ões em contrm,io. 

• P:H'O da cnmnra dos doputndo~ cm 21 do 
Agosto"do 187'J.-F,·erle•·ico .ti. de .tllmeid<~, 1." 
vice·pl'csidcote .-.losti Cescti'ÍO de Fctl'ict Alvim.
.tlf . .tllves da AI'CtlljO, ::!.• SCCl'OtnriO.• 

• A nssemiJ!t.\a gornlrcsolve: 
oc At·t.ig·o .unico. O governo é nutorizndo n mnn .. 

dnr :lilndtlil' n ostudnnte At·istidcs do Araujo Mnin 
a cxarno da~ rnatcl'i:ls do ~.Í) anno dn Ftlculdnde 
do di>·,dtn do ::;. P:llllo, depois du npprovndo nns 
do a.u ern quo cstô rnnLdeulndo; reyogndns ns 
di~posi~.:ões ern contt~nrio. 

• P:wo dn cn mnr11 dns rlepntnelos rom 21 ele 
Agosto" do iSi'J.-Frerle>·ico .tl. dt: Almt!irht, i.• 
vioc-prl'siden te. --Josti Cl'sal'io de F<tl'ia .tllvhn.
.tll . .Alve,, de Araujo, :2." secretnl·io. • 

• .... lt. n~scrnlJié:l geral rcsoh·c : 
" Artign unko. O g-overno é nulorir.ndo n mnn· 

dnr admittir o estudante Ig-nncio de AI'!'IJdn Bel· 
trrio, em U.lnl'f!O do nnno vúulonrn, n exnrno clus 
mnleri:•s tio ;f." nnno cln F:wuldndo de medicina 
do Hio elo Jnnciro, depois de nppmvndo nns do 
2.• em C] nO est:'• JllatricuJndo; revogndas ns dis· 
posi,,ões cm contmrio. 

• Pn~o dn earnnrn dos dcput:ulo;: cm 21 do 
Ago;;lo"clc HííO.- Frf!r.ltwico A. rle Almeida, 1." 
vicc-prcsidt•ntc.-Josti Cesario dt! Ftti'Íct Alvim, 
L• socretario.-;1/ . .:llvc•s de .tlraujo, 2. • secre
tario.. lo 

• A nsscm!Jién geral resolve: 
• Artigo uuico. O g-overno l\ nntorizarlo n 

mnnclm· mim i ttir o pi w r ma c•mticu Schasti5o Cn tiio 
Cnllndo :í tnnlr·ienln do :.l." nnno lln Fnculelnde de 
nwdicinn rio ltio do .l:meit·o, depois de npprovndo 
cm nnntomia o phy~iologin do ::to unno; revog·u
dns a;; dispositüos cm contrario. 

• Pneo cln cnmnra dos deputados cm 21 de 
Agosto" de iSióJ.-FI'I!dl'l'ico A. de .Jllm.eiclrt, L• 
v ice- prcsident<~.~Josri Ccsal'io de Farict Alvim, 
1. o scCI'Clnrio.-Jl. Alves de Araujo, 2." sccre. 
tnrio. • 

c A asscmhlé::t gcrnl resolve: 
• .AJ'tigo Llnico. O g-ovet•no é auto1·izndo n mnn

dar ndmillir o estudante Gnst:io Adolpho Huoux 
Drig-gs :í mntl'iCC~in do 1.• nnno dn FncLlldndc de 
rncdieinn do 1\io de .fnnoii'O, devendo antes elo 
exame dus mnterins do nnno mostt·ar-so nppro · 
vnilo no propnmtorio f]UO Jhe fnlla; re1•ogndns as 
dispn~ir;õcs em contr·nrio. 

c Pn~o da cnmar.• dos deputados cm 21 ele 
.Ag·osto dú 187\l. -F1•rulm·ico .rl. rio .:llmeicla., i.• 
vi cu· pt·esj,J,,utc,-J. Cemtl'io dr! F(wia J.llvim, 1.• 
Sf.lCI'Otario.-,11 . .:ll'ves d11 A1·aujo, 2." secrotnt·io. • 

• A ussetn!Jl•!u geral rosoiYc: 

• A1·ti~o unico. O g'OI'Crno r! anto1·izn•lo n mnn
dnr ndrnittir a ox:1111C das mntorias elo 13.• ~nno dn 
Fnculdudo de rncdieina dn Bnhin o estudank• Si
zinio 1\i!Jeit·o Pontes, depois de approvado nns 
do U.n orn qno esti'1 nHltriculndo; ruvugudns as 
disposi•;ües cm contl'tll'iO. 

• P:•ço lln ramn1'n dos llopnlmlos cm 21 do 
Agotito do 18i'J.-Fredel'ico A. tle Atnu•ida, :1.• 

vico-prcsidento.-José Cesario ele Farict Alvim, 
:1." sucrotario.-,JI. Jllves tlt: .tll·cmjo, 2." secrc
tnrio. ~ 

A' commissüo do instrttcçüo publica. 

A's H i/2 'horns da mnnhã o St·. Presidente 
dcelarou qne niio podia haver sessão por falta de 
llltmero dlj Srs. scnaelot·cs. 

Em scguicln deu para ordem do dia 25: 

1. • parle (até 2 1/2 ltoms). 

3 ." discussão dn proposi,ão, cnju urgcncia vo
tou-se nn ulti111a sussão. • 

Discussão elo pnrccct• dn eommissão do consd
tnir.iio sobre n elciçiio n CJUO se ·procmlen nn pn
J'uchiu du cidade de Marianna, lll'OI'ÜICÍ:I de l\linns 
Gcraes . 

Continunciio ela !2." discussão do art. 2.• elo 
projecto do "lei do orçamento pn1·n o exercício de 
lSi'J--:1880, rolutivo :'Is despesas do ministcrio elo 
l!llJlCl"IO, 

2.• pctl'le (ás 2 1/2 Tto1·as Olt antes). 

2.• discussiio clns proposições da camura dos 
deputmlos, do corrente unno: 

N. 229, autorizando o governo a concerlnr no 
pnclre l!'rnncisco .Toiio do .Azever'o, lente substi
tuto do geometria o aJ•ithmcticn du Collcgin clns 
Artes o prol'!!ssor do goonwtri:• no Arsenul d(l 
g'Llcrra do Recife, um ::inno dt) licença. 

N. 208, antoriz:mdo o govcrno a mandar nd
mittit· D. Mal'in Aclelia do Olivcirn n oxnmo do 
OLlrsn !lo obstetrícia da Faculdt•de de medicina 
do IIi o ele J:nwi t'O. 

N. 21>8, d,, 1877, consielerrmdo D. Rita 1\fag-
gcssi Pinto aptn parn rcccher o mcio soldo do 
seu llnndo mnrido. 

2." discussüo dos projectos do Senado, do cor
reu to anno: 

Letra B, clcclnrando CJUC serão congideradas ele 
2.• cnlrnncin ns comarcns CJLleactnnlnwnto siio de 
L", cujos súdes, ou estejam cm pot•tos scrYidos 
por vnpor·, ou sojnm situadas n monos de 60 ki· 
lomctros de vias ferrcns. 

Letra H, dcclnranelo que o f11vor concedido 
pela lei de 2:! do .Junho de i8ü6 é extensivo ás 
!ilhns dos olllciacs do exercito e dn armada, fal
lecidos antes dn promulgação da.mesmu lo i. 

L" discussiio tio projecto do Senado, letra I, do 
· cor;rente· nnno, do~claJ·nntlo quo as pensõos conce
did:ls por sct•vi~os rclcv;ll!tcs nus servidores do 
Estado, em sna vieln, niio se suspendem, qunos· 
f!UCt' CJUO se>jnm os cnrgos CJllO occnpem. 

2." discussão clns proposições da camara dos 
dcputndos : . 

N. 180, approvnnelo o contrnto colcbrado pelo 
goYcrno oom a .tlma.=:mn Stomlt J.Vaviaation Com
pany, Li mi teci. 

N. 202, mnnelnnclo que ns disposições elo dc
m·cto n. 12:Jü tlo iil ele .Julho do :18lil.i so .J'nçnm 
extensivas nos domais cmprogndos da cmnara 
munieipnl. 

N. :W2, determinondo qnc os exnmcs de pro· 
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}lnratorios.feitos no Lyccn dn Dnhin scjnm aceitos 
para rnatrrcttla nos om•sos superiores do fmpol'io. 

N. 2~3, elevando a ponsiio concedida :i Baronezn 
do l'<t(jlHII'Y. 

Discnssiío do ~1nrcccr un commissiio de cmprc
zns privilcgindns sobre n pcti(.'iio do Morris N . 
Kohn, propondo ll[1Piicnr no traJ'cg-o du EstrlldO 
<lo fllrr•o 1). Petii'O H o systema do transpot·tc a 
domi•:ilio de lmg:tgens o perrncnos volumes. 

O Sn. r>nF.smr~:>~TF. convidou· os Srs. scnndot•cs 
pr•escn tcs pam se occupnrem com tra!Julhos das 
commissõas. 

PUESJDEXC!A DO Sll, VISCONDE DE JAGU.\UY. 

SU:\1:\L\llfO.- Ex:J>J~IHE:iTr..-Pa!'ocor tln. commis:o~!to do ma
rinha o f{ttcH'I'a t.lo StJnat.l.o HOIJI'o a fhar.110 do J'nr•t;:as do 
lOJ'I'a. pn.m o anno Jlnancai!'O do :LS."iO_; :1SRl.-l•'alta.; do 
o~tuUantos do modiciun. Di)o!CUI'IIO o I'O([UOJ'imonto t.Jo Sa•, 

Xdi'~.?~~;,t,~n~gr\~:u~-f~~:,.,,~-~~~~t~ ~·:_ F»:;~~i~!~~ toP.\~~~.,~ ~~~~~.~~~·,~,~ · 
no uu.-.\I;ltl'icula. do cslutlauto Aa·t!HU' \Vu.I.JomiJ•o Ua Sort•u 
Hcll"ort, AnprO\'n!fi!O um :J,n Ji.iCUs~ito,- Eluiçii:u elo oloi
t•.)ros cm l\fai'ÍtLnna. 1\ppr·o''''!:·•to do parocor tia com missão 
do constitui~úo,- ÜI'C<t.mtmt.o tio llnf'lOI'io. Discnt'SII do· 
Sr. Silrcit•:L Lia. .l\IolLa..- s~acrsoA 1'.\li'J.'e JJ.\ QIIIJL.\1 no JJIA..
l .. iccnc:a no p;Ldl'll l;-rancisco .Tuiio do A~u\'Otlo, louto tlu 
~oomoLrin. o nriLiunuLica do Collngio •l:u~ ArttlH, no H.ocifn 
J~ncort•a.mouLo ti;L lliscnss[o.- I~xamo n;L 1i'ncuiUnUo ti~ 
mcd!.~inn dtl D. ~l1tl'ia Ai.lulia do Olivoir•L. l~ncort•nmonlo 
da. discur;são.- 1Joio soltlo a. D. llitn .Magus:ii pjnLo. 
Adia.ruonto. 

A's :1.1 llorns dn 'rnnnhii fez-~e a chnmarla e 
~clwram-se pl·esontcs 28 St·s. sonndorcs, a saber·: 
Visc:ondc de Jngtl:ll',\', Dias de Curvnllw. Ct·uz 
Mncllarlo, Jlnriio tlfl i\Inman~unpc, Visconrlo de 
.~\.fJttett!, .3nr'tto úa Laguna, Luiz Carlos, B;u•rt)s 
Bat'l'Oto, José J3onil'ncio, l'::hi<;hot•ro, .Tilnqneirn, 
Corroia , Visconde du NicLitei'OY, Silve11'a c.In 
l\fottn, P:n':11wgu:í, Visconde rlo !VIuritiiJa, All'onso 
Celso, Ribr.iro da Luz, Candiclo i\[cndus, Vieiru 
dn Silva, ViscondiJ do Rio J3r:mco, Diniz, Leão 
Vellozo, Antão, Dn11tns, LeiLão dn Cunha, Pacs 
de l\Iondonça c .Diogo Valho. 

Deixaram de compnrccor, com cansa parUci
pndn, os Sr·s. Bm·iio do l\Taroim, Co11do do Bue
pend~·, DLHJUO de Cnxi11s, Fntlsto ele Aguiar, Octa
viano, '.rcixoim Jtwior, Silveira Lobo, Almeida 
e Allmqncrqtto, Godoy, Saraiva, 1\Im•qtlcz do 
Hcr·val, Formmdes da Ctlnhu o Visconde de Bom 
'Retiro. 

Dcixnr•nrn do compnroccr, sem causa pnrtici. 
pnila, os Srs. lln••iio de Souzn Quoi1·oz c Visconde 
de Sunssnnn. 

O Sn. :1.• SECnErAmo deu oonta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

cópias das informações sobre os fn.el:os occorridos 
nn eomurcn do ,\Iaquinó, pro v incia do Rio Grande 
do SuL 

Ficou o Senado inteirado. 
Do presidente da província do Amazonas, do 

2:l do IIHlZ findo, romcttcnrlo um oxcn1plar· dn 
. falln 00111 que abriu a nssemblón log-islutivn da
quclla PI'OVincia, c bem assim igual numere de 

· collcq:ões do leis promnlgnclas 1•elu dita nssom· 
bléa.-Ao :m:ilivo. 

Actns dn.cleiçiio de elr.ilorcs o~J)Ocines, n tlue. se 
proccdeLL m•s parocilias de S. l'rliguel ile Cnjurú 
e Piedndo do Pa•·aopeiJa, provincin· de l\Iino.s 
Gcr:1es.-A' commissiío ele constiluicão. 

O Sn. 2;• s~CilETAUIO len o seguinte 

Parcce1·. 

• A commissiio de marinha c guo1-ra oxaminou 
a !ll'Oposta do podet· cxccnLivo li.xuntl(• as fori'as 
de tcrm pura o armo 11naneciro de :1880-lSih, 
com a emenda ela camara dos dcptllados que a 
convot~ic (lJn Jei. < • 

• ~s disposi~'õcs da proposta são hlonLicas •is 
quo Jor·nm appr·ovaclas por awbns as c:llllal'ns e 
conslilucm n lei QllC vigorn no unno Jinaucoiro 
COITOlltO. 

• l'onsando a commissiio não occo•·roi'Cm c:ir
cnm~tancills que exijam :liler<lçiio clus referidas 
for<;ms no nnno futnr·o, é do pnrccor que n pro
posta o emenda entren1 om discussf•o e sejam :•p
prov.,das. 

• Sala das commissõcs cm 23 rlc Agosto de 
tS70.- Vi.•condc di! l)luritiúct.-J. J. O. Junqueira. 
-Bariio dczLa[Juna. » 

Ficotl sobro n mesa para ser tomado cm con
siclentçiio com . a proposta a que se refere, indo 
on L•·ct:lllto :1 imprimir·. 

'l'onr.lo cornpaJ·ecido mais os Srs. Sinimbú o 
Ctmhu c Figuci•·odo, o Sr. Pt·esideiHli abriu a 
su:-:stio. 

Leram-se as actns de 22 e 2:1 do cort•onlo mcz, 
c, niío havendo quem soiJI'C ellas i!zcssc olJsorvu
oões, foram dnclas jlOI' npprOI'UClt!S. 

Compurocernm depois os Srs. João Alfredo, 
Uchôa Cnvnlcanti, Ba1•iio de l'irnpnmn, Nunes 
Gonçalves, Jag·unribe c l3o.rão do Cotcgi110. 

FALTAS DE ES'ruDAXTES DE ~lllDJCINA. 

O §r. CoJL•reia. :- Invocou-se uma au
torizaç:io Jegislntiva de !SiH, aliüs cndnca, para 
ju~tillf:nt· a Jll'Omulg·açilo do deCI'oto de :19 do 
Abril do cor1·ento anuo; mns o (JUO ainda nin
g-nem pretendem foi que essa nutol·iz:•çiio Jcgis
lntiva servisse pnrn annullnr urna lei do :1S66,. 
Enti'Otnnlo, ti osso o facto, como p.1s~o a de· 
monstra r. 

A lei n. :1105 de:::t3 de Abril do :1806. diz: 
Officios: 
Do ministorio !ln justi\1n, do 21 do COI'rento 

moz, retnoLIOIHlo, 0111 mspostn no do Senado do 
13, cópins d:r~ informnr,,õos pr~stndns polo p1·osi
uonto dn JH'OI'incia do S. Paulo ~obro o nttont11!lO 
commnttido contr·n o Dt· . .TosiÍ Luiz do Almeida 
No:.:ueirn, nn cidade do Bnnanal .-A quem fez a 
reqnisic;i'to. 

Do n1esmo miuisterio, do 22 do mesmo mez 
dcclal'!lndCJ fJllO ncul!a do oxigil·, com urgcncíá; 

• Arl. L" Ficam nutorizndns ns congregações 
rlas fncnldndcs do Impcrio 11 mnnd:1r mlmittn· ú 
n1at'riculn uns respectivas fncnldnrlos (JS estn
duntes IJllO so niio houvm·cm mnt1·ieulnd:> no 
pr·nzo nwr·cnrlo pelos ostntntos, em con~equcncin 
do impossibili(lndc pr·ovenionto 110 motivos ox
tmordmnrios indepondontes de snn vontade, com
potcntcmonto provndos, devendo scr·-llw8 contadas 
conw {altas todas as pl'elt•ccües anteriores cí nuz-
tricula. » • 
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Rcsultn de;;tn lei qno n frequoncin é obrigntori.n 
e fJUi.lno;; e~Lndnntes que se matricularem depers 
do aber·tns ns nnlns so devem contnr us fnltns que 
ult! enliTo houverem dndo. Do sorle que o nlnmn_o 
niio púàe mat.ricnlul'·Se, nos termos dostn ler, 
qi.lundo j:\ tenlrn dndo 40 fultas. 

1\fas veiu o decreto de l.9 de Abril de :1.870 c 
dispuz no m·L. 20 § G.•: •Não sm·ão mai"Ca(las.f':!:ltas 
ao.~ a.lmnnos nem serão elles chamados tlS ltçues c 
sabbatinns. • 

1\landou·se oxecu-tnr ostn disposiçiio, c a Fncul· 
dnde du metlicinu du Curte, tendo do tomar co· 
nhecimento dn mntriculn de um .nlumno, nps 
te·:mos dn lei de 1861, resolveu logrcamentc m10 
contnr ns f;~ltas, deixando do obs~rvur n mosmn 
lei· e communicon n stw rcsoluç:~o no goycr·no. 

No Diw·io Oj{icial acabo de Jêr o avrso do 
mini~turio do lmperio rle 10 do corr·entc, decl~· 
rundo ao dircctot• interino da Faculdade de meclr· 
cina do Hio de .T:meiro " que foi npprov~do o neto 
pelo qunl a cengrcgnefio c!cliberon 1~t10 contar, 
parn a mntriculn dos c:stud_nntc:s que s:!o, na con: 
Jormidnd•) do dccr·cto legrslatrvo de 1.3 de Abr.rl 
de JSüó. ndmiltidos naqnclln Fncnldnde depor~ 
de ter entrado cm cxocnr;iio o § 6. 0 rlo art. 20 do 
decreto n. 720.7 de JO de Abril ultima, ns fnllns 
correspondentes tis Jll'!Jiccçüos a CJl!e. tacs estn·. 
duntcs houverem dctxado de nssrst.rr, a contar 
daquella época. • 

De muncirn que,nchanclo-se a. congrogactío C!11 
prosenr·a de nrna lei qne lhe llll[ltmha a oiJrr· 
""Mão ci.o contar eomo fnlln:; as de que tr·nta o do· 
~rrito leg-islativo ele :13 de Abril d~ :l.8Gr., te·re 
de dcixm· dn dar oxccnr•fio a esta lt>J, porrJllO er·n 
inconcilinvcl com a disjrosir;tío do. decreto do !U 
de .AbJ·il de :1870, o qnnl detormrnu que se n~o 
contcl111 raltn., aos altunnos. O governo, gnc nuo 
m:mclOtl suspender- .n oxetmr;iio do ~vtso. rLu~ 
iiJen·:dnwuto determrnon que certa,; drsposrçoo~ 
do decrelo de -1\l de Abril ele :1879 se pnzossem em 
execução, ucha-sc nn rig-orosa ncccssidnclo do 
expedir avisos como o de 10 elo C?rl'Cl}t~, dúcl.a· 
rnnrlo qlle se niío cumpra nma drspostçao lcgts· 
lati\'a. 

A lei mnnila que se contem faltas nos nlnnmos 
rtuo se UIH'esentnm ú matricnla depois de abcrtns 
as :1 ulns · e o rrovcrno é obrigado a decidir, son1 
fllW JH{jn lei rJuC a isto o antorizo, CJUO sfl n1io 
contem· taos faltas: e eis-nos dinnte do um facto, 
qual o de sct· uma lei rcvogatla por um dcct·eto 
e um nviso do poder executivo. 

O Sn. MrmoEs og AL~IgiDA :-Isto cslú acontc· 
cendo todos os tlins. 

O Sn. ConnmA : - Quando, Sr. pr~sidento, 
tomos de considcr:1r ructos dcstn ordem, onr q ne 
os actos do poder executivo annullnm os do 
poder lcgislntil•o, niio h a por·quo o~tr:mtwr, nem 
qunsi. flUO ccnsur•nr·,. ft1ctos c9mo tHJuello .r:orn o 
qunl Jll uma \'CZ uqur occnpot-mo,. de Le1 o ~o
vcrno demilticlo o presidente do trtbunal dn He
Ia"lio da Dnhin, o Sr. conselheiro Amujo Geies, 
pÓis que este fncto, om4or·n.rcve~tidf! do cni'D!Jlc~· 
de un1n vingnnça pnrL1tlnrw, nu o o. COI? Lz.:.nrJo a 
lei. Da mesma fcírmu, não tenho ho.to srnao qu~ 
lamcntnr nos mesmos termos em que lurnontuJ 
n domiss~o do IH'csidonto elo tribnnul dn Relnçtío 
dn Dahia 11 dr;r presidente do tribunnl du Holnçtío 
de S. l'uulo, conselheiro Agostinho Lniz da 
Gama. 

O Sn. DANTAS:-Isto nüo ó demisstío. 
O Sn. Connn:IA:-~\. ntío rcconducçtío do pre

sidente Jo um tl"ibunnl n1io lorn outro cnrocter 
sinfio o do dcmissiio. • 

O Sn. I-EÃO VELLuzo :-i'\ ii e apoiado. 
O Sn. Cor:nn:rA:- i\Ins, qnnndo nos nchnmos 

em fr·ente do actos munifestnmcnto contr·nrios á 
lei, como que temos de abrir· miio de ccnsm·ns, 
aliás merecHl:.s desde que se leva n rcac~'ão po· 
lítica nté os trilmrracs snperiores, cousa qne até 
ngorn ntio se hnvin fciLo. 

Mns, em prescnon de";e aviso d~ :l!l do cor·rcn
te, qno encontr-ei no. Diario Oflicia.l, e~ cm JlrÇ· 
senmr de tnnlos dec~etos corno os flWl nmdn ho.te 
li 1Ío nre~mo Dia·l'io 0/licia.l, convet·lenrlo a ui· 
Lima lei de reror·ma da guarda nacional cm in· 
strumento de clominnotío, rJuanclo roi ella pro· 
mul.~·arla com o mais npposto pensamento; 
r1unÚdo se tem dnclo n mais illcg·al interp!·etnciio 
n esta roformn, persuado-me de que elevo con· 
centrar os rneus r.srorços pam corn!J:JLOI' os actos, 
que s1io munifestamontc contr·nr·ios :\ lei. 

Vejo bom que o nviso de 10 deste rnez, deter
rniminc!o flUO n1io so cumpra u lei de tSlió., é o 
resultado ·de se llnver· mnudndo exocutm· 
certas disposit'ücs do dec1•eto de lO de Abril ; mns 
:1s con:.;equenckc$ illegnes qne dustc neto cstiio 
sur·ginr'!o devem convencer no governo de qno 
cnrnpro niío numtor· nquelle acto do nobre ex
ministro do Imporia. 

Eis o l'CCIUerimonto (li!) . 
Foi 1 ido, apoiado e posto cm cliscusstío o sr.

g-nin to 

Requm·hncnto. 

c Hec"jlWiro (jtlU, peJo. minister·in. 1!0 Imperio, 
se peç;n ao goyerno coprn do officro orn fJllfl o 
rlir•!ctor inlet·mo da Fmluldndo de medicina cOJH· 
municn o acto pelo CJLlr'\ n congTegat;1io delibcron 
niio.contnr par·n n rnutrwnla dos cslttrluntcs ad
rni.ddos IW mcsmn Fuculdndo, nu conformidade 
do clucroto legislativo n. HO;i de 3 rle Abril de 
186~, ns fal tns corrcspondcn Los :ís prcloor•üos n 
r1ue os ditos ostudan.es houverem deixaria do 
nssistit• depois de ter entrado em exccuç;tío o§ ü.• 
do ar·t. 20 do decrato do poder executivo n. 
720.7 de :l5 de Abril ullimo.-J1llmoel F·rancisco 
Corrcirt. • 

O §~·. C:.unsansfio de Siniim"t .. ii 
(presidente do conscllto) :-Si bo:n mo recordo, n 
matoriu n qne nlludo o no!JrCl S•!llaLlor, que ncnba 
de :rprcson:ar· ~un requerimento, jil foi nqui tl"n· 
tudn, tendo sHlo UI'Clltnda ,.olo nobr·c. sonndor 
pelo lllurnnlrtío, o n este respoiLo o no!JJ"U ministro 
do Imnerio don as oxplicn~;õos cnuvenicntos. 

Soneto, portanto, este assnmpto relnlivo :i pas· 
tn do Imporia e devendo hoje eontinna1· em dis
cussão o or~nrnonto cla:.;sn ropur·tit'iio, na rjunl 
nutm·nlrnante tornor•:i ]ln r te o no!Jr·e ministro, S. 
l~x. sern dtwida occupnr-se·hu ela matcriu do 
requerimento ... 

O Sn. DAN"TAS :-Apoiado. 
0 Sn, CANSANSÃO llll SINDrDÚ (prosidcntll do Con

St!llto) :-Entendo, portanto, que o requerimento 
dovo ser ndindo parn sor discutido opportuna· 
mente. 

,. 
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Ficou adindo o requot·imento por ter pedido a 
palavra o Sr . .runr1ueit·n. · 

Em primeiro lognr ó relator rlcstn pa'rto do 
orçnmento o nlgumns rednc,õcs . propostns pela 
commissiio foram impugnndns pelo honrndo mi
nistro o po1•nlguns nohms sonndores; correndo, 
portnnto, no orador o dever do communicnr no 
Senado os motivos rruc actuaram no seio dn com
mbsão (niio só cloiJe) Jlnrn rrue tnes reduccões 
J'ossem olfcrecidns ao projecto da camara o pro-

O Su. Droao YELno pediu no St•. fli'Csidento que 
nomeasse qnerri suiJstitnis:<e nu corn1nissiio do 
em prezas pt·ivilcgiadus dous membros lh mesma 
comrnissiio, Cftlc se nclwm impedidos do tomar 
parte nos tmbnlhos. 

O Sr. Prosidonto nomeoll o Sr. Par:maguá.· 

JlECTH'ICAÇ.\0. 

O s,.... ~Xenilles de ~lmeiida:- Pedi 
a palavra para fazer uma si!Upros rectilicnçflo a 
um aparte nwu lfLlevnl!l no d1~eurso do 1~nb1'0 so
nnrlor pela Bnhin, o ::;r. Duntas, publtcmlo no 
Dia.rir> do Parlwnwuto de lloje. 
. S. Ex., f:1zondo a ennmora1;ão do;; nposlolos dn 
dtllltrinn que segue, disso nessa parto do seu 
discnrsn : 

c E nlludinclo tnmbcm no que ontr'orn dizin 
CavoUI', o grande ininistro da Itulia, cntholico .•. • 
· Vem aqtli o mau aparte: 

c O Sr. JJiimdes de Almeida.:- Sim, senhor· .. • 
Orn, é vcrdndo que 011 disso esse-sim, .~cnlio1·. 

- mns em sontitlo ironico; e poln m:H1c1rn por 
que se nchn publicndo, pm·oce rrno ncredito na 
calholici,Jnclo l.ln Sr. Cavour. 

Ern esta n I'ccti11c.n~ão que eu rruerin f:1zer ... 
O Sn. DA~;TAs :-V. Ex. niio acrcsconton que 

fal1:1Ya com ironin I ... 

PRTM!i:IRA PARTE HA ORDEiU DO DIA. 

~fATlliCULA DE lJ:\f ESTUDANTE. 

Entrou cm :J ,n discussão e foi npprüvn~ln_ pm·n 
ser dirigida :'1 snncc~o imporinl a PI'OpoSI(;nO cln 
cnmarn dos S1·s. deputados n. 23:~, elo conente 
nnno. concedendo. dispensa no cstudun.te Arthur 
'Valdom!ro ela Sei'J'a Delfort. 

ELEr()ÃO DE ELEITOflES E~I MAflfANNA. 

Sognin cm 3. 11 cliseussiio o foi npprovado o pn
rccordn'commissão do constituiçJo sobre n eloioiio 
n que se procedeu n:1 parochin da cidndo de l\In
ri:mnn, provi ncin de Minas Geraes. 

Ofl()AMEl'iTO DO nri'En!O. 

Aclwndo-se nn snln inunedinta o Sr. ministro 
do Impm·io, fornm SOI'lcndos pnrn n dopu.n~,•no 
que o dovin receber, os Srs. Leão Vellozo, Sil
veira dn Motta o ,\ntüo, c sendo o mesmo sonhai' 
inlt•oduzido no snliio, com us formnlidudes do 
cstylo, tomou n:.;scnto nn mesa, :i diroitn do .Sr. 
Prosidon <e. 

Continuou n 2. n discnssiio do arL. 2. • do PI'O· 
jecto de lei !lo amamento pnrn o cxorcicio do 
:1.870-1880, rolntivo :i~ doslwsus. do rninistorio 
do Imporia. 

posta do governo. 
Accresco como causa CJUO obrign o orador ao 

debate, apezar do ir osre já longo, o voto sepa
rado que deu n respeito de um ponto do orçn
mcnto, rrunnto nos !!~ 7.", 8.", 0.", 10 c u, que 
ostnbclccom as dotn~•õos para os pr·incipcs, filhos 
do St·. Duque de Suxe. 

Niio concordou o nobre ministro do Jmperio 
com a iclén do orador o nem t:11llbcm a com
missiío de orcnmento, pelo rruc ap1·csenton ollc o 
voto scpnt·ado. E um voto serwr.1do cm malcria 
do tnl il]lf)OI'tnn~ia obriga sem dnvida o seu 
nutor a algumas oxplicn,õcs mn is do que as t·n-
zõcs produ·ddns nnquello: doseio r1uo foram ellns 
comll:Hidns pelo nobre ministro. 

Niio é um ponto il!signilicnnte 'de divor;:rencin 
no corpo Jogislntivo, o não pódc o OJ'Mlor con
sentir cm passar por um homem Jcvinno, teme
rario, art·iscndor de idéns cm mutct·in politica, 
qunnclo no parlamento se avontam fJilOstõe~ desta 
ordem. Seria uma gmndo respon~nbilid:HICl para 
si, si se podesse dizer simplesmente: O senador 
ful:mo teve estn cxcentricu icJ,;u, que niio merece 
o nosso npoio, é :1 pcnus nmn idé:.1 ~in~rulnr. 

Niio aceita a responsnbilidndo da singnln1·idado 
ela iilén e por isso qner continnar n rlnr ao Se
nndo, pelo respeito rruc lho tributa, ns rnzõe::; que 
n ello orador fortillcnrnm nn opiniiio que tem e 
que· o levaram a oiJ'urccer um voto sopnt·ado. 

O noiJrc ministro, querendo cle!Jilitnr as razões 
cnunciMlns no voto scpnr:tdo, nppn!fon para :11-
g-uns artigos dn consti tll i~•iio do Imporia o, fir
mnndo-Fo nn snn disposi(ii:io, pretendeu deduzir 
cluo os descendentes 011 collatel'ttt:s do chcfu do 
hstn do, pela lo i do suoccssiio c pelas regras os
tnbelecidns do sncccssiio, no caso do fnltar uma 
J inhn, nclept:mdo-s'? outr~s, quiz dednzit· que, 
como oram successtvns nmda nwsmo os colla
ter:~cs, scgni:t-se que cm infun.dnun n distinoção 
q~w o orudot· fez do príncipes d:1 C:•sa Imperial 
e ele principes da Fnmilin Impcrinl. 

1\Ias, o artig-o ela constitniçiio r.stnbclocondo estn 
rog1·u do sncccssão,, supentcnde sempre qnc os 
colln ternos succoss•vets no throuo siio por força 
os quo tem o foro do cidadãos braziloiros e não 
os quo sejam estrangeiros. 

E si é ess:1 n regt·n littoral dn constitui,iio, qno 
deve dctorrninnr a succossiiJiJidndc Glo todos os 
príncipes, ~iio da Cnsa lmpot·inl, mns dn F:11nilia 
Impcrwl, amdn mesmo os collatoraes, o orador 
perguntm•:i: os fllhos do príncipes. qtJe casaram 
com princezns brnzileirns, <JUO tôm lwrdeiros, que 
hoje cstiío nn linha collutoral, cnso sej:11n pJ•iu
cipos oslrnng-oiros ou mesmo principcs reinantes, 
estes o seus Jllhos süo successiveis no tlu·ono do 
Brnzilí' 

N1io são. Logo o principio :tiJsoluto que esf.t\ 
nn constituir•ão, qu:mto tis rcgrns do successão, 
sullontencle • pot· for~ a 11 qunli<laLlO do cidoclãu 
brazileiro. 

O Sa•. SHveãr:l. da ~lloit'4:a vu bom 
fJUO a discussiio do orçnmeuto do Impor:o tem 
sido Im•n·n o ta !voz Llomorndn, n ttondendo-so no 
pouco tempo que resta pnm n discussiio lln lei do 
orçamento. Nuo póde. porém, deixar do tomar 
pnrte no dobnto por di/Terontes razões. 

Invocou o orador a lei do estatnto pessoal para 
explicor que os Jllhos do Sr. DUfJUll de Saxo são 
estrangeiros. Está convencido do que o siio. 
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O uoJJrc mi ni~tro, niio subo o orador pelo rpw, 
nchoa quen consti!.uiviio elo Imperio excluía n Joi 
do :l8GO. l~stn lei rcgtliULl a nacionalidade lle 
todos os t1111os d<J p:Jis estrangcit•os, que cstiio no 
Brnzil, orniJoJ•n niio sojn por sor\ri1 .. ~o ele sua n:lt~üo. 

Orn, não b:\\'Cndo disti.ncr_,ão ul:;urna, rlunndo 
se estal>clccc uma lei de es<ntlltO J1ii:;son co:110 
esta. nfio ha. ·excepc;fio nlgum:1, porquo os pl'il)'" 
citlcs dn F::unílin !lnp;JI'i:ll, uflo c;tiio l'óra da lei 
civil, csliio sujeitos u clln. 

E rlemni< " St·. nnr1ue do Snxe ntó hoje linha 
uma cspcc.ie <.lc naturnli~nção lnil'tn eti111o ci
d:1diio IJrnztlcit·o; portp:te, por :.1cto legisi!ILÍ\~o, 
lhe rur:un CMtl'eridos postos e lniiii'HS mílitures, 
que não podiam s<.:r dados siniio n cidadão bra
z.jfeit·o. C"rtnmente ni10 podin ellc s:'r vir:c-pre
sid<'nlc do Conselho Nnvnl sem ser IJruzileiro. 
l'otlcri:• :;or rnat·,,clwl do cxnrcito ou almirante 
honorario, mns niio v ice- pr·esidcnlo do Couscllw 
Naval sem n qualidade de b1·~zi!eiro. 

SaiJc-sc <lllC :;un A!Luza oxct·ccll ustc cm•go, 
C dc>tlU que O CX:Cl"CCll, nllÍ OS lllÍlliSLI'OS cl:r mn· 
rin lw IJll'~ süo os PI'Csidt!ntcs do Consdho Naval, 
1)01" d2!'Cl'CJ1Cin d<JiX::ll'óllll dO CoJ!lljHll'OCCl' [lUI":l 
prosidil-o-nlim de <JUC oxcn:cssc Sun Altez:t as 
SLlWôO fllOCI"ÕU~ de ViCC·PL'LISÍdnnto. 

E', pois; llll1 CIII(Jt"eg·n pulllieo C(UC CXül'CeU 
nc.<tu p:riz, c q11e não poilin uxerccr sem a quali
dnde de cíllnúiio lJrazililfro. Hnvin por isso n tú 
np·ot·:\ nmn e~pecic do grnadc naLtH·alis:lç.io in
lllr!!cla coneedíd:a no príncipe por uma illn<,,ão. 

1\I:t,, l1nju atú C>Ln r:azão desapp:n:cccu, P.nrqae 
Sua Allt•7.a !"<!sig·nou o c:n·go tlu vtcc-pt·csldentc 
do Cllnsclho Nnvnl, a~sim corno as hom·as de al
mil':•nt" da IIOSS:t :ll'llHidH. 

Obsen'nnllo o S1·. presidente do consciJJo, cm 
ap:•rlo. fJUC o prinr:ipe l'c,;ig-m•rn ~posto que Liul!n 
llHlS "llÜO lJS hnnrns, ~cnUo que f,Jl ttunnclu cx.ercHl 
esse po<LO, como oidadfio I•I":,zilcirü, qu~ nuscet·nrn 
seu,; filhos, o rH'"rl"r pmuler.• que c:ntno o noiJI'C 
IH'C:<Íllente do con~cl110 entendo quil q neto, que 
eonr:ndcn o po~to a Snu A!Loza, confertu-ll!u uma 
g-1~:1 nde nalur:.d isnr.~ITo. 

Si 0st:'1 nntumli:<ado o princi[JC por ter nccílndo o 
crnpro~o de viuo-pt·esidonle do Conselho NavuJ
hen1; m:1s csto n~10 é o cnso. 

A r•ucsti'to ó que o St·. Dnquc de Saxc n1ío ú 
cid:Jd~n hr11r.ileiro; pOI'fJilC, CfU:mdo o corpo lc
""islnlivo r1niz lia!JiliLar o :;r. Conde d'Etl para ter 
;\ssc!tlO no conselho du Estado, p:H' u1ua lúi ~~
JiNS<:It•nento L!cr:laron qtLC o :;r. Conde Ll.l~u 
li ca vn na L I.U"nli ,;n do. 

N>•n hn ltli nlc:nuw que d·~c!aral<sc que o St·. 
DLHfLle do S:•xo Hcotl nut.ut·ulisndo pelo_ fa<:lo d" 
ter a,;sl•nln nn Conselho Naval o ser ulmtranLu da 
nossn e:<q nnilrn. 

Scr:"t uma indtlcção, mns Ut)W i!1ducçüo mal 
scg'Ll!"n, portrue não salJemos Sl ncettou a nnLll· 
rulisnçfi'o. 

Em an:Jrl<J diz o Sr. pro,;iilcnto do eonsolho 
qnu 1antu 11ucitou, <JU<l peuiu licen~·" pa!"a estar 
:Jtl<CnLe. . 

He><p11111lc o ot•arloi'. qtl~ o facto dn ltc,cn•~a 
nilo indic11 a nntur:dlsut•uo porque o prtuct
llC pre<:isnva <.lu licença pn1:n cstur fút·n dq It~1-
pcrio, niuda scnLlo cstrang·etro, para ler dtrutlo 
ü dotnr;ii.o. 

Entrctnnto pri<lo c~tn <líseus;;i'io Lei" o g-rnndo 
clTcito rle dnt·-sc como IwLut·ulis:tdo o St•. Duque 
de_'Suxc, o que o orador muito estima, IJOis o 

qne tem •i um c~ertlpnlo eonstittwionnl crua cs
[Jarn sejn desvnuccido pelo nol.11·e rníni,.;u•o. 

Pic::~t·:i ontfio ~ntisfdto o nl.é rf~Lit~nt•ú n sua 
emendn. 1\I:ts clcsconOa quo S. Ex:. não possa 
t.irnr-lhc o;;se asct·npnlo. 

l!:rn j11'CCiSO f{UC O g'OVCl"nO dee]n!'/lSSC CJtlC O 
Sr. J)uquo r.lil Snxn é cidndü" IHnziloiro; m:~s o 
nol.l1'C mini•lro nttO p(>rle fazei-o. 

Hcewd:u·:i cruc 11111 18~1 rpliz o governo na•u
rnli~:n• brnilci1·n a Srn. D. i\I:I!·in Amolin, !ilha 
do St•. D. Pcilro T, c da Sra. DLltJLWZa du D!"a· 
gnJH~n, residon La en1 Pariz. 

E~$il pt•ineezn n:l;o;c:ot•:t enl pniz cstr:tng·oit·o do 
pní, que o Ol"/11101" rnputa csl.l"nng-ciro, fJlWI o1·a o 
St•. ]). i>,;!],·o I pelo f:rcto dn :tbúicnção e por ter 
ncnitatlo po5:iç:io cn1 pniz cstr·ntt:.;-ciro. 

.Portanto devia ser consiuernrla princ~za cs
trn ngoei rn. 

O le;<isbilor, porúm, cm JS'í.l r,~z umn lei dc
clanmdo, rrne n Srn, D. 1\Inriu . Amei iu, li I !la. do 
:;,·. Duqnc du B1·:•r.r~nçn, ern [l1"111Cil7.U !Ji"t~ztlet!":t. 

Foi preciso tlm:t lei iul.el"fll'etntil'n conuerlcndo 
n gt·nnllo nntut•nfi:-;nr~iio :1 ntnn i)J•incezn, só pelo 
('neto de SCl" dcscenil<JlllC do l'u.n!lndul' <]0 Imporia. 
A~ lei:< r11w l17.et·nm conccssutls no Sr. Durruo 

r lo Snx~ depojs do ""11 consorc!o co_m n fll"! nçezn 
brnzi let rn-n:.1o o det~!n r·nr:11n <ndnd;IO JJrnzr!clrO. 

.A re~pcilo do St·. Contle tPI!:n f'oi preciso un1n 
ici C!'.''~" ndmiltiu no_r:on~clllf! <le_l!:<l.mlo_so_b a 
condwno de sct• con~iclCL":Hio c1dndno h!"U?.IICtro, 
t•:c 'L'{ de unitt emilnrl:t r1ue o .o!"nrlnr :tfll"e~cntotl 
no Senado, qnnndo se !.t•ntotl il<,~te nssumpto. 

O noili'•J Visconde do !tio HI"Hn<:o foi ndínnto 
do ornilo1· rBconhecenclo qno nra prcci~a essa cle
clnr~wi':o eXJh"C~~n pot· loi, sern o .flue n~to poder·ia 
tm· n<sento 110 consel fio d., E~tndo. 

Nnnen se l'c:-. somCJihantc lei parn fJllC o St·. 
Dtlifii<J de s~xc tcnhn n ;scn to no conselho 
de E><L:rdo. POI'l:111LO lll"C'"nlecc (> Ci;Cl"ll(llliO do 
Ol':u]OI', não foi leviana a irlún que aventott no 
sou voto :<epnt·ndo. 

D:,ixnudo este ns~nmpto qnc jtllgn hn,•or eln
citlndo, fHISSa O Ol':ttlor a dDr nlglllllltS CX:(IfiCtl(iU•)S 
couccrnen tes tis emendas crn que a cornmissão 
do or~amento do Senado pr011UZ vat"ias reduc
çüe;;. 

O qno principalmente indnziu n commissão n 
nfJI'CSCillnr scnwl!wntcs emendas fui n neces3idade 
d:ts economias tão rccommelltln.Jas pelo governo. 
Acontece porém rjue, dcpoi.s de semelhante r~
commetHlu~5o, o g-ov.wno, ev!l:mdo n t•csponsnln
lidnl!c tlas suppressüos fJLlC :u:mHelhara, p:1ssa a 
miio pnln cH!Jc(in dos snpprirnidos c ntil'~ sobrc_o 
con11llissão Lodn n odiosidtHlc qnc scmpt•o se ort
ginn ncstns snppress'ü:!s elo pessoal. Mrds sincern
incnto torin pro:·editlo o govct·no sí.como artigo 
do seu pt•ogranl!lt:l nnn<;a hotlVCsse inscrípto.a 
economin, limitaJlllo-se apenas i1 reforma elet
tot·nl. 

nclcvn comludo observnr fJLlO a commissão, 
csl'•ll"flltnrlo-~e pot• auxilinr o g-overno no propo
sito, ·qno lhe suppunlw, tle t•ctdiznr todns ns 
economi:~s pnssh,eis, ninrltl :~ssirn manteyo-se nos 
rlcvidos limites; nem desorg:wi«OU seri"L!,'OS, nem 
tl•J~t·o~poitotl direitos adttniridos do funccionn· 
li~1no; prullibiu sómcnte o precnchiuwnLo do 
certo>< Jo~nrcs, o fJLl:tndo de .ft1turo Vn:,\'ll!"Cill .• 

Assim l'oi quo na sccrotni"tu do lmperw ficou 
JH'ohiiJido o preenchimento dns vn:;ns de dous 
uiroctoros c dos trcs Sllb ·directores, A Sllbdi • 
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vl~ão do trabnlho nn m·g-nnizn.;fio nctunl cln seci'O· 
tnrin tí exngcradn o tendo ll destt·ni!· n nuidacle 
do.dit·,ec~iio; e os me~mo~ sc•rvivos jli l'ot·um ~:ltis· 
factoruunente desompenllndo,; pot· clw!'es ue soe· 
lliíO sob ns ot·cluns de um unico dit•ur:tot·. 
• Foram tnm!Jern t•oduzicl<~s tlo tt·es a uma ns 
grn tillcaçue,; r:orn otncinos de g·nb:noto. O hont·ndo 
winistt·o d11 justiça, qnando l'eitl ao Senado di~
culit• o sou oronmeuto, stlstontou a nocessidnrlo 
de dou~ oiTiei:ws de gabinete addnzitJClo n bel la 
ruziio de qun r.s ndni~Lro-:; tai·ec.-crn du tun de . .;sos 
DUXilitlrc;s u1n cndu cnsa do pnrlnrncnlo. Esta 
t•nziio wio pt·ocede. Ao orndor pnt·oce que os 
nobres ministt·os têrn-se hnllituado a fazerem de 
suas cn:-;us soct·otnria, trnnsfonnando ns secreta· 
rins cm depositas do pnpei;;. Eis a r.;ziio por qnc 
n5o podem rlispens:tl' otncines de g:liJinetd. 
Voltem SS. E l~xs. its sect·otilt'ias o n:io lhcti 1':11· 
wr~o n~xiliat·os n'!s empre!{:uJos rlellns, o que 
sern rn:ns neonorn 1co o IIHIIS vun tn,1oso ulustuo, 
porq no os olliciucs do gabinete suo um perigo 
ll'ara os ministros. 

Com rolnt•iío ao c:rtlto puJ,Jico ~ente o ornuor 
qua devo dizc1· nlgumn cousn, 111:1s J'al-o com re· 
ceio, pUI'fJllC o uo!Jt'C sonntlor peJn Bnllin CJL10 ~e 
anin1ou n su~tentnr n rednct:;fio ·rltHrcongTuns dos 
cncorn menclnrlos, lovnu umn Ji.,ão do honmdo 
senador peJu Mnranhflo, o o ora di) r t•Jil1 medo ·do 
outru igual. Nfto se ombrenhuní, porém, nu 
tbeologin ••. E, ninda r.ssim, si o JJOnrndo ~enndot· 
pelo i'llnt·nnh:io descobl'il' nl:.;'utnn heterodoxin nr• 
e:s:posiçiio dús motivos que iulluit·nm pnt·a a 
err1Cndu reln Li\' a :is congPuns, queirn repnrlit• o 
pcccndo com os- outt·os rnom bros rln commissão, 
porque o orndor é hust:mtc cathoJico. 
. E' Stlbido quo (\!11 !)'rnndc ]llll'tc das nossas fre
gnczins uclwrn-so como pat·ocbos cncommen· 
dildos pudr·es estrangeiros, u1ui!os dos qunos nfío 
se ucham lwbilitndos e que no desempenho das 
suns fuuet~ões nfio se1·vr:un ben1 :í Igrejn, ncn1 no 
Estudo. Convem fur.cr ces,ar semellwnto estndo 
do cous:ts, e osso foi o intnito .dn com missão. Ern 
alguuws' purochius a congrua dos cucommen
d!tdos ó de 400,~, em onlrt•s do 3001); n commi.>
são acallou com n diJfurcnou reduzindo tollas " 
aoonooo. 

Podcr-so-hn objcctnr que grande numero dos 
encommendniJos siío llrm:ileit·os. 1\I:•s cmtiio pot·
que niio se lw!Jilit:un pnrn sot·em colluclos por 
concurso 'i' Preferem set·vir indellnilbmerito como 
encommcutl:tdos por não quet'Oi'Clll sujcitnr-se no 
concurso, n1ns nüo ser·:.i nssizn quando nuli.s Y:tn
tngens I !w o/l'erecn n collnt'ão. us bispos tum até 
certo ponto t•nzfio cm mostrm·om-so avessos it 
collnr;iio dos pnrochos, prefct·i ndo tel-os, encom
meucludos, sob sua dopendcncin u lor de punil-c.s 
depois de collndos, com os ont1·os meios postos 
]loJa~ cloutrinus dn Jgroju Íl disposiç5o dos dio
cesanos. 

toclmic:o, onde ontro curso ho, se pNfossnm ns 
nwsiiHlS mntel'ias. 

A comnr:J do.~ Srs. dcputnrlos snpprimiu de 
toclo n verba dostinadn ao cnstdo do Instituto 
Cornmerci:tl. A c o mm issi'io do Senado n:io foi tlio 
longe; limiton·so a pr·opur n ·stlppross:io ll:~s cn
dei:·a.l du ling-tws, cnJJigr~pltin e ocol!omia poli
til'n. Umn dns rvzucs do pouco l'l·ncto que se tem 
coi/tido do Instituto Commer·cial consiste nn or
:;nniznr;5o que se lho dcn, tot·n:mdo os estudos 
ospeciuus do commet·cio rJopendentes da hnbilitn. 
ç:iu cn1 cot·tns rnntcria:-i Pl'cpnr;l,torins. As ·iHLins 
contmet·cines devem ser· i'•'n.tlfJ L1C:Illns n o ncrn 
qtwr qno nos estudos espccinos uo comme-rêio se 
closejo lwllilitar; exigit• do moço comrnerciunte 
CJLHl, antes elo cursal·us, se mostro ltoililituclo 
em J'mucez, inglez, nllemiio e cnlli;.rrt~pltiu ti dill1-
cnlt:tr-lltc a cnrreirn em voz de J'ncilifa/-n, con
:vill<lo, ~lém disto, pondet·ur CfLlO nn c:npitnJ outro~ 
esl:I!Jolecimcntos existem, onde so ensinam as mn
tct•ins de cujos cadeiras, se propôz :• snppi'CSsliO. 

:1\!ais desposas, som contm· a dns rcforid:.ts ca
duira~, se fazem com o Instituto Comnwrciul, rtne 
bom poduz·i:t reduzir o honrado ministt·o. hii'U 
que uma c11sn esp•:ciul, qunnclo 110 extet·nnto do 
collegio de l'ecl:·o II sobt·nrn :•ccornrnodn~ões 
o nele bem so nlojnrin o Instituto? l>arn que mn 
dit·er:tor espoci:d? E o posson I, o o CXJMCiiento 
proprio pnt·n umn repnrtiçiio? N5o lwvorü muito 
<JLW OCOllOllliSUl' em tUdO iSSO 'i' 

Holntivamcnte :i Inslruco~o JH'imnt·in c sccun
clm·ia do municipio da côrte a JH'opostn do go
vot·no J'oi do :L:W9:387,}; a carnllt'll dos Srs. 
clcpntnuos clovon n verba n :l.fi7::J87;,~; e a 
commissiio de Ol'(.'ttmento do Soando !"l!duziu-n a 
1.009:047;5. Esta diJl'erenç:t ele f50:BO,S re
sultn de CJtlO n commissfio, ni'io nclwndo ronli· 
znvois, jndcpendentonlonte de u1nu o•·g·nnizanjio 
leg-o!, as rcl'ornws do nntoecssur do hom·:ido 
ministro elo Imperi.:>, nüo pcHiin conceder os meios 
correspondentes. 

:\'n reilurmiio Jli'OJlOStn poln eommissão eutt·mn 
os vencimentos do cnpcllüo do extcrnnto tlo col
lcgio de Pedro II. Nlio lla necessid~do desse 
logut·. Os nltunnos do externnto niío residem no 
cstn!Jelocimento, nem têm nula nos domingos; 
podem, vois, it• :í missa ccm1 suns J'umilias e não 
cttreecm de ouvi 1-a no coJJegio. 

Antes elo iuclicar n reducção rin verba dn In
slrncçiío Pnblicn re!lorrou a commissiio ao ex:tme 
dn despesa no exercicio anterior. Foi cllu ele 
Sü:l: 0001~, e os acCI·escimos q ne houve d!lpois niio 
jL1stillc:tm augmonto considcravol, devendo no
'tur-sc quo :t despesa elo ultimo exer·cicio com· 
prehendia 80:0001$ com o Asylo do 1\leninos 
Dos1•nlitlos qLlll tom ngora vei'lJa sepnruclu. O 
nugmento do numero .de professoras cum n clu
plicw;:io do pesso.1l <lo Collegio de I~edro H ostú 
compreheudido no ultimo ot•çamento, porcruo o 
Sr. const>-lhcit•o José J3onto J'oz a sua reforma em Ninguorn dir:'l, porém, quo niio convcnlw os· 

timnlm· os diocesanos n J'ncilitnrem os concm·sos, 
e um dos meios indirectos pnra esse 11111 ú oxa
ctamor.ttc o Jem!Jt•ndo pcln commissão; rostt•ing·ir 
as v:Jntngens dos encon11nendndos. 

f87ü. . 

A iclén dn suppz·essão du Escoln do minns, foi 
suggerida peln Jcitnrn do rolntol"io do minisle
rio do Impel'io, no qnol so informa que muito 
tom cnstndo ol.1ter froquoncin pura ncJuello curso 
nincln lltCsmo J>ugnntlo-so uns nlumnos. A' vistn 
desta desfavnt·uvel l'osu!L:tdo pnrr)ce r:tcinn:li :t 
oxtincoiío, soilrotndo qunntlo nn Escola PoJy-

. ' ' 

O noln·e ministro tnmlJOm n:io concordou com 
a redtw~ilo du vet·on do~ 4ij-O!Jt·tts uo ministerio 
do Irnpcl·io-, verbn pnru n rrual pedin o governo 
:;oo:ooo,~ooo, o qtw poht cnmnm rios Srs. depu
tados Jlcuu reduzida 11 :!00:0001$000. 

A comrnissiio do Sonndo ucoiton a emenda da 
ontrn cnrnnt·n; ro:llmonte, !tojo qun qunsi todns ns 
oiH':ts publicas CDI't'Cil'l poln ministerio t•ospcctivo, 
osto é o que t:om nwis Jnt•gnflzu deve sCJl' dotndo 
r1nnndo se u·utu de olJI'us. O nutecossor do nobre 
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mi••'r!ro nt!\ rlcspcdin os cngenhniros do scn mi· 
n•,;to•·io. As obrns desta ministerio Jirnitain-se :r 
rep:H'OS em propl'ios nncionaes, e para esses parece 
SCI'!llll sufllcicntes 200:000,~. 

Proscinde o ornrlor de irntn•· do ndditnmcnto 
regulnndo a supprcssiio da Dil•et:toria Go•·nl de 
Estntisticn propostn na outrn cnmn•·n, porrruc o 
no!Jrc ministro r.lccltu·n nceitar n idé<~; c, ·tendo 
explit:nrln o pcn,nmento que prot:ominotl no'cs
pirito cln con1missf1o do Ol'~'alllonto do Scnad11, ao· 
formular n seu p.1recer·, pas~:r a e>:pcndet• al:,:umns 
considor·nr;ües r·clativmnente ao decreto de 10 de 
Abril do eorrente :mno. 

O or:1dor, como membro dn commisslío do in
st•·uc.,ão pnblicn, cleu jü 11m parecet• so!Jroo pro
jecto (lo nubrrl senador pela J~ahin, o S1· .. Jun
'queir·n, q11.0 revogn esse decreto, c então teve 
occnsiiio de emittira stw O!liniiio :1cet·cu dn rcJ'OJ'nHt 
emprchcn<lidn pelo :•ntcc!!ssor do honrado rni
nistt·o ; como por<im o hont·:u:lo ministro tcnhn 
insi;;ticlo n"stc ponto, procurando defender, por 
honra ela 11t'llHI, a compct.encin do g-overno pm·a 
Jegislnr tal mnt0rin, sente o orador a nocessiclnde 
de tnmhern insistir no nssurnpto. 

As idén;; do orndor são julgarlns. por alg-uns, 
dernnsindo aclinntnd:rs, e po1· isso clwmarn-Jhc 
radical. Vinlw-lhe pot· i;;so um ce1·to constJ•nngi
mcnto qunmlo ouvi:r o nolJrc ex-ministt·o nprcgo:Jr 
por toeln parto fJUC o r!CCJ'Ot<~ do 19 de A llril csla
llCieeern o ensino livre. Assim não é, pelo con
tt·ario; o dot:t'eto tcndl! a c•·enr a esm·avidão do 
ensino. 

A liberdndo ilo ensino não pó•lc consistir, como 
ontcndctl o nnt,,ce;;sot· do nolll'C m.ni;;t.ro, na 
liberdade elo não ap1·ender. O verdadeit'O ensino 
livre abrange n lilwrdarle elo o~colllcrmos quem 
nos ensinEI c a liberdade das institt1ifliíes docentes. 

Tomando-se parn exemplo a Alle"nwnhn, vê-se 
que ali i o rJi,,cipnlo pôde c,;co!llOr a uui\·crsic!nde 
em que rru!zcr npt·cndeJ', c o pt•ofcssor ela uni
versid:rclo com quem lhe aprouver estudar. E foi 
isso o que em nosso paiz cstabelcccu-sc? 

Qun ato :'• li llcrdndc das inslitui(;Õ~s docentes 
quul n qnc. lhes deixa :1 reforma ultuna? O que 
se nota no Br:.zil n este respeito fica a pct·der· do 
vista do que se o!Jservn cm antros pnizcs. Entro 
nós ns corpomoüP.s doccn tos niio g;oznm de li llor
dntle nlgumn nem pm·n foJ·mulnr os seus J)I'O· 
grnnunas ele estudos. nem para e,;col hei' os seus 
professores, nem para o budget de sum r.lcsposns, 
nem pn rn o' em p1·eg-os sccundnrios das r::~ cuidados 
-o tudn is~o cont.inú<t :'! 1nercê do g-overno. 

Na Allemnnha ns unil•orsidalles, qtlO nli:'•s 
tem stw r·cnd:r pro,n·ia. recebem considernvcis 
suiii'Cil"Ões do Estado: :\ universidade ele 
LeipsiA' ·diio-scl ;j;JO,OOO tilalers c :ís de Derlim 
::;so,ooo. gut1·etnnto o E,;tailo uiío se pr·cvtllecc 
dessa circnmstnncia para inli'r1•ir directamente 
no ensino: ns corporn~'üos docentes exercem uma 
intlnencin renl e rlflcisivn, sonrlo qnc nté lltcs 
assisto o direito do elc;;-ct·cm os seus chefes ou 
rcilor·ng. 

Nncla disto so ve no decreto do 10 de Abril. 
1\las o St·. Leoncio do Cnrvnlho pcrsundiu-so de 
que tiuiln invontndo o cnsil]o li\'J'o :rcnbando com 
a frciJUCJH:in das ntll;rs: i,.;so não ú li!Jerclndc de 
cn:<ino; n i,.;so chamn antes o orndor-Jibcrelacle 
da vndiw;üo. 

Onclo ir· ia o antcccssoJ' do nobre ministro buscai' 
sutnellwnto icléa? O rcg·i111cn cseolar é mantido 
cm todos os gTancles estabolocinwutos tlu in· 

stt·ucoão superior elo mundo. Nn Allemanhn 
clão-se em· todas as univcrsidncJos certificados de 
f1·equrmcin. Alli não é preciso, como entro nus 
CJII.C o corpo leg-islativo intervenhn na validndé 
elos exames de umn para outra escola. E 
nq uclles aí. tostados siío aiud" pnssudos não só 
pfllos professores titulados, ou orclinnJ·ios, como 
se chnmnm, mns tumbom por professores cstran· 
g-ciros, on pelos p1·ivati docentes, qno suo os pro
rc~sorcs escolhidos por sua nomeada pnra abrirem 
cu1·sos nas far:utdacles. . 

Esses Cllrsos nos Estados-Unidos niío custam 
menos de HiO a 200 dollars aos alnmnos, cm 
qtwnto nas faculducles não dispendem mais do 
;; a '• dollnJ'S; entretanto süo muilo J'r·oquentados 
pot· aquellcs que desejam um ccrtitic·Hlo da frc· 
quencin e hallilita'.)ão: 

Do decreto do Sr. Leoncio o que ~c aproveitou 
foi o dispersni'Cm-se os nlumnos de todas ns aulas 
t<upcriorcs, estando o nobre minisll'0 "ollwr para 
esse destroço geral com toda n pncioncia, sem vêr 
que ó preciso acab:1r com o dc;bnrato do ensino, 
que se decretou em nome da libcrdnde, quando 
o que ngora temos é a cscr<~vicl;io do ensino, 
isto ó, a mocidade, fJLlO se dedico no estudo su· 
perior, entregne -ás vezes :i ignorancin de pro
J'e~sores officit•os. 

O nobre ex-ministro podia ter estabelecido ao 
menos pam a Factllrlacle de S. P:mlo, onde é pro
fcs~or, que aos nlumnos fosso licito np1·enc.lerem 
com q ucm quizessem, ficando os nr·oressorcs offi
r:it,os pnrn ar]ucllcs qne fossem Jll'ocnrar a sua 
aptidão. Isto será abrir• uma vnlvula ú libor
dnde elo ensino. 

A rcJ'orma tem alguma c:,usa do boa unica
mente no fJUO respeita á Faculdade de medicina, 
porqno attcndeu ü nccessiclnde ela crc:açflo de 
mais alg-umus cadeiras, Jaborntorios, etc. l'!Ins 
ainda nesta parte o J'egulamc:mto dizeucl"-se pela 
liberdade do ensino, pt·ocurou esc,·nvisal-o mais. 
Hcfcre-se no exame de su.Jllcioncin 11 q 110 eram 
obrigados os meclicos estrnn;~lliros o ~ que não 
fJnereril sujeitar-se ng-or:t nenhum ltomem de 
merito, desdo fJUC é obrigado a pnssnr por Lodos 
os cxnmes elementares da scicncia. · 

Neste ponto o orador moõol'tt qu.anto ó clilfe
rento a i<lg'islnc;fro ing;leza, c cita o Medical Act 
de ISiJS cm sustentnç,io do suus propo~'t'ücs. 

Voltundo ao decreto elo 10 de .AIH'il diz que 
ellc J'oi mnn calamidade parn o Brnzil, o que 
Lambem reconhecem os Srs. presidente do con
sellto e rnini,tro do Irnpcrio, e, si núo foi umn 
cal11rnidudo, foi cntiio uma J't•'oluim. 

Passa . cm seguido n occnJ?ur-se elo projo.ct,ada 
e111prestmw rlll /l,,OOO:OOO,S 11 r:nm::ra muriiClpal 
dn r:úrto, que pussou na cnma,·a elos· deputados, 
c crno tcvo parecer favoravel r.ln commissiio do 
orc,;amentw elo Senado, com o qn:rl 11.li:'is ::ão con
cordou Q ormlor, que se reservou a chll' voto cm 
separado. 

Hcl'crindo como ns cousas se pnssnrom no seio 
tla corn.missão, diz que não pôde expôr nhi as 
razões elo seu voto, por niio L<!!' lw1 :do conl'e· 
rcncin, nem tüo pouco o pôtlo forlllulnJ', por nlío 
tet· visto o parecer dn mniuria. 

Espm·avn que o parecer 1 h o fosso nprcsontndo 
pelo ex-•·olator du commissão, mn~ tendo este 
a~loecido, :;ó dclle teve conhecimento .quando o 
v1n nproscntudo nn mosn som n snn a;sJg;nuturn. 

Tendo immcdiatau!Cnte roclonwdo, foi-lho o 
parecer coullado, yisto ter sido subtrahido :\ 
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.~na competencia, e hn rlias que se acltn cm seu 
JlOt!er. Tem j:"t redigido o seu voto, mas nchnn
tlo-se na casa o nobre ministro do Imporia, jul
·:;rou mei!Jor ouvi l-o antes sobro o nssumpto, 'por 
desejar sobretudo ser informado do estndo mn 
rrne se nchn a mesmn · catnarn. 

O rcgulnmertto do 31 de Dezembro de :lStiS 
Jnm•eou-1 he rcgTns porn n apres,!r.ta~ão do seus 
orçamentos aunuacs. 

o a quo nrrccnc1on? Som contas o Jlsrla monto niio 
tem meio do fiscnlisncão 

Cru o orador, quo·n camarn deve mns forma 
essa opinilio ci postcriori, porrruo 'v~ obms, c 
os~as fot•mn certamente l'oitas com dinheiro 
ai heio, porque a cnmurn não tinha meio3 pn;-11 ns 
r~_lnliznr. 

li: a lo i do 18~0, que alhís o orador reputa in
consLitucion:.d, estabeleceu como modificativo á 
sua i nconstitucionalicl:ldo que a c:11nnm ·clússo 
annualmonte suas contas :í assem1JI0a Icgislal.ivn. 
Entretanto ha ma is elo 20 a unos que tue's contas 
não têm sido dadns. 

Lü alg-uns trechos elo relntorio que precorlcu o 
'1ocreto de :.a,de Dozem!Jro, para provar CJllC já 
<Jlll i8G8 havia 10 nnnos que as oonws nüo eram 
aprcscntnrlas, c não o foram depois. 

Nestas circumstaucias perg·unta si o governo 
pretende resignado tolerar que n cnmurn mu
nicipal dtl côrf.c continúo a âeixnr do remcttcr 
,;nas contas no corpo lcgislolivo pnra sot·cm np
provndns '?Em rme se funrln a curnm·n para dizer: 
não quero dar cônt:~s? Pnrn supporlnr semelhante 
:~ITronta nos poderes superiores do .Estudo ú pre
<.:iso mais rio que tolernncin dn parte elo nobre 
ministro. . 

Fornm nomeadas rluas commissõos de inque
.t'ito :í camnra municipal ; npparecernrn deuun
,;ins llot'l'ivois contru sons abusos; os dcntlncicm· 
tes on·erecium-sc para serem chamados ti respon
sabilirlndc, e ntli ng-orn nncln so subo a respeito 
rlo assurnpto. Púde o nobt·o ministro do !mperio 
informar alguma cousa do rcsllltodo desse in
•JUerito? 

Dizendo cm npnrte o nobre minigtro, rtuc ns 
conunissões encon trarn m grn ades diffictll clnclos 
nas cxigoncins que tõm feito de !i\•ros e. outros 
papeis, 111as que v1ío prose.lruindo cm sons tl'a
iJalhos, responde o orador que essag diffirmltlnclos 
constam dos motivos que aprcscntoram cm su:t 
<~xnosiciTo, no rolirnronl .. SO dn c.nn1nrn, os Srs. 
Saldnnha l\Ittrinlw, Cltristiano Ottoni c Co;;t:t 
Cimn. Lu alg·uns trechos desse documento. onde· 
<.!Sscs ciutu:l:ios uizcm qnc tem a camat·~ I i v ro; 
com espnr•os cm bnmco, parn depois se (lllcherom 
ú vonLadÕ, o perg;nnta, si umn canwra rruc tom 
n sua cscriplnr:toão neste estado, pórle [lrestnr 
contus? Essa c.í tambom a razu0 1~or 1]UC todas as 
contmissõcs nnnfrngnm. 

E uma cnmnru, CJUll tt•nnsgrido n Joi tüo formal· 
monto, nüo nchn um ministro rruo n suRpcnda I 
Pois o Ol'ndor n denuncia no pnrlmnento, como 
tt·ansg'!'essorn dn lei ; o o nobre ministro devo 
suspendei-a, e mundal-n r<!spon;;u!Jilisnr. 

'l't·nta-sc o cot•po lngislntivo eom este desrlcm, c 
o governo cou1 usto desrespeito, c n mosmn en
mura mnni<:ipnl quo nãu quer clnr razão do si, 
nom provtt alguma do sun v illu, vom no corpo 
Jcgislntivo poi!il' nutorizno:io pnra um cmprcstimo 
i!o ~.000:000;5000! 

A primoit·n conrlioão do rrovorno, <Jnnnclo vem · 
ao corpo l(•gisltttii'U pudi't· lllll ompt·cstimo, ú 
tlcmonstrnr o t/1•(icit. l\fas, eomo se Jli:íclo ollc do· 
monstrnr sem contns? g pó de o [lllrlurnento 
estar peln p:llnvr·n t.ln e:Hnm·n mmlicip:d, rJUmHlo 
súmcnto articnh, o n~u pi'OI'O qnc t•Jmc·rcdot·es? 
quando tnmlJom so não s:tho si tem t.lcvorlurcs? 
'lllando ignnlmcnt~ se ignora a rcccitn CJUO ort;nu 

V. IV 

. Emqu:mto nos calonmo)J.tos, cllos formn nuto
rtr.lldos com tr0s conclidícs : serem concluídos 
no CJU~trionnio, serem iwgos quando u cnmnra 
pod?sse, e em ptestnçürs, c pngos sem juro, 

Sr as obrns se Ozer:tm nestas condi,:õcs e si 
f!O or('amcnto municitlal se contcmplnrnm rÍu:m
tln'. JWrn t?ss.o pagpmonto,tendo-sc c!Jeg-arlo ~pagar 
mms !1c G_ç.,:000,5, corno SCJ vuru ngorn podu· uma 
~uto:tznoao para um cnwrestimo de 1},000:0001~ 
c.cstmnrlo n esse fim? E' nCJsle ponto que o ora
dor desc•jn ouvir a opinião do no!Jro ministro. 

Tem p~·asonto .o. ui timo relntoriç> do presiden tu 
dn cnnw~n.muntcJpal, que lhe fo1 confiaria pelo 
n~hr_e m.llliSI.I·o,, o '"til con vcncitlo r1ue, si· a com
mlss:to lt vessu t1do tlelle conhecimento, não li.' ria 
:la.tlo o porccat' que <:letl. EJJe acomponlw c cx
plwa o orçamento de 1879 cuja rer;ci'a orca pol' 
i,H,O:OOO,), eom a qual t:1miJem se iJnlmÍeêa n 
rlospcs:t. 

IA o orador vnrius topicos rlcsso documento 
par:t mostrar qllC a divi<.ln. do passiYo orrJinuriu é 
do _1,551 :000,;1, que devem ser p:rgos em pres
tucues am;m::tos, o quo n di1•ida elos parallelipi
ptldos estn reduzida 11 l,::WO:OOO.~. Esta 6 n ul
tima .Pult!_l"ra da camarn, c eutrc't:mto elln pede 
autortzaoao para urn emprestimo do ~.000:0001$, 
no mesmo tempo que conta com um saldo de 
~00:0001~ nppl1cnvcis a essn nmOl'tizncão' 

Os CI nndrou q u~ n cnm a!·n rcn1eheu: {t coin
misstío s~to nmu Yo:·d:ldeirn 1nystiHcnello e est;"io 
clwios de iuexnctidüo~. no intnilo de ol~tcr arn 
eniJ;!'ustimo niio j:í de ,j.,OQO, mus elo 2,800:000,5, 
computo a rJue a cnmttl'" chcguu cn<-lobando n 
tlivicln do cnl(;nm,_,oto com a tli1•i•ln Ol~linnria. 

O p.·ovot·no havia-se l'ecusado sulmlcltct• o ern
pre·,timo it delibo1·aoão do corpo log·isluti\·o, exi· 
gomdo t~tltes uma proposta de novos impostos, 
co!n CUJO producto tr cnmnra se dcsonernsso. 2'tín::; 
clla Ilrol'ori~ o emproslimo, rrnc so presta mais do 
quo ~e deseJa. Entretaato o parl~mcnto não saiJc 
nem o .rrt;q se deve, no~1 n quem ~c tlovo. Apenas 
se lho r nu.wn un1 n1gnrJ.smo, parn ~o :lutorJ;;nr u 
cmp1·estimo, CJllO tct·:í a npplicn((ão que n camnr<t 
n~clhot· ontoudçe, ficando o go~·erno na ignor:m
Cia <J~ •lllitcs g,l,JIIlll os credores rcr,onhecidos. 

O que o nccessnrio ó r1ue o nobre ministro 
afaste a camnra muuicipnl do systema 110 3Shnnjar, 
de fazer contmtos como os dos parnlleliJiipotloB, 
que o proprio presidente da cnmnra consiclorou 
onerosos, tCJndo pnssndo o metro qmtdrado Llo 
~~~· a 51$, 8/;, c a mais, sondo este excesso de pl'OI!O 
devido ú impontunlidaclc dn cnmnra em soús 
pa;:rmncntos. 

Gomo ú, pois quo o governo nüo tomn provi
doncia nlg-tu11n? Ató ng:ora nfto lHl vin roeJan1n
ção, .mas ho,io alia pm·to elo lagar competente, 
quo c o SCJnado. 

B' corto quo a lei não osttí cuwpridu, o porl:mto 
elevo u cr..nutrn sor snsponsn n rc~ponsulJilisnda. 

Sobro ,1 il·r•lgulnridado Llas contas o orado!' 
J'nr!'t outras ÜNJJonstmçüo>J por necnsEio do se 
trntnr do omprestimo, o si untüo :HIJl!ll'ecorem 
os protectores, Yor-sc-hn na neccssid:iuo do pôr 
o nug·ocio mais claro. 
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Aproveitou a presença c n lJoa vontade do no
JJrc ministro pnrn fozcr esta roclamnoüo parla
mentar, pnra que o governo, tomando conheci
mento dos factos, obre com justiça ~com rigor, 
:tfim de que cesse o cscnndnlo ela camnra·muni-

. cipal da curto não prestar contas, quando á fazem 
tod:ts as irmand:tdes. 

Considera muito scrio o acto de pedir a en
mar~ mnis do que o que precisa, o a esse respeito 
espera que o governo se pronuncie. 

Aguardando as exp!iC:J()ões do.nobre ministro, 
o orador reserva-se para quando se tratar de 
<Jmprestimo, completar 1:\ demonstrnc;ão ilo parecer 
que amnnhã apresentat•n ao Senndo. 

(lJluito bem; muito bem. O omdol' é compl'imen
taào.) 

A discussão ticou adiada pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com ns mesmas for

malidades com que fôra recebido. 

S!i:GUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

LICENÇA. 

Entrou em 3.• discussilo, a qual ficou encer
rada por falta de numero para votar-se, a propo
siçüo da camnrn dos Srs. deputados i! o corrente 
anno. • 

N. 229, autoriznndo o governo o conceder ao 
padre Francisco João de Azevedo, lente substi
tuto de geometria e arithmetica do Collegio dus 
Artos c professor de geometria no Arsenal do 
guerra do Recife, um anno de licença. 

EXA~rE NA FACULDADE DE ~IEDICINA, 

Eotrou igunlmente em 3.• discussiio, a qual 
Jlcou encerrada pelo mesmo motivo, a proposição 
tla dila camnra do corrente anuo 

N. 208, autorizando o "'OVerno a mandar admit· 
tir D. 1\Iaria Adelia de Oliveira a oxnmo do curso 
de obstetrícia da Faculdade de medicina do llio 
tle Janeiro. 

MEIO SOLDO. 

Seguiu-se em 3.• discussão a proposição da 
l1lesma camnrn 

N. 2~8, de i877, considerando D. Rita Mngcssi 
Pinto, apta para receber o meio soldo de seu fi
nado marido. 

Ficou a discussão odiada pela hora. 
0 Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia 26 ; 

:J..n pa1•to (até ás 2 1/2 hol'as). 

Votação i!Ds mnterius, cuja iliscussão ficou cn
ctlrrada. 

Continnnçiío du 2.• díscussiío do art. 2. 0 llo 
!JroJecto de lei do orçamento relativo ao mini:;
terto do Imporia. 

2. • pcwt!J (cís 2 i/2 ltoms ou antes). 

As outras materius,já designa das, a saber : 
N. 2(1,8, do i877, cousidcrnndo D. Rita l:\ra

gessí l'into apta pa1·n receber o meio soldo do 
sou finado marido. 

- ------·. ~ 
··~-~ . 

2. n discussão dos proj c c tos do Senado, do cor
rente anno: 

Letrn B, doclnr:mdo c1ue serão consideradas de 
2.• entrancia as llomnrcas que actunlmente são de 
:1.•, cujns sédes, ou cstejnm cm portos servidos 
por vnpor, ou sejam situadns a menos de 60 lti
lomctros de vias ferroas. 

Letra H, declarando que o favor concedido 
pela lei d<J 22 de Junho de :1.866 ó extensivo âs 
11lhns dos officines do exercito e do armado, fal
lecidos antes da promulgnção da mesma lei. 

:1..• discussão do projecto do Senado, letra I, do 
corrente nnno, dcc!nrnndo que os pensões conce
didas por serviços relevantes nos servidores do 
Estado, om suo vida, niio so suspendem, qunes
quer que sejnm os cargos que occ~tpem. 

2.• discussão das proposições da camora dos 
dcputndos: 

N. :I.Sõ, npprovando o contrato celebrado pelo 
governo com a Ama.:ron Steam Navigation Com
pany, Lhnited. 

N. 202, mandando que as disposicõos do de
creto n. :1.236 de Hi de Julho de :1866 se fnçam 
extensivas nos ilemais empregados da camnrn 
municipal. 

N. !52, determinando que os exames de prc
parntorios ft~itos no Lyccu do Bnhin sejam aceitos 
para matrícula nos cursos superiores do Imperio. 

N. 2(1,3, elevando o pensão concedida :í Bnro
neza de .l'aquary. 

Discussão do pnrceer da com missão do empre
Z:lS privilcgiad:~s sobre a petição de !\forris N. 
Kohn, propondo applicar ao trafego da Estrada 
de ferro D. Pedro II o systcma dll transporte a 
domicilio de bagagens e pequenos volumes. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tnrde. 

l'UESIDENCIA DO SU. VISCO~DE DE .JAGUAUY, 

SUJ;~~~~~~~~-t~~~:F~I~S~Ed~a~rossog:gp~:!~~i~~fn~ c3~nr~s~~~ 
dantes Grogorlo ~Ia.uricio BoJlu. o fioracio .Tosó Farrolr:t 
Guterres, o outrn sobro isonc;ão do direitos tlo importnçllo 

á~~r..;:~;.~p~~~lo~n~~ ~~"~~~1~ftg:~onu6~~~gl~E[~vlan~~ 
omproza11 privilogia.Uns do Sonut.lo sobro a. proposiçlí.o da. 
co.mura dos Srs. doputn.dos acerca d .. ? contrato para a. 
llmpozn. o irrlgnçno ilosLu. chlnda com .Aleixo Ga.ry.- i.n. 
PARTE lM. onD&M no nrA.- Liconoa. ao padre Frnncisco 
Jofto do Az(wot.lo, lento substituto do goomotrin o url .. 
thmoticn. do Collogio ·dns ATLas no Recife. Ap.(lrovnção 
om 3.n disculit>Ii:o.-Exuma nn. l"nculdallo do mo1hcinn da. 
D. Muria AUclln do Olh'oira. Approvaçn:o om 3,n discus .. 
sLlo.-OrçaJuonto t.lo hnJlOrio. Disem·sos dos Sr~. ministro 
do Imporia, Jagunribo, Diogo Volbo o Loitll.o dn Cunha.. ' 
Enccrru.monLo dn di:tcmssno,- 2.n PA1t'l'I: n.\. onns~t no 
DlA.- l\1oio soldo a D. RiLn l\Insrossl PJnLo. Dlscnrso do 
Sr. Corroia.. Encorrn.monto tla Uiscussn:o.- Pro~octo do 
f1~~\\~~'o.l~~~1.~o~~~rfnc~y!'6~t~~~O.~iscurso do 1'. Cruz 

A's U horas da mmihü fez-se a chamada o 
achoram-se presente$ 3:1. Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jnguary, Dias de Cnrvolho, Cruz 
Machado, Bnr!io do Mamanguape, Paranaguú, 
Josú Bonifacio, Jaguaribo, Junqueira, Chicharro, 
Corroia, Silveira da Mottu, Dariío de Coteg!pe, 
Burros Barreto, Marquoz do Hervnl, Barüo da 
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Lnguna_, Antão, Luiz Carlos, Ribeiro da Luz, 
Diniz, .Leão Vellozo, Dnntns, Visconde de 1\fu
ritiba, Visconde de Nictheroy, Leitão da Cunha, 
Candido Mendes, Vieira dn Silva, Diogo Velho, 
Visconde de Abaeté, Paes do Mendonça, Cunha 
o Figueiredo e Barão de Pirap ama. 

Compareceram depois os Srs. João Alfredo, 
Sinimbu, Fausto de Aguiar, Alfonso Celso, Vis
conde do Rio Branco, Nunes Gonçalves e Godoy. 

Deixaram de comparecer, com énusa pnrtici
pada, os Srs. Barão elo Mnroim, Conde do Bno
pendy, Buq ue de Caxias, Octaviano, · Silveira 
Lobo, AlmcHla e Albuquerque, .i'eixcira Junior, 
Uchôa Cnvnlcanti, Sarnivn, Fernandes da Cunha 
e Visconde de Bom Retiro. 

Deixaram de comparecer, sem causa partici
pada, os Srs. Bnrão do Souza Queiroz o Visconde 
de Suassuna. 

O Sn. PRESIDENTE nbriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem sobro elln fizesse observações, 
deu-se por a1)provada. 

.O Sn. :1.• s:ecnETAnro deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officios : 
Do ministerio do Imperio, de 25 do corrente 

mez, communicando que Sua l'tingostade o Impe
rador, ficou inteirado de ter naquella datn pres
tado juramento e tomado assento o conselheiro 
José nonifacio de Andrnda e Silva, como senador 
peln provincia de S. Pnulo.-Ao nrchivo. 

Do mesmo minislerio, de i9 do mesmo mez, 
l'emettendo em resposta ao do Senndo de 5, ctípin 
do aviso expedido em 30 de Maio ultimo, ú dire
ctoria interina da Escola Polytechnica, pedindo 
informação circumstanciada acerca das occur.
rencias havidas na sessão de congregaçlio da 
mesma escola. 

Do mesmo ministerio, e de igual data, envinndo 
em resposta no elo Senado de 5, cópia do officio 
do director interino da Escoln Polytechnica a que 
respondeu :íquello ministerio por aviso de 30 
de Maio ultimo, e a neta da sessão da congre-
gação da mesma Escola. . 

Do ministorio da justiça, de 23 do corrente 
mez, informnndo, em resposln ao do Senado do 
:1.9, acerca dn remocüo do juiz do direito Luiz 
Ferreira l'tinciel Pinheiro pnrn a comnrcn de 
Taquarating·a. 

·A quem fez n rcqui~ição. 
Trcs do :1." secrctnrio dn camara dos Srs. depu

tados, de 22 do corrente moz, remettendo ns so· 
guintes · 

··" ... p . ~ 
• · r~po.e_rocs. 

c A nssom!Jltín gora! resolvo : 
• Artigo unico. o·govcJ•no ó autorizado ll mnn· 

tlar admittlr o pharmucoutico Gregorio l\Iuuricio 
Deiia á matricula ilo 3.• nnno dn Fnculdndo de 
medicina cln Dahia; ilopois de npJ'rovnt!o cm 

Iatim1 anatomia c physiologia do 2. • anno; re
vogaaas as disposições em contrario. 

•· Paço da camara dos deputados em 22 de 
Agosto de !879.- Frederico A. de Almeida, :1.• 
vice-presidente.- José Ccsm•io do Faria Alvim, 
L• secretario.- ,n,I. Alves de Araujo, 2.• secre
tario. • 

• A nssembléa geral resolve : 
c Artigo unico. O governo é autorizado a 

man.dar admittir :í matrU:ula J?q curso pharma· 
ceutiCO da Faculdade de medJCma de RIO de Ja
neiro o estudante Horacio José Ferreira Guterres, 
dispensando-se-lhe para esse.flm a idade exi
gida. por lei ; revogadas as disposições cm con
trariO. 

• Paço da camarn dos deputados em 22 de 
Agosto de :1879.- Frederico A. de Almeida, :1..• 
vice-presidente.- José Cesario d1: Fa1·zà Alvim, 
L• secretario.- ,n,[. Alves de Araujo; 2. • secre
tario. • 

A' commissüo de instrucçlio publica. 
' A assembléa geral resolve : 
• Art. :1.• O governo é auterizado a conceder 

isenção de direitos de importnoão, pelo espaço 
de :10 nnnos, a todo o materllll, como barcos, ma
chinas, utensilios e ferro, ainda nlio isentos por 
lei, e que se destinar :í emprezn, ou· companhia 
de navog-aolio fluvial dn provincin do P1auhy. 

c Art. 2.• Ficam revogados as disposicões em 
contrario. 

• Paf'O da cnmnra dos deputados em 22 de 
Agosto" de :1879.- Frcdcdco A. de Almaida, 
:1.• vice-presidente.-José Cesa1·io de Faria Alvim, 
1." secretnrio.-lJf. Al-ves dcAlYI!Ijo, 2.• secrc
tm·io. >-A' commissão de emprezns privilegiadas. 

O Sn. 2.• SECnETA.nro leu o soguinto 

Parecei·. 

• A's commissões reunidas do orçamento e de 
emprezas privilegindas foi presente a proposição 
da camnra dos deputados n. · 225 do corrente 
anno, autorizando o governo a firmar definitiva
mente o contrato de :10 de Outubro de i876, parn 
a Iimpezn e irrigncão desta cidade, com Aleixo 
Gary, e para modificar algumas 'das condições 
desse contrato, como a ao prazo, segundo lhe 
tiver indicado a experiencia e exigir o s~rviço 
publico; devendo, no c~so <,!e renovacuo do 
mesmo contrato, por termmaçuo do prazo, ser 
preferido aquellc emproznrio em igualdade de 
circumstancias. 

, N proposiçüo nlludidn acompanham niio só os 
dilfcrentcs pareceres das commissõos de sande 
publica e de justiça civil da outra caplara, qp.e 
roram ouvidas sobre o contrato refcrJdo, como 
todos os documentos relntivos it sua celebra~iio. 

, As commissõos de orçamento o de emprezns 
privilegiadas examinando esses papeis verill
carnm: 

, Quo o governo, reconhec~ndo a ur~CJ:!Cin ~o 
prover omcnzmento sobre a l1mpezo e 1rr1gnçuo 
desta cidnde peln notaria impossibilidade de o 
fazer n camarn municipal de modo satisfnctorio, 
som embargo do competir-lhe, por lei, aquello 
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sorvko como outros ila mesma naturczo, hoje a 
cargo" do governo, pelo mesmo lUoLivo, centJ·aton 
cBl :1.0 de DczemJJro de :18i5, com Julio 1\iclwrd, 
aqucllo;s servil-os, depois de os ter posto cm con
cm·rencin, poi· duns vozes, o do IHlVO!' nnnulludo 
:1 primeira, por niio tornppurecido qncm se IH'O· 
puzcssc n fazer um servirlO do tilo diffidl oxect::· 
f'ÜO como oquollo; • . · 
• • Que o contl·ato colellrado com Hichnrd forn 
rescindido poucos mczes depois, por fu!Lns com· 
mettidas na sua excctw1io, c qno autorizavam a 
rescisão; e fJLle o govo·rtio, so!J n prcs:ü:io da no· 
eessidadc do não interr.onlpOI' scmcllwn tes ser· 
Yi~os, deli os encarregou pro v isoriumcnto ~Uoixo 
Gnry, sol; n promessa de ccle!Jrnrem dopms nm 
contrato dellniti\"0 mais amplo cm dil·t!itos c 
obriguçucs rccirro<:as; contrnto que <:Jl'cctivn,
mcntc foi celebrado cm 10 de Outnbro de iSiü, 
c que or~ cstü sujeito :i approvaç;uo do poder 
]C"'is!aliYO' 0

• Que sulnncttido esse contrato tique !ln nppro
nu:üo em 1S7i, n mniorfn da commis~ão de saudo 
publica tla cnmara dos deputados opinou pela sua 
n~o approy:wiio, sob o fLlllàn:ncnto do serem os 
serviços de rjuc cllc cog-itnvn da compctcncin àa 
camm·n municipal; mns que entrando o p::tl'CCOl' 
dcssn commissão em rliscnssüo nn sessão de 20 
ile 1\Inr~o do corrente anno, resolveu a camnm 
dos llcp"ntailos fJUO fosse de novo ouvida ::t sua 
commissüo de snnde publica, c tmnllem n do jus-
li(!n ch·i! ; · . _ 

• Que, finalmente, essas duns Collllllrssues 
fornm do parecer que o contrnte de ·lO do Outubro 
de. 18ili dei·ia sor npp1·owtdo, c que entrando esse 
pm·occr n::ts c1iscussüos rcgitncntncs adoptou 
aqncila cnmarn!) .vroposi9IT0 ora sujoiLa :~o cxarnc 
dn connniss:to do or~mnonto. 

• Poln exposto cvidcncin-sc fJUe o contrnto que 
lelll estado C CSltÍ Olll eXCCL!ÇÜO ptu:a :1 li11l[JC7.3 O 
irrigacão dostn cidade não ú o tlc 10 de Outnln·o elo 
:18ili, i1orqnc poJa 27." das snns clanBu.las só Yi· 
gornr:.t cl!c sete mczcs depois do ter sido npp~o
vado pelo poder JcgislntiYo,. mas sim, cm V!l'· 
tucle da clausula 28.",o do 30 ue Dezembro clc Hl7:i 
que fura celelm11lo com.YLllio Richnrd. . 

• Orn este contrato nem n!Jrang-o o l~rw• 1101'1· 
metro da ciclaclc r1uo arrucllc eomprchenilo, nem 
impüc ao cmp1·czario as oh!'ignçõcs ele out!'tt 
naturczn esti [>llladns llll tlrimciro, como o 2c 
on1prog-or nos ~cevi•~os dn Iitnpozn o de irrig·:u:mo 
os .cntTOs mc(nlllicos do systoma • Soly • JlO!O 
mesmo ompreznrlo npcrfoiçoados c rrnnt cu,1u 
introcl•.lC(,fio foi-lhe conc.)dido pt·ivilc:gio poJo 
derreto n. 009:} cl:' a de .latwir·o do :18if1 o n con
struc(·iio de trinta klosnuc8 Ui'inal'ic~ c de dez la
trina~" scP,·idrl-. ele ~~g·nn~ c du fuz d\J g·nz. 

• D'ahi resulta niio só que parte dosln eid:tclo se 
ne1Ht privntla, con.1 rnnnifostn injn~tiça, dos :;or .. 
vi(;Os de Jimpcz" o itTiga(;iiO, como qno nrtuclln 
cm fJUC s:io c!lc:; l'cilos os gor.n ilo modo impcr
J'e"itn e dnlil'iül! [t) 1110SIIl0 p01' fO!'Ç:\ tl~ CO!Hi'!1l0 
fJ uo nl'tnnlmonte os roguln, •rtw conec•,emlo "J1C· 
nn::; n snbvcn~_.<io elo a;~:J:GilU(> all!'l:::.:g:"~, _;;üu [)Udf:t 
ux igi t' do etn rn·ozu t•io lHlHl !t ox.to~~->'-~, d.Gs surv I
r;os nem o mnt.,ri11! ttpurJ'oieu:Hlo o.cDln!de!~ f[llO 
nn eontrnto n oxccutnr-so são cx.i.~·lllO::> ntellw.ntt~ 
a Rll!J\'NJ(;iio de :i80:0001)000. · . _ 

~ Isto posto : t..'I'Jllsidt~l'D.lldn n::; co.~1nnt:~s~.jus CJUO 
,·, de indcelinn\·cl JIOCL'Ssidmlo tloltll' a c:qdla! tlv 
Impet'iH du tun ~cr~:i~o dD 1in1pl'7.H ,. irl'ig'tl(;río crne 
cort·cspoucl~l :to ~~·n~ c~tndo du t.'iYHi:.;~o:io, etun-

•....._ - -...A!-- I 

Jll:indo parn isto fiLle sçjn este serviço tiio por
feito fJUante o têm ns ctdndes cult.ns dn EurOJ13: 
aintla porque disso dependo em grnndo pnrtll C, 
molhornmento dns condiçües s:mitarias desta po
pulosa cidndo, tão prccm·io como se tom mnn~ 
tido lw DllnO$ u esta parte ; 

• Cousidor:mdo que mtucllu provii!Dncin ú dr, 
mnior urgoncio peJa npproximnrlão dn cstnoüo 
cnlmasn, un-. qno esta cillnde é açoutndo por opi-· 
dcmias quo no conceito dos hygiolli$LOS ttlm sua 
origem nos fúcos de inl'ecçüo c de immundicia, t1io 
abundantes ·aqui, c que aq uelles scryi~os, umrr 
voz apc l'feigoados, rcmovcriio; • 

"Considernndo ainda que pela ccnclicüo 26.• elo 
contrato em qlwst:to rccoberli o cmpt·eznrio Aleixo 
Gnry dos col'ros publicos, no caso de n1io sor
npproYauo o Ulesmo contrato, n indemniznc;üo de 
G:UOOI/ mensaes desilo que comc~ou n fnzc1· 
uquel!cs scrvi{:os, no :1." cie Julho de· 18i6, mon~ 
tando hoje tal indcrnniznçLio em mais do 200:000;5: 
llypothcse da C(lllll não rosu!Corú sin1io detri
mento no Estado e om pnrticu.Jar n suu capital : 
são du pa:·ecer que a proposic;ão da comnra do,; 
depntudos, do que se tem uccupndo, entre em dis~ 
cussão c scjo ndoptoda. 

• Snln dus commissucs em26 de Agosto do :l879. 
-Bm·iia de Cotegipc.-J. D. RiiJCh·a clct Lu:::.-J. 
Antci:o.-Leitâ'o dct C~ml!a.-Bat•1·os Bcwreto, ven
cido qu:mto ti irrigaç1io. -Silveira dct Jllotta, veu
ciuo.-Diogo Velho.-J. L. da Ctmltct Pam?la{l~tá.>' 

Ficou sobro n mesa parn sol' tomado cm consi· 
dcrar;ão com :t Jll''?PÇSi~iio a que se refere, indG 
cntt·etnnto a llllpl'lmn·. 

Pr:.Il'tiEIHA PAUTE DAOHDE:',I DO DIA. 

LICT~NÇ.\. 

Foi snhmcttidn ú vntação c npprovnrl•J para sm· 
tlirig-iila ti snncoüc imperial n proposição da ca· 
mnru do~ Srs. dcputauos do corrente mmo 

N. ~~9, autorizando o g-overno n conccc1er ac"í 
pnrlro Francisco João diJ Azevedo. hmtc su!Jsli· 
tnto do geometria o arithrnctica do Collegio dns 
Artes o professor de geometrio nc. Arso11al ck 
guot'!'tt do R~cifu, um :mno do lic0nça. 

EX..\~.11;: NA FACULDADE DE :\lEDICU.,...\. 

Foi ig·twin:.cnto su!:;~nctti<la il_ -;rotn~~üo e appro
vr~da Jl!lro ser dirig-ido ::\ ;;ancrão imporinl a pro· 
11osi {;h O dn 1nesnu\ cnm:lrt\ 

:t.r. ~QS;t t1utorizanUo:o g·ovcrno a nuuH1ar ndn1il~ 
til' D. I1Inrin Ade! ia tlo Oliveira n cxamo elo curs" 
do o!Jstetrioia cln Fncr:ldnclo elo medicina elo B.io 
l!o Jnnuiro. 

OUÇA~nmTO DO l111l'EUIO. 

Ach:tnrlo-~o na saln imntcdiatn o Sr. ministrn 
tlt: hrlPUi'io, !'oram ':orl:)al\us Jlul'n a dO!llllac;ãl• 
CIUO o LlOYia l'I'CP!JCL' OS ::il'>:. ,fo<io Aifreilo, F:tU;ltl• 
du A~··nint· o L ui i: Ctu~lo~;t o scntlo o llll\Stno senhor 
intt·o'lluzitlo uu snlfto co:n a$ !'ormalidrnles •l" 
e~Lylu, LulllOll. USSL.~H to nn llltJ:..::L lÍ (liroitet tlo Sr· 
l•resiüenlu. 

Continuou a 2. 11 lli::.;cu:.;:::fío tlo url. 2. 0 t10,1H'O· 
jccto de lei Jo '!l't•an~ento pura o oxc:t:ctpto q •. 
:!.87U-lSH0, l't~)attYú us dc!::pt.•sns do llHlllStCl'll• 
do llllpr)rio. 
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<O> Sr. Francisco Sod11•é (ministro do 
Imperio) :-Sr. prcsideuto, urge o tampo c entre 
os primeiros corro rigorosa nccessidndc 110 go
verno do ser breve. 

Niío obstnnte, porém, niio posso doixnr do tlnr 
resposta n nlguns dos topicos dos discursos dos 
hourmlos senadores pelas províncias do ·Amazo
nas o de Goy~z, qno trouxeram assumptos novos 
ao debato. 

S. Ex. o Sr. senador poJo Amazonas fez con
sidcracues sobro o estado sanitario desta impor
tante c·apitnl, CJUC são um vordadciro scrvi<;;o, niío 
só n esta populul:iío,como tambem :i ndministraoiio 
publica. Dc,•o dizer a S. E:c. que o governo n1io 
descura do assullljltos de tão oJevndo melindre c 
flue tom tomado c continuará n tomar todas as 
providencias que forem precisas ; mas que algu
mas daquc!lns lembt·adas por S. Ex. estiio f<kn 

.de 60Ll nlcanco, de sua competcncia c de sua 
attribui~iio legal. Vcrbi []l·atüt, sobre os ellmnados 
corti<·os ou a reuniiio dessas pequenns cas:.~s que 
scrvóm de asylo e abrigo a muitos habitantes desta 
cnpitn!, o governo Yê -se em certos embaruços. 

O honrado senador sabe perfeitamente que taes 
habitn~ues são construiilns mediante licença da 
camnrii municipal. Devo dizer a S .. Ex. que 
estas habitações deverinm jü estar prohibidns 
por uma postura aa camarn municipal de 1873, 
que lerei ; nssim como por uma rcsolu<;ão toma· 
da pc h< mesma cnmarn cm 1855. Nilo o!Js tan te, 
a camaru nmnicipnl tem continu..,dll desde :1873, 
Qne é"' ultima data da prohibiçiio, nté ao prcsc!Ho 
a conceder semelhantes liccn~as. 

Concedidns estas, e portanto tendo exi~toncia 
legal a constrncção destas pequenas l)abita<;:ií~, 
o n·ovcrno niio tom meio de demoltl-as :;mao 
desapropriando os denomin:Hlo::; COI' tipos. l\~as 
comprehen de V. Ex. que parn desaproprwr 
estes corti~os existentes nesta capitnl seria pouca 
torl:l a receita do 1'heSOUI'O; pOrCjllO por 11111 
calculo, si me não fallw a memoria, quo se tom 
feito ncet·cu do scmelllnntc objecto, andnm o 
sobem os ditos cortioos n 10 mil, que asylam o 

~b~~fSFa ggrtt~~tW~~?:~~J~~i~~à~J~T~l.lc;<, tomadtl 

0 Sn. MENDES DE 'AT.W>lDA : - E pura onde 
Yt1 i ser removida toda cssn pobreza'! 

verno niio pódo demolir estes cortioos pelns ra· 
zues expostas o quo submetto no juizo do Son::u.Io, 
n competencin quo de feito tem é a do dcsnpro· 
priar, mas que o governo niío póde fazer, nem 
ten tnr por falta de recursos. 

Leret agora no nobre senador pelo Amozonus 
n postura, n que mo referi, que probibo tnes edi· 
Jlcn('üc~, ú de :1873, mas que não obstante esta 
prollilli(:iio crc•nda peln propria rumam municipnl, 
clla tem concedido licença para outra~ construc
(:ues de scrnelhnntc natureza. 

0 Sn. SILVEin.\ DA MOT'TA: -Apoiado. 

O Sn .. I,EIT.\o DA CuNHA : -Disto mesmo é que 
me fjUeiXC!I. 

O Sn. ~nsrsTno DO hrrEmo:..:.. l'iia:>, digo cu, 
dcsdo q uc so dú este facto, qual o recurso que 
tem o governo ? 

O Sa. JAGUAUIDE :- 1\Ias si n camnra munici
pnl concedo nliccnon infringindo n lei, o governo 
ú o competente para oppõr embargos i1 concessão. 

O Sn. MINISTno DO IliPEmO: - .l\Jas niro para 
mandar demolir os corti(:os que siio facto conswn
mado c que sendo edificados mediante licenrm do 
poclet• COlU]llltente, 30 governo não resta siniio 
desapropriul-os, mas para isto faltam-lhe re
cursos. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNHA.: -V. Ex. du Jiconra 
quo en pondere CJUC nüo aconselhei a que se 
mnncl:Jsso demolir os corti~os. 

O Sn. :.uNrsTno DO IlrPEnro: -V. Er... niio 
aconselhou, mas é uma dns medidns·a adoptnr-su 
p:u~a privar-se as agglolncrnoõus de pcs~ons, como 
existem nesses cort!r.os, que são h:Jbitaoües aca· 
nhmlus c que niio o!J'creccm nenhuma coudir.iio 
de sr.IL1briclado. • 

Eis n postm·u do 5 do Dezembro tlc :1873: 
• Art. L• 
• Niio scriio mais pcrmittidas as construcçucs 

• de halJitnções, yulgnrm.onto ciJnma:las do cor
' tko~. entro as prnMs de D. Pedro II o Onze du 

Jtinho c todo o csp"aço àn citl:~do entro as ruas 
• do Hiaclmclo l!l do Livramento. • o Sn MrNISTno DO btPEnro:-0 nobre senador 

pelo llin·anhiio pa:·ccc que nfío estú attuudcnào 
üs proposi(lües que ostou cstal.Jclcconclo. 

O Sn. 1\fENDES DE ALliEIDA :-E~lotl prestando 
muita attenção. 

Estn posttlra de :1873 refere-se n uma. dispos i· 
~iio to'mmla tamhem cm camara do :1." tlu .. \gosto 
de :1855 fjuO diy. : 

0 Sn. MINIS'l'HO DO Iilll'J>UlO:.-EstOU ,dizendo 
quo os tJOJ'tit:os soudo cons:ru1uos medmnto li· 
CilllÇU da C:llll:Jr(l mUJlicipnJ, O g'OVOrllO ,Pll_l':t de· 
molil-os não tout outro recurso Jogai sJnao o tla 
dest<prOlH'iaçiio, mas purn o fazer, o go.,•or'!o 
niio tom meios, porllllO não t~m recursos cm tuo 
llLt'ga escula. E' utna proprtetla~o do !JCIJ~l!lllO 
y:lior, sim, nms CJllO ueve sor tuo (l·arnut!tla c 
J'e~poitmlu quanto outra <Jtll11qucr uo suiLtdo o 
nwwr Yn!or ; o rlustlo quo esta~ construct•ues se 
hzcm por Jicent·a uo poder. competente, CJUO, 
e~u10 V . .Ex. ~nlio, cm virttttlo da lei do ~·~ du 
Otltnbro do :1828, compete :.'1 cnmaru_mumcJpnl 
dar sun concoss:io para ns construcçuos doutro 
tl:J do<:itna urllanu, mm·cnndo o lo_gnr ond~ clovom 
ser ollillemlus, caso a cmnara llt!O proctso clello 
para qualtJUOl' oiJ!'a pulJlicn; tlesllo que o go-

• A camnra municipal resoJyeu om sessiío de 
bojo que nuo fosso pcrmittida a construcc:iio dL' 
novos corti<'os sem Jiconcu da mesma C:lllHtra, 
guardando -so nossas constrnc~ücs to uns as con
diçüos hyg·it~nicns, e que nüv serialll lwbitn
vms som' upprovacuo cta Jnnta do hygiono Jlll· 
l;lica, • 

O Sn. LEl'l'ÃO o.\ Cuxzu.:-Dc qnc d~:n é a 
postur.:~? 

0 Sn, : .• ;:":;n:o DO I~Il'EfilO :-Du ;; ilu Agoslu 
de :18üil. 

0 Sn. LE:T.\0 PA Cusn,\:-Veja V. Ex. dOl.lOÍ~ 
desta data quantos cortiços S<) te1n feito. 

e Su. MlNIS'l'llO !lu j)Il'Ell!O:- Direi a Y. Ex. 
os rt:'cm·so,; llllO tom o governo e :HJtWllus tlo qu" 
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lancará mão. Entro n prohibição de i8õõ e a de 
:1873 o meu alvitro, o meu parecer. é que o go
verno deve intervir agora sobre a flscalisnção elo 
asseio. e numero de habitantes que deve conter 
cada cortiço (apoiados); isto em virtude dos re
gulnmentos e proscripções da Junta de hygiene 
publica. Este e o unico procedimento legal que 
acho que cstt\ nns nttribu1ções do governoi e não 
mnndar demolir os cortiços, parn o que fa ta-lhe 
compctencia e só poderia ser feito por meio dn 
desapropriação o que é aliás impossível, cm 
visto da grande somma cruc seria preciso dis
pender. 

0 Sn. I .. E!TÃO DA CUNHA: -Mas V. Ex. expediU 
um dia destes um aviso mandnndo demolir di
versos cortiços. 

O Sn. MINisTno DO bll'Enro : -Mandando que 
a eamara execute suas posturas sobre aquelles 
que já tenham cumprido o prazo da licença e 
foram edific:.dos depois da prohibiçiio de :1873. 
E V. Ex. cem esse seu aparte faz-me npressar e 
tratar de um outro ponto a que cu mesmo 
tambem quero chegar .. 

A construcção dos chalets e das barracas tem 
sido concedida mediante um certo prazo. Para este 
assumpo foi quo igualmente chamei a attenção 
da cnmarn municipol, recommendando que 
úquelles que tiverem expirado o ~razo, a ca
mara deve mnndor demolil-os. 

Lerei n posturo relotivo aos eltalets, para que 
V. Ex. veja, e conheça sou contet\do : 

• Art. Lu Fica prohibido levuntnr nas prncas 
on quae8quer outros logradouros publicos da 
centro da cidade, construcçõos ainda que proviso
rias, sob a denominação de cltalets, barracas, ou 
algur~J.a outra, qualquer que seja o seu destino. 

• Niio se comprehendem nesta prohibição os 
denominndos lciosques, etc .... 

• Art. 2. • Os prnzos das licenças que têm sido 
concedidas parn construcçüo e gozo dos chalets, 
bm·racas, etc., no primeiro caso do artigo ante
cedentB, não serão prorogados ; c findos os mes
mos prazos, procedcr-se-hn immediatamente it 
demolição elas construcções feitas. • 

Esta postura é relativa aos chalets e barracos 
e não aos corticos. Quanto a estes, já disse CJUC 
n despeito da iJrohibição da posturo de i873, n 
camnra munictpnl tem continuado a conceder 
scmclhontes licençns. 

O Sn. LEITÃO DA CuNttA:;:_ Disto mesmo é que 
nos queilwmos. 

O Sn. llll'iiS'l'no DO h1PE1llO:- Portanto, sobre 
os cortiços já existentes as nwclidas que o go
verno ho de tomar são relativos no assew, oo nu. 
mero dos llallitantes o todas uquellas mais, que 
estiverem prcscriptas nos rcg-ulal-nentos do Junta 
de hyg-ieno publica. A respeito, porém, dos clia
lets c úctrracas que tOm prazo fixo i.le existencia, 
findos estes prazos, devem sor demolidos ; para 
isto hei do expedir {t cumara municipal oviso meu 
signific~ndo-lho o urgencia e necessidade rjue o 
governo tem ele que sej n cumprida a respectiva 
postura. 

O Sn. LErrÃo u.\ CmmA:-A rclnçiío fJUC acom
panhou o aviso é immcnsa. 

. - ---· -

OS n. MINIS'l'l\O DO I~II'Enro:- Sim senhor, ti 
extrnordinarln. 

0 Su. LEITÃO DA CUNIIA: -AcllO ql'le O governo 
não póde olhnr com indifferonça para estas in
fracções do lei da camarn mulllcipal. 

0 Sn. MIN!STnO DO JMPERIO:-Não, sem duvida 
aln-umn, e por isso é que 0 governo dentro dn ' 
orJJita legal lançnrli mão de todas as medidas que 
forem necessarias para o cumprimento das pos
turas de :l8õ5 e :l873, como tambem elo postura 
ultima de :19 de Dezembro de 1876 :.t respeito dos 
chalets o das barmcas. 

Quanto ao mercado da Sé Velha, tem tot1a a 
razão o nobre senadol' pelo Amazonas. Esse con
trato, estou informado, que deve findor o seu 
prazo em Janeiro de :1.880, o :~cabndo elle, si ntt5 
Iá tiver ainda a honro de servir o pasto da mi
nisterio a meu cnrgo farei com que o contrato 
se nfio renove, ou, caso se renove, não seja np
I>rovado Ilelo governo. 

Além da consideraf!ão apresentada pelo nobre 
senador, quanto no mitl que pódo resultar :.\ sa
lubridade publico· da continuaciio daquelle mer
cado, existe uma outra de não menor importancia 
para a populaoão desta cidade, que é o alar
gamento dos ruas. O nobre senador sabe perfei
tamente que o systemn de edificações modernas, 
hoje em todos os puizes, exige ruos largos e nre
jadus, convenientemente ventiladas, onde a. at
mosphero possa se renovor e circular livremente, 
cortad'l.s e abertos segundo os preceitos da hy
giene, além de evitar-se. o encontro, e abalroa
mento de vehiculos, tão frequentes em runs. es
treitas, cl!l desastrosos nccidontes. 

Quondo outros resultados, portonto, não se pu
dessem colher do não renovação do controto da
Cft1elln praça, esse niio serin pequeno. 

0 Su. LEITÃO DA CUNHA : -Quando acabo a 
licençn? 

O Sn. :IIINisTno DO lMI'Emo:- Em Janeiro de 
:1880. 

O Su. LEITÃO DA CuNHA:- Tenho esperanço 
de que V. Ex. oinda será ministro nesse tempo. 

0 Su. IIIINISTUO DO bll'EillO: -Quanto ÍlS obrns 
do canal do ~Ion:;;ue, estou do inteiro accõrdo 
com o nobre sennuor. Controlou-se com o Dr. 
Ferro Cardoso a construcção de umo prnea do 
merendo naquelle Jogar, sendo, porém, essõ con
trato rGscin(lido pelo meu antecessor. O acto do 
meu antecessor foi .motivado em virtude de re
clamocües, não só d:~ Junto de hygiene, como da 
Academia Imperiul do Medicina; porquanto 
nmbas estas corporacões fizeram constar ao go
verno que uma pracn de mercado olli ser·ia uu 
maior inconvoniencio pur~1 a snlubridade dcstu 
capital. 

Nestas considerações oiJundou o nobre sennuor 
perfeitamente bem. l\.fas si o governo cruizer hoje 
ropõr ,o canal do Mangue cm seu antigo estado, 
isto ú, nas concliçues cm que se achava nntes do 
contrato do praça do mercado, prccisarií do 
quanti::t de ii3:000S, em quonto estú or<:odn. 

Permittirú o nobre seuador,portnnto,qne nesta 
pnrtc fttr•o um reparo. Quun!lo clisculi :uJui o 
ortnmcJÍto uo Imporia, S. Ex. achou c1ue :200:00015 
oram de mais Jlnra ns obros deste ministcrio: no 
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entretanto ó S.Ex. mesmo quem indica n neces
sidade de umn desposa, que o govero() nuo póde 
fazer, si ficar n verba respectiva reduzida áquelln 
quantia de 200:000~. Trntn-se no emtanto de umn 
obra reclamada pela hygieno, pela solubridnde 
publica, como reconhece o nobre senador. 

A S. Ex., portooto, peço que, de accõrdo com 
suas idéas, preste este serviço :l cidade, :í sun 
numerosa popuhH;;iio, mandando uma emenda ao 
trabalho da commissiio de ornamento do Senado, 
em rJue consigne a quantia áe 53:000,$ para que 
a quo la obra so f:11;a. 

No proposito, Sr. prcsiuonte, de não continuar 
a roubar o precioso tempo do Senado nesta 
sessãe, quo já vai bastante adiantada, passo a 
tomar em merecida attenciio as observações do 
honrado senador por Goyaz, e cemecnrei pela 
justificnçiio que S. Ex. procurou dar aõ seu voto 
om SCJ?arado, attinonte ao direito dos alimentos 
dos prmcipes. 

O honrado senador discutiu esta questiio, como 
costuma, com a proficiencia e habilidade que 
todos lhe reconhecem ha muitos nonos ; mas, na 
argumentuçiio, com que S. Ex. tratou de refutar 
a que tive a honra de apresentar aqui a primeira 
vez quê fallei, S. Ex. deixou de occupar-se com 
o nrt. 6. • da constituiç1io, essencial :l nossa con· 
troversin. 

Pelo art. 6.• dn constituiciio, é fóra de duvida 
o de toda e qualquer contróvorsio que os filhos 
do Sr. Duque de Snxc são brazileiros, por isso 
c1ue são tllhos de mãi brnzileirn o do pai ainda 
r1ue estrangeiro seja, nascidos no Brnzil. 

0 Sn. DANTAS:-Apoirido. 
0 Sn. ~HNISTRO DOIUl'ERIO :- Eu continú(l a 

pensar e n entender que o estatuto dn nacionnli· 
dnde dos príncipes dn Fnmilia Imperial não é o 
de umn Ict ordinnri~, é dn lei coNstitucional . 

Os Sns. DANTAS E JOÃO ALFRilDO :-Apoiado. 

0 Sn. MINISTRO DO bil'ERIO:-A COUStitUÍÇÜO é 
quem dá estatutos para n nacionalidade dos prin· 
cipes dn Fnmilin Imperial. 

Si o nobre senador aindu quizer tirar conse
quencia do principio dn lei de :1.860, desde que o 
combinm· com o nrt. 6.• da. constituição, verá 
que, mesmo pela lei de :1860, os filhos do Sr. Du· 
que de Snxe estão comprehendidos un excepção 
do urt. :1.. • dessa lei, que peço no Sr. presidente 
o oi.Jsciquio de me mandar trnzer. 

Emqunnto não leio o n1·t. I.• da lei de :1860, 
do inteiro nocôrdo e perfeita harmonia com o 
nrt. 6." du t•onstituiçiio, eu tenho ainda neces
sidade de chamar n nttonçiio do nobre senador 
para o urgumento que, com procedencin, doduzi 
dos nrts. H7 e H9 dn constituição. Ora, deter· 
t1Jinnndo o urt. :l:l9 que uenhum estrangeiro 
possa sucoodcr nn corõa do Brazil, e c nrt. U7 
que a linha collaternl possn succeder no throno, 
é claro C) ue, sendu successi veis á corôn os Jllhos 
do Sr. Duque de Snxe, cn~ vil·tude da disposi(.'ãO 
constitucional do nrt. :1.:17, e prohibindo o nrt. 
U9 quo qunlquor estrangeiro possa succeder nn 
corôo do Imperio do Brnzil; tanto pelo nrt. :1.:17, 
quanto pelo nrt. :119, os filhos do ~r. Duque de 
Snxe não são estrangeiros; siio bruzileiros natos, 
qtÍo podem succeder á corem do Brazilf c, como 
príncipes successiveis, com direito a n imentos •. 

A lei do i. • de Setembro de :1.860, no ort. 1. •, 
diz: 

• O direito q uc regula no Brazil o estado civil 
dos estrangeiros ahi residentes, som ser por ser
viço de sua J?-nção, poder:í ser tnmbem applicndo 
no estndo ctvtl dos filhos desses mesmos es· 
trnnl;íeiros nasciUos no Imperio, durante a mi
noriande sómente o sem prejuízo dn naciona· 
!idade reconhecida no art. 6. • da constituição., 

Os Olhos mesmo de estrangeiros nascidos nu 
Brazil não perdem sua nacíonnlidnde pela appli· 
cac;ão crue esta lei permitte se lhes faça do esta· 
tuto pessoal do pai durante a minoridade. 

Portanto, já se vê que o art. 6.• da consti· 
tuição· c o nrt. 1." da lei de W de Setembro de 
:1.860 consagram os direitos dos Jllhos do Sr. Du· 
que de Snxe a serem considerados brnzileiros. 

0 Sn. SrLVIlrnA DA MOTTA dá um aparte. 
O Su. :,fiNISTuo no IMl'Enw:-Pelo argumento 

subsequente apresentado pelo nobre sennàor de. 
que o Sr. Duque de Saxe muda poderia ter os di· 
reitos de cidadão brazileiro per ser vice-presi· 
dente do Conselho Naval, assim como por ter sido 
almirante da esquadra brazileh·a, não se prova 
que elle não possa ter amanhã o mesmo cn· 
rncter, que elle não possa servir de novo esses 
empregos, dos quaes se demittiu por vontade, e 
ninâa mais que seus filhos não sejam brazileiros. 

O Sn. SrLVEIRA DAl\IOTTA:-0 Sr. Conde ·d'Eu 
era marechal do exercito e precisou de uma lei 
que o naturalisasse. 

O Sn. ~UNISTno no lliPEnro:-Este argumento 
eu o trago por domais, porque para mim a na. 
cionalidnde dos filhos do Sr. Duque do Snxe 
está firmada pelos artigos da constituiçiio. 

Passarei agora, Sr. presidente, a occupnr-me 
dn ultima parte do discurso do honrado senador 
n quem respondo, sobre a camarn municipal ; e 
tomando por ponto de partida o omprostimo de · 
~,000:000;$ que pretende lev~n.tar n camara, 
cujo projecto est:l no Senado suJeito no parecer 
da commissão, eu direi que é J:!~ facto r.eal c 
comprovado que a camarn muntctpal . de longa 
data nunca prestou as contas que devm prestar, 
não só em virtude dn lei do 1. • de Outubro de 
:1.828, como dn lei do :1.8~0, c ultim:unente da lei 
de i8i'i:1. Todas essas disposições obrigam a cn
mnrn municipal n apresentar suas contas ao go· 
verno, e approvando-ns este, as sujoitnr á as· 
scmblén geral. 

Desde :l868. para cá, tomando este decennio, u 
camarn municipal não tem cumprido este dever, 
como era de neccssidn de que o Jlzesse, )lara que 
com essa tom adia de contas se pudesse suber do seus 
alcances, do sou deficit e justificnr-se uma medida 
dn ordem de um emprestimo do ~.000:000;,~000. 

Portanto, devo d1zer em syntl!ese ao nobr_:e 
son:ulor, quo· no gov:crno ou a 11>11m como._nu
ni~tro fallocem me1os e recursos para · JUl
g::lr dn procedencin do omprostimo ; desde que, 
pela falta e tomndin. de. contas, .niio posso. co
nhecer si sou tleficzt o esse, s1. a qunntw de 
4 ooo·OOO~ ó realmente necessar1n para fazer a 
c!unnrn "nmnicipnl fronte ils dividas de quo se 
diz oncrndn. 

0 Sn. SILVEIR•\ DA MOTTA:-Apoiado; muito 
bem. 
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O Sn. lUNISTno oobtr>Emo: -Tenho, Sr. prc- Allogou-se, é corto, que tendo jú havido uma 
~iclonto, respondido deS'Sa fórma nos clous dis- roformn constitucional, om quo t'ornm excluídos, 
<:ur~es ullimnmcnte profm·idos. E, tendo de cem- tanto o Senado, que dcixon do cooperar p::tr:1 ollo, 
l!luir, espero que o Senado, tomando em considc- como o poder meclorndor, com a sanc(,fle que lhe 
1'a91ío as observações quo llz sobre ns emendas competia ; ora mnterin voncicln, c nlíÓ mnis se 
oOcreci,las no orr;nmento do Imporia, proccderú podia dizer que o Senado devia intervir nesta 
com aquello critorio que todos lho reconhecem, reforma. • 
rtuo o Brnzil inteiro confessa, o confio no seu pa- E' s·JIJro isto, Sr. presidente, que 011 in~isti ; 
tt·iotismo pnra que habilite o governo com ·os. parecendo-me objecto do snmma grnvidnd!l o que 
meios de occorrer a toclns as despesas do sorvir;o ·de1•e ser e.>tnrlndo JlOr todos os homens de antori
puiJ!ico. Eu sou dnqucllcs que aceitam o con- dnde no pai?., sorprenrleu-mc que nnl.es deste 
se lho, quando leal o dado com pcsintoresse, de estudo, o noiJt•e presirlentc 'lo conselho Yiessc
qualqncr ponto que ollc vonlw, mndn mesmo elos nos nnnunciar que, ú vista do precedente, o 
meus ndversarios, porque ha certas q~1c_stões, lw Sonmlo nüo tinhn mnis que Yur nesta qucstüo ! 
certos Jogares cm. que governo e op\~OSituGl devem Estranho isto, Sr. prcsillonto, tanto mais, 
•)Slnr de hnrmoma; taes são o mo 110ramcnto dn quunLo a prudencia que caracterisa o nobre 
instrucção o da snudc publica, taes são tl(JUel!as presidente do nonsclllo, devia nconsellwl-o qno 
medidas indispensaveis para que o governo possa estn matorin precisava do nOI'OS c.sLtülos, de mais 
fnnceionar e desempenhar sua missão clentro do nlg-uma medita~ão, o· urro dal-n como voncidn, 
suas nttribuições lcgncs. o dizer-nos: Nãô tenclcs CJllO intervir nisto! 

Ainda mnis quando o nobre prcsiLlenle do con
selho· tem L:mtns vor.es der;lnrmlo que estn reforma 
é muito séria, que parn ella devo concorrer o es· 
pirito nacional, do um c outl"o pnrticlo (creio que 
::l. Ex. nlg·uma cousa tem avcntudo neste sentido), 
parece nüo haver do. sun pnrto a necossnrin pt·n· 
dcncia, quando sem mais exame S. Ex. nnuunein 
que nüo poderemos intervir mwucst1ío da reforma 

<!.l> Sll~ • ..:Ua~Uall~iibe :-Pedindo descnlpa 
ao Senado por ::linda umu vez voltará tribuna, 
promcLto Que procm·arci ser o mais breve pos
.<ivcl. 

Antes, ponlm, de cntrnr nas considerações 
que não pudo trner no conhecimento elo Senat.lo 
r1or falta do tempo, nn ullima vo:~ CJLle !'nllei, 
julgo do meu dever notar, sem querer ele modo 
algum ferir a susceptibilidade do nobre ministro, 
cruo eu, bem como outros membros do Senado, 
deviam os esperar que S. Ex. désse n incln algumas 
oxplicar;ões que promettou-nos. . 

!:i. Ex. promor.teu-nos, pmr exemplo, cxp!Icnr 
aindn os negocias relativos no chnmndo eonf1icto 
do presidente do Ce:m\ com a Relaeão do districto, 
•! entretanto, quando cspernvnmos ouvir o nobre 
ministro :\ este respeito, S. Ex. sentou-se sem 
11:1da dizer. 

Si nfio me fnliHl a memoria, S. Ex. com prorncL
tcu-so tambem a trazer ao conhecimento doSo
nat.lo o resultado das indagações q uc ti1•esso de 
l'azc1· sobro a pori·aria do vico- prosiüonLo do Arna
r.onas. Iv!as o discurso ''e S. Ex. pnrcccndo umn 
clospeclidn elo Sonndo, Ocnrcmos ip;ualmenw sem o 
·::umprimcnto dcstn promossa. 

O Sn. )l!N!S'f!IO oo I~ll'El\10 :-En satisfarei a 
V. Ex. 

O Sn. JAr.uAnmE:-Fcitns estas ligeiras ohscr
vuçõo~ voltnrni, nindn que stlmmnrinmcntc, ú 
•JU••stão de que nq ui mo occupci, n ()Ue diz t•os
peito n<> proJecto elo reforma •~onstiwcionnl. 
A~ eonsidurnr;õcs q no Oz sobro o nssumpto fo

rnm muito ligeiras, como ligoirns S01·ão ns 
que tonho de ruzor. 

Fiz sentit· no nobre mini;;tro n convoniencin, que 
mo parecialHIYor·,um <JUC os te projorto fo!<sc muito 
mcLiitntlo, e que o governo rlo 'modo alg't1m se 
mostt·a~se pre~suro;>o ern sun u iscn~sfio, pelos 
motivos que entüo ponclor()i. 

Agot·u nc,·csc(ln La roi q uc, q twndn [lnt•f'cc que 
ost:'1 no CSJlirito do todo~ os ponsndor·es, rruo a 
nossn constitni~üo, CJt'l:ltHlo ~1ntnrb:ou a sua 
refoi·mn, <:stnhelecenrlo os rne1os o os cnnnes 
eomp0.Lenlus paru clterrnt·-so n r,:so llm, ntio 
uxcl11 iu <.lo Jlln<lo :olgum·o Senado clo lúJ11nr pnrtu 
11csta l:!!l'o!'mu ; 1í nmn sorpreza p·ottmtlot·-sc tal 
cxcln,uo. 

E 

constitueionni . • 
Onde, pois, esta pruclencia, rruo tanto devia cn

ractorir.ar o cllcfo de mna sitLHtci:ío ; onde este os
pi rito conciliu to rio que o nollre ÍJr!:sidcntc do con
selho diz ser necessorio para confecr~üo de umn Jüi 
desta irnportnncia, qt1nndo cxelue-sii um ramo t~o 
importante do poder legislativo, como é o Sena· 
do, ele in turvir na lei? 

Onde existe este espirita conciliatorio, qu~n!le 
dnquclles bancos lovnn ton-se uma voz presti · 
giosa, como a do Sr. conselheiro Snraivn, dizendo 
cJue Jlara pro;nulgnc;ão do nmn lei dostng, era ne
ccssnria n nceôrdo intcrv·cn::üo de ::nnlJos os par
tidos, visto que se traLuvn ele tuna rofonnn que 
clevin ter lon:.:a ponnauencin, intl'rossnr ao Brnzil 
inteiro (), pot•innLo, a amb"s os pnrLidos? 

Ent1·etanto o uo!Jrc presidente elo conselho, ox
cltLL.l•Jo O St~nnlh'!, CüUlO (jUú diz: YÚS, CüllSt!tVtl· 
dot·es, não tendes que vct· nesta reforma. E' vcr
li::t(L•, JlOI')" factos se v•} que S. Ex., com o son 
go\'erno ó c rn·imeiro a nsso:lllwr por todo o Im
poria quo estamos no domínio rins paixü:~s. visto 
qnu continucmcnLe se vtl quo as rcclnmac;õos,nindn 
as mais bem fumlndus, por parlo llnquoll'es qne 
soJrrom injnRti<.'a~, por violaçtio de seus direito~, 
por: n fruc•·i:ío da r•cnsti Lnir:iio, s::io bald:v.las, o [,rO· 
vo,rtH> u:Jo" dü a.muno1· sotisfu•;1io, como (Jl).lllll diz: 
so1s un1 povo u pnrtc, o nosso governo u pnr:t o;-; 
nmig-o~, debald<) LenLnis u!JLer providencias, rlu
bnlde tentais o!Jtor deferimento ús vo::sas rccl:nnn· 
~~uos! 
• Pai~. s,mhot·os, lt•ainndo-sc !.lo uma lei desta or
d01n .. n~!o c·t':l os.ln n o_ccn~F'io I1H1is •)lJ!JUrtnnn de o 
governo rcvesttr .. s~J de tothi a prnclcndu c tt·at~ll· 
dc• mo,:tr-:.n· oo 11niz, por moi o LI c• set~~ :1rios,_que ~1,; 
llou1on:; eol!cJt::.tdos a tcstn d~' adrntnJstr~~~zlO,- nuo 
oiJstt•nLo lerem sahiLlo do saio cl•J um pnt·ti<ln. 
nuo linhmn [JOr fim cspeci:d dar ganho do r:nnsn" 
osso tnu·li!}q, tnns t~itn pt•otnuv(·J·. n ft.dicidw:I~ th: 
toun u u:l<;iio, t•ovolnudo-su dc~t'nrlo, como nqn(•i· 
los n fll.llllll n lei r;onnon a mi~silo llu t!istn!JUil' 
justiça, ig-nul n Lodos? 
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A despeito du todns cstns considet•nçõcs se diz no 
Senado: Vós niio tendes que intervir, JUt•S uiio so 
argumenta com n letra c espírito da constitui(;uo: 
sunplesmento allcga-so o precedente. 

Mas, Sr. presidente, ú pnt•a o fncte desse prece
dente que eu outcndo qno o Sunado c o puiz in, 
toiro dovc dirigil· u snuuttençiio. Como se t!CL1 os8o 
facto? Em IJUO época se realizou? 

O Sn. C.\NSAi'i~Io DE SJXIMDIÍ (prr.•stdcntc do con
.~etlta) :-Assi JJl JlZJJI"tlfll OS Olltl'OS. 

O Sn. J.\GU.\1\ffll~ :-Eis r•hi, o ncobro prcsiolent•: 
rlo conscllto con rcssn ! Nns prOJlt·i:~s reJJUiJI icn;: 
rcclnmn-se coutm scmclhnntc injllSti~u. c su do
clara fiLlO essa nüo ú a missfio dÚs govot·nos. Púdt;: 
pnrccer lJon n um pnrlido, mas d•J.IIllnlmm modo 
n julgará nssirn a nn((üo. 

0 Sn. CANSANSÃO PE SJXIllllÚ (l'residente do con
<ll:llto) :-Quando fOr occnsiiio de discutirmos a ro
formu eleitoral, eL1 darei a V. Ex. as rnzõos. 

·O Sn. JAau.uunm:-Eu já disse n V .. Ex. no 
meu ultimo discurso, de que este ú continua~:iio, 
que ningucm podcri:l me tnxnr de intJ·omcttido 
em tal negocio, nem tet· por impropria n occasiiio, 
desde que este ú o t.m·reno apropriado ás questões 
politicas, c nesta ses~iio ainda niio houve outt·a. 

O noJn·c prcs.iclento do conselho deve-se Jcmbrm· 
que quando tratou-se do pt•ojecto de J'espostn ú 
fal!n do lhrono, cm cujo debate podet·iam laes as
sumpt.os ser discutido~, por mms urna g-enerosi
dado elo Senado pt•rn com o govo!·no, a maioria 
n~o fJU!!- tomar tempo, o esse projecto passou sem 
dJSCUSSõ.IO. 

.Perdemos assim o ensejo 11arn discutir mnteria 
politica. 

AprcscntanJo-so esta qppOl'tnnidnde, ú possível 
que l1rJucmos anolhados, para servir-me de nma 
expressão hoje parlamentar? 

O Sn. C.\XSAXS.i:o DE SJNUJUIÍ (l't·csidente tlo con
selfto) :-A occnsiiio OJl!'fll"tuna sct•ú rruando vier 
essa refurma. 

O Sn. JAGLT.\num :-1\fns cu entendo que ú pre
ciso prepnrnr o pniz parn elln; entendo rJue o q-o
vcrno niío sm•;", pt•udentc prC~cipitando-n ; qnc dt•vc 
espernr do tempo qne se amainem as paixões, pat•a 
não hnvor estn oxnltroll~io IJUC os factos provocam 
todos os d ius. • 

O Sn. CAXS,\i\"S.\0 DE StXDWÚ (JII'Csidautc tlo cou
sclltoj tlti uu1 ap:u·te. 

O Sn. J.\GIJ.\IlJJlfl::- Qtwrois ainda mais, rJuando 
os mngistt·udos ulHlmn foragiLlos, qmludo os t.ri
bnnnos suo dosprcsligindo;;, quando o pod!lr exe
cutivo usurpa attl'ibukiios dos outros poderes? Ha 
mais fortes motivos i1arn cxaltn~•iio, quando os 
factos que alli se esmo dando, não tum outrn cxpli
cacão, siniio que os amigos pech1m c quo o gol'ot·no 
julg:a sompa·o tlcvm· ~ervil-os? · 
' Bu roconhcoo a ncccssidncle elo existirem purti
tlos de qtle saiam os governos, segundo a nossa 
fórnm polil.icn : mns niio 11osso admittir qno um 
governo so lev:lntc e diga: Estoü aqui pat·n servir 
o meu pnJ'li !lo. 

E' uma cloutt'Íllll rtne dovc ser repellidn, essn 
I)Ue p:•recc divitlit• o puiz ~m dnns n::tt•ucs, tllna 
do vencodnrc:s, outrn do) vencidos. Os nobres mi-
nistros podem ,Jizcr IJllC para ellcs ostn ú a vcr<ln
deirn doutl'inn. 

EL1 act·cdito f(L1C assirn pensem; mns n YCt'olnllc 
ú quo, )leio fncto do niio pertoncot• um ciJ;Hliio no 
J.l"l'llJlO dos Srs. ministt·os, fluo doixa de sot· lH':tzi
lcit·o c do tm· tlit•eilo ú distrilJuiçilo do justir;u. A 
rcg·t•n quo se JH"alica pres~ntcmontc m:mdn SS. 
EEx8. ruclwr us pot'tus n todos os íJL10 n1ío comnHlll· 
gam com cllcs, tt•atal-os com todo dosal!rimcntu 
atú que cl!cg·no a sua vez. 

V. lV 

Voltando ü IJuestflo da reforma constitncionnl. 
continnarei n pet·guntat• eu1 qnc tempo so pnssoú 
esse pt·ccedcnte? 

Em !Sa~. cm um tempo ile coavLllsiio, dopoi::: 
de consummada uma rllvolu()iiO, r(unndo as pni· 
xües se nclwV:.1n1 no n1nis ~nlJitlo grno de exallnção,. 
quando os poderes politicos não tinI mm lil't'O :; 
sua :JCf~üo. 

Foi_ "entiio IJU•l u cam:tt'a tios ol!lputailos, (jL1C 
excreta toda a tufluencin, tomou oss11 delilJCramio. 
Mas u preciso cstudnr o fJllll se passou enliiu, o vot' 
O!ldo se acllav·u o bom principio, u r11ziio csclnrc
CJdn. 

Xo meio dessa propt·ia cnmnt•a rtno cxclrlin o 
Sen:.H1o Je,·nnttlrarn-se as vozes nHlis prcslig·iosns 
para susteutot· fJLlll.niio se JlOdin JlXCluir o Senado 
de int~rvit· nn delibcrnoiío do lei t1ío imporl:mte: 
vozes msnspeitas, como n do St·. Costa Ferreira 
que foi depois membJ'O àcsw cas:• c fJlJO n Jtonrou 
com a sua illnstt·açiio, At·au_Jo Lima, depois 1\far
qLlez de Olindn, cidndfio muito impoJ·tautc que 
lll!lrrcu nos !Jt•_acos do ptu·tido li!Jcrnl, i\Iaciol 1\Ion
tcu·o, o at·cebtspo da JJ;dJia, Gou,:dvcs i\litrting, 
SoLum l\fartins c outt•os mcm!Jms iià cauwra tem
pararia se lcvantnr,lm I!Ontra o.~tn nstll·pnr~rro q11•~ 
S.:> queria fnze1· de um direito do Senado. • 

D'<lhi vü-se, segundo diz-nos a historia, que, si o 
precedente passou, nuo pnssou sem rccJama.-ão, 
que houve mesmo um protesto do Senado. QLICm 
pet·corJ·or as ~c tas dos trnbnl h os ucssa sessão, Jw de 
vl)r que, si o Scn~tclo se cut'\'ou, cmTon-seprotes
tando. 

. Comprchcnde-sc bem a razão JlOJ' que se curvou. 
Ftg-ut·avn no:•se tempo nm hom•)m de saudosa mc
n~'?t'ia, que _<lL'a, por rt$Sim dizer, o rei da opi
uwo: J!!\rartsto. 

It\l"cliztncnto pnm n IJoa causa :~rrncllc excel
lentl:l cidad1ío se mau i restou n rnvot· dos :td1•ersnrios 
do Sanado, por motivos que a historia rogistt·ou. 

Influente como era sob!'tl o governo da regencia, 
sua opini:io foi a que prcvnloécu; porque snlle-se 
fllLO cntüo f>C fullava cotlll'U um pt•rtido chamado 
lles/cmratloJ·, 'l'odos comprchendem n forra, quo 
om cet•lns occasiões Lõm cortns pnlavras pi·oprins 
pat•aa()ular as pnixões. 'l'inha havtdo uma revolução 
que dera cm l'tlSUitado a abdicaçfio do pt•imei•·o lm
pet·udot·. Os que eonconeram pnt'll eJJa n1ío po
dia tu vut' cout llons olhos um pnrtido Restaw·ador. 

Dosdo que se disse na cnmm·n dos dcputndos 
que os Restam·aclon•s estavnm ncnstellados no So
nntlo, c ostu crll:n·in todos os om!Jnra,os :i rcfot·mo, 
n paixiio do dia insur~rin-se, fiVnssalimdo a rt:lg-on
cia c o ministet·io, o eis nhi o que aJiual dortlognr 
a uma tal into!·prctaciio, a um tal precedente. 

Ptide osto prococliinto ter npplicociio ti tempo::: 
normuos? Ninguem dir:i que sun. • 

Eu, pois, insisto cm rlizct· fJLIC uma id1la dessa im- · 
portnucin, tuJ como u du loi qno uutorillnt' oos fu
turos elcilOI'CS a conferir aos dopntados o mau
dato pal'll n reforma constitLlcionnl, precisa d·~ 
toda culmn, de toda lll:tdm·t:'zn, de toda rcllcxiio, 
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c•mllm de toda pru<lcncin rrnc 1levo cnrncteri7.ar os O Sn. DANTAS :-E' uma rerormn capital. 
:tcto>' dos nobre~ ministros. 

A:;sim a discussiio desse negocio no presente O Sn. MENDES DE Ar.ME!DA :-E' pnnacéa. 
:mno é muito inconveniente, tmHo mais quanto, o sn. DANTAS :-A opposi~•ão ó sempre mali-
eumo jít mostrei, mesmo nessu 0utru reforma, ciosn. 
Jilhn (ias paixões do momento, niio ltonvo ossn 
so:ll'rcguidao. O projecto foi discntirlo nn outra O Sn .. LHmAUIIlE :-Um governo CJU<l deixou 
t•nmnrn cm :1831, c chegou no Senado sómcnto cm fnzet· a clcit:io, corno vimos, pelo systerna indirecto 
:1832. r.omo, pois, se mostra aetualmcntc, ent época·. cm J'eln()iiO :í nctnnl cnm:trn tempoJ•nrin; um go
rcgular, cssn soll'rcguid::io '? vcrn.'! que. deixou fazer a clei()iio nn p:.trtc cm que 

clln Ja é dtrectn, como se fez no Cenrá, dissolvendo 
.. O Sn. !~.\N't'.\S :-Melhor é dizer-se desde logo : nmn camara municipnl jú npprovadn pelo JIOder 
sun ou ntto. judicinrio, pnra sullslituil-a por outra no seu tu-

O Sn. JAGUAnl!lE :-Jti vejo fJUe o meu honrado lnnte, pnis, rrunnto n vcrcndoros c juizes de pnz, 
coflcgn niio nttcudCU :lO CJlW JlO!ldOl'Ci UCel"Cil da> I jit tClllOS Clll nossu Jcgislaf.•Üo a elei(;iiO clirectn, C O 
ei!'ClLmstnncins rruo se deram de lS:H-18:3~; niio resulta,] o é o qnc acabo de mostrar; um governo 
ern uma épol!n normal, conveniente ü vidn c ii que, estou certo, si fizer umn outrn cleiçiio, hn de 
mnrcha constitucional. fazei-a com n mesma cor e carimbo dn elei~iio 

l\fen nobre collcgn pl>dc conlcst:n· rrue nrJnelle feita o anno passado, plide appDilnr pura a olei6iío 
pcrioclc niio foi normal pnra a mnrchn pnrlnmen- di1·ectn, convencendo o pniz de que ella niio serít 
tar? 8. Ex. é mnito vcrsndo ua histori::~ pura que uma ficoiio'? 
mo :tffit•me que sim. Pois um tempo em que r~stn Que g-nrnntia temos de fJUC com este mesmo go
capilal Yi\"ClL estremecida entre nmotina~õus rli:t- vento essa e'ei~ão diruetn se ha de fazer de modo 
rias; cm que puzcram-sc ministerios niJnixo pelo que ufio vcmham sü.nentc os que forem designados 
gTito da popnluça; em rJLLC cslu vai no chefe do pelo g-overno? 
.Estudo, illlpüc-llw nm ministcrio c cllc por su.n Qncm nos diz que ns ]Jaixües niio continuariio n 
di..,.nidadc prefere nbdicnr ú ceder nessa imposi- impcrnr do mcstuo moclo e os comicios eleitornes 
.. rrô. se"'nindo-sc-lhe umn reg-cncia trinn sempre n1ío h1ío de ser n rcJ.lroducoiio do que temos visto? 
\·acillantc entre as mcsmns ng-itn<;:ões, que mnis o Qual é pois a garnntia da oleiçiio directn? 
nuli~ se nvolumnvnm diante do pltantasmn daRes- .ELl tremo diante do mecanismo dessa elciçiio, si 
taw·actTo. é uma época regular da historia pnrln- cl!a continLwr a fazer-se como ntó agora, a cujo 
menti"tr ? Acredito qnc uingncm poderú dizet· respeito sem discutir j:í estn quest::io, direi so-
<JUC sim. . . _ _ mente ~lg:umas p~lt!.vrn~ pc1· s1tmmrt qrtpftct. 

Si, pois, nessa epocn de ngtln~ao nao houve Adtnt~tltln n elC<((:Lo dtrecta,_ ncredJto flUJ o go-
prc~ssn, dou-se tempo no pensamento, pnra rcJle- vcrnü nu o tem ncnhumn v::. ri nhn de condno pura 
c ti r madnramente, como ú crue hoje se rruer pro- dizer ú nnçiío: •Vossos costumes do hoje em dinntc 
ceder de n;odo diverso? seriio ouwos, seriio pnros. • 

O Sn. DAXTAS:-Om·gumento é contra-produ
cento p~ra a conclusiio que V. Ex. quer tirur. 

O Sn . .L\auAmnE: -E' defeito de mitlha intelli
gcncin. O quu vejo é que apezar da agit::H.)iiO da
que !la úpocu, n q_ncstrro ern tão importante que os 
]n·oprios que dirtgium u obru, vendo que c lia seria 
desmorulizadu, ;;i pussus,;c por assim dizer solJ essa 
prcss1ío do nzorrague, entenderam rrue ora preciso 
pensar mndurumente e demorarnm a obra, pnra 
que opportunnmcnte sortisse efTeito. 

?.leu nobt·c collcgn JJCm vê que, si a reforma 
fosse arrancada sob a grita da populnoa, dias de
JlOis podia n mesma popul~((~ dizer: • Ponde nbaixo 
essa obra • c a obra cahma pelo mesmo modo 
por qun fôrn erguida. Acho qne isso é o que so 
quiz evitar; os membro,; das casas do parlamento 
devt:m ser rcvc:; tidos de toda a prudencin, cspo
ci::l!monto o;; que se assnnlllm nqui, dos quaes n 
lei e.xigiu, além do outros requisitos o da idade, 
que prcsuppüe certos eslmlos da vidn, certn ex
pcrioncin. E' [lois, minha convic~::io que meuat•gu· 
monto têm toiln n procodencia ; assim entendo pen
sando o mais dosupaixonndumontc que t! posstvel. 

O Sn. lh:srAs :-Si ha reforma já muito estu
dada ne;te· 1miz, t! essa. Tudo osttl preso n isso. 

O Sn. ;JAGUAnwE:-Desejo pnssnr !'t outra qLlestuo, 
entretanto o aparte do nobt•o scnudor como quo me 
o!Jri:,ta n dizer ainda algumas pnlnvras sobro a 
clciç!io directu. 

O Sn. Commu:-Noto que o nobre sotwtlor pela 
B(thin di~se : « Tudo cstú proso a isso. • 

Portanto, si o governo até mesmo niío se esforca 
pnrn !Hil'ificar esses costumes, visto que contilllia 
u tcndcncia do infringir n lei, dt:.sdo que trate-se 
de servir n amigos; estou no meu direito pen
sando quo os costnmes hão do ser os mesmos. 

Orn, com n pennnnencin dos mesmos costllmes 
von dizer ao nobre senador o meu pensamento n 
respeito do qua provnvelmenlo · ha de ncontecer. 

Estamos no habito de fazer olci~ões com as 
mnssns. Declaro que eu n1ío conheço bem o mc
cnnismo das elci~üos nestn cut·te, nunca nndci 
mottido ncllns; mns clns provincins entendo um 
pouco das pruticns dos partidos, porrruc as presen· 
cici. Von referir-me íts boas praticns, e n::io nos 
excessos. 

u modo de fnzcr n clcioiio 6 prepararem os cnba
listus, parn recepçiio dos votantes, casas que na 
minhn provincin chnmam-se qunrteis parn votan
tes; n1ío sei si no rosto do Imperio se chamam 
Lambem ussim. Os volnntcs so recolhem no cjnartol 
A ou ao qnartol n c Jlca entendido <rnc votam com 
o individuo CJLlO os dirige, com n cor politica que 
instnllou o quartel. 

Comprehcnde-se, pois, que d'ahi cm diante niío 
se espct·a mais liberclado de voto; o votante csttí 
jnngtdo t't chopn de qncm montou o quartel ... 

O Sn. D.\NTAS :-E cite escolheu um dos dons .•• 

O Sn .. TAGUAmnE ;-... niío hn mais esperança 
de poder divcrgit• de chapa. 

Orn, com esse habito, receio muito qne os qunr
teis levnntnclos pnrn os votantes de [lrimeiro grim, 
o sejnm igunlmcnto parn rccepçiio dos cJcitorc~ 

... 
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directos. Até ao presente o eleitor de 2. • gráu 
procuro. u caso. do um amigo pessoal, que nlgumns 
vezes succedc ser o.dversnrio politico, mantendo 
suo. liberdmle de voto; pe!n minhn parto ao menos· 
o.flnnço nos nobres srmadores que nus diiTercntes 
localidades onde residi, como mn"'istrarJo hospe
daram-se muitas vezes cm minha casa eleitores 
qu~ n1io oram mens co-rcligionarios; eram meus 
:tm1gos, procuravam mmhu caga e votuvnm em .. 
quem qucrinm; nunca lhes impuz pelo !neto de 
~ercm mens -l10spedes, que votassen{ comigo. 

1\fas, desde que esse habito de montnr quorteis 
paro. votantes passe tnmbem po.rn eleitores dire
ctos, duvido muito dn liberdade ele voto d'nhi em 
dinn te, e é muito do receia r-se que vamos ter uma 
depressão dn moralidade. 

obrigaç1io paro. com o meu partido hei de manter 
n minhnnutonomia." 

1\Ias por este novo systemn, si forem nrregimen
tndos em massa, porque os eleitores direcios, ou 
unicos não suo outra cousa mais do que massa elei
tornl, como sfio actuuJmonto as m:tssas populnre~, 
eJies niio terão liberdade. 

Isto r.lis-o por demais, Sr. presidente, por<(' te j:i 
flz sentir u primeirn vez c~ue fallei, n opinifio ife 
cscriptorcs jususpcitos, VISto que cite i um nulot• 
da dernocrncin conlcmporanea,o St·.Be:mre,que diz: 
• A eleit·iio di1·ectn só póde ter Jo:;ut· em pnizos 
nll1ito adiantados •, c ninguem''poderú considcn-ar 
este paiz muito adiantado, quando pelas nossns es
tntisticns se vê, que n m:Jiot· parte da nossa popu
lnçJo n1io sabe ler, o que equivale o.· dizer que a 
populaç1io é, cm sua maioria, composta do anal
pho.betos. 0 Sn. DANTAS :-N1io é de CSjlCrnr. 

O Sn. JAC:IJAUIDE :-Por ora com o corpo eleitoral 
ha umn tal ou qual liberdade; mas, quando houver 
uma só cl:,sse do vot:mtes, si v habito actual se 
estender nté elles, acredito que não hnverú espc-
"ro.nçn de liberdade de voto. · 

Haverú lutn, quem puder vencer no momento, 
vencer:í, como tem sido até hoje, mns n1io lw cs
JlCrnnr,n de que n livre escolha do merito possn 
prevnleccr. Portanto n eleição directo. vai trnzer 
uma depress1io no. mornlidado publica. 

O Sn. DANTAS :- Aindn nfio houve rcJ'ormn que 
n1io lr;,vnntassc contra si objecções como essa. 

O Sn. JAr::uAnrnE :-Mas esse abatimento cln mo
rnlicludo publica jú chegou no ponto em que 
aquillo que ern crime por nossas lei3, deixou de 
sel-o. Hn cm nosso codigo Ulll :n•tigo que diz: 
u QtlCm nl!icinr votos commette um crime, para o 
qual estão cs tnbolecidas as penas tu os e tues. • 

Entretanto n marcho. da dccndencin moral, em 
mnteria cl<Jitornl, tom influído sobre os costumes 
por tal fórma que, si nlguem se lembrusso de pro· 
cessar o. um individno pelo crime de cnbuln, se ex
porin a solft•cr pmencla nos runs. Deste modo n de
prcss1io, o abatimento elo. mornlido.cle publica, che
gou n ponto nté de que o que é um crime pelo 
codigo. cnhiu em desuso. Eu, pois, receio mnitn 
que nciuillo que jú est~ nos habites pura com o 
votante do primeiro gritu, posso. dat·-se tmnbem 
com o votnntc unico, quando passar n ser o elei
tor directo, c !lest'artc desappnrcç;.n de todo _algu"!n 
resto de mornltdnde flUI) ainda ho. em mntcrHI elet
·tornl. 

0 Sn: NUNES GONÇAI.YES :-l\fns noto V • li::x. CjltO 
os eleitores sendo apenas do um s-rúo, isto é n 
mesma co usn. 

O Sn. JAr::JJAniDE :-No systomn nntig-o os elei
tores et·nm menos numerosos, nüo rnzinm umn 
mnssn snjoiln a umn disciplino. quasi machinal; 
cspnllwv:im-so polns cnsns do seus amigos o vo
tav:ml llOm liberdade. 

Ao menos nunca vi ostn prnlicn t.!o serem distri
buidns nos eleitores secundnrios clwpas no pé 
da urnn, como se prntien infelizmente c por do
gradaç1io do systomn com os vótnntes do primeiro 
gr:.ío. 

0 Sn. NUNES GOXÇA!NilS dÜ um npnrte. 
O Sn, J.\r::UAl\IDE :-1\fns, senhores, os ele i toros 

ornm homens do certa ]J0Siçüo que dizi:1m : « Vo
tnrei cm quem quizor. Qualquer quo sojn nminhu 

Ora, n mosso. de uma n:t(.l1iO nestas circlllnstancias 
está no caso de conhecer os lwmens distinctos do 
seu paiz pura elegel-os '? · . 

N_!ío os conl~e!?.endo, os ele) tores d_ircctos n1io po
doruo votai' smao em homens qunst unnlplldbeto~ 
como clles, ou hão do sujeitar-se n _quem lhes de
signe o candidato ú eleger, e este é o caso da chapa 
ou dn eleição por maxurradn. 

Ar~tualmente isto não acontece, porque no sys
tema de dons grilos o homem int!Hramente igno
rante votn nos seus amigos mais importantes da 
Iocnlidnde e ostes como lJOSsuem mais alg·uma ii
lustração, podem estar no caso de conhecer ns pes
sons mui~ habilitadas para a representação na
cionnl. 

Nilo sou pois, em principio, inimigo do. eloie1io di
recta, sou il>imigo sim do. preteno;:ão dos que qÔerem 
uma couso por ot·n inexequível entre nós, como é 
o. eleiç1io d.!;! urn só g_r:.ío, o~1quanto o.. intelJigencio. 
nacional nuo fôr mutto muts esclarec1dn. 

Ponha-se o governo it testa da instrucç1io do 
po.iz do mnneirn que se possa dizer que todo o ci
dadão lJrnzilcit·o subo ler, tem tu! ou qual intelli
gencia _para le_r os jornaes e conhe~.:er. QS h:mwns 
notnvots do ptllz,e e11tuo t1·ute-so da cleto;:uo du·ectn, 
porqne cntiio sorti cousa fJOssil'el. Em•runn to niio 
houver isto, senhores, a eleição directa sorú uma 
far<'n que lm de crnpeiorar o estado de cousas, 
j}OI:qno dít o direito de voto a um hom!lm que n5o 
conhece os seus concidadãos mais no caso de exer
cer os elevados cargos de depntado o senador o 
regente, o por conseg-uinte hn do votar !is cegas 
nos nomes que lhe forem impostos: isto serit antes 
um mal do qtte um bem. 

0 Sn. NUNES GONÇALVES dú um aparte. 

O Sn. JAauAnrDE:- Isto traz a quest1io do couso 
e do desenvolvimento intollectnuJ, de quo j1í me 
occupei aqui, apoia do na opiviiio de um escriptor 
da democracin con<empomnon. 1110strando que era 
um perigo collocar um povo do t•epente diante de 
uma iustitui!.'ão Jlllrn o. qual nfóo·estú propnrndo. 

Para exemplo ahi estú n Turq uin, onde· por in
tervon91io das potencias, que untos·d!! guerrn com 
a Russ1n, pretonder:1m ovHnJ -a, medwnto n ndo
pç1io do umn constituiçiio, que cfl"octivamcntc J'oi 
nceita, clnudo !ÍfJnelln nnçfio nmn reprcsentn"iío na
cionnl ; mns qual foi o rosu!tndo dcssn innevnr1io? 
Lú ostil um governo t1io dospolico como d'nntes, 
do nndo. valeu dar-se úrJuello povo uma consti. 
tui~üo. 
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3M ANNAES DO SENADO. 

E por rJUO? Sem duvidn porque ct•a inclispensn· 
1'cl pt'C)lnrnr o povo pnrn essa ·tl·nnsi()fiO. 

E' portanto c\•idontc qu.c umn nn(.'•io precisa do 
umn t•pocn do Jli'CJl:•ro JWI'U podot' passar d•J um n 
OUtro S\'StOtn:l. . . 

pois que hOU\'0 tempo cm que estas nações qut
hoJe Jlorosccm cm primeirn ordem nn Enropn, nüo· 
se nchavnrn mais ndinntnclns do CJUC Portugal. 

Fnlld, St•. IJI'I~Sillcutc, nn necessidade, an tos de 
ludo, de mot•:Jii?.:il' n .n:wfio, corno n primoirn rc· 
J'OI'Illtl de fJ UC CJlll llOCCSSitn nflm de CJUO COill ta) 
fnndumrmto alguma v:mlrigcm so possn c~perlll' dn 
uovn refot•mn. 

Eu me reliro n esses tempos das descobertas 
. em que vejo que n Inglaterra, pniz tüo adinntado 
hoJe, 11ão cstn'/n ndinnte ele Portugal. 

E, clit·ci mais, que a Inglntcrrn, que hoJe tanto 
lloreseo entre as nnções, no tempo em que Portugnl 
já ~e cli~tinguin por acções heroicns no Oriente c: 
nn proprin Europa, dava ele sua civilisação um 
docruncnto po:JCo lisongciro dessa civilisnçüo .• 
como o q uo resultn elo facto que pnsso a expô!". 

Sem isto me pnrccc fJllC é m::d lwr cm forro fl'io. 
A mcsmn citnçiio que fiz :1qni elo cscripto~ :1 

quem'' referi, tinha um t.rccl10 a cs!e J·e~pe1to, 
lorn::mdo s:ilicnto ns mudnn(:ns continuo~ qnc 
honvo em faYor do elemê•nto democral it.•o cm Ho111a. 
1J toflavin n clecnrlencin nn mornlidmlc contiiHtC•U 
~lé no de~appnrct:imento do imperio rornnno. 

O lrc>cho qnc li aqui c ns ponclcrnt•ües quo fiz 
\'Crsttv::tm so!Jrc o exame c n compnraçãll de dons 
períodos, em um dos IJtWCS ~cm lHI\'Or nind:• 
muitns instiluif;ões liberaes, havia com tudo g'I"ancle 
somnu1 de libcrdnclr! prntir:n.: no pus~o qnc no outro, 
:~pcz:.u· de hnvct• ns melhores le1s prom ulgudns 
narn Jll'Otecciio dlls libertlnrles llltlllicas,lflvantou-sc 
Õ JlCI'IÜli'OtÚuu ;;ot·vilismo se.enlut·. . . 

Os purioclos comiHll't~dos furt~m os d:1 lllJlne!_ICitl 
o succ•!ssiió de Cincim1to com o fla donunar.•::o c 
succes~iio de Svlln. Ao primeiro succede n libct·· 
da de ; ao seg-unrlo o servilismo. . _ 

Pois bem. senhores, quando os elTeltos tao OJl· 
JlO~tos rcsullttntcs daqucl11!S dous períodos siio de
vidos só c exclusivamente ú dill'ercn~a dos •:ostu
mes, que reinavam cm um c outro, duvo insistir 
neste ponto. pedindo no g-overno que quando mes
mo niio ql1eira al.mnllonat· esta sua rcfot·nw que
l'idn, ni10 se csrJucçn ao mouo~ deste ,01,ttro de\;cr 
do govarno-procm•:,r plnntar no E~!'Il'llo publlÇO 
certa mornlidmlc, levnnt:Jr n n:u;::1o desse a!Jall· 
monto que pn~·ecc qnerut· lcvnl ·n ao abysmo. _ 

O governo nwis do que ett deve subCI' quacs s"o 
os meios a cmpt'Cg"llr ::111111 de fazer cessar .estator
rente desmor:1lizaclora que amea(;t!;llOS ~t!J do des
npparecimento do mappn dus nnout:s, st tsto con
tinun.· ·mas nos log·isladorcs cnmprmdo ao menos 
õnclicm.' ::tln·um meio, nfio se me leve a mal que 
(lin·n que umu flns primeiras cousns que o .governo 
UCSlC pai?. eleve J'uzer, é ac::tllllr., pelos meiOS ::t 5011 
::alcance, com cssns tcndcncins, rtne, cotiiO urna os
'Jeci'~ de rnodtt, se clesonyol\•cul om nosso pntz pnr::t 
.) fnnccionalismo publico. 

l\luitcs motos válidos qne podori:u.n ::pplicnr_.sc 
~orn muito nwior proveito pessoal ns Htdustt·ws, 
lle que o paiz tanto precisu, m:rnncnrn.-~ç destns 
oela uttrncr•ão dos cm[lt'C"'O> prthilcos: Yttl n1sso um 
.~'omer:n do 'pen·ersfio do cnt•nctel' naeion!il. . 

O ,.,.·o,·orno nlio dcvin alimentar tnl tcndoncw, ao 
.~onu>;;,rio com·iria fltlC lhe oppLl?.essc dirjncs, jü 
por si, j:í por ontrc.s mui o~ a seu nlcnncc, tncs co.mo 
,,elos sons nmigos. pela JU't[lt'ensn, pela J!I'Cdl~ll, 
•:h::unando cm ~on nuxilio n relig-iüo, qnu 1ufcl1z· 
.nenlú ti nl'slc pniz !fio dcscuidncla, c ~~Himnud'? c 
.;orcamlo do honras as carreiras induslrwcs; tllCIJ?S 
:.·stos sem os qnnos niio se poilcrú lcvanlnr o csrn· 
i'ilo puiJ!ico, ,i:'• liio nmorlcoido entre nli.~. . .. 

l~ nem se dig·n, ~nnhores, que ·1slo " ~Jlc1lu tlu 
''t•nqnczt\ nnr:ionul, CJI>O tuuila1110S rcccllldo corno 
'IOI'II,ntm do nossos·pats. . .. 

Nus dosccnt.lcmo:; dos portuguezcs c ctt nciOfltlo 
•1UO OS jJOl'lllg'llCZI!S [lljtlcrn tor Ol'g'U)hO ~ll', 1101' 
:dgum tempo, l~t·on~ llgurnd~ 1,1n l!tslorJ_u como 
,tm poro Ynrond, torto e, !lu·et ntc•, mlwnlurlo, 

Eu me recordo, por exemplo. de um homem qu1:.. 
na opini~o de nlgnns historindo!"es nüo foi outr:. 
consn mni~ do que um famoso pi1·nt.n, Drake, o. 
fJtWI além do outras deprcdar·ões l'eitns no mar, 
lomou de nssalto e saqncoi1 nlgumas cidades 
dn Amcricn ITcspnnllO!a, e sctulo pot· toes fnoanhns 
nprccindo pelo g-overno clnrtuelln na()fio, como um 
grnnde mal'inheiro, foi nomenclo nlmirnntc ela es· 
qnnclrn ing-lczn, o que demonstra que nrJnelle povo 
nc.hnvn·se ainda cm grande ntrazo, não tinha o
ndinnlnmcnto, :.i que depois chegou, no ponto cle.scr 
hoje considerado como uma dns primeiras noçõe~ 
elo muntlo. 

Si, pois, os portuguczes nesse tempo faziam um 
papel notr,vcl no lado de outt·os povo~. nós que 
descendemos delles, elevemos ncrcr.litm· que o es
pil'ito nncional,por essa hcran(;a que tivemos, não 
estú morto, cm virtude ela. mest)1a hcrnn(;n. Si 
alguma cou~a fnz parecer 1sso, u nntm•ulmente a 
ft•oqueza do governo, é a !'alta do emprego de 
ml!ios com·cnicntcs pnrn dar no caractrJr nacional 
a vigoro~a tcmpurn, ele que é susccpti\·el. 

Procuro, pois, o governo pôr cm campo os meios 
ao seu alcnnce e n nn(;fio hn do elevar-se como se 
elcvamm otllras fJUC ho.ie b!'Íllunn. 

l'ifas o que vemos? O governo 13 o primeiro a 
cntt·cter essa p~ix~o do ftiuccionnlismo,pnixiio que 
nos Jw elo mntar. Niio precisamos ele tantos em
pregados puhlicos; p:·e~i;:a:nos (lí'l bons lnvrndo
res, de bons artistas. 

En tt·etnnto o g<'Ycrno niio se occupa 1Jis to, o 
qunn.lo nfio vejo campo mais digno de sun attcn
c:ITo !lo qnc esse, olle trnla do fazer uma rcformu, 
Ílttc, desculpem os nobres ministros, julgo insigni
licante,"JlOI'fjtto consiste simplesmente cm mudar 
o modo do YOtm·, passando de 2 gr:'ti:ls para :1 ; nfio 
é po1·t:ullo uma ml'ormn not:Jvel, nem podia mesmo 
merecer as honra~ ele um pt·ogrmntna umn cousn 
liio pcqnenn: o admira-me que homens de t:1lcnto 
o da orcl,em elos nobres ministros cntretcnham·sc 
com essa questão o d~m-lho essa impo1·tnncia. 

Yoltnuclo ó dccndencin de costumes, a e8se fnnc
cionnlismo q no nos mntta, não v um os nobres mi· 
ni~tros CJUC 1) umn inllccencia virem d:ts provin
ci:ts tontos prctcndcnte5 constuntcmontc purn 
nqui, domor:mllo-sc na côrte, G, 8 mozos e um 
:mno, ntt•az da um emprego ... 

O Sn. C,u;s.u;s:to nE SINI)IIIÚ (prt•sidonto do con
sellln) :-Nüo tomos cmprcg·os pm·a todos. 

o Sn. üauAnmr.: :-En estou Justmnontc dizendo 
rJnc o goveruo dcYo clesrmganal·os immccliata· 
mente, o ovitnr o,l'ncto que nssignnlo, <lo um modo 
muito simples, declarando nos pretondon!QS que 
vêm :i <:ôrtu: Em qunnto aqui estiverem, 11110 Vim 
closJlnclio. Ji:stou certo de qno, procedendo nss1m, 
os nobres ministros fnrinm muito IJOl1l, 

Al!cmlnm SS. EE~:s. no qLw ~c possn, por oxcm-
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p~o, nn ropnrti~l'io n~ilitm·. ~IIi felizmol}t~ nin~~ I Quem vai ú rua do Ouvidor e vê um certo "ru 
x;t!IO PÇllOtrou O hllbltO. cl_o VlrOm ÇIS Dlllltnro_!! a nproximnndO·Se de)Je e indagando quem siíopg~ 
curte li"!_Commodm· os rnm1stros, pedmdo rcmo~mo, que o formam snbe Jono que s'io protend 1 : 
promoou~, ou ontr!IS vnnt~g;cns:. Se':in uma cousn siío dous ou t~cs homo1fs conver'sando sobr~ns~~s 
dcpJ?r:n ol, ump msubOJ d~naça?•. SI tnl acento· pretenoõcs, lamentando sua triste sorte e calou· 
cesse, o Deu.s l1vre o nob1 o lllllllstro dn guerJ•n laudo moi os de comiJnto pnrn conso"uir 0 q 
q_uo_tnl ~ratwn. se ostnbcloçn, porque m.tt~o n dis· deseJam! o ~" 
~!Pimn ~wo .torw n.enllum valor, ou 9 mlll.tstro se· E' uma r.ottsn t1•iste o deploravel, que o governo' 
lln o pr101C1ro a d1zor :-0 senhor to um msubor· anima poJ•quc não tem força de descontentaram· 
di.nndo,_ deixou o seu Jogar pn_rn. mo vil: pedit• umn gos; J1iio é deste modo que se govel"lla. I· 
ptomoouo, qunndo cu .!:ou o .JUIZ o hct de fnzcl-n Outra cousa, senhores pnra n qunl chamo n 
qun_ndo ci)O~nr :1 occns1ao. nttcn11iio do n-overno e espécinlmente do nobre m·. 
• ~~ os mmtstros dns outras pa,;tas pt•ocodcsscm uistró da fazõ'nda, porque é negocio que corre pe~a 

a.s1m.... sua pastu, vem a ser as loterins. 
O Sn. CANS.\Xs:\o DE Sr:.a~mú (pl·csidanla dG cousc· 

lllo) :-Procedem. 

O Sn .. f.\GUAnwE:-A pt•nticn mo::tra o c.lnt1·ario. 
Note·so que não faca nisto censura aos ministros 
nctoaes: ruço_ n todos. E' uma prnticu dcplornl'el, 
qLlfl estu no 1ntere>sso de todos acabar. 

Quem vni :í secretaria dn justiça em din do ·au· 
diencin, volln com o COI'a~•ão compung-ido do ver o 
grande numero de pretendentes dns provincins, 
11ue se demoram ncst~ côrte o fJl•ú to !:i 1·ão d L1ran to 
muitos mezcs. 

Ha muitos nnnos cDnhcci um pretendente que 
demorou-se cinco annos aqui até ser juiz do di· 
reito. Dizin·se que ello se tiuha formado na arto 
do pretendente c só faltnva·lhc defender thcse 
parn tomar borla· c capello. Foi ,juiz de direito 
quundo :10nbou seu qnmto anno de curso ria arte 
do pretendente; n tenacidade r.leu-lhe bom resnl· 
ta do (t·iso). 

1\Ins comprclJCndo-sc que isto ú doploravel c eu 
mo lembro da hon praticn de um ministro, cuJo 
nome niio posso recordar sem saudades. o Sr. Vis· 
conde de ltabornhy, quo declarou positil"amonte a 
um pt•ctnndentc fJUO voltasse pora sua pJ•ovincin, 
porfJUC emqunnLo constasse que e!lo se achav:t 
nqtu, não tinh:t despacho. E' uma pratica dignn 
<lo imitar-se para acnhnr com esse systema. 

Dt"pois, senhores, essa pratica mata as clisposi· 
oü.es lcgaes, pois que está ne espirita do nossas 
lc1s que parn os empregos scrtJO nomc:Jdos os ho· 

· mens do merecimento. 

l'ois nfio ·crn tempo de acabar com esse cancro 
social? Quando as nações mais adiantadas têm acn· 
baclo com as loterias, hn do o Drazil mantel-as· c 
até p_nrccondo fazer dolln~ seu pcdest:~l, porque hn 
loLcrws para obra~, para Isto o para aquillo? •.. 

Quando esta corte agitou-se durante aJn-uns 
mezes com n celebro questüo do thesoureiro" das 
loterias, questão que tanto deu que fallnr de si c 
que ató preoccupou os ll"ibunacs do paiz, provan· 
do-se entiio fJUC o mal das Jotorins vinha de lon"'e 
que o atrnzo ou l'aiJencia do thesoureiro om qu8s~ 
tão d~tnva de muitos annos anteriores, porque 
seus nntcecssorcs tinham morrido cm estado de 
fallencia, sendo esta occultacla- so!J a reSllonsabili
dade dos successores; quando tratou-se desse de· 
ploravel negocio, dcsvondanclo-so tnntns cousas 
verg-onhos:1S que cercavam essa instituição; pensei 
r1ue Ludo ISso ao menos déssc em resultado aca
bar-se com as loterias. . 

:r.Jas o que vimos 'i' O proprio ministro que pn· 
rcccu fulminar o thesouroiro, logo cnhiu em con· 
tradicoão, elevando n porcentagem do successor 
uomendo por S. Ex. o por conserjucncia reconho· 
çen~o que a do antecessor e1·a pcqucnn c po·r isso 
JUStificando do corto modo sun fn!Joncia 011 atrazo. 

I'ersuadia·mo que, depois de discnssües tiio ver· 
gonhosas, o governo se convencesse de que.ern 
de necessidade acabar com esse cancro social, as 
loterias, cnncro que entretem um gt•ande numero 
elo moços o de velhos, qne em vez do se occuparem 
com cousas utcis, levam o tempo n nnmmrar os 
1\:iosques e outras casas de venda de bilhetes, a 
fazer estudos o combinações sobro numoros ; es· 
tudos e contbinn~ües quo niío tem outro intuito, 
siniio o do descobrir meios de illndil• aos incautos 
c no JllliJlico. 

Ul[ Sn. s"X.\DOn : -Isto é com o Sr. ministro da 
fazcndn. 

Em relnçii., aos bnchnrcis formados cm direito 
J"ecordo-mo do que nos cstnttttos antigos c niio sei 
si aindn nos actuacs, mnndnvn-sc que o director 
•mvinssc no govo1·no umn lista dos l)lO~•os qno se 
fm·mavam annualmcntc, com cortas mlormar,ües. 
Seguramente essns informar;ües clOI'inm ser 'pnra 
os ministros conhccorom ns qnnlidndes o mereci· 
montas dn ma teria prima so!Jrc n qunl tivessem de O Sn. JAGU.\111111': : -E' ao Sr. ministro d:t fn· 
l'tlzcr obrn. zonda que mo dit•ijo. 

A JC'i ninda mais exige, cm relaoão ·nos cnrgos S. Ex., em cujas hnbilitaçõos muito confio, me 
uc justir•n, que os presidentes llo prol'incin man· fnní grande honrn si attender a estas considerações 
dcrit nnnnnJmcnto 1i respectiva secrelarin informa· e procurm· tomm· nlguma providencia, quo cs· 
r•õcs sobre os mo~os fJI10 scn·om nos primeiros tanque osta fonte do maios. As lotorins nos matam. 
ii'1·t".os dn mngistrntura. o s A • c ( · · . l " - 1 ) · Pois, tendo o gol'crno om st1ns mlios essns infor· , ~ n. FFONS?. ELsa uumst1 o ta 1 a-cm a : -
lllMüos, porfjno.não l'll/. Obl'as JlOI' cllns 'i' JlOI"f[Ue Estamos tlo porlolto nncôrdo. 
lw (te consentir que venha into1·pôr-so o empenho, O Sn. JAGUARJDE : -Niio preciso citar autoridn· 
o espirito rlc interesse pnrticulnr. n prcssiio elos dos, nws si rtnizoi'Cm, nJuntnrci n de .Toão Baptista 
pcdirlos o 1111imn essas protOill,;ões dim·ius quu Say, cuja opmiiío ó muito snbidn; o qual dizia que 
surgem elo todas ns provmcins, enchendo n curte os Jo;risludoros que votnm lutorins, votam tantos 
do Jli'Otemlen tos í' .E o quo t'• a indu pcior, J.>l'l.'torindo suicídios, tnntos roubos, tnntos assassinatos, qunn· 
o vo1·clmlciro Juorccimento, fJllC ropollo o cmprog·o tos s~o arruollos a que ellas derem causa. 
do tncs meios. o rloixa-so Jlclll' cm sua loonlillu(fo, E' uma Yordaclo, nós snbomos qunnto3 vlcios, 
tlndo mnitns yrzcs é ctOI'Jwmon to esquecido ! . qunn tos crimes, procedem desta origem. 
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Eu, pois enxergo nellns um dos muitos meios 
de cori·upção quo nbatem a nossa nacionalidade, 
pnru cujo levantamento é neccssario br1wo forte c 
vontade tenaz ; do contrario isto vai :i osphuco
la~·-se. 

O Sn. BAnÃo DE Co-rEGIPE:-l\Ins não fnr.1 oppo
sioüo aos pl·otcndcntes, fa<:n-a ao governo·. . 

O Sn. JAGUAUJnE :- O meu nobre co!logn o amigo 
demonstrn com o seu apurto que a opposicão que 
eu faço nãC? ~ cnlculndn ; qnando mo JovaiÍto pnrn 
fazer opposiçao, posso estar em erro, mas é conven
cido do que aquillo .lJUO ou censuro, merece a 
censura que faço, o c neste pon·;o que ou tenho 
queixa dos nobres nli'nisLI·os, os qunes cm vez de 
receberem minhns observnouos como verdadeiro 
auxilio tí administra()ãO, it·ritnm-se o tratnm de dar 
ao seu delegndo cm minhn pro,•incia novas nni
maeucs para proscguir cm sua marcha de parciali
dades e despertlicios. 

E' assim que a primeira vez que levantci-m.e 
pnra pedit· providencias contra os autores de uma 
atroz cnrnilieina havida no Ceará, o qu.o tenho 
visto é que os protectores dos que perpetraram 
aquelle grande crime, goznm de todos os favores 
da administração, no pns5o que o chefe da família 
sacril1cnda e um ülho, unicos membros della que 
escnparam ::10 furor dos cannibnes, continuam a 
sofTrer toda sorte do porsegui!,'ão ! 

Deste procedimento do governo em rcla~ão a este 
grauclo crime, e a outro~ factos do que ·aqui me 
tenho occupado, chegue1 mesmo a convencer-me 
de que minhn solicitnde em rcclamnr providencias, 
em vez do nttrahil-as em favor das victimns, :lP:· 
~::r<~vava-lhes a sorte; d'ahi provoiu meu proposito 
ae completa abstençiio, quanto aos negocias da 
provincin, que represento. · 

Fique no governo toda inteira a glorin de trntnr 
assim n um representante da na~'iío I 

0 Sn. AFFONSO CELSO (minist!'O da {a:::cntla.) ; -
V. Ex. h::t de anual se convencer que tomamos 
cm muita considernção as suas informncucs. 

O Sn. JAGUAUIDE:- Eu o que vejo ó que, em 
consequencin do procedimento que aqui tenho 
tido, o deleg·ado do governo em minha província, 
contra o qunl niío tenho nenhuma indisposi~iío, 
aculou contra mim sua Inatilhn, que diz dn minhn 
pêssoa e de meu proccGlimonto, como senador, 
borrares nas columnas do jornal official da pro
vinciu, do qual rl principal redactor o proprio prc
sitlonte. 

St·. presidente, pedindo ao Sen:~clo desculpa da 
digressão, u qtle involuntnriumente fui levat.!o, 
um ultimo pensamento cmittirci sobro loterins, c 
é que no din cm que ellns nuo existirem mais, 
dosappareccrú tambem um dos entretenimentos 
de milhares de ociosos, que vivem em tomo dos 
J;;iosqucs e das casas que vendem bilhetes; ellcs 
não achando mnis tal üntretenimonto procurnrão 
occupar-so em outros mistéres, e nuturalmenlo o 
paiz J•ico de recursos, poder:.i ofi'crocer algum, cm 
que esses individuas empreguem n sua nctividado. 
Portanto, além dos outros bononcios, a suppressüo 
das Jotel'ins trarü mais este. 

Agora, Sr. presidente, vou occupnr-mo com um 
nssnrnpto todo politico, pcrgnn tondo aos nobres 
ministros, si ntluollos principio~ que fornm aqui 
proclamados pc o finado Zncnrins om rolnçiío ús 
candidnttlrns senatoriacs dos mini~tros, nüo são os 
mesmos que o governo actual deva mnntm·, ou si 

o governo rcnuncin ossos principias tiío eloquen
temente prógados por nquello nosso ex-col!en-a de 
saudosa memoria. Quero referir-me ú candid'àturn 
do que se falia do Sr. ministro da )ustiça. • 

Nfío contesto o não eontostarci jmn::~is os dotes 
intellectuaes do Sr. ministro da .i ustiça ao con
trario, os reconheço c confesso; mas a . verdade (o 
q_ue o Sr. Zncarias, voz ali :is nutorizadn dissÓ 
que julgava inconveniente toda e qualque'r can
clidaturn ministel'ial, desde que o ministro can
didato não tenha em seu favor o precedente de 
ter sido ele i to deputndo peh1· pl'OVincia du caudi· 
dntu~a, nntes de ser mini~trp, e me P.nre~e c1ue a 
cand1dntura do actual m1n1stro da JUStiÇ3 cst(1 
cxnct:lmente nn bypothcse cm c1nc o Sr. Zncnrins 
a exclue: E' vcrdnde que o nobre ministro ó 
deputado pe1t1 Jll'OI'incia de Minas, mas foi eleito 
depois do ser ministro : e, pois, niío ó urnn ó(eiçiío 
que possa ser invocadn como precedente para au
torizar n eleição senatorial. Tenho aqui os dis
cursos do Sr. Zacarias, mns creio que basta re
ferir-mo a eJ.Ios e não preciso !Ur. Diz ellc que 
nenhum homem neste paiz teve mais merecimento 
do que o Sr. Nuhuco, c o Sr. Nabuco sendo mi
nistro e havendo uma vagn do senador Jlcln Bnhia 
d'ondc era filho .... 

O Sn. BARÃo oE Co'l'EGIPE:·-Isto são cousas pin-
tndas de certo. 

O Sn . .TAGUAniDE :-Mns é a verdade. 
O Sn. BARÃO DE CoTEGIPE:- Ora deixe J:í. 
O Sn. lAGI!AnmE:-M:~s o nobre senador permittn 

que eu contmuo. 
O Sn. BAnÃo DB CoTEGIPE :-Permitto, mas per

mitia tnmhern o meu aparte. O que não pódc ser 
dá-se por amor de Deus. 

O Sn . .T.\GUA!1IDE :- Comprehcndc o nobre se
nado!' que quando fa()o uso deste argumento é 
bnseado no prestigio quil o Sr. Zacarias exeréia 
sobre seu pnrrido, o por me pnrecer que sua au
toridade deve merecer :Jinlln alguma cousa; quero 
tornar saliente o hom principio sustentado por 
aquelle nosso finndo collega ; dizia elle que J,Ja
vendo uma vap;a de senador pela Bahia, o Sr. Na
buco, sendo ministro, não se ntroveu ou antes ra
cusOll apresentar-se candidato ; que nesse tempo 
uma m5o poderosa como era n do Sr. 1\Iarqucz de 
Purnnú, entüo ministro com o Sr. Nnbuco, decla
rou a este quo havia ele sustentnr a sun candidn
tnrn, porém que o Sr. NnJJUco levado pelo escru
pulo de sol' ministro, niío se apresentou; e isto 
acrescenta o Sr. Zacnrios, serviu-lhe de muito' 
porque depoie nprcsontando·so eandidnto por' 
aquella pJ•ovincin, em uma outra vap:n, como já 
tinha essa recommendnçiío para a corem, foi log"' 
escolhido. 

Huccio que cm minhas rcforcncius no Sr. Zn
carins, suu pensamento não sojn bern apanhado, 
e por isso resolvo-mo a 1~1· nlguns trochog de um 
seu discurso profe1·ido un sessiío dn :3 do l\Inrço de 
:l877, e come()nJ•oi por um ando ello sustenta CJlW 
nonlnun ministro dove apresentar-se cnndidnto 
sem o accür.1o e unnJwneiu do seus collcg-as do 
ministerio, d'ondc viim os nobres ministros ac
tunus quo este.u cm metl diroilo, pcrguntnndo
lhes, si já preslni·nm sua :Jllnucnciu :'o candidatura 
do Sr. conso!hoiro Lnfuyotto pula província do !\Ii
nas. O trecho ú que al!udo ó o scg·uinte : 

• O 81·. Zacctl'ias:- Um ministro não póde 
nprcsontnr-so candidato, nindn que llOln proviu-
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cindo ~eu ll~arço, som que I!rovinmcntc dô pm·to 
r1o galllneto c sem rrne o gnbmeto o npprovo. 

• A cnnclidoturn, pois, de 11m ministro é sempre 
uma qucst1io collcctivu, umn f[lWstão elo minis
terio, o nunca individual. 

Cenr:í, rcalizniln dut•nntc sou ministerio, e ilizin o 
Sr. Zncarins, quo dinnto desta circumstnncia, para· 
n rrunl n lhís não concorrera o St•. Alencar, sun nlio 
escol hn fôrn umn liçiio dniln nos futtlros ministros, 

c O S1·. Pompeu : - Apoiriclo. • 
O Su. JAGUAlllnE:- O Sr. Zacal'ios sustenta 

nesse discurso, rJne niio obstante n1io, hnvcr nn 
constituiçlio e nas leis cleitoracs disposição al
gumn que pr•ohiha li clindidaturn dos ministros, 
com tndo estü inclnido nos princípios do nosso 
systcmn e nos prccedontos ele sm• oxectwiío que 
uma tnl candidatura, sómente seja considez:nda Je
gitimn, fJLWIHlo o ministro tonlw, :mtes de ser mi
nistro, Sido eleito deputado peln provincin dn novn 
cnndidotnra. 

Lel'ci agora outros trechos do mesmo discurso 
pnra provat· o que ncal;o de avançar (lü): 

• O Sr. Zaccwias:- Oru, haveria :í respeito 
da clindidatnrn ele ministros no Senado, nlgum 
precedente, algumu jtLrisprudenciu? Estu ti a 
qncstiio. O orador pen'sa que havin, c muito hon· 
rosn parn n corün, e esta pr11xe jü conta umns ele
zonas do annos. . 

« Assim cm 1855, apresentaram-se c:mdidatos 
pela Bnhia os Srs. Ferr:•z c \Vanderlcy. O Sr. Nn
Jmco estava no ministcrio, olferccia-so-lho ensejo 
de se apresentar c11ndidnto e cllc posstlili tlinta ca
pacidade como os dons cidad1ios, que disputnvam a 
lista soxtupln. Teria o Sr. Nnlnlco oCTortns? Terili 
quem llle mettcsse no rosto a candiilatura? Teve-as 
e tevo umn vontade de ferro cor11o o paiz niio ti
vern outra, teve a vontade do grnnclo estadista 
1\Iarrruez de Paraná. O ministro da jusLi{'a de cnti:io 
t1io distincto e illustre, sendo Jllho clal3ahi1l, podia 
nprcsen lar-se com o mesmo direito, com que se 
apreseutnram Ferraz o \Vnnderley; mas recusou c 
recusou pertinazmente. . 

• Eosn recusa foi tomndn pela corün ti boa conta, 
tanto que Jouv:mdo o sua abstenção, disse-lhe CJll'' 
niio fnltnt·in occ11~ii:ío. Com clfcito om :l8i:í8, ni.io 
sendo ministro o Sr. Nalmco, deu-se uma v11g·a 
de senador poln Bnhia o elle apresentou-se. Na 
respectiva lista orn o ultimo contemplado, mas a 
coroa, reconhecida ü sun nbstenção, que nliás niio 
era cstaiJelecidn pela oonstitui..,ão, nem poln lei re
gulamentar dns eleições, c tambcmnttci~dendo nos 
sous superiores tnlcnlos, o nomeou senador do 
Imperio. 

c O precedente é honrosissimo (a.poiados) p:tra 
:1 corôn e porn quem furli seu ministro. • . 

(Orusa1n-sc n1mwrosos apa1·tcs.) 
O Sn. J.\GUAiliDii: :-Agora, meus senhores, que 

me ó pol'mitticlo continuar, devo declarar que sou 
inirni"O do lêr nn tribunn; c por isso desculpo o 
Scn11do si não leio outt·os trechos ío que ainda P!"e
ciso rot'crit·- me. Nossa disctlssiio o Sr. Zacnrws 
procurou mostrar qne o Sr. con~elhciro Alencar 
tonel o sido eontempla~o. em uma.lzstn scxt~p(n pe!o 
Ceará, quando era mmtstro, dctxara .0 mmts.t~rw 
:mto~ da e;;eolha por suppur qne asstm n fnclltta
rin, o com tudo niio foi escolhido. 

de que nen~ ~em1~rc lhes ú licito .aproveitar-se do 
enseJo do mmtster10 pnrn sor senndor. 

O ::;ena do tombem conhece os hnbilitlwiJe~ ilo Sr. 
consolhei ro Antão ; subo rrue, sondo el!é ministro, 
dcixon o ministcrio, c ilr.m como rnzuo rrnc assim 
proccdin, porque qncria ser cnniliduto. Elfoctivn
mente o foi; merccr:tl n eseollm, o nctunlmente ú 
um mnito digno membro desta cast•. 

( llct divc1·sos apartes.) 
l'tfas a verdade pnrece ser a se~uinte : a cnndi

dnturn do Sr. Lufuyettc é bem aceita, porque,:;. Ex. 
ú ministt·o; mus nntes de ser ministro não foi 
deputndo, nem mesmo na ultimo eluit'iio, em que 
diversos liberae:; da provincia elo Minas Gemes 
vioram cm virtude do tet'IJO. 

O Su. DAnio DE CoTEGIPii: : -O rruo elle devia 
fazer ern abster-se até Setembro de nomeaoües 
pnrn li g·nnrda nncionol na· sua pt·ovincin .. 

0 Sn. AFFONSO CELSO (ministro da (a:::enda.) : -
Em conseicncin pódc-se dizer que um cidndiio dn 
cstatnra do Sr.Lafnyettc niio é um condidnto natu
ral pela sua provincin, onde tom fnmiiiu e amigos? 

O Sn. JAGUAniBE :-Eu niio nego que tenha muito 
merecimento, mas não. obstante : ni.io póde scc de
putndo quando n1io cru ministro ; até ontiio su:t 
cnndidaturn .~ompre naufJ·ugou. Si tiniHl tanta in
fluencia na provincia, porque só foi deputndo 
depois que foi nomclido ministro? 

O Su. Cnuz MACHADO: -A sua candidatura é na
tural, mas não serin viuvei sem o placct officinl do 
St·. Alfonso Celso, esta é a verdade. 

O Sn . .TAGUAnrnE:-Desculpc o nobre ministro 
da fnzcndli c.[UOI'er eu intervir emnogocios da sua 
provincin, uno sendo·cu nnttlrnl de l\Iinns Gel'lles. 

0 Su. AFFONSO CELSO (ministro da (a:::enda):
Estü em sCLl direito. 

O Sn . .TAau.\mnE:-Pcrrnitta-mo dizer que me 
admira essa influencin que se diz ter o Sr. La
fayette, porque, nlém de não tor sido eleito depu
tado, quando urro era ministro, me lembro que 
'na cam:~ra dos deputados, conversando com um 
parente do Sr. Lafnyette, o Sr. Bonjnmim, dis
tincto consorvailor, ont1io deputado por Minas, lhe 
ouvi palavras que me causaram imprcssiio. Dizia
mo ellc rrue n SL!ll família ern em snn maioria COil
scrvudora. D'11hi resultava que, niio obstante todo 
o seu merecimento possonl, o Sr. Lafnyette niio 
tinha em sua província grande apoio, visto que 
nquelles que 111ais ll1'o poderiam prestar llcrten
ciam ao partido opposto. 

Nuo ntlmira qrw nssim succodesso, porque o 
merecimento politico muitas vozes provém das 
rellinües que so mnnt<lm, o um homem concontt·ndo 
nos éstLldos do seu gabinete, não póde formnr estas 
reluçüos. 

O Sn. C11uz l\IACIIADO:- A candidatura é nu
turnl, o Sr. Lnfnyotto é digno; mas não seria 
viuvei sem o lJlacct officinl do Sr. Alfonso Celso. Nossa occnsi1io o Sr. Zncnrins nbundOLl om 

considerações ncorca dos merecimentos elo ~r. 
f\lcncnr que alitis oram reconhecidos pelo parz. 
Não obstante ter ollo sido dopn<arlo pelo Conrít 
muito antes de ser ministro. comtudo tond{) stm 
inclusiio nn listn soxtupla sido um facto . subse
quente il nullidndo do um~ elcicão senatortnl poJo 

O Sn. AFFONSO CELSO (ministro da (a:::cncla) (c9m 
[o1't;a):- Niío a1toindo. Etl protesto cC!ntt:n isto; 
V. E:..:. parece nu o conhecer n sua provtncw. 

o Sn. Cnuz liiACIIAno :- Conhece muito !Jom. 
O Su. JAGUAll!DE:-0 nobre ministro da fuzonda 
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julga muito natural a candidatura; mas pódc con· 
testnr que esta não era n occasiiio mais propt•i:t 
de estm· o Sr. ministro da justl()n a fnzer pnrn 
a sua provincia nomeações de Offillines da guarda 
nacional em tiio lnt·ga escala, que os leitores do 
Jornal do Comm.ercio não podem tot· pulmões sufi
cientes para ler uma dessas listas atú o fim ? 

OSn. Cnuzl\IACHADO:-Onobre ministro dn fa
zenda estava no caso, porque tinha forca propriu. 

O Sn. AFF0:-;8o Ct~Lso (ministro da fazenda) :
:E' uma que;;tiio coin u nossn JH'OYineia, :'1 q11~1 Y. 
Ex. faz injusti()a. 

O Sn. JoÃo ALFilEDO:- QLtcm estti montado a cn· 
vallo com esporas c chicote corre muito. 

O Su. Al'Foxso CELSO (ministro da fazenda);-
0 Sr. ministro dn justiça tom influencia propria. 

O Sn .. TAGUAHinr.:- Apezar dessa influencia con
tra a qual os factos autet·iores protestam, cllc re
conheceu que nessa occnsião lhe et•a necessnrio 
derramar nomeacões da gun rda nal'ional :is cen
tenas, aos millwros. 

0 Sn. AFI'ONSO CELSO (ministro da fazenda): 
-Niio ú possível que a administraofio cesse só poi·-
IJUC ha 11 ma eleição secundaria. · 

O Sn. Cnuz 11IACITADO :-Esses archotes accC>sos 
são para illuminnr tl escuridão. 

O Sn. AI'Foxso Cr.Lso (ministro da fazenda.):
Não se precisa dtJ ttrllhotcs accesos. 

O Sn. Cuuz 1\fACI!.\DO :-Não me rcfir·o a V. Ex., 
reconheço n extensão de seu poder politico na 
actualidade, c rmtes jti o tinha como chefe de par
tido. 

O Sn. CANS.\Xslo DE S11mmú (7we.~identc do con
selho):- Quem tem for<;n pt·opria póde cedei-a a 
outro. 

O Sn. JAcuAntnE:-Jti que ft•llo nessa derrama 
em grande cscaln rle patentes dn guarda nacional, 
aproveito a occnsião par·a perguntar no noiJre mi
nistro, si no eslndo cm que se acha o Ccarti, minha 
província, dn rrual não me pesso esquecer, quando 
3 populn~ão a!JandonoLt seus lares por toda parle, 
cssn rcdÕ de nomcnr.õcs dn g-narda nacional deve 
chegar tambem úquclla infeliz província, antes 
que as cousas nlli se restabcll'~nm c possa lwver 
uma qu:tlificnção regular. 

Por orn, si nlgumn notncn~~fio nppnrcccu pn1·n o 
Cearú, passou-nie dcsnperccbidn, mas, como o no· 
bre ministro dajustir-.1 parece ter-se tomado de ver
dadeiros amores por" cssns uov~s legiões, c como 
o Ccarti se aclw cm t!ircumstnncias c:wcpcionncs, 
porque a popnln~ão emigt·on 11ara fúr•a da pro
víncia, on em gr:.111dc pat·te se nclw nccumu
lada na capital e outras cit.lmlcs maritimas, de 
sorte que f'nor nomeações sobre qualquer qunlifl
caçiio jú apresentndn, ou li nprcscntar-so, ~Cl'IÍ 
fazer ohrn sobre uma fnrçn, visto qttc.Ilst.n Yct·dn· 
doira de qurdii1Ca!(liO de cidmllios nptos li gnarda 
nacional, não ú possível que hajn; lcrnbroi-mn de 
perguntnr ao govt>t•no si o Cenrli estará lambem 
;;uj oito a esta rê de de nomcncões. 

O Sn. Vrsc:ONDE oo llto BnAxco:-Pnra soccor
rer nos retirantes. 

O Sn. GAN~AX~Ão tm Sr:-;umú ( presidtmto do con
sellto):-·V. Ex. niio se lirnitn :1 oensnrnr os netos; 
quer conhut:cr us iutcncõcs do governo! 

0 Sn. J.\11UAllrnE:-V. Ex. COlll)lrCIIcnde que 
devo ser ncoutcludo c prevenido. 

O Sn. CAXSANSÃO DJ~ Srxr~uuí ( )Ji'l!sidcnto do con
sl'lho ):- Qnur ir nlú :is inten~ões .•. 

O Sn. J.\crJAiliDE:- O governo dit·:'t si ú prndenlc 
o_ conselho rruu dou., de que, ornquanto a popula
ouo não voltm· n seus lares c niio fur possível fa
zer uma qnnliflcaçiio regular·, não lwjn nomear·ões 
pura a guarda nacional. • 

· O Sn. C.\XSAXsÃo DE Sr N mnrí ( 1Jresidente do cen
sclleo) :-EIIc ú o Juiz comjwtuutu. 

O Stl. .T.\,;U.\IlUJE :-V. Ex. não acha justo o que 
acniJo de dizet·? 

O Sr.. C,u;s.\Nslo DE Srrmmú (tJrcsidcnte do con· 
sclleo) :-Só digo que n1io tenho o dever de res
ponder a isso. 

O Su. J.\<WAmnr: :-Julgo-me cm meu direito e 
parece _que presto mn scrvico. Os nobre~ sena
dores nuo me podem contestar que esta e a ver
elude : a provi ncin acha-se cm estado' anormal, ns 
povoa~.:ücs desabaram, houve umn cspcciL) dr) 
cxodo, nlio lw possibilidade de qunlifica~,ão c a 
consequoncia é que não póde hnvot· nomenoües de 
otnciaes, l}tmndo sabidamcntc não ha soldados. 

O Sn. ConnErA:- Qunndo V. Ex. pedia cm 1877 
o atlimnento da clei(,'1iO senntot·inl, a minoria con
cordava. 

O Sn. .T.-~.cuAmnE : -Não ha duvida, c talvez 
que ainda hoje me occupe deste ponto. 

Por t?ra, Sr. presidente, preciso aproy.:Jitar-mc 
do enseJo· de ter falindo cm gum·da nactO!lnl para 
pedit· no Senado que pcrmitla-me dat· umn rcspostn· 
ao f)ttc disso o nobre ministro da justiQa! quando 
aqui se uchou entre nós, por tot·-so refertdo n -qm 
facto pessoal meu, procurn!ldo reverter .sobr:;c num 
uma cet·ta odiosidade. Nuo tenho, pots, somente 
desejo de dar resposta n S. Ex., mas necessidade 
de uma defesa pessoal. 

Quando eu foliava aqui em presença do ~1obre 
mirdstro dn ,; ustiça a respeito dn :;uardn naCIO!llll, 
a exemplo de oradores que me havwm preccdtt.lo, 
dei n essa obra du S. Ex. do Jcv:mtar novos offi
ciacs c t.lo destituir os antigos, u n~me de u~n 
poema de Homero Datl'aultomyomctcltw, c cxplr
canllo rlcclat·ci que este poema tinha vers!!do sobre 
un1:1 g·rnnc.Ie gnorru entre os rntos o ns rus. 

O nolH·c ministro, quando respondeu-me, pro
curou lan•·nt· solorc mim o odio~o. ii izendo que o.; 
Offillincs ,,;, antin·a guarda mtcionnl que tinhal'll 
prestado tiio bons set·viços un guerr·n do f':lr!Jguay, 
me ngt·ndccossem osso ridículo fJLlO eu attrnra so· 
bt·c ellcs, chamando-os de rus. 

Comprehonde-se que devo ser sensiYd n umn 
tal impultlciio c que por conscguiuto tenno neces
sidade tle clcfendor-me. 

?trinlw defesa consisto cm mostrnr que o n~brc 
ministro du justil:a, litternto,. como u,. njl~ll~ço~t 
mnl nossa occasiüo ecus conhocuncntos ltttct n.tro~. 
Si cllc t•ecordar-se do que t~m cscripto os lubn· 
listns, desde Esopo na Grccin, Pltrodro cm Itomn 
atú Lufontaine em fo'rancn, havia de ver rJuO o sys
tcmn ele cmpt·ostnt'ltOs :Ínimacs rwixüos o fozcl·!l' 
f:tllnt·, foi um meio que n Jitterntura descoJ~rm 
pat·n com mais liiJerdndc 11odcr consm•m• os ho
mens. Os :mimncs rupresunindos nossas falmln,; 
niio fazem outt·a cousa mais do que t•cproscnwt•cm 
homens. 

A Jll'O)losito de riís, com que o nobre ministro tln 
j usti~n mo quiz ferir, recordarei a fniJUin d c 
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l>hoodro-rautl! pctentes l'eucm,-em CJUO se fi:;Lu·am 
as riis como reprosontnndo a pobre humanidade 
<JUe som·e injustiçn do poder. Ne~sn J'ubuln se diz 
que as riis, depois do ter·cm obtido um rei inoffon· 
sivo, continunram a padir um novo rei, o lhes foi 
mandada uma hydrn.rJue as devr~rava. 

Assim, pois, fJLwndo desde· os :mtig-os atú La
fontainc os nnimn·es siio procru·ados para rcprc
sentnr homens, c quando, sob a denominar.üo de 

.ri:is, atú um fabulista que é classico, fig-urotL esse 
facto, o nobre ministro, que eom elle me quiz 
ferir, veja contra quem Vúltaní o odioso, si crmtra 
mim, que considero os infelizes que solfrom as 
demissõe~ da S. Ex:., como rãs, si contra aquellc 
que o f;IIJU!ista representou debaixo da fórma de 
tuna hydra, que os faz soJfrer. 

nüo serú effeito deste tn I enio do accornmodar;oão que 
S. Ex. applica a si com cxclnsiío do nrn vet.emno 
do seu IWrticlo, corno é o Sr. Visconde do Prados 
e ainda com cxclnsiio do Sr. 1\f:ortinho Campos, 
lembro bom o nobJ'O senador. 

1~' corto que se diz qLtO por honr•n do pnrtido 
os te distincto pnrlamcn tnr ri contemplado na chnpa. 
Mas sabe-se que o ministJ'O fJUO entra nn lista por 
consentimento de seus collogas que acabnm de tlc
clarnr·que nin,...ucrn é mais mct·ecodor do) que clle, 
naturnlmcnte '5eve sc1· escolhido; sobretudo pre
vulccendo :o doutrina que sustentam os nobres 
minisr.ros de que não obstante ser· n escolhn de se
n;,dore;; da exclusiva compotencin do poder mo
denoclor, devem os ministros inter1•ir nelln, visto 
como sfio elles que :.ssumern a J'Csponsabilidade, c 
não aclmittcm a io·responsabilidnde dos ministros 
cm taes actos, como entende a cscolu consorva-

Aindn, Sr. presidente, visto quo a g-um·rln na
cion:~J levou-me ao nobre ministro tia justirm, 
seja- rne permittido uma rellexão e.m relação á s·uu 
caudiãntura. 

~ru. , 
Portanto, vc-se que a inclusão elo Sr. Mat·tinho 

Campos é pro {or11w.la ••• S. Ex. quando, nos respondendo aqui, deu tan
tas provas de seus conhecimentos mytholog-icos e 
h isto ricos, procurou para explicar o destino que 
deviam ter os officiacs da g-uarda n:~cional dcsli
tnidos do seu cxercicio,·apoi:u·-sc na .opinião do 
o:nvalhe.iro 1\Ieró que era distincto pelo talento de 
accomrnodm· a~ cons~s, talento do que S. Ex. se 
serviu purn accornmodar n g-narda nncional, rlei
x:mdo-a addida, isto ó, demittiudo-a do exercício 
de seus postos que a lei lho dem vituliciarnento. 

Dig-o domit.tindo, porque desde q11e cessa o cxer·
cicio, quasi que desupparece o emprego, fJUe a 
lei fez vitnlicio; c S. Ex:., senhores, contm deter
minação positiva dn lei, trata de montnr novns le
Ji;'iões, pondo ÍL margem inteiramente n velha g-uarda 
nacional. 

:c\fas S. Ex. que applnuditt este talento de accom
moclnr do cavnlheiro 1\Ioré, me permittirü, já que 
falloi elo sua candida tnra, qno a S. Ex. appliquc 
tambem este tulento de tu!commodm·, d.,sde qno 
JH'essuroso nproveita o ensejo de uma vaga sena
Lori:ll. e do sua estada no minister·io para aprescn
Uor-se candidato, prejttdicando n ''eternnos libe
racs de sna província, cujo merecimento uiio PO" 
derü .ser contestado. 

Ora dir-me-lliio os nobres senadores que S .. Eli:. 
está rio sou direito, porr1ue ó mineiro, como j:í 
disse o Sr. ministro da fu?.enda. 1\fas, pergunto 
eu : o Sr·. Visconde de Prados lambem nüo serú 
minoiro '? 

0 Sn. LEÃO VELLOZO : - V;i perguntará pro
vincia do Minas. 

o Sn JAGUAniDE : -E' um homem ta miJem de 
merecimento e cujo prestig-io está assiona.lado pela 
camara dos deputados qno) o tom snccessivamente 
eleito seu pres identol, posto de honra, em que ainda 
seacha. . 

Além disto a inlluencia do Sr. V1scondo de Pra
dos está domonstradu pelos factos do ~er sido va1·i.ns 
vezes deputado o ter eutr·ado em lista senntorwl 
creio que por mais do uma vez. l'Oi$ uma candi
daturu ncstus circumstnncias, corr·oboruda pela 
prova do seu vigor politico, na cadeira em que. está 
de presidomto da camar1r, O eara CJUÇl SO lhe drga : 
a ehnpn est:l tl'ancnda, vós nu o podOJs entrar .•. 

0 Sn. DARÃO DE COTEGII'E:-Apoiado. . 
O Sn. JAGUAnrm::- .... porque não póde S. Ex:. 

esperar n escolha desde qno tem por comilanheiro 
um ministro. 

O Sn. 13.\nÃo DE COTEG!PE dú um npnrte. 
O Sn . .T.\GU.\!lmE:-E,' senhores, me parece lHlYer 

de parte ele S. l~x:. o Sr. ministL'O da jnst~çn, a 
applicn~:io dnquelle tnlento .de accommudn9u~' no 
caso, tanto J.nnis qnanto notei que o no!Jro mtnJstro 
da justiça, niio obstante scns pl'incipins democrn-

· tlcos, dos quncs procnrn sempre fazer praçn, tem 
Hlostrndo nos ultimos tempos tundcncins in
versas.· 

Notei, por exemplo, qLtC aqui no Senado nas 
nossas di~cussõcs, S. Bx., t•espo'ndcndo no nosso 
dJgno collegn, o Sr, .TLmcJneirn, mesmo ~ P.ropo
::Hto !la "'UIIt'dllll:tCJOilloJ, fjUa!ldO eStO lhe diZt:l que 
este no v% systemn de ferir v lei nomonndo officiaes 
parccin n crençüo de um exercito de generaes sem 
soldados, o nobre ministro mostro.Lt ent:io ul!'a 

· tenclcncia cliamctrulmonlc oppostn n democracm, · 
CJLtando rcspondou no nobre senador pela Bah!a 
qne se Iombrasso de que já no tempo de Cesar cJt· 
zin-se que o exercito de Pompeu ora um excr~Jto 
de soldados sem gencrnes e que ao contrnrro o 
de Cesar crn de muitos gencrnes sem soldados, e 
corntudo foi o ultimo 9-,uem ganhott a batnlha, 
respostn esta em CJUO S. Ex. revelou so~;t COI! ten
tamento sem uuvida pot·que tendo n vwtor1a fi
C3dO COJll os gcneraes sem soldados, lhe er·a grnto 
ficar tnmbem com essa nova legião de genernes 
som solda dos . . 

~fns ú justamente nisto que noto o ank,gon1smo 
do nobre ministro com seu anterior. 

o Su. D.\1\ÃO DE CoTEGll'E : -E o Sr. Martinho 
Campos entrou pnrn tostornunlin 't 

O Sn. JAGUAnmE:- Eu pergnnto qum~t~ ao 
;3r. Visconde do Pr:Jdos : esta cntt·udn do muusl!·o 

v. IV 

Aquelles que conhecem a l!istor·ia ~aben~ que 
Pompeu representava seg-ur:mumte os bons prm
cipios do Roma, os Jlrincipios do Jibordudo, de que 
n Republica nomann ora tüo ciosa, no passo que 
Cesnr repr·escmtnva n usurpaçiio, cujos eireitos 
constitLtiJ•am o quo depois. se chm!tou Cesat•Jsn;o, 
usurpnç»o que, fazendo u ropubhcn succe~e1 o 
ImpoJ•io Honwno, levott nquolle gt•nnd'? povo a um 
servilismo seculnr, indo do docndt;ncra em deca
d.cmcin até sou completo desnppnrecuncnto. 

l'ois bem, quando estes . J'or·am. os ell'eitos dn 
vi~tot•in do Cesnr; qmmdo pelo Indo dn cansa de 
Pompeu fiõurnvu Catiio, ropt·esonlant~!~iio fiel das 
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lii.Jet·dudos tlo Homu que a SCtl respeito instituiu:so 
1unn scnLe.nçn, nns }JaJuvras scg·Llinl.es : 

Sim, a cleiçiio era irripo5sivel, ilesde cjue arJllCIIcs 

• Phumit Diis Cr111sa vict•·ix, setl via/a Catou i; • 
o ilJU$tl'o ndnislro pnrccc ronunciur a todas essas 
trodiçücs .libcrae;;, qtwude vem entre nós applnudir 
as victot·ins do Cesnr. · .. 

povos, quo ni'io emigrnrum, eram ~Jimentudos pelos 
soccort·os publicos, o portnnto, ·achavam-se som 
int.lepGmtlencia c liberdade para uma livre es
colha. 

O Sn. CANSANSÃO DE SlN!linú ( Jn·csidontc do con
scllto):- Púdc acrcsccntur Piauhy, Uio Granue 
elo Norto .•. 

E neste proposito no torei nindn CJUO e- nobre 
ministt•o da ju,;tjcn, de certo tempo para cá, tomou 
deYerns aa10r as batalhas felizes,. mostrondo-se 
indi~pos!o contra ns que o não siio. 

E' n~sim quu recordn-mo cln ter lido um discurso 
•le S. E'>:. nn outra cnmar.1, no r]nnl dizia o noiJre 
ministro rrno o Sr. i\Inrtinho Campos, npoznr de 
set· um chore antigo, niío inspit·n1·n nenhum receio, 
pot'CJU(', dizia elle: • O ~enlwr ú chefe desllo lautos 
:mnos, r1uac;; ns bntulhns que já venceu? 

O Sn. llfr.:xor::s DE Ar.l!E!DA:-Ha 20 annos quo 
é chefe. . 

O Sn. J.\GLJ.\UinE :-E níio venceu batalha nlg·umn, 
segundo rl izia '" nollm ministro lln j Jt:Hi~a, apre
d~<;:ão esta, em que S. gx. mu. pnreco ter sido 
pouco ,insto parn com o ii lastro cltcl'o libernl, visto 
como iii uslrndo o csforr·ndo purlnmenlnt·, como 
todos reconhecem SOl' o· Sr. :Uim·tinho Campo;;, 
sempre as;;idao na tribuna, c sempre cercado de 
toda con;;ídemçiio do seu p:1rtiL1o; não se pórle 
adnlittit· que tcnh~ ellc rlcixado de contribuir para 
ns r<:spcctivns \'ictot·ias, visto rrue júmais roi visto 
:HTCd !II'·Sn das lin hns de combn te. · 

Senhores, prometli nindt• h a pouco, por occnsiiio 
de um npnrte do nobJ'C prusitlcntc do conselho, 
r(ue cu teria de occupnr· me com ~ elciçi'io do 
Cear:í. Eu tanto no anterior, como no presente 
discurso, tenho ft~ito sentir que nn dominnçiio dp 
:1ctnnl g11verno soltaram-se ns paixües partidnrias 
::t tal ponto fJUe, desde que surge nlgumn luta 
entro nlg-um principio justo o n satisl'nçiio de 
:m1igos do gevct·no, ni'io lw iluvidnt· dt) que o 
principio justo sor:i sacJ•ificado para serem atlen
didns as cxigcncias dos nmig-os. Tonho provas 
11isto dusuc as ultimas cloioüos de ucputndos man
il~d:JS fnzcr em Ires províncias completamente 
invnclidns 11eln sêccn, como J'orilm as do Ccar:í, 
llio Grande do Norte e Pnrnhyba, nus quacs nn 
minha opinião, e pelos pt·ineipios Jibct·nos CJllC 
até cerlo wmpo fornm sustentados, ntio JlOuia 
1wver cleiçiio. 

O Sn. CAxs,\:ss.i:o DE Srxmuú (Jll'csitlentc tlo con
.~ellto) :-E' venl:Hio : queria então que ficassem 
som representação? 

O Sn. JMmAmnm :-A quostiio não ú sabor si 
Jlcarinm sem representnofio, mns sim, si popula
eücs famintas, q ne cm sua r;rnndc ·mnioria vivimn 
iíc soceo1·ros publicos,. estavam no cnso de fazer 
uma elei~,fio, que meretfi este nome. 

O Sn. CANSA!'(SÃO DE Smmuú (Jn·e,çirlontc do con
sel/i.o):-Aprevnlecer os to principio ficnl'inm muitos 
Jll'OVincins do Norte, como l'ern:nnbnco "' outr:1s, 
sem rcpt·esenlnçíio. 

O Su. 1.\GLJAnml~ :-Fnco excop~iio tio l'crnnm
JJuco, vorrJllC n st!ccn niio assolou n grnnUo zonn, 
onilo existe u maioria du JlO[lUiaçiio o 110r conse
qncnci:~ pelo fucto ele tur sido invuilida pela sêc~a 

O Sn. JAau;mmr;; : -O Pianhy niio esttí no 
mesmo caso,; npcnas sofft•ou silccn om umn po; 
quona zonn ile dons ou tres muuir:ipios; ul'óra esta 
pequena p:11·tu neommettida do tlngollo, o sofl'!·i
mento de alr;nns outros pontos consisti'tl npcnas nn· 
inYusiío <lo pm,itos iudi~cntes cmi(.!'rndos do Ccnrít; 
nws a pro\'lllOtn, JH'Oprtamcntc em sua g-r:milc ex:
tensiío, ni'io soiTreu sêccn. Esl~ ú a vcrt.lade. 

Assim, o5 princípios libernos antu1·iorcs eram 
no sentido dnquillo que estou snstentnndo, .como o 
Senado vai vt:r pela lcilurn que vou l'uzet· do do
cumento scgttinlt.l (W): 

• Decreto n. 37::i~ de :19 de Dezembro de :1866. 

• Estando a orgnniznr-se, na província do IUo 
Gr:mdc do Sul, um 3." cor·po de exei'Cito, qtte sob 
o mando do l\1urguez de Ct•Xit•s, juntamente com 
as forras qno jü existem cm Lerritorio paruguayo, 
at:HJUÓ o inimigo, hei por ·bem, onvtdo o con
selllo ue Estado pleno, aclini', naquella previncin, 
a eleit,iio do deputados ú nssemlilén gemi, para 
uepois de terminada n ~ucrrn, si o contt·nrio não 
fôr rc;;olvido pela rofcrtda nssembléa. 

• Jostí Jonrtuim Fernandes 'forres, do meu con
selho, senador do Impcrio, ministro o secretario 
de .EsLado dos negocias do Irnpel'io, nssim o tenha 
entendido e l'aç~ execut'.lr. Palucio de Uio de Ja
neiro cm :1.9 de Dezembro de 18Gô, qnadragesimo 
quinto Lla Inilependencia o do Imperw. 

• Com a rubrica de Sua Magestnue o Imperador. 
-Jostf J'o(tl)uiln Fe1•nandcs Torres . • 

Ora, si a rnzi'io que se cltí nesse decreto para 
naquello tempo não lwver elciciio na província do 
tlio G1·nnue do Sul 6 pror:odcntc, como me parece, 
visto como, orgnnizando-sc entiio o terceiro corpo 
tlo exercito ali i, havia certo abalo nn~ pepnla.,ües 
c o~ tas não potlcrinm fazot· uma eleição livre; êom 
maioria de rnziin, dava·so esta J'nltu de liilerdncle 
nns provincins Jl:igcllndns pela stlccn, onde sons hn
bit:mtcs mol'riam it fomo, ou omigt'IIVnm, c os 
poucos fJLle restavam nas locnlidailcs, vivendo elo;; 
soccort·os publico;;, constituinrn-sc uns condições 
do pobres desvaliilos, sem indejJOndcncin e incapa
zes ele votm• livremente. 

O Sn. CANS.\NSÃO DE Sr:smnú (p1•esidente elo con
st•llto) :- Isto j:í foi produzido aqui ll1ais de uma 
voz. 

O Sn. JAGU.\1\InE:- Os nobres ministros rr..e dcs-
culjlom, sei bom que closngrado.... · 

0 Sn. CANSANSÃO DB SrNr~tJJÚ (presidente do con
sellto): -Não Li dcsogr:ulo; é o tompo qne vai fal
tando. 

o Sn .. TAGU..I.UIGE:-Eujulgo que tenho o dovcr 
do discutir essas <jnestücs ... 

O ·sn. CANSANsÃo Dl~ StN!~mú (Jlr~sidcnte do con
scl/w): - J~ o r;ovorno niio sorit I'()SfJOnsnvel pclus 
Jongus prorognt"üos. 

a parte cm minoria da populnr.,'io, niio mo parocw 
justo que a pt·ovinciu fosso pl'ivadu <la sua ropr~
SL'HI~tç.ito. M11s :ts nrovincius <lu Pm•.ohybn, U10 
Grnndu Llo Nortu o Ce::JJ'ÍI fornnl nssohnlns em sua 
grnndrJ mniorin, e portanto a elci~fio ert~ irnpos
sivcl. 

O Sn . .fAO!TAIIlDE :- Niio sou tlnqnellcs quo rou
bam mais tompo :'1 casa ; no con trnrio, eximo-me o 
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mais possivel de discussões e nindn niio discuti 
esta quostiio. 

O !JStado do Ccarú crn conhecido, como pouco 
<lepots soube-se que mnis ou menos identico crn o 
~las províncias do Rio Grnndo do Norte c Parnhylm, 
1st o é, CJ no desde 1877 eram essas tt·cs provi ncias 
assolados por uma tct·rivcl sêcc11, que ns clf.'SJ.'lO· 
voava_ cm pnrtc, ou rcvolvin o rnst.o de suns !lO· 
pulaoucs de uns pnrn OUI.I'OS municirJios. 

Achnvn-sc a scssiio lcg·islntivn de :1.877 quasi 
!lO fi!n. de seus trabalhos, qunnd~ estn casa teve a 
mfel1ctdade do perder um dist111cto membro, o 
Sr. Pompeu, o cntüo eu levantei-me nest:1 tl'i· 
Jmna, provocando a opiniiio do governo acerca da 
responsabilidade de uma eleição, para o preenchi· 
menta cln vaga naquclln quadra, pois que a s&cca 
começava a prodtlzir seus tristes cJfeitos : o Se· 
nado pelas suas manifcstneües gcracs, demonstrou 
que cfi'.,ctivamcntc nãél pÓdin lwver eleioiío. Entre 
essas manifestações figuravam cm primeira ot·dem 
ns dos nobl·es senadores que se senl:tf.ll no l:tdo 
libet•ni (apoiados). · 

Lembro-me que o Sr. Snraiva, dizia : E' impos
sivcl a eleição ; que o Sr. Zacal'ias declurava: 
O rept·cscntante quando vier, ~i houver a eleir,ão, 
será o· scnrodor dn fomo. Outros senudorcs fizet~am 
iguncs mnnif'estn~ões. O· g"O\'eruo ccdonrlo a mo 
encrgicos rccl:~mos da opinião decretou entiio 
n. SUS[lcnsão dn cleioiio, tendo cntretnutG soi.Jre
snhi<lo CJUC foi o Indo liberal quem mais npplnucliu 
a provocnoüo que fiz pnrn t1quclle resultndo. 

.Mas o que se viu depois, senhores'? Subiu o 
pnrtitlo libet•nJ em Janeit·o do nnno passado, e 
r]unndo o estudo do Cenr:i do miscr1·imo que ara, 
passou n um estado muitíssimo rnnis g'l'::tve, os 
nobres ministro;;, logo depois que J'oi dissolvida 
n enmarn dos dcputmlos, não se letnbt·aram mais 
de qunnto seu partido havia npplntldido DrfUolln 
suspensiio foitn por· decreto do poder executivo, 
e apressaram-se cm revog:tl·o. 

Assim, quando o que logicamente se devia es
perat· era que o governo, cm vista de se ter ug·grn • 
v ado cnda vez mais o estndo de miscria das tres 
}lrovincins nssol:tdas, cxpcd isse um novo decreto, 
dispondo que !lOlo estado excepcionnl cm c;.ue se 
ach:tvam· ns províncias do Ccai'Ü, IUo Grande do 
Norte e Parahyba, so deixasse de proceder uellas. 
:i eleição de ileputados ; o que se viu, foi o con· 
trnrio, foi :t revoga~iio do decreto que suspendera 
a eleição senatorial do Coarú, ficando assim oca· 
minha ul.Jerto para que fosso feita a eleição de de· 
put:tdos, tanto no Cc:mí, como nas duns otltr:ts 

·provincins, q uo se nt:h:tvam cm identicns c ir· 
eumstnncins. 

Ora, pcrgnn to cu, qunudo o Estado dnquellas 
trcs províncias oxcituva nconuniscrnçlio uuivct·sal; 
quau!lo a fome e as epidemias ceif:tvum ·as vidas 
nos milhnres · qunndo no geral dns populnçüos os 
restos escapados :'1 morte uwis pareciam mumias 
ambul:mtes do fi.Ue ho~11cns; CJLlnndo ernfim outro 
aCJuellcs .miso1·rimos dostt·or.os não hnvin o menor 
vtslumbt·e de indcpcndenci:t e du libcrdar.lo, mnudat• 
proceder a umn eleição nnqucllns pat·n;,rons niio so· 
ria. um tristíssimo capricho do g·ove1·no? l'otlcrimn 
os nob1·es ministros consentir em tnl, si niio f'o~scm 
inspirados pelo ardonte desejo do so1·vir nos amig-os, 
de dizer-lhes : vcnlwm, coutem comnosco? .Que 
nome póde i~~o tor sinão o de animnção :\s 
paixüe3 ? 

E' isto, senhores, o que ou !amonto; ó que assim 

sejn proclnm!!do o: imperio das pnixües que tudo 
matn, que nuo .detxn a menor espe1·nnM de lJlle 
ppssa. se:· munt1do o regímen da lei, a cÚja sombm 
.ra nmguem pódo. abrif)':tt··so, pot·quc todos co
~hccem :~ fot·~·~a e ytolcncw das pnixõos. E' impos· 
.tvel espern: .rusL1~a, quando essa é n domimwão 
g~rn!,, ~~tOI'tznda pelo gov~rno, que todos os dbs 
m.mtl~st.l quo as rcclumaoues so J'azem cm vão c 
rJuo ll110 h!J espernnçns de Jli'OVidencins. · 
. Sr. J.ll'CSidonte, ut;n~ qns vezes anteriores em que 

t1vc n J~ont·n .d~ d1rtgtr-me ao Senado, nz umn 
doclar:tt;(IIO, s.mno um protesto, de que niío me 
occupnrH!_. mn1s _de ncgociqs d~ minlw prO\'incia, 
pelas .razoes entno cladns e as quacs nincln hn pouco 
nllnd1. . 

_Julgo, porém, rJnC mantendo este proposito de 
nao. occnpat·-me de questões novas qne ,dJi t.odos 
os. dJ,ns surgem, porr1ue seria inutil, devo com tudo 
cxpltcnr m~!hot· me~l pensnmento e nprO\'<'itnr-me 
de.stn occnswo pnru Jsso. 

Os noi.Jres ministt·os t<ÕI"l'l·mc comprehcndido mal 
qu~ndo cu por vezes tenho tHJlli procurnclÔ 
f!lOst,rnr, CJilGl o S1·. Dr. J?só. Julio, pelns muitas 
ltg~~ues CJ~C t•lm nn prf!\"mcm e por niio ter con
fJUIStndo nmdn uma poSI(.l~.O que o tornasse indtJ· 
_pendente, c:ra. um pres_alel}te improprio pnrn 
nquella (Jl'~V"I!lcw, o~de nuq t1nhn autonomia; I'O· 
~n!tnn.do rl nh.1 que .sao contmuamcutc victimus de 
lllJUStiÇM c \'lolcucws os CJllC niío partcncom no 
grUJlO que cJic pt·otege com sua autoridade, :t"'· 
g-rnvanao .. se assun n s_orte dos cc~u~cnsc~, jü tiTo 
llngellndos pela cnlnnlldndc do sua provinciu . 

. Us nobt·es mini;5tros por•lm, ynrccc-me, n•!re
d!tnrnm que etl llgn\'a g-rnnde Impol'tnncin ti sa· 
h1da ~o Sr. Dr. Jf?s.é Jtllio, naturalmente p01' nl· 
gum m,t.gresse politiCO ou pessoal, e eu :IJH'OVeito 
a occnswo 11nrn declnrnr CJUe a minha unicn in· 
tcncão ern se~·vil· a provi_ncia, por Jl"l'ecor-me fiLlC 
nqnella autot'Hlnde n faz1n dccnhir no espi1·ite ptl· 
blico, que ,eu cerno brazilniro precur:tl'll lev:;llltnr. 

PersundHt·mc, portanto, que prestava no o·o· 
verne um .scrvioo com as inl'ormacões que dn,'n. 
D~sqc porr~m que me convenci de. que os nobres 
llllll!stros JU!g·avnm que eu ern n1sso interessado, 
nbsttvc-me c pl·evnler;o-mc da opportunidade p111'n 
~r,cla.rnr q uc, si mo I.evns~e algum inte1·esse par· 
ttdnrw nesse negociO, nenhum presidente me 
convinha muis do que o Sr. Dr. José .Tnliu, o cru:tl 
nüo respeitnndo a lei c npoiando-se súmcnle no 
arbítrio e cspil'ito de alilhndngem, cm ycz de for
tificar seu proprio partido, cadn vez o cnfracjuoce 
mais, com o que seus adi'Orsarios só tôm ahi que 
luerat•. . 

Sinto, tí vordauc, eis sofi'rimontos dos meus 
amigos, que estão dinriamonte dcbuixo cl:t virua 
{CI'I'ea qne so!Jt•e alies pesa, mas vejo IJcm que esta 
marchult:J do dcsmoralisnr cnclu yez mais não só 
o pJ•esidcnte, como o seu partido; c qu:md@ cho"'ut' 
n occusiiio dn j.ustiça publica, CJUO nutUI':tlmcntc 
ha de apparccer por parte ela opiniiio, o partido d'ns 
victÍilliiS !ln do surgir com muis forM. !1:1 de lo· 
vnntar-se devendo ~nnvietol'in a ess:," tlcsmornli· 
sn~iío opet·nda por um presitlontc que tHio ostaYa 
na nlturn dcstn posi(;iío. : 

Portanto, pelo interesse do mc11 partido, :t con· 
servnção d!ICJUCile prcsidcnto cm nada o proju
dicn, como enLidnlle politica. Ello póde fnzet• 
mui :is victimas, mns ao partido faz um gt·ande 
serviço, nindn qno invol unta rio. 

'fados conhecemos qüe o cifoito · dus g-randes 
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372 ANNAES DO SENADO. 

injustiças é leva~llm· clamores con.Lra QUem ns P!"ll· 
tica · o mnrtyrw encerra cm SJ este mysterJO: 
quaiÍdo o perseguidor, o tyranno atormenta c tru· 
cidn, suppondo IJUC assim desfaz os oJJstnculos, 
mais estes se Jovuntnm; IJlHlnt.o mnis sangue dor
rama, mais os mnrtyrcs encontram quem com 
elles fa~n curo, ostcnt:mdo·sc por todn parte mais 
forte C vigoro~a a cnusa perseguida. E' O IJUC ha da 
acontecer no Cem·:í. estou corto dis~o. 

de liquidnr dcspesns feitas por c!le antes do ser 
ministJ"O, o Imperador reconheceu a neccssidadl• 
indispcnsnvcl de J'nzel·o sahir do ministcrio c de 
facto o foz sahir. Hoje porém os ministros nctnucs 
IJUO dizem amar m [tilo n constituiçiio o de~ejl!· 
rem cumpril-n, (junmlo se reclama pela destrtLU
~·ão elo presidente clo Ceará, onde so deram gr•nn· 
!los desperdicios dr. que foi tomar conlns um com· 
missaria flscal, deixam de atlcndcr a uma tüo jns· 
ta reclmnaçuo. · .. Sr. presidente, já que fallo no Cear1í, quero, 

antes do passar n outro assumplo, apresentar um 
documento da nossa historia, 11ucservc par·a mos· 
trar n sem razüo, eom IJUe os nobres ministros prc· 
tendeJ·am contestnr a diversos nobres senadores, 
IJUC Pll""ntlndo pelos intcrcs~es do l'hcsouro, cli· 
ziam que a primeira nccc•sidnde do momento era 
a dcstituir,iio do Jlresidente do Ce:mí, que sendo o 
que nwis "nvnlladus despesas fmdn, convinha IJUC 
fosso arredado, paro que o flscal do g·ovcrno nem 
um <:milarar.o encontrasse na tomada de contas 
ao~ commissÍlrios da sêcca. 

E notc·sc : esta pertinacin do governo em nuo 
ntteneler nos reclamos dn opiniiio publica ú tanto 
mnis nggruvanto, qunnLo os propr·ios ministros 
têm confessado por mnis de uma vez na tribuna. 
que reconhecem a existencia de desperdícios C· 
nbnsos ; conflssiTo ainda mais solcmnemcntc au
tllcn.ticat!a em nma peca olllcial, naqucllc celclm:; 
aviso de :'lG ele Maio, a i•iso que era uma fulminn
ç1io ao presidente do CcaJ"IÍ, de sorte que dc~ois de 
sna pullli<:nçiio todos pensm•11m qne o p•·esrdentc 
ia ser· destituído, c assim entenderam tambem seus 

Quando so rcclamnvn n6 Senado pela ncccssi· 
dade de ser <lcstilllido a que !lo prcsiden te, IJUO 
tinha-se consti.r.nido uma espccic do i\JacJstron, ou 
o celebre sorvedouro do 'l'hesouro, diziam os no· 
bres ministt·os que aquel!e CJ'8 o presi_dcntc que 
convinha conservar la, porque tendo stdo quem 
mandou fazer as despesas, ú quem melhor as 
poclia explicar. 

E' n este proposito que cu YOll ler o documento 
a que allndi· e um decreto do tempo do primeiro 
reinaclo. don1ittindo um ministro, exnctamcnlc por· 
que tinlw de dnr conws de dcstJesas de que !'lira 
incu mt,irlo antcr•iormente. 

A apjilicar.üo do documento sor:í esta: si no rompo 
cm qno a 'cônstituiçiio estaYa aindn no período elo 
sua vir,.indncle por ser roecnto a duta dn sua pro· 
mulgpéf.o, qmmdo se devi:~ conhecer nwll:!_or. s~n 
espirrro, assim se entcndr!J; por (Jt;e razao lro,Jo, 
(JUando se trata ele erros, vrctos e crunes commet· 
tidos de!Juixo de uma administrnçiio, niio se cn· 
tende necossario arr·cdar esse administrador, para 
qnc a autori~l~cle flscal que ,rur. tornar conta~ sobre 
as despesas Jertas, wnha mars lrllerdndc, c 11:10 lute 
com obstaculos qull e~se :~dministrador lhe ha .. dc 
oppõr p:~r·a justificar· se? . . . · ., 

O decreto a que ~:~Iludo fo1 pu!Jlrcndo nos .1ornaes 
dc~ta corte cm 5 de OntLtbro rio :18::10, c naturnl· 
monto foi expedido IWCJUel!cs dias proximos, c diz 
o seguinte (liJ): 

• Convindo liqnit!nr·sc quanto nr1tes 11 divida 
de Portugnl contrn!Jidu pelo tratado de 29 de 
Agosto de :1825_, c ~cndo neccssnrio p:~ra cs~e 11m 
tomarem-se Jll'lmerrnm•:nto a~ contas dn catxa ele 
Londres, oxnminnndo-sc a~ grandes despesas foitns 
pelo l"llurquez ele Barbacenn, llO meu con~elho d1; 
Estudo, tnnlo com sun 1\lngcstndc Ficloli~simn, 
minhn Augusta Filhn, como com os cmigrnelos 
portugtwzc~ em Inglatorrn, o CSJlCCinlrncntc com 
o meu casamento; e niio podendo cstns voriflca· 
rem-se legnlmenlc, excrccudo no mesmo tempo 
o mencionado 111Hrl(tll'Z o Jognr de ministro e 
socrctn1·io de Estado dos nogocios <ln Ji1zcnda ; 
hei por l.Jcm clcmittil·o do dito cargo de ministro o 
sccrotnrio de Estado elos ncgoc:ios lln J'azoncla. • 

Ora vê-se que um homom como o 1\Inrq_uez. clo 
Darbncrmn, qno g·oz11va da conllancn elo lll"HilCJro 
lmpcr"lldor·, que foi incumbido dns cummis~ÕI.'S 
mais delicadn~ na Eur·or111, de negocies t'1 que o pri· 
meiJ•o Imperndor lig-nvn o mnior intero~se. dc\'in 
merecer· lhe toda n conflnnça; no omtanto tondo·so 

:unig-os dn outr·u cnn1nra. 
:M:ls, senhores, tudo foi iJJusiio; o governe, le· 

vado sll por este 111'erro, ele servir aos amigos, os 
qnaes natm·:~Jmcnto dissernm que nquello era o 
IIOmcm 11uc lhos convinlw, prindpalmente 11uan
llo novn eJci(.'iio so abl'ia na fJI'OVJncia do Cenrú, 
a de trcs senadores, e nrruclle presidente jú linha 

· claclo prO\'IlS do bom cnJJO eleitoral ; o governo, 
digo, Fó por este desejo elo serYir aos nmig-os, 
sustenta nqnolle prcsiclontc. 

0 Sn. CANSAN~Ão· DE S!Nll!DÚ (presidente do COI/• 
sr•llto):- Esrú enganado, é pelo juizo que o governo 
faz elo seu delegado, pelo conceito que este lhe 
merece. 

O Sn . .TAr.UAmn~: -0 no!Jrc 11residentc elo con
~e!ho me purmittirli uma npreciaçüo sobre o seu 
,]UIZO. 

Diversas vezes tonho ouvido d'afJUi V. Ex. ennn
ciar um juizo semelhante o poncos dius depois ro
t.r:rt:H"·se. 

0 Sa. CANSANSÃO DE SIN!l!DÚ (p1'C$itlentc do COU· 
scllw); -Não scnlror, o meu juizo foi sompJ•e cstl•. 

O Sn . .TAGUAUim~:- Niio me refiro ao presidente· 
do Cear1í, I"ellro-mc a outro facto. 

Poucos di11s antes ela p1·inwira recomposiçiio dn 
actunl ministerio, houve nqui umn intcrpel!ar,;ITo 
sobro a lwrmonia o solidm·icdadc dos nobres mi· 
nistro$, e o nobre presidente do conselho aprcs· 
sou-se em declarm· IJUC niio havia nonhumn pcr
turlwc·ão nn ministcr·io, e J'cz um grande elogio 
aos seus collegns ; di:rs dejlOis :dg-uns mini~tros 
snhiram e a lingnagem do S. Ex., cilvnlboiro como 
é parn com os sons collcgas, niio foi de censnrn, 
mns cm todo o c:nso foi outr11, j:i niio tinha S. Ex. 
os mesmos elogios n fnzor. Porque? Soguramentc 
porqno os seus r;ollegns lho d••sagrnclnrnm. Om, si 
o presidente do Cear:í, npeznr do ter sido nlvo de 
lodos esses olog-ios, incor·rcsse po1· qualquer mo
tivo no closngmdo do nobre presidente do conse
lho, cu estou corto do que não sorin mais este 
grnndo homem. 

Portanto, apeznr tio jnizo favoravel IJUC S. Ex. 
fnz dú presidente dn provincin do Cenr1i, }JOÇO·lhc 
I]Ue me desculpe, si o não ncompnnho cm sun 
opiniiio. llasc:~ndo·mo nos J'nctos de S. Ex., que o 
mostrnm mudnndo du juizo o conceito a respeito 
tios seus compnnlrciros do ministerio, tenho sobolo 
moliYo parn nssovcrnr r1uo si esse presidente, nao 

,.. ; 
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fosso sustenta.<lo por amigos do ~obre prcsiden~ç 
do conselho, a quem S. Ex. recem des:.grndnr, Ja 
teria sido exonerado, assim como o nobre presi
dente do conselho nl'aston de si os seus colleg:.s, 
logo que lhos <lusagradaram. 

Sr. presidente, vou terminar, niio sú porque 
prometti ser breve, e cfi'ectivamentc tenho pro
curado sêl-o, como porque me sinto fntigmlo. 
Mas, antes do o fazer, peço permissiio no Senado 
p:.ra 11prcsentar um1• brevo recapitnlaciio que 
lcmbrnra ao nolJrc presidente do conselho o es
tado em que se acha o pniz ; depois lerei um do· 
cumonto como remate do meu àiscurso, per
guntando desde já n S. Ex. si esse documento 
niio seria um bom exemplo a imilar. 

A recapitulação, scnhores,consiste cm recordar 
ao Senado o que todos sabem, isto é, CJUO o 
Brnzil vive entregue no impcrio de paixões dcs
cnfreiudas qtw niio ha respeito nos direitos, que a 
perseguioiio está por toda a pat·tc, que n anar
chia reina s~m obstaCtllo, c que lw muito fun
dados receios da Jlllrte dos bons cidndiios de que, 
si niio llotlVCr urna poderosa mlio que opponhn 
diques ú cssn torrente devnstadorn, deplornvel 
dcc:1dencia mncnca nossa patria, digna aliás do 
molhot· sorte. 

!>asso a ler o documento que é o seguinte (lê): 
• Officio. -I li m. e Exm. Sr. -Estnnuo conven

cido de que a minha continuoçiio na regencin niio 
póde remover os males pnblicos, que onda dia se 
aggrllVIHll pela J'alta do leis apr·oprindas; e não 
querendo do maneira alguma servir do estorvo 
a que nlgum cidndão mais feliz seja encnrregndo 
peln noção de reger seus destinos; pelo presente 
me <.lecJnro demittido do Jogar de regente do Im
perio,pnra que V. Ex., oncnrregando-se interina
mente do mesmo Jogar, como determina a eon
stituil:ão politJco, fo()a proceder ú clciçiio du novo 
regente, na forma por clla cstaiJelecídn. 

• Hogo ii V. Ex. queira dat· publicidade n este 
officio, o :10 manifesto incluso. 

• Deus gunrde :i V. Ex. muitos nnnos, 19 de 
Setembro do 18::17.-Illm. e Exm. Sr. Pedro de 
Araujo Lima .-Diouo .Antonio Feijó. • 

O Sn. CANSANs.\:o DE SrNmnú ( presidente do 
consel11o) : - Agora a npplicncão. 

patriotismo, entregando o poder a ClUCm melhor 
o dirijo. 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINmnú (presidente do 
consutlto) :- Abdicando? 

O Sn. JAGUADIJJJ~ : - Niio digo nbdicnado, por 
ser expressão npplicavel a um~ posiçiio mais alta. 

0 Sn. CANSANSÃO PE SINIMDÚ (prcsitlentc do 
conselllo).dá urn aparto. 

O Sn •. TAaUAniBE:- O nobre presidente do 
conselho bem mereceria do paiz, si entregasse o 
poder a mãos mais felizes, como fez Diogo Anto
nio Feijó, quando se convenceu de quo niio 
podia pi·cstnr mnis serviços uteis oo Brnzil con
servnndo-sc no poder. 1\Ius entiio recorreu, niio 
aos seus nmig-os, mas n um odversario, muito 
digno é ver<.lode, a quem nomeou ministro tlo 
Imperio,pnra nessa qunlidade assumir 11 regencio, 
dizendo-lho : • Compete-vos pela constrtuiçiic 
substituir-me; tomai conta do posto e felicitni 
este pttiz. :a 

Não nconselho no ·nobre ministr·o que assim 
proceda: tem muitos amigos enpnzes, a um dos 
qunes pódc dizer:- Salvai este paiz, visto que 
infelizmente não posso fozct·. 

0 Sn. CANSANSÃO DE SrNIMBÚ (p1·csidcnte do 
conscllto) :-Quando ea tiver essn Cf:!nyicção, 
sei como devo proceder·. ~.'enho dons JUizos: o 
paiz e a corün. Qunndo me declnmrem n sun von
tndo, saberei obedecer. 

O Sn . .TAauAnrnr~:- Sr. presidente, ponho ter
mo no metl discurso citando dons versos do Ca
mões: 

Acende e corre, pai ; que si niio corres 
Púde ser que niio aches quem soceorres. 

o Sa•. Diogo Velho:-Sr. presiden to, nos 
s~:us conselhos u Demonico, Isocrates, o illuslre 
rhotorico ntheniense, disse: • O silencio vale mnis. 
que a pnlunn; fnlln, porém cm duns eircum
stnncios: ou quando se tratar de cousas que co
nheças perfeitamente ; ou quando a necessidnde 
o exigir .11 

Eu estou no segundo; coso: tenho noccssidnde 
O Sn. JAGUAlllllE:- Eu podia dispr.nsnr-me de 

responder no nobt•e presidente do conselho, termi
nando o meu discurso que, i.~ espcrnndo }l.tte os 
que me OJ!.Vo::m fn(.'mn n. nppiLCn~'ao, mas Jn que 
S. Ex. cxrg·o, eu a farer. 

O Sr. Diogo Antonio Feijó foi um elos typos que 
mnis tflm honrado a na()iio brnziloirn pelo vigor 
da sua nlma, pela put·eza das SLlns mtencües, . 
cmbor·a tivesse erros. Diogo Antonio l•'eij6 or:i um 
pntriotn :is direitos, o mnavn sinceramente o seu 
paiz, a tnl ponto que, qu:urdo reconheceu que, 
estando á testa do governo, niio tinha força }!lira 
conter os desmandos do srm pnrtido, para reprunir 
seus proprios amigos, resignou o poder. 

de fnllar. . . 
Quando esteve neste recin~o o Sr. mmrstro dn 

justiça, discutindo o re~pcctrvo orçnmento •. teve 
de responder n oiJscrvnçues qtlc eu, na qunltdnde 
de rolntor do parecer da commisslio, }lnvin.l'eito 
em sustentnniio elo mesmo parecer. Nn sun res
postn o Sr. Iliinisti'O entrou cm apreciações tncs~ 
apresentou considerações e e!'llprcgon n~gu
mentos de tlll naturezn, qne cxrgwm do mm.hn 
pnrto immedinta impugnnçiio, ou antes enorgwn 
rcpulsn. 

Persuadido de que podia ainda umn vez entrar 
nnquelln d!scnssiio, nessa qualidade de relator, 
eu como o Senado viu, pedi logo n pnlavrn ; 
mÓs V. Ex. decidiu, do nccôrdo com o regi
mento e ou aceitei, como devia, a decisiio, de 
que niio n1o ern mnis permittido fnllnr. Tomoi 
entiio o compr·omisso do responder mais tarde. 

E' o quo nctunlmento se dá. neconhe~o ns bons 
inton~ües do 11 obro ministro ; mas tenho dito, c o 
repito com peznr, porque ni'io dosojo oJrendor n 
S. Ex., CJLW é cousn. avori;:runda mio possnit· S. 
Ex. a J'orn11 neces~nrw pnr11 conter os sous ami
gers, cujos exigencins são para S. Ex. vor<.lndcirns 
ordens. 

Si S. Ex., como tem sido <.lemonstt·ndo, niio 
tom forçn sufficicnLc :rorn so oppür 1\ vontade 
dos seus nmigos, pmttcnrin um acto do maior 

. . 

A occasiiío mais proprin paro isso ora n nctunl. 
Pelos estylos da casa, na discussão do orça

mento do lmporio tem-se!permittido nmp!o de
bato sobro n adrninistrnçiio em todos os seus ra• 
mo~, e sobre n ~Jolitica cm to elas as suns relações. 
Infelizmente fnt aco:mneltido de incommodos do 

. . 
I 
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snudo o obrigado a eomp:trocer ao Sonndo com 
muit:t ir1·ogulnridndc. 

Agora mesmo sou privudo de satisfnzer o meu 
com pt·ontisso, porqne não devo, nem desejo por 
minhn pnrlo concoJ"rcr p:tra aindn nwis prolon
gaJ·-so li discus~ão, que tcru sulo larga, sobre os 
serviços dignamente eonlindos no noiJro ministro 
do Impcrio. Creiu, portanto, S. Ex. r1uo n5o o von 
c mim t•aça r ••. 
:. 0 Sn. MINISTUO no hli'EU!O :-Não tomo JlCSSU 
parte. 

O SR. D1oao Ym.lln:- ... l:mto que niío me 
dirijo a S. Ex., nilo exijo rospo,;tn nl;.:untn, nem 
lllllinrci mais tempo do rJ ue o indispensnvol para 
JH·cvcs reflexões; ele mnncirn que hoje mc~mo 
púdc ustn disrJussão ficar encct'l':Hla, ~i não hou
ver rJncrn qtwit·n continunl-n. 

O ::>t·. ministro da .i ustira, nn ro~posln fJ.UC 
mo den, comcMn por fnzc1· pnr:tllolo entre 1111rn 
o outi'<Js orndnrcs, no intuito, niio <lo I'Ceonho
cei.'·IIH'S o renl mer!lcirnento. uws do dopl'imit·
rno. :v-:n pod!JI·in ler !opJcosdo rli~cm:so de S. g:'· 
po1·n n Senndo YCI' a mconvenwncw, par~• n:~o 
cmprcg-nr antro LoJ·mo, con1 CJllC unJ nun1;str~J, 
qne vem aqtu dn1· co11t1:s do s1, onsa fnzct· JIISI
nturçiJes e nventur:lr nprccin~~Ü(.!S, c1nhor:n disfnr~ 
t•odns pelo torneio do pltrnsos mnl.Jigttos, nu 
Ôstylu ]li'OjlriO de f[llClll Ve tndo oblifJtl:illi.ClllC,_a 
rcspcir.n dn-s h:dlilitar:ões, c:Jpacidude, Ol!Idonct
dncle daqtwlles CJllO ~!isentem! 

Di?. lliH HlOI'IIIi~tn llUtl!VOI IJUO O Yi!IJ[lCI'ÍO C q 
louvor. no mundo mornl, sng-ncm n utcsrrw lm 
nuc os corpos no mundo physico, isto 1l, tanto 
,iwior J'orr'a tr:twm, qn:mto de mnis nllo vêm. A 
pnlltn que" roln no clli•o niío ofl'unde o pé fiLIO a 
cnlc:~. Dos conceitos do Sr. Lnl'nycllc ou J'a(!O o 
!llOôlllO CIISO. 

Pro•:u•·anclo nttJ•nllil·-mc o l'idicttlo, e:'se mi
nistro, ao conclui1· o oxordio do nwsmo disctli'SO, 
dissél que, ni'ío llw sendo licito ucompau hnt• a d is
eu~são no terreno cm que cu a cstniJeloccJ·u, ]lOI'
que niio porlia diSC!Jtir com l'runryur.za p J!lrOT,"cladfJ, 
limitava-se n appl1cnr-mc este henust1cluo de 
Persio:-Pun·i, stwc1· est loca.~, c:ctrn ... (O::>r. ta
chyn·J•apllo farü o fnYot· de deixar um e~pnro cm 
lJrni~(·o, pot·rJUO hei tlc pôr na IJOCll do lwnmdo 
ministro a immundida fJtle cllc cnguliu) ••.• 
mejite. . . . . . . 

::;i o senhor mmtstt·o da .JUSll~n tl\·osse l1do 
Pe1·sio: si não tivesse ntit':Hlo :HILli esse homis
tichio sem conhecer a intenr;iío nem o nlcnnco 
com qtw o ccl,o!Jro poota satyrico o ~lllpJ•eg-un! de 
certo fJtle tcr1n lovndo rnnts um dw a escogitat• 
ai"UIIln outi'll citaçiio mnis lllll'Opriadn ao l1111 que 
te~·c cm visLn, l.'!lc quo levou II"cs dins li prepm·nr 
cs~a ro~posla 1 

Pursio, na sntyru L", lratanclq dos qmdor·es .e 
7JOIJta.s, consnra :l(jUelles CJllO Su deSC.J3lll OUVII' 
pala\'l':tS de elogio o li~onja. c com J}na ironia o 
,pista indignatilo, dccl:u·u r1ue é hl~liJI clizct·-sc .u 
vct·dade a quem uão a flllOl' ouv1r: -Setl quul 
OJJUS teiWI'as 1/õOI'daci l'atltJI'C t•aro mwiculas? •••• 
· Nilo vnle n pena molestnJ• osouvidos desses poe

tas o ot·ndorcs tfto susccptivuis, e cllcs pm·u se ve-
rem li\•rrJs dos importnnos,dovcm piutm· JWS suns 
portas dnns sorpcntes c escrever o he!nistichio 
c i 111d0: JlnJiaZt'S, este toaa1• é .~U(/I'atlo, •de-vos ••• 
E· uc•·osceutll Persio: Dist:cdo-Eu me 1't'tii'O. 

Eu di:;:o outro l:mto.Ning-twm pú1lc rciviucli~nr 
ao Sr. L:•fayoltc o uso do hemisticbio de PcrsJO; 

elle, porém,dcvin tmr.cl-o Inscripto no seu clwpéo 
ft"aloado ele mini~l.ro pnra evilar rJtHJ nlgucm 
tcnhn n temoraria lembt·unou do 11ôr em prntica 
o que al!I é vedado. 

Ainda melhor: as duns serpentes e o lle
mistichio pnclorn seryir rle nm honito brnzffo do 
nrmus, o ccm1o talvez mni lH·cvc, no progTegso 
cm q~10 S. gx, vai 1~0 sctl rc~n:esso dCJ;nocr·alico, 
soja t1 tnlnr do Irnper10, poupara ao ret ele annas 
n fnven~~rro ou eomltin:u::fío de ~cu l.lrnz:io c JP.
gcndn. Est:í tudo no verso com r, loto do Per;io: 

Pin[la tlaos anoues: Prwl'i, sacer· c.~l locas 
exl1'a ••• 

Continuando.n p1·ot1Ig-ar os poeta~ e os Ol'adorcs, 
qtic3 itTilnm-se ·ryunnr.lo ~e lhos d1z :1 verdade, 
Porsio ncrcsconLa quo os flc~ptcsn, como despresa 
os 'critiiDS qno riclicnlm·isnm qs sunda.liils das 
~rrcg-ns, on encont1•nndo un1 \ro::;p;o gritmn-Ihc 
« VC:S~'~'O! •, OU SO[lpÕCffi-SC gTnndcs !)Cr~:onngens, 
porr1n~l nm din roram edis e qttoiJrnram umas 
medidas J'alsificadas ... e applica-lhos o seguinte 
verso: 

Jfis mane cdictwn, post pNtudiwn Ca/Urhoentlo. 

Tradur.indo li\•romcnto, di1·ci no Sr. ministro da 
jusl.i~n: De mnuhã I':H;a decmtos, como o de lG do 
Novoin!Jro revog-:mdo o do :ll de Agosto, ou 
como nm de rcc•mto dnta, qne nomein n seu pi'O
prio e digno pai i:omnwnrlnntc ~Llperit?l' da 
"nm·rla nucionnl •.!c Qnclur., e rlepo1~ rio J"ntar 
entregue-se :'ts lucuiJJ'al;ões du a I ta theoria da 
dmnoeracin mo<ICI'Iln, como eompt•oliciHic e 
praticn S. Ex.-1~nllirlwc, pa1·n qncm os nppa
rulhos siío intlifl'erentes, comt:mto quo consiga 
qcus fins· porrp.te, confOI'IIIO 1lizin o llnlrino elo 
G·r:maun...:.die5 Úi't!vis,opusmnltum,J)(((t'l' (wnilias 
Ul'[ll:(. 

Disccdn, dig-o com. Pcrsio: ett m~ retiro. 
••••••••••••••• o •••••••••••• o ••••• o ••••••••• 

S1•• prosiucnt~, tinha nssnn~plos mt!it_o Itt~por
tanles a trntnr mncla 01~1 rclaç;uo no Jumt~ter1o ,du 
1 usti"a mas não faltarei ::.. promessu que fiz no ::;r. 
'minist;·o do lmpcrio, com quom ta miJem Llesojnva 
discutir alg-uma~ materins, e peclit· ,cct·tas inl'or
nw~'ões a rçsp~tto. de gTundc calnm1dndc que ns
sola as provmcms do Norte c entro c lias aquclla 
fJllO me honro. em ropresentur ncs~a c~sn ; 
mns tonlto oxplwndo a cnu~a do meu s!lon!'IO c 
you' fludur, rectillc:mdo clous pontos sobre que 
houve aqui rnpiclu discassiTo. 

Foz parle do minl~te1·io de ti do .Tnnho, como 
clig·1{o lllinistro do'Impet·io,o .:::ir. consL•IIIcit·o 5:ostn 
Pinto, o foi ellc quem autnr1r.on a colei.JJ·a~no do 
contrato pat·a conslrUc(;iiO do .nma ea~n de_, mel·
rado no canal do 1\!nng-uc. Inlormurc1 no :srmndo 
o no nobre senador pelo Amnzonas r1uo o meu 
collcga pi·occdcu neste ~ssumpto com toda a cir
cumspcc~iio, com o maJor ct11dudo. 

O Sn. BAn:i:o ns C01'P.GIPI~: -Apoilldo. 

O Sn. Dror.o VJ~wo:- Ouvi,Ll os f~nccionat'it?S 
C COI'llOrll~'Õe~ _compell~lltCS, C SO dC,JlOlS ~le ]lCl'fOl· 
tamcnte hu!JJIJtndo foi flllO nutortzou "· camara 
municipal a cclcbl·nr cs.to cot:!trnto. llf:lls t:u·de, 
o cx-ministt·o do Impet'JO, o St·. Looncto de Cm·
valho, depois tio. ~er accolerndo n construcçiíÇl, 
mandando prc:Yllllr ao contratuutc que sorm 

.· .·· 
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rcscin1liuo o contr:•to si não lhe uússc promptn 
solut;iío ... 

SEGUNDA P.ATlTE DA ORDE~I DO DIA. 

O Sn. BAIIÃO DE CoTEGJrE:-,1 JIOindo. 

O Sn. DraGo VEr.no: - ... re;;o!vcn, contra o 
direito, contra n lei e contrn todos os principias 
de justit;n c equidade, annullnl-o, c n ellc se deve 
dnr n responsnhilidndc '(apoiados) do estodo cm 
fJLlC se acha nctlwlrnonte al)uclln locnliuade 
(apoiados). 

O mesmo honrado ~onnrlof', rcferinuo-sc ao 
nbnstocirnonto de ngonn ;i osln cnpituJ, fez consn
J'ns solJrc o credito de W70. 

O Sn. LEITÃO n.~ CuNHA :-Peço a pal:wrn. 

O Sn. DraGo y,,r,no :-S. Ex. disse que elle 
fót·a ele fLOOO:OOO;S, quando foi súmcute de 
LOOO:OOO;S. (7'1·ocam-sc a.pw·tes.) Ea era cn_tüo 
1ninistro cln ngrictlltal'n; fui cu rp1e o pcrl1 no 
poder legislativo ; po;;tio aJíit•mar íJUC foi sú
mentu de :l·.UOO :0001$000. 

O Sn. DAn.i:o DE Co·mml'E :-Apoiado. 

0 Sn. DraGo VEr.I!O:-Estc Cl'Odito, si lJelll flUO 
niío fosso sinfio cm pal'tc minima npplicaclo 
por n1i:n, serviu. ptira ncndil· a sor\~i~os llJ'genLc.~, 
que cu naqucllu nnno 1Íwneloi J'uzr.n· cm J)em do 
abastecimento de ngrtn nesta côrte. . 
· Inl'ormo no Senado fJllO tudo qunnto ex!s.to cm 

relação ao nctual nbastccimento de :•g-uas lu1 con
sidct'a\'clmente aur;rnentado c rcpamdo dessa 
época pur-a cil, c por contn pt·incipnlmcute .d.o.;tl) 
creuito. I~oi com elle qtw o g-overno se lw!JJIItou 
a renovar os eneananwntos, que estavam lodos 
estrng:idos, o t1uu uccnsiona\'a um gmnde despar
dJcio do agun; n fnzor ncquisiç5o ~le novos nlnttan
cmes c construi!' outros depositas; a mandar 
proparnr os estudos quo mnis tardo serviram de 
base no contriltO Gnbrielli ; tlnnlmento, a este 
credito ú devida a consorvnçuo de tndo qnanto 
~:~xisto prosou tcmcntu a respeito dusw ru.mo do 
ser v i ~o publico. 

O Su. RumosDAnnE-ro dit um aparte. 

0 Sn. DIOGO VEL!!O:-Y. Ex., que foi um dos 
meus imrncelintos successorcs, póde attcstar tudo 
CJnnn to se fez orn beneficio elo abastecimento do 
agua a esta capitnl por conta deste creuito. 

O Sn. BAnnos D.~nETO: -Apoiado, ainda 
:1chci um resto elelle. 

~lEIO sor.no. 

Continuou n 3.• discussiio da proposio::io da ca
marn dos Srs. deputmlos 

N. 2~8, de l87i, consider·nndo D.Ritn l\Jall'gcssi 
Pinto nptn pnrn receber o meio soldo elo seu 
J1nndo liHll'itlo. 

O Sr. Co:t•JJ.~e:a :-Si nlío estivesse em 
questiio adisllOsiçfio snlut:n• dnlei de 6 de NO\'em
bt·o do 18~7. invocndn no pnrcccr crn scparndo 
elo n0b1·o Viscondn de l\Iuntibn, cu niio tomaria 
uwis pnJ•te nn diseussiio. lUas desejo contrilmir 
p:•rn rJUC não se nbrn exccpçiionessn lei, r1ue tuutos 
:mnos tem ntravussndo, colhendo-se delJn s,j lJe
nelicios puru n fnzunda publica ; nessn lei f)Uf! 
tem ern!Jnrn~ndo pretcnr:ÕIJs idcntiens que consti
tuem cn~os jnlg-ndos. ··rotlns cssns protenr:ões 
podem rcvi\•Ór•, Si se llbl'ir O precedente, dO fjlle 
ali:is se pó de prescindi!', pois ii:J meio de nttcnder 
:is rnzões es11CCineJ fJUC ucnso se possn invocar 
cm favor do rer.rnercntc, sem oJJ'ensn do p!'inci
pio Jcgnl. 

A lei de 1827 prohibe a nccumuln"iío que se 
pretende agorn estnbelecel'; mns essn"lei ó tnnlo 
qunnto passive! ertnitntivn, porque uwndu nbonar 
n qunnlia mnior rp:mndo á mesmn pes~on possnm 
cnller dons benclicios, som obrig-ur a restituição 
aJg-unut. 

Antes do dar pnrocer delinith•o sob1·c esta pre
tcn(;iio, n romn1b::sno de 1nnrinha e g·uerrn re
quereu, o o Senado dcliberoLl qne fosse ouvido 
o g-overno. 

1>m·n que o Sonndo possa bem orientar-se, 
:.Qm do JH'ofel'ir 11 m:ds acertntla d•)citião, lerei 
ns inform:.,;ões prestadas pelo Thosouro, c1uc 
ncomtwnha!·um o seguinte aviso elo nobre ministro 
eln fazondn: 

• Ministerio dos negocies da fazenda. Rio de 
Jnncir0, 28 de Março de l8i!l. · 
· • Illm.e Exm. Sr.- Tendo em vistn o oillcio 
que V. Ex. dirigiu-me, do ordem do Sonndo, em 
6 uo corrente moz, n. 25, ncorcn dn prntcn~üo elo 
D. Hitn 1\Inggossi l>into n perceber o meio soldo de 
sot1 linnelo mnrido o cnpitiío Luiz Pinto Guedes 
Smissaert Cnldas, p:.sso :is müos de V. Ex., nns 
cópi11s juntns, as inform:wões prcstndas pelo Tllc· 
souro n tal respeito, visto conterem todos os 
e~clnrccimcntos necessnrios pura que o mesmo 
Senado Jlossa J'csol ver sobre o cnso com n sun 
costuma u justioD. O Sn. DraGo VEr.uo:-Pot·tnnto,' o nobre sena

dor pelo Amnzom1s não foi justo, sem duvida 
}lOr não cstnr lJcm informado. 

Ern o quo cu tinha a dizer, Sr. presidente, o 

• Deus g-unrdo n V. Ex.-Affonso Celso de Assis 
Fiuueil·edo.-A S. Ex. o Sr. L• secrctnrio do 
Senndo. • 

nqui findo. · · 

O S1~. Lcit.iio dO'>. Cunba:- Sr. presi· 
dento, não qncro conqorrcr pnrn quo nüq so 
encerro estll dobnto hoJu; mas, como tomei os 
mous ::t(lOntnmcntos Jll'Omeuo f(ÜC opportunn· 
mente hei de dnr a rospostn ao nobre senador 
Jlolo Hio Grnndc do :Norte. . 

Fintlo o debute o nüo lwvorido lltllllcro pnrn 
votnr-so, ficOLL oncel'l'ndn n d iscu~são. 

Helii'On-so o S1·. ministro com ns mosmns fOI'· 
mnlitlaiies com IJllC l'tll'u roculJido. 

Eis ns inl'ormncucs : 
• Em cumprimento da PXigencin feita nos 

Jlupcisjnntos 11eln carnnrn elos Srs. scnndot·es, 
cul•e-mc int'ormm· ~uo o li nado cnpitão Luiz Pinto 
Guedes SmissuOI't Cali.l:.s, segundo eonsta de do· 
cumeutos oxistuutes no 'l'hosouro, 11ssontou Jli'a(.•::t· 
cm :16 de SotomlJro elo 181(), e SOJ'ViLl atú 5 dc
l\Inrço ele :18:.10, em r1uo foi rorormndo, om virtudu
do nrt. 2.• tlr, loi n. M de 20 do Setembro dc
fll38. npczur do não contar ~O :mnos de scr,•iço. 

• Estll {íltJOI' lJOI'ém nii:o póde api'OVeitar ti stur 
viuvu D. llitn Mauucssi Pinto pa.1·a oúte1· o mt'io sol-
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do, visto (pie pelo decretoii.518 de 10 de Janei -

ro de 18a8 está expressamente declarado que ás 

familias dos reformados, em virtude da dita lei, só 

compete o meio soldo, si se ocharem MIS VOndi-
e5jOS do alvará de 16 ile Dezembro de 1790, como 

ainda explicou ultimamente a ordem n. 561 de 

27 de Dezembro de 1877. 

• Não tem tão Domei o mesma viuvo direito ao 

dito meio soldo na razão das 25.",  parks, por-

quanto, havendo seu marido sido reformado, 

como 	se disse, em 5 de Morei) de 183e, neo lhe 

póde de modo algum ser applicavel a lei de 18 

de leosio de 1852, nem a de. 20 do Julho hs1861., 

n. 1220, mi ciscaram direito nove, e não tern 

effeito retrocLivo,como tionleini foi decidido pela 

imperial resolução de 17 de Novembro sobro 

consulta de 15 de Outubro de 1863, c está decla -

rado poios ordens os. 136 de 28 de aram e n. 500 

de 20 de Novembro de 1866 e circular de 13 de 

Dezembro de 186k n. 412, e outras. 

• 3.a  Contadoria do Thesouro Nacional em 

17 de Marco de 1879.— O 1."  oseripturirio. 

II. P. de :Ázevedo.. 

▪ Concordo com a lufo; mação, acrescentando 

wie, ainda quando a prelengio da supplicanle 
¡dto fosse mai, ifrstanionte coalraria á legislar :o 
on vigor e aos casos julgados, Mio poderia ella 
perceber o meio soldo que ora reclama, porquanto, 

tendo-lho sido concedido por titulo de 20410 Outu-

bro de 1875 o monte-pio mensal de '100d como 

rilha do linado Bal'il0 de Villa Della, a lei de 6 

de. Novembro de 1827, no arr. 4. , expressa-

mente prohibe a acumulação de monte-pio e 

meio soldo. 

• 3."  Contadoria oro 18 de Março de 1879. 

— O contador, José Julio prelo., 

* Roportteme á presente informação da 3.1  

Contadoria, com a quid entendo licor satisfeita a 

amoise:ío 	enlmárl 	,oneeloree canis- 

diailárk4io oideio lauto, 4,Le c ooderá responder 
enviando-se eápia da 011'50a01 informa(:ão e 

devolvendo-se os papeis que o aeortipanharam . 

Directotio Geral de Contobilidade 22 ele Março 

de 1879. —Goledo ,—Confortno.—José Sevcriano 
dl Rocha.. 

Peço sómente que o Senado attonda para a de-

claraeao constante da informação do distincto 

contador o Sr. Dreys, 	qae ha rasos julgados 

em sentido contrario ao precodente que se quer 

estabelecer, o qual portanto envolve injustiça 

relativa, (100  muito importa ao poder legislativo 

nunca praticar. 

Tenho cumprido o meu dever ; delibere o Se-

nado como entender mais acertado. 

Findo o debate, ficou encerrado pelo mesmo 

motivo. 

PROJECTO DO SENADO LETRA R; 

Entrou em 2.e  discussão o art. 1.0  do pro-

jecto do Senado letra 11, declarando que serão 

consideradas de segunda entraneia as comarcas 

que actualmente sio de primeira, cujos sédes ou 
estejam ern portos servidos por vapor, ou sejam 

situadas a  menos de 60 kilometros de vias fer-

reas. 

O Ss.Crnz :agachado :—Sr. presidente, 

exercendo a iniciativa que a conetituição 1110 dá  

como senador do Impere), apresentei o projecto 

se acha em discussão. O 10ft0 intuito foi 

unicaineute estabelecer regras sobre a clas'a-
cação das comarcas, porquanto, a esta respeito, 

pela leeislação de 1850, o governo exerce amplo 

arbitrid. 

A. historia li decroto le:islativo a. :359 do 28 

de Junho de 1850 é conhecida pelo Senado ; re-

leve- seene, parede recordar os motivos mais 

preponderantes que levaram o Sr. conselheiro 

Euzebio de Queiroz, de saudosa i»emoria, a, 

exercendo a iniciativa CUM() delintadO, sendo 

ministro da justiça. apresentar o projecto que se 

converteu neste decreto. 

Por oceasião da mudança politica de 23 de 'a-

lho de 18d0, o ministerio que as,ouni u. o poder 

fez da disposição constitucional emitido no art. 

153, e qiie não foi regulamentada peio art. 45 

do código do processo, amplo e largo uso. 

O nrt. 153 disprie : * Os juizes de direito serão 

perpetuo, o que, iod sivia, senão entende que não 

possam ser mudados de uns para ontros Lidares 

pelo tempo e maneira que a lei determinar. 2  

O art. 45 do rodigo do proce;so é assim con-

cebido : • Os juizes de direito rei° serão tirados 

de urna para outra comarca, sinão por promoção 

tios lugares vagos das Relações a mio tenham 

direito.  ou quando a utilidade publica assim o 

exigir. . 

De modo que a u!tiina parto deste artigo, que 

teve por fim regulamentar o art. 153 da con-

stituiçdo, nada regulamentou, e como que inu-

tilizou a limitação contida na 1,"  parte, pois não 

ó sino um amplo arbitria a jnizo do governo. 

Em verdade o paiz ida primeira iez viu que 

mais da metade dos juizes de direito então exis-

tentes fera deslocado de suas comarcas. 

A deslocarão tinha tantos intuitos poli ticos, 

qae delia foram victimas João Antonio -Miranda, 

Angelo Cerraz o o proprin Eazobio (to Queiroz, 
que-  fui adie lo ai c.'ate. para a comarca da 

Palma. no centro de Goyaz. 

O arbitrio é comparavel ad manjar de agro-

dovel sabor, que. nina vez provado, ;ião se deixa 

de repetir, o produz taes resultados mi sociedade 

sobre a qual é exercido, que afinal é preciso es-

tabelecer-llie regi as, pôr-lhe um limite. AbS 

18k0, a historia do paiz ;atesta que jimais se 

havia em Lao vasta escala e\ercido a attribni-

ção conferida ao governo pelo art. 45 do mitigo 

do processo. E, como a acção traz a roacçao, o 

ininistorio que suceeden a 23 de Ma reo de 18k1 

teve de recomper as cousas. Em 1844, foi de 

novo esse orbitlio usado em larga escala, e se 

tornou uma orma consuotudinaria de todos os 

governos que sosuccediam de politicas diversas. 

Em 1850, o distincto estadista, cuja vida polí -

tica e unia pagina brilhante da nossa historia, 

lembrou-se de regulamentar o artigo da consti -

tuição, e o fez estabelecendo as entrancias. Eid 

não concordo com o nobre senador do Paraná, 

quando entende que sedeve abolir as lintranclas, 

como ellas estão estabelecidos. Si não oiferceem 

perfeita segurança aos magistrados, lhes dão 

muita garantia, porque no menos sabem que, 

oecupando comarca de 1.1  entrancia, a não 

1 

 se dar o caso de sodição, rebellião, precedendo 

andie.ncia propria e ouvido o conselho de Estado, 

não poderio deixar de ser conservados e terão 

nella de fazer o seu quatriennire 
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Assirii acontecie itt) ttL giti'itdo que occupa urna 
comarca de .' entrancia durante, Ires aunos, e 
aquelio que oceupa comarca de 3.' ejitrancia, e 
quasi em geral se pôde considerar a(ltLella em 
que ha maior l)olIm1lavão,civiLisao e onimnodos 
da vida, tem a garantia de não ser dislocado para 
unia comarca inferior de 2.a  ou de 1.a 	ida, 
e sabe que ahi se  ri conservado até que chegue a 
sua vez de tolilar assento no tribunal superior 
da Relação, si não se der o caso excepcional 
'lo sedição, rbe1liào, e de SCL preciso dar-se- lhe 
outra coiiiarea,piccedendn audiência propria o do 
conselho de Estalo. coilitanto que essa comarca 
seja tambeni de 3. oiitrartcia. 

Vê-se, pois, que o systema da lei de 180 é 
°aiuutidor, tanto quanto era possivcl no estado 
âús nossas cousas. Abolir-se a lei de 18it), su')-
prianir as entraiacias, igualar o comarca de Co-
ctdm, da Boa -Vista de Tocantins, a unia vara da 
capital da Bahia, a de Egas, no Amazonas, a uma 
vara da capital do flecile, sujeiLar uni magistrado 
£JUO exerce urna vaia na côrte, na Bahia ou coa 
J'ernanihuco a ser deslocado para os confins 
occidentaes do Imporio, pela abolição das entran-
elas, creio que não seria de bom pousar. 

O Sn. Nijsis GONÇALVEs :—Foi una grande 
serviço que prestou o Sr. conselheiro Enzebio á 
magistratura. 

O Sn. Cauz MACHADO :— Creio, corno disse o 
meu nobre amigo senador pelo Maranhão, (.UO 
foi una grande serviço prestado pelo Si. Etizobio 
á magistratura, á administração da justiça e ao 
Ilaiz. 

O SR. Ni; NES GONQALVES —Apoiado. 

O Sai. Cuez MACHADO:—Mas, corno jieni tudo 
lembra, sendo essas medidas tsseiieiatnitnte tio 
natureza pratica, ad a pratica pôde demonstrar 
seus defeitos para se reconhecer a neessidade 
dos complementos; porque urna iegistaciio 
,que estabelece uni systelmma no o não pôde 
antevãr tudo. Assim stiecedeu que não se pro-
videnciou, dando-se regras para a classificação 
das comarcas. Mas o bom eriterio daqiill' esta-
(listC, a confiança que o semi espirito de rectidão 
inspirava a todos, suppriu essa lacuna. (Is seus 
successores ioréln 1)010 todos podaram estudar 
attentainento as localidades do imaiz e cmminpene-
trar-se do verdadeiro pensanimnto do lei quando 
classificaram os comarcas posteriormente ereadas 
nem sempre procederam de maneira, que os 
seus actos lmwIesseIn ser murados 	vi- 
mos 	

v 
mos comarcas liroxintas ao litoral e até á côrte, 
com facilidade de comnmunieaç?ies, desmembradas 
de outras, sei classificadas conto de 1.' entrando, 

Na moinha provincin, a do Minas Geraes, deu-se 
una facto que não deixou de influir cm mau c.-
pinto: a comarca do Ilio Para layhuna classi li - 
cada em 3.2 cutraucia, coumpondi-se especial-
mente de dotas grandes termos, os das cidades 
de Juiz de Fóra o de I3arbaeena, teve de ser 
dividida, ficando o nome da comnarra para 
o termo de Juiz de Fóra o a nova caiu o 
nome de coniaica de Barbaeemin, justamnemite 
tendo por séde a da comnnmea anterior ; pois a atava 
comarca fundada na séde de comarca anterior 
de3. 11 entraucia foi declarada de 1.', sendo des-
pachado para dia um Sr. juiz de direito que 
veíu dc Tocantins e do cujo nome agora não mc 
recordo. 

Entretanto que ao oriente, existe a comarca de 
Juiz de Fóma de 3.' entrancia e ao neeldonte 
a de S. João d'El-Rei, taitibemn de 3a,  Barba-
00110, ponto culminante d'onde partem as aguas 
que correm para essas (luas comarcas, é de 1 .0  
eritrancia, antiga séde de tinia esmarna de J. 1 
Isso não se explica sinão pelo arhitrio que o lei 
deixou. 

Mas o arijitrio de classificar de 	a cntrancia 
colual-cas boas que deviam ser cl;ssilietidas ra- 
zoavelmuente coa 	e 3»', não seria ainda o mo- 
tivo que ute determinaria a cortai-o. Eram co-
marcas PIa, pornhi tIa-si-um a pim rase, favorecer 
cndida[os novos que nãO queriairi começar sua 
carreira na iitagistrataia em lugares (lo interior. 
O que porém influiu  sobronloil o coa nieu OSpi - 
riLo foi classificar-se cita i' entrancin novas co-
imiaicas do interior cunmo fim de i-ernover juizes 
do direito das comarcas boas de i ontreneia a 
pretexto de elevaI-os de alferes a tenente porém 
pala urna companhia inferior, como se deu. com  
um distliieto magistrado, o Sr. Migaiel Augusto 
do Nascimento Feitosa, juiz  (le direito da co - 
marca dc Ubá, de 1.' cntrattcia, que comnhli-
nica-se cwn esta côrte pela via forrei. 

Creou-se nos campos Frios de Minas uma 
cormiarca nova com o omite de l3iimnjardirn cuja 
séde é a pequena cidade do Turvo o devendo 
ser dia classificada em LU entrancia, o foi em 
2»', aIim de sei' para ela removido o 1)r. 1"eitosa 
e alor-se a comarca do Dr. Feitosa a um candidato, 
si ue Leria todas as habilitações, mas que não eslava 
no caso de, para sua aecomrnodação,eausar detri-
mento e magna a nau magistrado honesto e dis-
tineto tido semi talento, estudo e imparcialidade 
lias questões, partidarias. 

Si o ministro tivesse regras para elas-
silicai comarcas, não teria comnrnrttido mima iii-
.1 ustiça dessas, e a continuar esse arbítrio, como 
o anuiria team :t natureza dos tios, que começam 
po,luenos e tornam-se grandes OU, COLflO diz o 
poeta— tires acquirit euitdo, não tardará a época 
tio classificar-se uiiin coiflaica flOS';' dc qualquer 
villa de MaLta Grosso ou Goyaz em 3»' enimancia 
im.a se desmacai-  um Euzebiu de itimia comarca de 

»' cntraihcia para uma nova Palnia. 
Eu tido considero o poder carno inimigo da 

sociedade ; não, esta titeotia revolucionaria está 
longe do moeu espírito ; mas entendo que o poder 
sem limit's não péile fazer beta á socimadalo ; é 
preciso dur-hlto regras O poder sem regras e 
sem limites só dá garantia á sociedade por sua 
J)euiCVOlcflCitl e bengmdade; quando esta cessa, 
a sominalade está ilesguai-dailn 

Então, estudando a manteria, procurei una p8 -
diüo que servisse de legra para todo o Imporio. 

O Sua. PAnANAC[Á:—Poderú haver inj iastiça. 

O Sa. Cnmmz MACTIA»o:—ER O palrli ti O mais 
aproximado á justiça - Ainda piando ciii alguns 
casos sua apphicação não seja perfeita, é prfe-
mivel ao arbitnio (pie existe. 

Qual o padrão que mo occorri'mt? O dc que 
todas as comarcas, cujas sedes fosein em portos 
seividos por navegação á vapor, estavanl no 
caso de sei' 1c segunda entraneia. 

O Sia. PARANAGU.:— Não é justo. 

O Su. Cauz MAchmArio - Não acabei o pousa-
mcnio. Todas as commiarcas, cujas sédes forem 
coliocadas em portos servidos par navegação a 

48 
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vapor Ião no caso do Ser de 2 .2 entrancia, ex
cepto nas Provincias cio Amuonas e Matto-Grosso. 
As comarcas cohixaihis nas margens do Ama-
Zonas, ou da Sul1iiis ou do Madeira, einboi'a 
sejam servidas por navegação a vapor, não se 
tornam tal) appctecidas por caisa de sua dilatada 
distw ria do 1)LOfOI. 

O Sti. Pn 	:—E no Rio S. Francisco ? 

O Su. Cauz MÀC1IÃ0O :—. . podem ser consi- 
deradas do mcl hor cJase, isto é, de 	entrando, 
cfUafldO sc:as sédes sejam cru pOi'Los servidos por 
navi'gaeào a vapor. 

Exceptmo la ii herri as comarcas cujas sédes 
estejam colocadas nas margens do S. Lourenro 
ou do Paiaguav, cio MOLLO Grosso. 

O nobre senador pelo Piauhy f 11011 no rio S. 
Franoiseo, Pois, senhores, desde que o rio S. 
Francisco soja navegado a vapor de Piranhas 
para cima. sues eonuuuuicaçães não se tornam 
tão rapidas que suas cemareas iosaiii ser elas- 
sificdrs de 	entralicia ? Parece-me quo sim. 

O Su. PARANAGUÁ 	Si V. Ex. conhecesse 
liein essas comarcas não diria que silO Santa 
lula do Rio Prelo. e Campo Largo. 

O Sri. Curz Mcii.no - V. Ex. está confun-
dindo, não se está ciiigindo aos termos precisos  do 
projecto. As comarcas de Santa Rita do Rio Preto 
e Campo Largo no tém suas sédes oni portos 
servidos por navegação ã vapor. Embora este-
jam nas ilimngi.ns do S. Francisco, são comarcas 
do interior. 

Pelo projecto, é preciso que estija a sécio ou no 
litoral ou na margem dos grandes rios servidos 
a vapor. 

O Sn. P\irNAur!:— Os rios Graiid" e Para - 
hybe são rios navegaveis. 

O Sim. Cimuz MAciRsuo:— Mas lã não lia vapor. 
E quando houver vapor jiúele ser lá a capital 
central do Imimeriopririlue V - Ex.sahe que a:uel e 
granito plateam que,  eStã mina do Rio Grande 
subindo e Sa)iães atd és e.mliavertcntes do 
RIO do Sumno é o plaLcari central do lirazil que 
para o futuro ha de ser urna CSjiCCji do emporio 
para todas a r'giães do Tocantins e cio Rio S. 
Francisco. 

Quando estes rios foi-em servidos a vopor e 
surgir-Cru em suas margens cidades e vilias flo-
rescentes, par que razão estas cidades e vilias 
torescentos não poderão constituir comarcas ele 

entrancia ? 
E' questão de faturo e o projecto nem preju-

dica o futero o nem deixa de attenIer ao pre-
sente, e tende unicamente a remediar os abusos. 

O Sir. NuEs GO(ALVES : - O syst.enia não é 
iSCUtO dO iiiconvoniefltes. mas Como não lia 
iienlinrn perfeito dia sempre remedeia muitos 
a ti [1505 - 

O SP. CRUZ MÂcInÀDO:--PódC olTerecer-se ob jec-
cries sobra as comarcas do Rio 5. Francisco, 
mas qualquer dos nobres senadores apreseu te 
emenda ciii outro projecto mais perfeito, e eu 
retiro o meu. Mas coiitk-mnar esta idéa, porque 
não Lenha a lerfectibi lidado absoluta, e deixar no 
tapete do poder executivo o pleiro ai'bitrio, isLo 
é o tine eu não 1)0550 Consenti'. 

O San. P.\ruNinÃ :—Neni ningoeni (suei'. 
Vamos r rer a ciassitieaeào das comarcas que é 
me Ileir e isto está na ali'a da tio poder legislativo. 

O Sii. Cncz MACFIADO - O poder 1r.gislativ 
não pôde rever a classificação das comarcas... 

O Sn, PÀnNArLJÁ: - Está attendido ritã na 
lei. 

O Sim. Couz MAcreAno : - .. - sem ser por niciu 
de regras gc'raes, porquo o trob:illiii do estudo 
das localidades é um trabalha todo do natureza 
administrativa, que não pôde ser feito pelo pode 
legislativo. - 

O Sim. PAR 	: - Está previsto na lei. 
O Sn. Cruz Mtcri.ino:—. - - e até não poderia 

chegar nunca a eccõrdo, havorã etivergencia no 
poder legislativo, si a vllta da União tio Urubú 
podia ou devia ser sé&te de 1.' ou 2 ordem. tira. 
isto não é niateria propria do liocler legislativo, 
é do poder administrativo; não iodeinos rever 
sinão ir meio de regras geraes, e eu não tenho 
em vista o desfazimento ilaquiflo que existe, e 
sirri unicamente esta pequena aiterap'o : que as 
coniarc.as cujas sédes edão CO1tfli)ailas com portos 
sorvi:los p0)' vapor ou não distantes mais ele 
66 ki[onietros do vias iel'mvas sejam ele 2.a 
entrancia. 

Estabeleço no ml. .' regras pira o futuro, 
mas que regras, senhores ? As riais equitativas. 
Si a nova comarca sabir de torritorio de j,u  cio-
trnionia o governo não lo_te classiíicol-a sinão-
em pi'inieii'ai eutraneiíi, nunca um entrancia 
superior, para uào dar-se caso identeo ao (JUC 
se deu com o Dr. Feitosa ; si sabir o tc'rritoiio 
de comarca cio 1.' e .' entrancia, ainda parir 
não se dar uma promoção plianlastica, odiosa e. 
Pri.Imu1iciiI, fica a comarca suc10 cio 1.' ; si 
sabir o territorio lodo mio comarca de 2' en-
trancia, será ilo 2.' entrancia ; si o terrilorio 
sabir, parti- lo 2.' e parte de 3', ainda para 
Ti,,() se dai' una promoção prejudicial, será sã 
de 2.' 

No caso, porém, que o territorio todo saia de 
conha ica de 3.' entrancia, será tombem de 3.' 
Neste irl)iine caso póda-se dar relativamente 
alguma cousa imicnios perfeita, moias idio se péde 
estabelecer regi's tão casusticas que evitem um 
raso excepcional, porque as leio, conforme o di-
reito, regem as cousas quoe plii-nsm'jue accidunt, 
regem o que acontece pela nunca' parte, isto é, 
casos geroes. 

Eu tinira mais cousiLieraçães a fazer, mas a 
hora está passada. 

Pretendia dernoustrar que a emerda da conm-
missão, redigindo o art. 3. do projecto da di-
verso modo o incluindo não Sénhento as comarcas 
de 1.' entrancia, mas tauihim as de 2.', não tem 
razão de ser ; procedo inteiramente de um equi-
voco da coumniL-sao, porque o ori. 3' nào é sinão 
um addenduoa, uni complemento do art. I.°, e 
no ml, L ,° não se trata síuão lo comarcas de 
1.' ontrani:ia que tenharci sécios em portos ser. 
vidos a vapor ou estejam a menos da 60 kilo-
metros de vias.ferreas, e se determina que tires 
comarcas de 1' entrirucia sejairi consideradas 
de 2.';rnas não altera as de 2.', elevando-as 
a 3.' 

O que parece ter dado logar á emenda da com-
missão é esse equivoco. 

Como o Projecto, si !ii' adoptado pelo Senado 
nesta 2.' discussão, terá outra, completarei 
então o que agora onilto. Mas não sei si poderei 
cumprir o compromisso que vou tornar comi 
nobre senador pelo Paraná. 
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O projecto náto teve por fim sino tirar o ar-
hitrio na c1assiiicaço do novas comarcas, e niio 
clelorininar o d'stino dos juizes de direito 110 
caco dessas, permia-sime a phreso, revira-
voltas que as as tiiI;kas pI'OViflciaes fazem nas 
coniarcas. 

Mas si o nobre senador emende que o projecto 
do -o coiLtar tatabem iisposies sobre o desti-
no dos juics de direito no caso das Ltcs revira-
VOUi$, que e deve aproveitar a oerafao para 
evitar o aritilrio do poder executivo declarando 
avulsos j nizes de direito cujas comarcas soifreni 
alteraçics, ou não terei duvida em concorrer 
para esse trabalho na 3a discussão ; e digo 
mesmo que a resolução imperiI, tomada sobre 
consulta do conselho de Estado em 1870, nife-
roce muita luz e muitos elementos para delibe-
rar-se sobre ï maioria. 

Apenas piitle correr os olhos sobre esse pa-
recer e eunsu!!a e. não quiz ser açodado, porque 
reparei que a retiaíço em turma de eposicho 
presta-se, O )t0StttU-SO 001110 vifllOs,tí herinoneu-
tica transcendtiitnl do adi mil tu in ítro da j uSi i -
ra,L portanto 4 preciso que eqnollas mesmas ilis-
1tôsiÇõtS cintidas ne consulta sejam redigidas 
ii O IIIOI1 ti tu 1 que se e vi tem, si ú possi vel os grui 1 
dessa hernieiieutica transcendental, diante da 
qual ndo ha lei tine resista. 

O Sn. SILMBÁ DA Mt4TT:—E55U sua provi-
dencia lambem uo resiste. 

O Sa. Ceuz !tLciiio:—Mas façamos o possivel 
para evitar essa alierraiuo luiiiinosa d'is lalentas, 
que quando robeni ii cuitula do poder, cai vez 
de dreimi vista aOS administrados, os cegam com 
semi ds1uiubrauicnto. 

Nessa occasio pedirei o valioso auxilio do 
nobre Se]la] (ii' pelo Pai'atud hera  coinli i narmos 
uma redac10 tal, que nho fique incerta a sorte 
dos juizes de direito sujeitos as coasoquenins de 
taes actos das assembli1as provinciaes. 

A hora es1i adiantada, e devo terminar pu-
dindo desculpa por nio ter enunciado o meu 
j)eflsallleuito de mineira pie fosso heiii onleul-
dido, Ct)lfl() eia meu desejo. 

A discnsso ficou adiada pela hora. 

O Sn. 1'1iES1Dl-STl deu para orlem do dia 27 

4 . ' paute (até ás 12 1/2 horas). 

Votação das materias cuja díseussiio ficou eu-
errada. 

2,' discussão do aut, 4.o do projecto de li do 
orçamento relativo ao uIlitiiStCl'iO de estrangei 
ros. 

2 .1  porte (ás 2 1/2 horas ou autes). 

As outras meterias já designadas, a saber 
,a discussão dos projectos do Senado, do cor-

ronLe anno : 
Letra B, declarando que senha consideradas de 

9a cuilrenria a' comarcas que actualmente sío 
de 1. , cujas sdiles, ou estejam em portos servi-
dos por vapor, OU sejam situadas e IilCflOs de 60 
kilometros do vias forreas. 

Letra II, declarando que o favor concedido 
pela lei de 212 do Junho de 1866 ii extensivo ás  

filhas dos otlloises do exercito e da armada fal-
Ivridos antes da prouiulgação da mesma lei. 

1.a discussão do projecto do Senado, leira 1, 
do eori'iuilo anuo, declarando que as pensões 
concedidas por serviços relevantes aos servi-
dores da Estado, em sua vida, não s snpermdom, 
quaeaquer que sejam os cargos que occupeimi, 

2.1 disc.usio das proposições da camara dos 
deputados 

N. 186, aptirovendo  o contrato celebrado pelo 
governo com a Ánaazon Steam Navigatioèu Com-
ptxny, Limiged. 

N. 202, fllaLldafldo que as disposições do de-
creto n. 136 do 15 do intimo de I8tiii se facamn 
extensivas aos demais empregados da ceimiara 
niunicipal 

, 152, deteriruinanilo que os exames do  pro- 
paráto-1os feitos no Lyeeti da Palia sejam aceitos 
para ti LlIat1'iclllc nos cursos superie es do Imperio - 

N. 13, elevando a pensão concedida à Ibiconeza 
do '1'atuary. 

Discussão do parecer do comitunissão d compre-
zas privilegiadas sobre a petição de Morris N. 
Kohn, pii'tonulo applii-ar ao trafego da Estrada 
de feno la. Pedro LI o sestema do transporte a 
dimnicilio de bagagens e pequenos volumes. 

Aocrescendo: 
.' discussão de proposição da caniara dos de-

putados, do corrente anno, lis. 10 o 211, con-
cedendo dispensa aos estudantes Francisco Cear 
da Costa Mendes e Luiz Duarte Pei-cire Junior. 

. 343, concedendo privilegio a Carlos Agos-
tinho Laperrire, por dons annos, para ft1)riCCI' e 
vender no pztiz sda artíticial e acido sulfu-
rico. 

N. 235, autorizando O governo a aTolar ao 1.0 
tcmienlC da amituado João CliPo Pereira Mouca os 
vencimeru los da piloto embarcado. coirespomi-
114nhiiS ai tempo em que esteve prisioneiro no 
PaiogUay. 

1.° discussão dos projeclos do Senado, do cor-
rente alino: 

Letra 1, declarando que as peuses conce-
didas aos servidores do Estado por strvios rele-
vantes não se suspendeimi, qiiaeSqWr qoe Sejam 
os cargos que oceapein. 

Letra J, declarando qUe são extensivas ás iias 
soas a quem poias leis cm vigor compete o monte- 
pio dos 	da armada es dis1insiçies do 
decreto n. 2619 de 8 da Setembro de 1875. 

a discussão da proposição da Camara dos 
deputados, do corrente anno, ri. 1222, mandando 
contar o maio soldo a que tem direito D. Maria 
cio Canino Auderete Corrua da data do falicei-
manto de seu marido o alferes herculano Joaquim 
Corria. 

Ltvantou-se a sessão ás 3 1/2 horas da tardo. 
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Seão em ?7 eia Aoto de 1M79. 

PRESIOENCIA IO SR, VISCONDE DE JAGILU(Y. 

SCMMARIO.— EXPED,ETK.— Piojcc*o sobro romarran o 
termos. Discurso do Sr. Cruz Machado-1.a PAOTC DA 
ORDEM DO »u.—Volaç5o do orçamento do Tncpe 

rio. 
 —Meio 

soldo a D. Rita Maggessi Pinto. Approvaço em i. diz-
cuzsao. —Orçamento do miniolerio de ootrangeiroC. Discur-
ses dos Srs. Correis e ministro de estracleiros..a I'ARTR 
há canse no O...—I'rojcoto do Senado, letra R.—Arlditiyo. 
Encerramento da discuoso do art. 1.0 DiscuasSo do 
art. L°'Jbzervaçôes o requerimento do Sr. presidente 
do conselho. Discurso do Sr. Silveira da Moita. 

A's II horas da manhã1 acham-se presentes 30 
Srs, senadores, a saber: Visconde de Jaguary, 
Dias do Carvalho, Cruz Machado, Barão de Ma-
znanguapo, Visconde de Abaeté, Dantas, Para-
naguá, Leãol Veilozo, Correio, José Bonifacio, 
Barros Barrete, Junqueira, Barão de Cotegipe, 
Chichorro, Jaguaribe, Barão da Laguna, Candido 
Mendes, Luiz Carlos, João Alfredo, Visconde de 
Mui-iliba, Marquez do ileival, Visconde de Ni-
cticeroy, Diniz, AnIão, UchCa Cavaiccinti, Leitão 
da Cunha, Paes de Mendonça. Cunha o Figueiredo, 
Silveira da Motta e Affonso Celso. 

Compareceram depois os Srs. Vieira da silva, 
Fausto de Aguiar, Ribeiro da Luz, Diogo Velho, 
Visconde do Rio Branco, Barão de Pirapama, 
Sinirnbú e Nunes Gonçalves. 

Deixaram de comparecer, com causa partici-
pada, os Srs. Barão de Maroim, Conde cio ilae-
pendy, Duque de Caxias, Octavicuo, Silveira 
Lobo, Almeida e Albuquerque, Teixeira .lunior, 
Godey, Saraiva, Fernandes da Cunha o Visconde 
de Bom Retiro. 

Deixaram de comparecer, sem causa partici-
pada, os Srs. Barão de Souza Queiroz e Visconde 
de Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, o, não 

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

Sn. (.° SECRETAIcI0 deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officio do presidente cia provincia de Minas 
Coroes, de 22 do corrente mez, rerneIterdo a 
authentiea da eleição de eleitores especiRes a que 
se troeedou no dia 10 do corrente mez, na poro-
chia de Nossa Senhora da Conceição dos Prados, 
pertencente ao coliegio de S. José d'El-Rei.—A' 
commissão de constituição. 

1'IIOIICTO SOBRE COMARCAS E TERMOS 

O Sr. Cruz Machado:— Sr. presi-
dente, lia males que é preciso que se apresen-
tem em quantidade pira que se cuide de reme-
dial-os, e é neste sentido uma verdadeira maxima 
a de que o excesso do mal traz o bem. 

Tenho observado que nas discussões do Senado 
se ha estranhado a multiplicidade de comarcas 
creadas pelas asembléas provinciaes, a ponto de 
ouvir dizer que não tardaria o tempo de urna rua 
constituir uma comarca. Observo que esta nateria 
é melindrosa, porquanto Compete ás osseinbléas 
provineiaes, segundo o art. 10 da lei do 12 de 
Agosto de 1834, legislar sobre divisão j udieiaria. 

Ultimamente tem a questão se eirdumscripto á 
parte que torna o poder legislativo geral na vo-
tação de fundos afim de prover-se as novas co-
marcas. Por este lado o correctivo é de natureza 
contingente e não permanente, porquanto em 
unia melhor divisão de rendas geraes e provin-
ciaes pôde passar a cargo das provincias o pa-
gamento dos ordenados dos juizes de direito. 

Entendo, porém, que se deve procurar um cor-
rectivo de natureza permanente, de modo que não 
affeete a atIribuião constitucional das assem 
biéas provinciaes. 

Pensando sobre esta mataria, não me occorreu 
outro expediente sinão o de que já tive a honra 
de preferir em um aparte aqui no Senado. e  E' 
preciso definir o padrão da comarca como objecto 
do organização judiciaria que pertence ao poder 
legislativo geral. 

Venho hoje o'oi-ecei-  á illusirada consideração 
do Senado a traducção da idóa contido no meti 
aparte. Bem sei que cita lia de excitar serias objec-
çães pretendendo-se confundir a altribnicão das 
assembléos provineiaes sobre divisão indiciaria 
com a attribuiçiio da ossernbléa geral sobre or-
ganização judiciaria e provimento doa juizes do 
direito. Mas, si o mcci projecto não offerecer um 
rnodu v;vendi, para harmonisar as aLtribuiços 
dos dous poderes, servirá ao menos de inaterio 
cio estudo. E chiando  cite seja considerado 
objecto do deliberação e entrar em discussão, 
tomarei parlo a e lia 

Entretanto, limito-me, depois das poucas pala-
vras que proferi, ci leitura do projecto. 

O SR. JAGUABIBE : - Faz um bom serviço. 
Foi lido e ficou sobre a mesa, para sei-apoiado 

opportanamente, o seguinte 

Projecto. 

A assembléa geral decreta 

Art. 1.0  Termo é a circumscripçiío territoriat 
formada de uni ou mais municípios, sob a jnris-
dicção cio uru juiz municipal (art. 31 da lei de 
3 de Dezercibro de 1841, art. 32 tio decreto de 31 
de Janeiro de 182 o decreto de 24 de Maio de 
18e3), ou de mais de um (art. 31 do decreto de 
31 de Janeiro de 1842). 

Art. 2 Comarca é a circumscripção terri-
torial formada de um ou mais termos, sob a 
jurisdicçàu de una juiz de direito, ou do mais de 
um nas eapitaes. 

Art. 3.° I'ai-a que uma comarca seja provida 
de juiz de direito é preciso, além de ser termo 
judiciario (art. 1.'), que o terrilorio do termo 
ou termos, que a formam, contenha pelo menos 
10.000 habitantes, segundo o ultimo recensea-
lccP.nt(c cio Juiporio, sendo a sécio deita distante 
até 300 kilometros das capitoes do litoral, 30.000 
até 600 kiloinetros, 2.000 até 900 kilometros, 
20.000 até 1.200 kiloinetros, e 12.000 si a dis-
tancia fôr maior de 1.200 kilowetros. 

As sédes das comarcas distantes mais de 900 
kilomotros das capitacs do litoral devem distar 
entre Si pelo rcienos 120 kilometros. 

Art. 4.° Competindo ás nssembléas provia-
ciaes legislar sobre divisão judiciaria (art. 10 da 
lei de 12 de Agosto de !83), têm alias attri-
buiçilo dd crear, alterar e supprimir comarcas. 
A comarca, porém, que fcr ereada som os requi- 
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silos do art. 3.°, ficará sob a jurisdicço do juiz 
de direito da comarca, cuja séde fr mais pro-
xlma. 

Art. 50  A comarca actualmente existente, em 
que se verifique falta de algum dos requisitos 
do art. 3°, logo que vagar o logar tio juiz de 
direito, que nelin serve, ficará sob a Jurisdieço 
do juiz de direito da comarca, cuja sóde fôr 
mais proxinia, comtanto que um juiz de direito 
no exerça, neste caso e no do art. 4.°, jurk-
dicço em mais dc uma comarca, além daqueila 
em que tinha antes. 

Art. 6.' Ficam revogadas quaesquer dispo. 
içes em contrario. 
Paço do Senado, 27 de Agosto de 1879.—O 

senador, Antonio Candido da Cruz Machado. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO IMPF.R!O. 

Procedendo-se á votação das rubricas do 
art. 4.' do projecto de lei do orçamento, re-
lativo as despesas do ministerio do Iniperio, 
foram approvadas as de ns. 4 a 10. 

Foi approvada a emenda suppressiva da outra 
camara á rubrica n. li, a de o. 12o aden. 13 
salva a emenda da outra camara, e bem assim a 
emenda. 

Posta a votos, salvas as emendas da outra ca-
mara e a da coinmissào do orçamento à rubrica 
a. 14, foi approvada, sendo rejeitada a emenda 
da outra camara e approvada a da commissão. 

Foi igualmente approvada, salvas as emendas 
da outra cainara, a dacommissãoá rubrica n. 15. 

Foi rejeitada a emenda da outra camara o 
approvada a da commissão. 

Postas a votos as de as. 16 e 17, foram appro-
vadas. 

Foram igualmente approvadas a de n. '18, 
salva a emenda da commissão, e bem assim a 
emenda, a de n. 19,a de n. 20, salva a emenda da 
otitia camara, e heni assim aemenda, a de a. 21, 
e as de ns 23 e 24, salvas as emendas da outra 
camara, e bem assim as emendas. 

Posta a votos a emenda suppressiva da com-
missão á rubrica n. 25, foi rejeitada, e appro-
vada a rubrica. 

Foi rejeitada a emenda suppressiva da outra 
camara t rubrica n. 26, sendo approvada a da 
commissão e a sub-emenda do Sr. Visconde do 
Rio Branco. 

Posta a votos, salvas as emendas, foi appro-
vada a rubrica a. 27. 

Foi rejeitada a emenda da outra camara e ap-
provada a da corninissão. 

Foram approvadas a rubrica n. 28 e as de as. 
29 e 30, salvas as emendas da commissão, e bem 
assim as emendas. 

Posta a votos a rubrica n. 31, salvas as emen-
das, foi approvada. 

Foi rejeitada a emenda da outra camara e 
approvada a da commissào. 

Foram approvadas as de na. 32 e 33 e a de 
n. 34, salva a emenda da commissão, e bem assim 
a emenda. 

Foram igualmente approvadas a cio ii. 35, 
Silva a emenda da outra camara, as de n. 36 e 
37, a de n. 38, salva a emenda da outra camara, 
o bem assim a emenda, as de a. 39 e 40, a de  

n. 41, salva a emenda da cornmissão, e bem assim 
a emenda, e as de ns. 42 e 43. 

Posta a votos, salva a emenda da eommisso, 
a rubrica n. 44, foi approvada, e bem assim a 
emenda. 

Foram igualmente approvadas as de ns. 4 
e 46, salvas as emendas da outra camara, e bem 
assim as emendas, e a de o. 47. 

Posto a votos por partes o additivo da outra 
camara, ficou prejudicada a 1.' parte que sup. 
prime o Instituto Comniercial e o Directoria geral 
de estatística, sendo approvada a 2. 

Posto igualmente a votos por partes o additivo 
da comnmissão, foi approvado. 

MEIO SOLDO. 

Votou-se em 3' discussão e foi approvada para 
ser dirigida á saneção imperial a proposição da 
camara dos Srs. deputados n. 248 de 1877, consi-
derando D. luta Maggessi Pinto apta para receber 
o meio soldo de seu falecido marido. 

ORÇAMENTO DOS NE000IOS ESTRANGEIROS. 

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro 
de estrangeiros, foram sorteados para a deputação 
que o devia recebei' os Srs. Fausto mie Aguiar, 
Luiz Carlos e Mendes de Aliiieida, e sondo o mnes-
ino senhor introduzido no salão com as formali-
dades do estylo, tomou assento á direita do Sr. 
Presidente. 

Entrou cm 2' discussão o art. 4.' do pro-
jecto de lei do orçamento para o exercicio de 
1879-1880, relativo ás despesas do minislerio de 
estrangeiros. 

O r. Correia: -Encetando esta discus-
são lenho de dirigir os devidos comprimentos ao 
nobre ministro dos negocios estrangeiros que, 
pela primeira vez, comparece nesta casa, esperando 
que S. Ex. ha de retirar-se della sem motivo de 
queixa, como succedeu com o seu honrado col lega 
que bonteiri nos deixou. 

E' uma satisfação para o paiz quando se conserva 
silenciosa a repartição dos negocios estrangeiros. 
Isto significa que não lia perturbação nas nossas 
relações internacionaes, e que portanto podemos 
entregar-Los confiadamente á resolução das nume-
rosas questões de ordem interna que estão recla-
mando a atteoção ca solicitude dos poderes publicos. 

E' isso animador, uma vez que não haja quebra 
da dignidade nacional nem sacrificio dos direitos 
do Imperio 

Entretanto não devemos ser indiferentes ás 
gravesquestõesqueseagilani em nosso continente. 
O Senado sabe que lutam presentemente com es 
armas republicas sul-americanas; a si o Brazil 
deve, neutrali-
dade, 

 em presença desta luta, manter a  
 não deve excluir os seus bons olilcios para 

que minorem os desastrosos efeitos da guerra. 
Ternos noticia de que a grande republica da 

America do Norte pretende oferecer a sua media-
ção na guerra que assola as republicas do Chile, e 
do Perú. e Bolivia. 

Os amigaveis sentimentos que animam os Es-
tados-Unidos para com outras republicas não são 
diferentes dos nossos; e, pois, creio que o nobre 
ministro estimará o ensejo que lhe offereço para 
dar a opinião do governo acerca da possibilidade 
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de empregar os bons ofilcios do Brazil no mesmo 
nobre sentido cio que os estã empregando a re re-
publica norte-americana. Todas as demonstra-
ções que dermos de nosso sincero e leal interesse 
pela prosperidade das republicas, hoje infeliz-
mente empenhadas em guerra, n5o pedem deixar 
de ser por dias devidamente apreciadas. 

O SR. P.vRANÃGUJ— Apoiado. 
O SR. CounelÀ:Entrani10 na disusso do or-

çamento do ministerio dos negocios estrangeiros 
a minha aterição volta-se naturalmente para um 
assurnpta de grande interessa para o 13rzi1, a de 
seus limites, até na qualidade de representante 
de urna província. ii qual muito importa a solução 
daquesto de limites cena a Repubtira Argentina. 

Sobre este Ponto peço a atteneiio do n'bre mi-
nistro para o t'elatorio que apresentou. o ex-pre-
sidente de Pai'an, de sa;tlosa nitnoi'ia, o 1)r. 
Joaquim fonte. Nesse relatorio encontrará o no-
bre ministro uma palavra para a qual já cm outra 
oceasio chamei a aLLi'nio do Senado, perigo. 

Tomarei a liberdade de offerecer igualmente ao 
nobre ministro aio numero da Gazcta de No! icia.s 
de (1 de Msro de 1878, no quais. Ex. encontrará 
o que a estn irs Ie te p iii ice ii unia pessoa milito 
competente tia comarca de. Guarapuava. 

Mão darei maior desenvolvimento a esto ponto, 
limitando-me a solicitar da nobre ministro que 
no deke de parte, assim que fAc opporlunr, a 
solução da questão de limites com a Republica 
Argentina. Lua tempos paciticos. quando tanto o 
Jiii1iei'io cotou a 	opuhlica sO interessa dos em 
solver de modo honroso para ambos, sem qnel)ra 
de direitos e sem offensa de diguidade, unta ques-
tão que póde no futuro trazer eoinplicses, lia 
conveniencia em flui) ileixal-a em abandono. 

Demais, o CXeiflJ)tO de outras republicas nossas 
vizinhas está misLrando qi.ie a boa politica inter-
nacional aconselha a solarão de iae questões. 
Esto terminalas nossas questões de liniifrs cern 
as republicas do Uruguav, (.10 Perd. da Bolívia e 
do Paraguay e está coa andamento a demarcação 
com a de Vcnezuea - Porque l)ermaneeerã, si não 
como anieaa,ao itruos reino iUqUit'IaC;iO, a questão 
que temos com a Republica Argentina? 

Encontro, no ultimo relatorio do ministelio de es-
trangeiros, flOtiCitiS acerca das questões de limites, 
sobre asquaes devo teuiir algunins informações. 

Tratando, por exemplo, da denairoação de limites 
com a Bolivia, diz o rclalorio 

O presidente do Matto Grosso cominunicou 
que lhe constava tersido completamente demolido, 
talvez p'ies intlios, um dos marcos do Rio Verde, 
que .suptonho ser o do logar cm que esse rio de-
sagua no Guaporé, defronte da ilha chamada do 
Agui ar. 

Aguardo novas informações si a noticia fôr 
verdadeira, o presidente, providenciará de modo 
que se possa reeonlieeur com exactidão o logar em 
que se achava o marco demolido para cm tempo op-
portuno, e medianic.a indispensavel accõrdo dos 
dons governos, coUoear-se outro. 

Na occsi5o coa qm' foi lido o relatorio, o governo 
aguardava 	cc Aos; é possível que o nobre 
winistro ;. 	1 	ioeebido e muito folgarei si 
S. Es. puder 	::r ao Senado que esse marco, 
si foi •deniolidi, j e-tá recol tocado. 

Quanto á demarcação de limites coro a repu-
blica da Venezuela, leia nu reintorio: 

A conimissão de Venezuela preparava-se para 

encaminhar-se pelo Pará ao seu destino quando 
sobreveiu a revolução de que tendes conheci-
mento. Ficou consequentememte suspensa a sua 
partida; porém é de crõr que o novo governo, 
tão interessado como o do Brazil na conclusão 
deste negocio, se apresse a dar-lhe O devido se-
giiiWOflto. 

Folgarei Lambem si o nobre ministro puder in-
formar ao Senado, por noticias t,osteriornienteu re-
cebidas, que a commissão venezuelana de limites 
se acha no desempenho de sua incnmbenein. 

Vejo quo o governo tem intenção de enviar á 
China uma missão especial, apparatosa e dispen-
diosa. Não é só na discussão do orçamento do 
iuinisterio de estrangeiros que cabe este assumpto; 
cite tolo legar lambem na do minislerio da rna-
rijilia. Mas, pelo que respeita ao miaisterio de 
estrangeiros, espera que o nobre ministro declare 
si todas as despesas tém de correr por rua repar-
tição, quae.s as que lém de pesar sobre o muniste-
rio tia marinha ; si a missãQ é confiada a um ou, 
mais representantes do Brazil ; e si não era pos-
sivel enviar ti China o nosso representante, sem a 
consideravel despesa que o governa julga necos-
seria, segundo a proposta pata a abertura de um 
credito extraordinario de iO contos de réis que 
hionitem apresentou é camara tios deputados. Nessa 
Proltasta o nobre ministro assim se exprimiu (k) 

Na proposta tio orçamento, que tem do reger 
no actual exercido de 187-1880, pediu o go-
verno imperial 

Para a verha—Legtções e consu- 
lados—............ ............ .53:OOOOO 

Para a verba—Ajudas de Custo—. . - 	70:00000 
Pan-a a verba—Extrierduniarias no 

esteriar— .....................5:OOOOOQ 
À carnara dos Si-s. deputados, emendando, 

dotou: 
A primeira cora ...... ............ 	6:I5O,QOO 
A segunila com ----------- -------- 	kuullflOOOO 
A terceira com, .................. 	3O:OOJOO 

A iliustre ~missão de orçamento da carnara 
das Srs. senadores adaptando estas duas ultimas 
emendas, piopõz que se concedesse para a rubrica 
—iarões e consulados—sómeute 38th:õOOfOO. 

Tendo, porém, o governo imperial de enviará 
China uma missão especial, não encontrará por 
certo no orçamento, reduzido pela fórma acima 
indicada, os recursos de que careco para fszeç 
face ás despesas que tem de occasionar aque la 
niissão, e que são orçadas em iO:OOO, r cursos 
que lhe fernec.en'iam as tres verlaus —Lcsecões e 
consulados—Ajudas de custo—e—Extrani-d i unrias 
no exterior —si fosse mantido o algarismo de cada 
uma dellas mencionado na proposta.. 

Vê-seque na proposta da lei de orçamentoapre-
sentada pelo governo as verbas eram dotadas de tal 
modo que, si não tivessem sido reduzidas pela 
cariara dos deputados, caberia nos credites pedi-
dos a realização da missão á China, de que. aliás não 
cogitara a mesma proposta, e que exige a somma 
não pequeua de 10 contos. 

Diz o nobre ministro que esta despesa poderia 
tor sabido das verbas—Lcgaeões e consulados-
Àj tidas de eusto—e—Extraordinarias no exterior—
si não fôra a reducçiio feita. 

Ora, não tenho sinão que íipplaudir esta reducço, 
com a qual o rgovernoi concordou, pois que fornece 
ensejo ao poder legislativo para pronunciar-a 
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acerca da pretendida missão á China, cuja realiza-
ção fica &pudente da concessão do credito ex.- 
traord i na rio . 

Não entro na questa° da conveniencia desta 
missão para o fim de facilitar a intimducção de 
coolies no Imperio, matula esta que será mire-
dada na discussão do orçamento do ministerio da 
agricultura. Mas, qualquer que seja o juizo a este 
respeito,  tratando-se de unia missa,' que traz con-
sideravel dispendio, sem fallbr nos riscos de na-
vegação era tão longinquos mares, a que firam 
expostos os navios de nossa armada em que IdfO 
de seguir os representantes CIO Itrazil, d licito per-
guntar si o governo não [Mo realizar o seu in-
tento com incitar saerificio para o Thesouro Publico. 

O nobre ministro reconhecerá quinto importa a 
elucidação deste ponto. 

Tenho ainda algumas informações que pedir ao 
nobre ministro. 

„Ta tive occasião de acoimar-mo nesta casa com 
a morado imperial marinheiro Jose Fulgm.cio na 
cidade deMomevidéo. Então o nobre presidente 
do conselho deu ao Senado a grata esperança de 
que o governo da Republica Oriental havia de 
proceder de modo que, si a responsabilidado do 
acto pesasse sobre agentes policiaes da Republica, 
nem por isso se demoraria a arção da justiça. 

De então para cá outras informações deve ter 
reeehido o nobre ministro. Muito apreciarei si 
S. Ex, puder declarar que a questão está termi-
nada de modo satisfactorio para o Imperio. 

No relataria apresentado na La  sessão encontro 
a noticia da resolução que o governo imperial 
tornou acerca da reclamação da gOVEYMO til?, Mar-
rocos com referencia a sitbditos marroquinos na-
tlindiVIdOS no nraZil e que, regressando, recusam 
submetter-se ás leis do paiz. Sobre essa reclama-
cão foi ouvida a secção dos negocias 'estrangeiros 
"do conselho de Estada, a qual aconselhou que em 
lei ou em accordo com o governo do ...51.arroc,os se 
estabelecesse gim se presume a renuncia da natu-
ralização voltando o naturalizado ao luz natal, si 
lá se estabelecer ou se demorar por espaço de 
dons cimos. 

A resolução foi que se regulasse o assuando por 
lei. Entretanto Mio vi que fosse apresentado o 
projecto do lei; e não sei si o nobre miniStro pensa 
corno o seu antecessor. 

Na asconeão do gabinete actual, annunciaram 
os nobres Ministros grande redacção nas despesas, 
com o fundamento de que não se achavam inclui-
das na lei do orçamento. 

O ministro dos negocios estrangeiros publicou 
no Mario Off-icica de :V1 do Abril de 1878 a relação 
de todas as economias que havia feito, e que su-
biam a 115:159824. 

As economias em primeiro logar indicadas con-
sistem na suppressão das legaffõl)s na Suissa e na 
Ifollanda. 

Não á nien proposito discutir agora si foi con-
veniente a suppressão; mas protestar contra a 
illegalidade que, a meu ver, commetteu o ante-
cessor do :nobre ministro. 

Não lhe era permillido supprimir por decreto o 
que eslava determinado em lei, a do orçamento. 

A faculdade do governo a este respeito não vai 
ao ponto de aunullar o acto legislativo. 

Na lei de orçamento está incluida a despesa com 
as legações na Suissa e na Hollanda; discutiu-ao 
largamente o conveniencia de se votarem fundos 
para tal rim ; mas foram votados. 

Si o governo julgava que a economia impede,. 
sarnento exigia que tis li'g?j(?.5 tlãO continuassem 
até á reunião da assetoblea geral, o ftli!io que 
-linha de chegar a seu dm, sem olfensa dos direitos 
do poder legislativo, era exonerar como exonerou 
o mini:dr:3 residente que servia na lloilanda, e pôr 
em disponibilidade, como pia, o encarregado de ne-
gocias que servia na Suissa. As legações ficavam 
as3im supprimidas de facto; Mas cmii pria, em 
respeito ao acto do legislador, pedir em tempo 
proprio a cessação deduiliva da despesa, ereada 
por lei que só outra lei Ode revogar. 

Outras despesas foram igualmente supprimidas, 
segurola consta da pubficaç.50 a (jun me referi. Taes 
são as gratilicações de '2 officiaes de, gabinete, e 
as de ou pregados da secretaria, e do corpo di-
ploniatico e COUSIllar na Europa, e na America. 
Desejo saber si ainda se mantem essas redneções, 
si na° tem havido modificação nas ordens do mi- 

isterio de estrangeiros, de que deu noticia o 
Jiãrrio oficiei dc 2/k de Abril do anuo passado. 

Foi Lio minuciosa a noticia, que menciona a. dif-
ferença do consumo de gira na secretaria, na im-
portam:ia rie 131g.47. 

Não sei si levo Longo os mons pedidos ao nobre 
ministro, solicitando que me informe si se tem 
continuado a poupar gay., na secretaria... 

ja que estou tratando das economias feitas 
polo nobre ex-ministro, devo dizer qui:acho di  til-
cuidado em explicar por esse indo a nomeação que 
S. Ex na de um enviado extraordinario e mi-
nistro plenipotenciario f;ra do quadro do corpo  
diplomotico. Os Innecionarios que serviam na Re-
publica Oriental não davam satisfactorias contas do 
si? Não havia meio do bem preencher aquella le-
gação cora algam dos foricelomrios existentes ? 
,Noftve alguma razão extraordiiiaria que aconse-
lhasse no governo o aproveitamento dos talentos o. 
competencia do nosso actual representante no Es-
lado OricilLti? Não se podia poupar aos cofres pu-
blico a despesa que resultou dessa nomeação? 

As ultimas informações fornecidas ao poder le-
gislativo acerca do pagamento das reclamações 
feitas ao governo do Paraguay, por prejuizos de 
guerra, são que em breve se distribuiriam as apo-
tices quo competem a :iO3 reclamantes, na impor-
tando de 14,9i9:98739, as quaes seriam entre-
gues em Assumpção 'aos que alli tivessem procu-
radores, rernettenclo-se para Matto Grosso as dos 
residentes nessa provineia, e as outras para esta 
côrte, )11tu de serem encaminhadas a seus donos. 
O nobre ministro terá a bondade de informar ao 
Seriado si a entrega já se elfectuou. 

Tenho agora rio oceupar-me com a importara o! 
questa° da 'extradição do norte-americano Thomaz 
Cunningbarn. As informações que acerca dessa 

. extradição prestou ao Senado o nobre presidente 
, do conselho, quando se discutiu o requerimento 

que apresentei pedindo os documentos relativos ao 
faera, foram que Cunningham, tendo falsificado as 
firmas do certos cidadãos da Pensylvania, e obtido 
por esse meio quantias na importancia total de 
:300,090 dollars, se avadira para o Perú; que ao 
governo dessa republica fez o dos .Estados-Unidos 

. reclamação lira a extradição de Ctininingham, mas 
que este, quando os documentos alli chegaram, já 
se havia retirado ; que, dirigindo-se ao Rio da, 
Prata, foi-lhe iw encalço o agente da policia secreta 
ris EsVidos-Unidos, que havia sido encarregado 

o vigiar, nada podendo alli conseguir; que vindo 
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para o Rio de Janeiro, o encarregado de negocios 
interino dos Estados-Unidos dirigiu-se ao nobre 
ex-ministro dos fleiocios estrangeiros, em 31 de 
Dezembro domino passado, manifestando o desejo 
da extradi'ho de Cnnningham, rcsponsavel pelo 
cri nie a iie já nio referi 

O nobre ex-ministro, segundo os documentos 
rensetridos ao Senado, respondeu que o governo 
imperal fluo tinha a menor duvida em conceder a 
extradiçio, uma vez que lhe fossem presentes os 
documentos comnprohatorios do delirto, e si lhe 
proinetlesse reciltrocidadv em caso semelhante. 

Quanto a esta ultima COIIIIJÇIO, acrescentou o 
nobre ex-ministro: 	O governo imperial a esta- 
beleceu lia muito tempo como regra e tem sido 
invariavInlule exigida dos governos com quem 
elIe niio tem tratado de ex 1 rad i çiio 

Nada lenho que objectar a esta declaração : O 
meu 	 posteriormente ê ver que posteriornte della 
nho se fez nuns cabedal. E' assim que o encarre-
gado de negocios interino tios Estados-Unidos 
dirigi ci esta nota ao antecessor tio nobre minis-
tro (lê): 

o Tiaduceito . - Logadio dos Estados- Un iios da 
lcio de Anierien.—Ilio c Janeiro, m de Ia 	 79.  

O abaixo as.signado, encarregado de negocios 
interino dos Estados-Unidos da Aniet-ica, pede  li-
cen( 'ura solicitar de S. Ex. o Sr. Barão de VilIa-
Belha a extradição cio Ttionias 1). (Jovningliain nu 
Cunningham, do Estado da Pensvlvaiiia, Estados-
Unidos da Are rica, o qual ê :ic'cusado ilo crime de 
faUid:d. e ali-se juesentemneute no Rio de Ja-
neiro. 

Coruquanta nlo haja tratado cio exlradiçio entre 
o governo cio Sua Magustade Im cii:! e o dos Es-
tados- [nicles da Anierica, o abaixo assignado con-
fia (J jic o governo de Sua Magestacle Imperial con-
cedcr este aeio do cortezia internacional ao go-
verne ilos Estados-Unidos da Anaeiic:i , conto no signal 
cio defu re nia p:n.i coo! urna naçdo amiga e mi in-
tetesse da j ustb:a - 

« () absivo issignado nïto tio poderes pia pro-
uicttera recipmcid:id, 1omêrii eslá crio dé,  que seu 
goveri:o nio hesitaria em caso semelhante. 

O abaixo asSigilalio temo a honra de iemoellr 
incluso o mandado de,  prisilo expedido polo presi-
ciente Is Estado.-Unidos da Ainerica, e Irim assim 
os documentos em que o dili inandaho se baseou 

O abaixo assignado aproveita a oiportunidade 
para renovar a S. Ex. o Si. Barão lo Viii:- RelIa 
as segimm:inças de sua distiocta coosideraço.-
John C. lVhite— A' S. Ex. o Si. Iiarêo de VilIa-
Beila, ministro e secretario de Estado dos negocios 
estrangeiros. 

0 nobre ex-ministro dos negocios estrangeiros 
respondeu logo nestes trmos: 

1.a secçho—N- 1.— Ministerio dos negocios 
cstranrzei os. - Rio de Janeiro em Is de Janeiro 
de 187 9. 

Tenho presente a nota que o Sr. John C 
Wh i te. en ai regado de negocios interino dos Es-
tados-Unilos da Amnerica, lsoc-moe.  em data de 
hoj(,, solicitando a extradiUâni do cidadão arneri- 

Tomas 1). Cnmi giam o 	onighanicano  
accusa do de haver falsificado diversos doeminumi tos, 
com o fiiim de obter fraudulentamente, como ob -
teve, teve, vai-ias quantias. 

Em resposta tenho a satisfação mie conimunicar 
ao Si. Wtntrr que, accedendo ao seu pedido, 50-
licito immeditamente cio Sr ministro da justiça 
a expedhuo das necessam-ias ordens para a captura  

de Cunningham e sua entrega ao ollicial da policia 
secreta dos Estados-Unidos, encarregado de vi-
giai-o e custodiat-o durante a viagem. 

Restituindo ao Sr. White os documentos com 
que instruiu e justificou o pedido de e.xli-adiçêo de 
tunnin ghamn, aproveito a opportuniclale para rei-
terar-11w as seguranças de nminhia mlistincta consi-
deração.—Barão mie Vil/a Be/ja—Ao Si. John C. 
\Vhite. 

Conm effeito, expediu inmnmcdiatamnentc aviso ao 
tio irsterio dos negoeios da justiça, para que clêsse 
as providencias necessarias para a alprtiensiio do 
accus:mdo e sua entrega ao agente secreto ria policia 
dos Estados- Unidos, que seria apresen t:do 	po- 
licia, o qual se achava encarregado de vigiar e 
custodiar Cunuinghrani durante a viagem. 

ti ministro dos negocios da justiça satisfez a 
requisicão. e um ii) de Janeiro comm urucu a) 
dos negocios estrangeiros que fIra preso, e en-
tregue ao agente secreto da policia dos Estados-
Unidas, o norte-americano Tliomnas Canto ngtian_ 

Entregue qae foi Cunninghmnm no agente secreto 
da policia dos Estados-Unidos, recebeu o ex-mi-
niztro tios negocios estrangeiros a seguinte nota 
da legação dos Estados-Unidos (lê) 

Tma1iic7o.—Legacâo (lis Estados- Unidos da 
Anierica —filo de Janeiro, Vi de Janeiro de 1879. 

O abaixo nssignado, encarregado de ngocios 
interino tios Estados- [nulos da Ainerica, tem a 
tenra de acusar a recepção da nota dt,  S. Ex. o 
Sr. Barão de Villa BrIta, inínistnt e secretario de 
Estado dos Ilgocies estrangeiros, em repsla h do 
abaixo assi-nado (te 4 do corrente, tirmnrmindo ao 
pedi! o da extiadi(-ão de Tiioiir:ms 1). Covningham 
ou Cuimuingliamn 

O abaixo asignedo informou o seu governo 
da maneira pronipla e cordeal (011) qnie se prati-
caram ledos es actos relativo ri extraihiçio. 

O governe imperial, na falta de trIailo de ex-
tradição, Influiu grucrusamente ri polido, eonio 
Uro acto de cortezia internai011al, e o abaixo as-
signado crê que essa demoutração ti amizade por 
parte do governo i muperial será devi -lamente atire- 
ida 	iO sura governo. 
« O abaixo assignado aproveita a oecasiiio para 

reiterar áS. Ex. o Sr. Brio dt,  ViRa liefla ris se- 
guranu.:s d 	sua mais distineta conihr:mção- 
John C. li Itt - ' 	Lx o Sr.Barão de \ mlii 
Relia. 

Está lrfeitamumt conhecido o fado, que sus-
cita inrtitas ohservrmrães 

Comeu iui pela de Imavi-  sito Cmi mio mamo eu - 
tregue tia policia brazileira a 11111 	secreto 
da policia dos Est:mctos-Uiiidos, (pio o vigia ia. 

Não foi esta a informação que ao Senado prestou 
o nobre presidente do conselho ; por isso si rigola 
lia de nossa parte meelani:mumo a este respeito. 

S. Ex. havia dito mine, á vista do pedillo de uni 
governo anuira. -lime interpunlia seu valinientolman-a 
conseguir a extradição, não duviclára o Si. 
n istmo dos mm egocios estrangeiros ordenar á policia 
mine fmsse prender Cunimingham e o mnanrimsse levar 
á bordo do vapor Ligtmria, que tinha de seguir 
em ci irecçimo aos Estados-Unidos. 

Este, torámo, nãcm foi o facto : a enmlrega luz-se ao 
agente secreto da policia dos Estados- Unilos. 

Ora, creio que c) nobre ininistro concordará 
que não foi esta uma solução onienien ti 	1 (listo 
plenamente se • convencera attendendo ao que dis-
poemn os trahados que temos celebrado. 
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ti Iloh'eriC. deli a Lan - 	cii v^  Ma 

11 	a: 	1111110 (''!!laSo. 
 no- 

um mais 1' um roff) ,a.:'a-  e 

5 lii 

Cl Se. 1IANTas -.— 	1 (1 II 	1:, 1' ii'fllSU iiud5 

0 Se. SúmulA —Lia pee'nte oieiasin,i fo i,o 
* Ex. LII l'aliiiIiiC a HDI OLInIO removam pa 

077 jia CIIIIIaI':I ti IS ll'illitl( 155 l,0i'0i La) 
'Les Cii-. ii1iies. 

	

1 11 E 1 	li) 	III II hill 	ti 	1 	1 	ai, 	II 	1 liaS 1 II 	fil,  
Isti ar que lW, a 	j.,tria 	in\Cl115 5: li 

reiiti- u 	ç,:i:iuilu 	pala 	iLu -  es 1115i1115U dl 
di Ia 1 lo CoEI! 11011 

() So. DÀNTA :—E nuaut;-nlio 155:1 1piil)5u. 

li So. tt1laiiais : - 3010 escalo é DIII 11)15 tIriu- 
'11 5 5 Ii'' 1ia)a:lfllII))t. 	NCt:t Imite já 1116 ústo11 
tii,iiiiiiijt 1)) ii,iirado ssllilslOi 

( S', 1) -c'rAe : —lOa i'o a lestia Iei'iterial. 

OS;1.o1aI1i:1.:—Oi1,1)1'lj:Ii1lietIoosi:ítIllt1llII 

e 	luu leito 	lO qap tútIlal:) (1111 e)eSldala''ul a 
nlierva -  ,ei do iilar 	uador. i,i., inuiarlile 110 i'r- 

:1  

O Si. DASÇIAS : - Minto oLaciiro 

0 Si!. (tOi11lEIA - Nfiu fui 5u1111'litI o nobre se- 
il1l11,ll' ; 101 VEJO (iU  S. E. persisie, 1)1110 eu es- 
pelava. VII. Ii) 	101 (fmia() 	5 portitutO. 	0i' 00111:1 10 

11Vl1'i 	0.111.1 101 	01101:1155 	:'i 
1 	'jn 	e 	1:101,15 ô=onjeis , ullalii55'. 

O Se. 	i)Ax IAS:— utNia ti Lua 

Ei 	no 	s' 	1)10 tio xae u ee,oine::oi,nvisauivaI. 

atari- 
1:11111 

Iii :1:015 :— E',S,i 	1 11'iSil'l:l 	ii 111 	'.1,1 	II' 
Ii 	11:11150 5011111 	1' 	1) 	IS 	0J1iII.l 

II)! 

1:111' 

id 1. , ,,,0)1i 	lü': - 	1.0015 Ciii 

5 	:s 
'a: o 	dl! 	'li de 	 1a 	a 	o, dai 

10 	1101. O 	5 	jSl °Lo'1 1:1.101 	11'.: 	510.110 Se- 

Ii,':. 01\\s: —NS 	1',:xI,I:11:ea. 

1-:. 	1 	:•::ei.: 1 	-1'1' 110 :51 liii 	:5: 1:: a: e.. -' 

11-01- 
-,  

01. I1i1',l:r,: '. : --- tal ildi 	ii' 	oiie 	(101O 
lo 	0Ci ,H'iIliiLi' 111 1 	e,l'ie 	eu :Iisr1,.'r1,,seale 1 
n'aO01, 1 	evoco cal. 

• :. :. 	1,1) Is': : --- 	Li ei, qil: 1' 	OXaSIOlIS 1' j '-11-11 

—ri ei laliN co 011ivS 

III 	' 	 T 	 ii 	1 

n'i l'CfllIuiaIrH d 	banda 11 

1111 1  '55 fOi :elp:ça, 001 miui fltiiLl)t- 
lil 	101 nome 	srig 15 as Ifli1:  

5'' t.:115551'adLS 'III iluSsa i5islii;e, C111 
L010.'I' mai'i's-:i: asic 1110-0155 -''ns:neõoc, pia. - ui'aaldo 

0, 	Ihíj 1' 1 laia 50 50 1i50 ICSIIHC!Ci.'l[L 	1-iCe- 
i' 01fl'  li '1111 'ii 	01115115 1051:01. 10101 

'1''-. - salilsi:la i,'ci' iiuu'rio, 	1 trrii. ii ClIiilI'l 	5 
1,atri1:bno, II iiIiIiiÚ \!'-oi::i' III' 

Ur11 aliaS'. 
li' :elaiiiento j:' 	macules tinhJ:ll:i 	i-ai-- 

das 	IS 	aitnilliçL's • - Tni 51111001. na' 
VH 

 
]-,-,z :i) (1' UtíljIi!id1 1o11111!fl, lo intra - 111 ,I- 

sIal fuI-li 05H15 0' !lVeIe'ilio, li)001 	.:t)j5') 	:5 

5:5 ,'-ti''115:lii'uS 	jl'lI 11:1 	COMUIMP 51111 :: 1'iiai'di 
lii ECiiiIili1! CiIflSHilj IS. 

1 ,ii 	Vii 1101.1:5  1011 Vlfl"O"S o 0111)! 1,10,11- 
II 	'ça l'o:,iI'a 101 _il1StIi.'ai( II 	miii. 	fes,onlall(-:, liii' 
1v.1111 11;1) 	lala7,ileiIi 	L:dl 	s'upfosriar t1')inlu±ll - 
10111 te. 

itoutesio a iieossiTad' la ereai'III -se essas 
I1l'iS1101'Ol'S t'5il1CI110S, infringindo-si,  a 105'ISlalLlJ 

ti''ililiiillilI sob (100 \1VClll os bresiiciros, lii SEI 
(laCira dar alaS estia'oo,sua: ffl1lOi'' 	eaI'a:iii:lc (II) 
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:es ueiiiiiaes, e 	tende e 	ve:n: 
1 eI 	Le de eueNtra!ure cmi a r steie 

Mia n~Renva nos s11lii-m'Ht0 ii' 

lianea i' tenhs1irIei lheS 5 	ii U\i1l 'lIS. 

() 9111' 1511111) hlCi' 1 I1Li-1111,11t-d'II)i1'111'l10 11ii. 

hi'e 	 D reiende eiiLeat' 
\'elt 	ilSLt!,l1' liii 'i 111 1i 1 iji' 	ii: 
SClI' 	Ius1rs ~roli ,_, Do wirios, 

easn q 	aldeenticnIhi'uI ol us (1 , V111 	ssr 	c5 
la!';) \ it 'IliS e) i:.iiiiie1t do di- 

rcilo 	11115111. 

0 1P ev\r!i;s DA R OTTA: — I o ei 	e11ein 

tl;,I:eereip,e:— E 	:1 Li1111'111 	sede 

i 	II 	.11a!IÁ IA ErrA—Eidsile 	iii' se 

17pv~mi'ira 	 ISIE. E rei sn; a 

1H11 is 1y1i1 pela jestiça 1 strauia. 

te dias se e 
brasei, Iludas os 1» asnos. 

e) 	u;. 'iitdi— Í que 	de' utatar d iee o [ar 

 

- 

Lide Liii'!, assumiuiliu o peise eii 	1 	ai 
,] ,.li Se 15i;L1Ot 	da iiíniili que fteeia 
ti 1.ii 	1151:1 11Jiii! e 

() ei;. 	te'sies DE ALausire. ;—!'ua i1a boba 
ver. 

-. . crósnu 1,= nos no.  

veii 	 eH. Et' 	1h10» 	1011 
5 	iCSCilhCIItí5 1. 	diii 1dm) 	III 
a p'r»uuela que ji ti , ,0 e 11Cm e 

lazer. 

SE Y , as euiiudas oiTis'iiias 9eLa 
doE'i»le 	e'i (JII7 fase 	lOjiStaS 
vis, - ii alliS fl ;ipiuii.Ei qili' 	l:flHií'ihar o 

111115 	i,:i;1uri o a resp.)stil que Eiti',i' 15 
Iii 'li 	11111!111555S. 

ler ,iI'5 1,n,f1iiceia lize jtt' Oe 
it:ea stiiqiihid', seio 

d 	1151 	E 
ditei 01 elO' eia llehi!i:'ii 

iihilile, 

 

que 	ett1 'ei 0ilje . 	 LHe 

1 ias. 
Si- 

11 IF_' 	III 	[Cl 	)5 e'ega !e 	leI' 	lo e 

A 5111. 551) j1'l[)lSt' 115.1 	traz 	j'lStUt(LUI(i 

11:111 	la 1i.SIIIUI11i, VIEj 11;le SI! IIii)II1.l ['1 	íi 

0519FO..l7 	lii - tI ePli 	í - ihii5euu 	SiI'C ir 
cçiioedilwis. ]Jeiiiais e 1,. s'H, em 
ol'eallizlllI. 	iillJ 1iaialti,,olia 	li filie lll5ii'i!iii dl. 

Se1'Vif». 
Ai1t e III' I'iifllfli 1,,iilii 	CIII 

dei ali ia IWa Lula Ci U 	[di 	- lei e ii qual [Si 

Ilha 	fO7L1 	ileji: 101 Li 	1 ti. 

liCai' ,ieis aiet1a10. 
i 	mNgconsv 5 1(5 U. 2887 11 9 dli lO7iClitC, 

n qtiI '1 	III') e , iiJ)t5 ití 
5 151115) 	OS 051) liii [lis da 

1nS íluas (1flhll1llI5, a trormovo lu 11911119: de- 
111193 que tive; di 	S:ull1lht1l e lei tI sanesfo 

I'ItUiiif-O5-}51 CIII SItI es Cl 	'II' ti. 
() uitesmo f;ei'-e-Lia em, a sotia e as luspa-

jet'irs Senis. 
Iii ItC emi 	 num luis adaulelilO a 

hpuLIiese Jl.1' iigeJIi% se dá de estar teluluete 
de disiss10 do Sriada H ina P~Art feita ;mulo 
systeuila a uiteniemi 

Deve-se aci:oiiimoIai' a Ari Mo ao systems 
da nova lei, ou esperar pai-a iSe 1 tine a fropusta  

mia f511e (1,511 	-LIa 9:0- ut:iii ? E' o III. 

1] '101 111esa 1  

Teidtu c:iuclnd 

CII ter. iia-' - 	(iks aeio 
ti - e 

II -' duuuoimtrae 1(1 m1js ss-eadou' II 9' 	' 

feilil 	iIl'St,i 	Salol 	t» la 	finte 	[1 

SI 1,11 11 r°lleecs :illustu'i' Si. llliuHIei[.tmul-»i:i, 
II 	li 	0)1 	iI)lISii'1iC.l[ 	.1: 	91111 

11 1 1 	100 nu: u: ti - 
l Iulti5lflt .:t)5 5 11 	iu»1 i - la E 'ora 

5:10! 25 	 10,' 	111:11:151 	.. 

5 	Cli [11h! ILi:1LO ii. 	cli 1:15. 1 	152-20 	 1.' 	51 

vaI 1, 1115 - 	 [CS5f[  

li;- li sue. 	Es. itI t leu 	[lis aOl' o 	iaH: 	'''[1' 

Oli1l5'li,IiI  

-- 

L11551e11'ltr j ' 11 Ci 	Ciii S 7, LS1Lii'iiti' 11 Es O] 

Não 	I]I1555 dli' I5[ili-S.O taiS 1059 	t e ao:. 	.511 

.1: redro Ide- 	.1». liii 

'1 15 O e 	. 0 	lii Liii 	ii- 	[II' , : II 

5 [['1 - :1 1111 1 ' 11(0 	ilSi-- 	9 :viH 	55:7 	sul 
-1.- e:.:1ia ]r;sl, til filiEi. f](5 	151 '1555 li 
111915" seued-r lli!,O Ci 5IIV'I'lli) il]lft : .1 ' .,: is 

eu iIsu 	HeI - i' 5:- les 110)1115 C '': 	519: 11115 

IS i- e:IVSII:e:1l'rr1ll'',uuH'lluasanl, 	5'F '.1 [:1:1-1 - 

valer a sua 1.1:1 \'Olt011. 
Rua 9 CII' Abril 	ao CiS1'iCI'iiS 	[11111(1 	: X1)riIuill 

55 if 	mi- LI e Ii --,'lminlC J5553111i1t' - liii 111(11 

- 11:11015111' II 5fl:j 	Vuii 9 
E. 	i10\'la'e 

liS' 	: O7111:.'5i5[':HI 

Viu. is 	lk;usii'[s lIl'i5 i'550uii) 
:i:,l[ud,i 1l-,:'n1es1lsi' jua li 115111 1151 '1511915 

'et» 	ii [lO]! 	.111111 di" i' 5515. i, li]'' , .1,1 111 

suvl-llvsr na Ijili s tesi, .'i':í milito 115751' li 

:'OSt'io:- 1. °1 eioeI'l[1l li 1111 ii' 	51111' 

515 iIIuillIlt1l 	di 
l 5 ti 111111 li ecpsdita II ]'!) nlI'ul ilILiii 	:111-- 

RI 1-1a ii' 195 m[oF'1te 11017 i Ep :,sClisj,I 

Ci' irei 	el lS i ord,'ii-z 	tios 	Sr'91i1[i125 1)5 is-lo 

	

- ''01', 151'5511tl 	II 	ISiSlilO 	9-5 	'1:1155 	'liii' lo 

511111 55 a'iJ° aIiI'ruaHi - , e unaut-uudo edo 1 	ii ias 

ust-'i'i-s di 9 it'c AlteR, 11135 iiiid - a 
eom['Iric-l'iie leito- ar a V. 5, que is gi'i''. soe iuul -  
gil ::goa-dar:i que 1) 9re 	1'lli]l:liI'e. o u ii- 

.551111 sI:isniitrns1i 1191555115. lo' 1ili,1S : lC!'9J 

de ser au,ii1i: 1 	 155115 UlijeS 91115. 1) 

r'esIal)I'i'ml!I!eub) la !a-. -' 

Quami t, ao estai) das nossas qu'.tNs de uni-
ao = a Ri-publica Argeullmnç diri se iliiiSlL'e 
s'uadoi 9(1' esta )fUlSIdi) in feliz aicul 	015 an- 

dou de aspecto decpi.ir tio que o 9-nado Li-im 	'e- 

nhc:iuioeto, S. Eu 5511' ipe já :lisl- gllirnes 

11111 tietd 	55111 iste 111! - 90 I'I1 	159, 	i[i'.i 	11911 

foi 1'àlIii1)11ii. lemos tsitidu uivei 51.1 Vil 5 

lar sRi iiuCiç'dS i' ainda sai I$E0 quaiaio o 
S. Bai'do Aguiar de Andr-aile SCI ~vatiI51'I,,'l,li - 
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• - • 	011 	a- 	tomh'm ai Ujilil ecoIloilIta 

o ii EI 110 	o 1; 	'- 
O 1 	 11111 0 iioaL. 

» 	»1 	pi'» EU 1 pi'0'11É1 701)E-,, 

a o 	iii •1t»0 • 11» 	1'\tco Ili 
••ij-» 0v2710 f 	ala».ilIlEa 

1 II »» 	'II •t 111 ( Eito, 	»j 	II 

	

1. 	I 11'»»» II»' • '11 '» 1»  

11 	l•o 	coo : - 	» E1il' 1''' í»7l 

1» \l'l 	 aiio' »j t1ii 

1»» :oi 	a » 	1 	1» 	10;: •- 	O 	ti 

	

O (1 	O 1111 	LI O 

1 II»! ' •; 	1111» 	III 1111,1 1 	'» 1111- 

1 

'1 	ti 	 1 't10t» 	ii 1»  111 

tiito 1 011! 1 	100- 	Ii» s .1 
- 	n 1 

- 	ii 	1 (iii 9001 ii - 	' ii 	0 	f 1 lOtEI 	1 
• 1 rl.. 	' 	0 »  1 	1 U[IO 	• ' To»ii (E 'fl 	i 

	

t lEi 1 - 	01 •OO"lt» 1 [aia na 	Ofil 

	

10 Lt1io - 	: ii i 

1101 	ti 	'I» tO 	 'III 

	

1 '007; Ii 	110 
0 	 • 	)» 	O 	'» 	1 » 	• E 711 -11 I;1  

	

í 	 1 1 

	

1» 	1 	-' L» 	lO 	' 1 » 	1 	1 	• 	: 	» 	1 	ti, 

1 	O 	1 	[II 1 	udO, 1' 	O» Ii' 1» 	» 	EU » 	•»il 

	

»»» 	1» - »i 	1 	»»» 	01» 	» 
- 	o» 1» 	>0» Ii • 	: 	: 	• 

	

li ii» >1» 	tolo 	1k) 	/0 1 » il 1 	'01 É » 	[1 	[a 	»i »; - 

Sã 

1 1' 	'_i 1 	 • 	• lo 	O> l » iI '  

• » 19 ») 	• 	• 	O 

11 o 	'1)1»  '1' 	'»»P 	1 	1»> 	0 O • 	1 	'EU 	11>1- 
lioli 	l,l)1 0 	li 	Hd» 	L 	1 

O 	»i1 	Iii». 	• 	1k))'» 01' E 	1 	tt o 

1 	10 	' 1 	1» II • 	11 li' 	li 	011 ii 1 
11  

• l 	1 	1 »»O 	II 	 (1 	1 1)1 ('til» 

'9' 1li''tI)i1 td»oio ti»i»i 	Si-ik) til' - 
1 1» • • , 	1 0.1 	l 	11 10 	1, 91 	1 11111)11 

CII 1 - 	»l11tEl 1 illoe01i1 tl11i, 
o C»)llL4Ui »  0»0' 1 Oii/Ct'l'ili,1(. 	II 	l\ »9'U 

1! 	9)0 0111 0111111 11 

	

10 	. id li 	1 	:111111 >0 c '9011»») €IÍI 
1'» 

1 	1» 	) 'tiO» li. 	Eh » . 1' 01111» 	iI; a faLi' 

• E'' 	co! o OS "11M0» 	tt»t turma O ao lOro- 

o » 	II 	11, 	1 	IX '1 	Oh 	S.O 	01(111> 	1»  

1°' 1 0,1 >01111'vens)1- nOSOS 0011.111 If0 

'jil 	10 H»i f~a l.lIilOilt"1, O 
oom ' - o 'o nas' 1»' 	111 li. áu" doo ia ro. 

o Q. 

11 	 i 	Ii 

1J''i: [ 1LI 

[111Ci LO 1 

-101 	 O 

ono eoao do 
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lia 
ÇUIÍII ; 	dr,p, reaml 	 , 

• .• 	I 	o. 
-. 	• !.21'.■ 

: — 
11!lVio 

(!) SR, 	 •-•!:  

li 

: —E sa ;mio:ah:o:ao PdIria. 

J.) Se. 
;!■, ,H ,JH,..i.O 	n;',!) 	1;1!',■',• 

Nn 	e I o ,  • o: 	ir 	oo: 

Wall!' do 	 para os em5. , 5 	In , - 
da; 	io1:0 

vorihi.o. 	ocando1H  
p.alon; 	 d: 
yihr. ,;;,:;.-; 5 - 	p ,  

‘, 	1H11!!; 	ilr!!!!J 	I!! 	: , ••,¡!'i 	;'. 

il! , 1 	srnad ,r (ini; .; 	, 	• 

;rd ,. 	• . 

	

,,, • », 	 ',), 	11•:!. 

1_1 	;;! 	 "!, 

	

!Itl) 	tele'•!:!i"U!) 	rel'i;Ah!•;!1,1-1 f',111 

latI
!!:.! 
;:!!)!Ii1: 	Llft 	! , 1 ,1 air.i('.!! 

rcrocor 	 remoi:He,  
-. rir 	rd:•;:o 

orrolr, 	I, 	coo•d;1 	O ecood: 
II i•, 	 de, 	e :n.o,: -,;;; 

1: 	 loo:o 
loon 	oro-. 	 enado- 

r ,  
1 	• 	 I!: 	 r • - 

■!!!' 	.! 	 !!!., 	 ! 
-!: 	• 	, 	.,!!!'.' 	!!!.! 	•!:!, 	!•! 

1.!!111 -; 
H12 

!!!(:..! 	1.• !".1!•1'.!!!!' ,-;Las 	I!!,  ,:;15!!! 0110 	ri 

-,1!! 	!1110 	ii g!! 	l f!..!':!!!!! !,.!!!!-; 
! 	! 	,1-!,  • 

	

!!!-).! 	,!! 	! 	• 	! 	c!,!!■-s 
!!' 	!!:.! 	'! -!!!•1 	' 

, 	! 	- '"t''(a 00(1111l! 

111-115 

!!.! 	 no art. 
eofifora.;», 

sor\ da: 1 0100 . 	ri 	 ,-,; ii 

5,  mis O ,  5. 	codn,,-con !!:21;!!'i' 
' 	 ,.! 

er:". cnda 11-!!!-‘, 
::21: 

•\., • 12,1,:. -!-.1■“-■, qIla 	 11111 50  
."Lr%!,!:, 	'1'1■ 	W;;',1H. ■!, ■I! !V■IM 

!. 	...a!,nn  s. -. a.■!):' 
- 

1. 	tre' 1 ,-» 	t:,• 	; 

Tenho eadoara,»-) ela 1,,-)rec0r a gt-tost •no) 115510) 
onearada. 	comi:ido que penso de modo 

rolfli!rel.1.1(1!! 
1150..- e1'!1!111,-!!) ;:;) ,:sa nmnior utin servi , » (in,11(peor 
som duo haja fluidos votados polo pariamonta ; 

;:ossa mpprimar um so:vico q.do 
jilload; 	sOmente porgne foram  votados 
foodo; na 1 i, ha de ;-)ermittic-rne o nofro 
n e1 or, ;ide 

	se- 
Haana, posso neeitar este prin- 

cipio. N. -eo me convenci das razões nprosentalas 
pia: 	 rola todo o resp ,_, ito :lute 
mo moro a,  5 110T1)5, st:narlar. 

!;1!.... 	: 	1,1 s lama foram creadas as 

El.lT11501E11105 	rnrani 
dreada5 	de;_r:_do. 

Conum us — 	da Suissa e Hollair; 
,) 	 1:5•0ilANCEIllOS : — 511 Sri- 

i'tLo
-  

(h) gOVCI'illi 50le11d15, 	1AV 
ov!!.1'11 ,) SlIllprifililLlS; 'nem 	sor 

per rad ,  :1 rrnm. 
o 	sometor, molho!' do ;pio on, 

i!!!!!.'! 	 ,0111 pasta, 
do, •ritO 	ri ealindr;.-1 dip:oma Uca não , c,istin 

;,;:az d -, 	•:,:-; fo: 	;-2.1. 1),"iseonel, , 	ti1 0-2,-11ay 
mizor 	aervico, 1501 vir:'...do da Mi 

;0 	o 	La II. 150(;l1), doixott 	;_re\-- , :no a 
f;,,,,i),,lado tino -6 ilri eroar 	 rndltal-oS II 

COl110 (II.t_k nomear at;::; O ,ra do (lua-
(te empregados que entendh,,sse wannd ,a a 

coa on:eacia do scrviya pabliN) aconselho. 
•Jisdos5.,• ,-.11,) permanocc, ald hujo. 

0. junHo" co,-amisseo 00 roa-;ame-nto do Sound:). 
tem a 511:: frente dou5 eminentes estadistas 
dirfiirion ti ,,asin da estrany . 	ponsa 
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bilitadas que podessem, sem prejuizo do serviço, 
desempenhar aquelia missão. 

Direi que existem no corpo diplomatico ho-
mens muito capazes, tão capazes como o Sr. 
conselheiro Lopes Nctto, para exercerem aqueila 
legação, mas esses estavam vantajosamente oc-
cupados em outros Jogares. O governo (bem ou 
mal, é urna questão de apreciação de manto pes-
soal) entendeu que convinha encarregar ao Sr. 
conselheiro Lopes Netto daquelia missão, e até 
agora não tem motivos para se arrepender deste 
seu acto. 

O Sn. BARROS BARRETO: - Mas o principio de 
economia foi preterido. 

O Su. Dioco VELHO : —Essa é que é a questão. 
O Sn. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :—Não foi tal 

preterido, pois não foi posto em disponibilidade 
empregado algum que estivesse em effeetivo 
exercido para fazer-se esta nomeação. O governo, 
para prenclier aquelia missão na categoria em 
que est, Iria de promover algum dos empre-
gados cifectivos; mas por esta fôrma acarretaria 
uma despesa permanente, ao passo que com a 
nomeação do umapessoa estranha ao quadro, 
satisfez no serviço publico, e não trouxe o incon-
veniente que acabo de apontar. 

Mas, senhores, eu peço licença para dizer ao 
Senado que o governo não pôde dar sempre a 
razão por que escolhe, principalmente no corpo 
dipiomatico, um indivíduo determinado para 
desempenhar esta ou aquelia missão... 

O Sn. AYFONSO Cmso (ministro da fazenda) :-
Apoiado. 

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS:—., isto seria 
limitar urna faculdade que a lei concede no in-
teresse da boa direcção dos negocios publicos. 

Teve certamente intuitos elevadissimos para 
assim proceder,o creio que os nobres senadores 
cornprehendern a dificuldade que tem o minis-
tro de dar as razies por que nomeou este indivi-
duo, em vez de nomear aqueile outro, principal-
mente para cargos desta ordem. 

O SR. Criuz MAcnAno:—Apoiado. 
O SR. BARROS BARRETO : - A questão não foi 

posta neste terreno. 
O Se. MINISTRO DE ESTRANGEIROS : - Já mostrei 

que tnnihnrn pelo lado da economia não houve 
inconveniencia; e demais, a economia tem seus 
termos, deve ir até onde não prejudique o ser-
viço publico. 

OSa. CORREIA :—V. Ex. pôde pôr em dispo-
nibilidade todos os chefes de legações e nomear 
outros; mas a questão é si convem isto, sobre-
tudo na actualidade. 

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :—O governo 
entendeu conveniente nomear o Sr. conselheiro 
Lopes Netto para essa missão naqueila occasião 
e até agora não tem motivos de arrependimento, 
ao contrario, só se felicita pela boa escolha, por-
que vã que nossas relações com aqueila Republica 
tém-se mantida no melhor pé. 

UM SR. SENADOR :- Mantido? 
O Sn. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :— Dizer que 

o Sr. conselheiro Lopes Netto mudou a situação 
de cousas naquelia Republica seria fazer uma 
injustiça ao Sr. Barão Aguiar do Andrade... 

O Lii. DiocoYsuro:—Eao Sr. Caliado. 
O 5h. MINISTRO DE ESTRANGEIROS:—.., e ao 

Sr. Cailado, que serviam perfeitamente. Por 
isso usei propositalmente da expressão tem 
mantido. 

O iliustre senador entrou ainda em largas 
apreciações a respeito do procedimento do go-
verno em relação é extradição de uni ameri-
cano. 

Esta questão já foi debatida no Senado, o o 
nobre senador teve todos os documentos de que 
o governo dispunha a tal respeito ; eu não Lenho 
um só a acrescentar, nem considerações novas 
a trazer ao conhecimento do Senado. O nobre 
senador reconheceu que o ministro americano não 
podia promelter reciprocidade para conceder-se 
uma extradição, porque isto importava de crla 
fórma uma convenção, e as convenções feitas 
CULIi o governo dos Estados-Unidos não podem 
ter vigor, sinão depois de approvadas pelo senado 
daque lo paiz. 

Portanto, si o governo quizesse mostrar cor-
tezia para com aquelie pai; não podia regular- 
mente exigir promessa de reciprocidade, podia 
sim esperar a prova de reciprocidade. S. Ex. 
citou duas reclamações de extradição que nós 
temos lá, veremos então: desde o momento em 
que lá não usarem mie reciprocidade para com-
fosco, flÔS deixaremos de praticar para com elies 
a cortezia que já tivemos uma vez. 

Por ultimo entrou o nobre senador na apre-
ciação de convenções, querendo saber si o 
governo pensava como se enunciaram o meu 
tilustre coilaga o Sr. ministro da fazenda, os 
nobres senadores pela Bahia os Srs. Dantas, Leão 
Vellozo, e outros. 

Devo dizer ao nobre senador que o partido 
liberal e creio que hoje o paiz todo pensa mais 
ou monos da mesma fórma. Nesta questão nós 
devemos, tanto quanto seja possivel, evitar fazer 
convenios, e regular a inateria ou por dis- 
posição legislativa ou por decreto, conforme fór 
caso disso; mas emquanto não chegamos a 
este resultado, devemos manter as que existem. 

Não estando ciucim a materia regulada por 
outra fôrma, não podiarnos deixai-a absoluta- 
mente sem negra, e foi J)Ot isso que o governo 
renovou algumas convenções, mas tendo em 
attenção todas as censuras que foram feitas ás 
anteriores. 

E si não, compare o nobre senador umas e ou-
tras, e verá que se observou o principio de ficar 
reaivada a jurisdicção da autoridade territorial 
nos casos que se exigia. Esta era a grande ques- 
tão, o a dia se attendeu. Mas justiça seja feita ao 
lilustro negociador das convenções discuLidas 
em 1877. 

Nas sessões daquelie anno já ficou por elle de-
monstrado que o governo tratou de restringir 
aos consuies a jurisdicção que se lhes attribuia. 

O nobre senador disse por ultmo que tinha 
algumas observações a Fazer sobre o orçamento, 
mas que reservava o seu juizo a respeito das 
emendas, para depois que eu tivesse enunciado o 
meu pensamento. 

Direi em poucas palavras que estou de per-
feito accôrdo com o nobre senador quando se 
oppãc á suppressáo da Si.'  secção da secretaria, 
porque d'ahi não resultará nem economia na dei-
pesa nem vantagens ao serviço. 
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Todos os meus illustres antecessores não pen-
saram de outro modo. 

A distribuição dos serviços desta secção pelas 
outras acerretaria certa deserdem na eseriptu-
ração dos livros que se ferem hoje com toda a 
regulerídade neeessaria. 

O Sai. BArtrilo DE Coeemee dá um aparte. 
O Sn. miNiereo DE ESTRANGELIOS: — A mi-

nha eonviceão neste momento é que nein a 
~remia interna da repartição nem a dos cerres 
Aconselham a suppressão da seção de contabili-
dade, que aliás existe WS outros ministerios geie 
não tem contadoria especial, deixando de parte 
o facto de alterar-se, por urna emenda ao orça-
mento, toda a organização da secretaria. Mas, 
para insistir na essumpto, esperarei as C031S1- 
derações que o nobre senador fizer sobre esta e 
outras emendas. 

O SR. BARÃO DE COTEGWE:— Eu sei que nem 
se quer a suppressão de empregados. As eco-
nomias podei ser no presente e no fletiu°. 

O Se. mususeno DE ESTRANGEIROS : 	se- 
cretaria se tem ebservado fielmente as dis-
posições di lei do orçamento em vigor. Deter-
minou Mia que se não provessem os cargos que 
forem vagando; e assim se acham vagos e não 
foram nern serão preenchidos os lagares de 1.0 
e 2.. official. 

Não adruittirei naquella repartição novos em-
pregados, convencido como estou. de que com o 
pessoal existente se Ode cacetear todo o ser-
viço. 

Ha ainda um facto que concorre para isso, e 
é terem sido admittidos na repartição, para 
coadjuvar os seus trabalhos, alguns empregados 
do corpo diplomatieo em disponibilidade. De 
modo que o serviço caminha muito regular-
mente com o pessoal existente, independente de 
qual(' uer augmento. 

Pedirei ae ora li.ença pura dizer á honrada 
commissão que no calcule que fez para uma das 
suas emenda ha um engano. Eu creio que o 
nobre senador, dopeis das considerações que Eive 
a honra de fazer particularmente, concordará 
comigo. O corpo diplomatico, mantido no isé 
em que se acha, ga4Ou no ultimo exerniem 
382:048. O nobre seaador propik reducção nesta 
verba a esta quantia ; mas pela verba do § e' do 
art. 4.° se fazem outras despesas, como sejam as 
dos consulados e expediente das legações ; aeres-
centando-se estas despesas, o quantum da verba 
sobe a mais deveria soturna do que a da emenda. 

A henrada com misse° de orea incuto entendeu 
que devia manter a disposição do art. 2 .° da 
lei de 1850 e não admittir a emenda da suppres-
são de determinadas legações. O intuito da ca-
mora dos deputados for reduzir quanto possível 
as despesas no proposite de equilibrar no orça-
mento a despesa com a receita. Desde que elle-
gamos a este resultado, nelibuina objecção tenho 
a oppór, porque ficara o governo com a facul-
dade de reduzir as legaeões.  de harmonia com a 
verba. Este d O ponto importante da questão. 

Esperarei as considerações do nobre senador 
para expor o que me resta a dizer. 

Peço ao Senado desculpa pelo tempo que lhe 
tornei. 

A discussão ficou adiada pela hora. 

Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas for-
malidades com que fora recebido. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

pnomero 	sENAno LETRA 13. 

COMIDUOU a 2.s discussão do art. 1.0 do projecto 
do Senado letra 11 do corrente anuo, declarando 
que são consideradas de 2.e entrancia as remarcas 
que actualmente são de La, mijas sedes eu estejam 
em portàs servidos por veper, ou estejam situadas 
a menos de 60 kilometros de vias ferrees. 

Foi lido e ficou sobre a mesa para ser apoiado 
opportunamente o seguinte 

Additivo. 

s Art. O juiz do direito de uma comarca con-
tinuará em exercido, salvo os casos de remoção 
marcados na lei n. 559 de 28 de Junho de 1850. 

e 1. Quando á comarca se annexar algum 
termo, ainda que mude de denominação, e de 
séde. 

2.0Quando da comarca se desmembrar termo 
que não seja o da séde della, ainda que mude de 
denominação, e seja para formar nova comarca. 

• Paragrapho unico. Quando fôr supprimida a 
comarca e o territorio della annexado a couramas 
já existentes, terá exerci cio n'unia destas que pri-
meiro vagar, si já não tiver em outra que lhe 
fosse assiieuada. 

• Paço do Senado, 27 do Agosto de 1879.— Crus 
Machado 

Não havendo quem pedisse a palavra, nem nu-
mero sufficiente para votar-se, ficou encerrada a 
discussão_ 

En trote em discussão o art. 2.0 

O Sr. Cansinonisiko de Siirdoubtri (pre-
sidente do conselho) :— Creio que este projecto não 
fui ainda sujeito ao estudo do uma commissão... 

O Se. PnESIDENTE:—Já foi á eommissão. 
O Sn. CANSANSÃO DE SINIMBÚ (presidente do can-

selho):—Iloje foram apresentadas novas emendas, 
a cuja leitura não tive occasião do assistir. V. E. 
faz o favor de mandal-as? 

(Fel satisfeito, e examina.) 
Sr. presidente, vou propor e ndiamento dn 

projecto, ao 'nonos até que sejam impressas as 
novas emendas. 

O SR. CRI , Z MACHADO:— O artigo additive nem 
se acha cm discussão, nem está ainda apoiado. 

O Sn. PREIDNTE;—O que está em discussão 
é o art. 2.0 

O Sn. CANSANSÃO DE SINDIRÚ (presidente do 
conselho); —Em todo o caso peço o adiamento 
desta discussão. 

O Sn-. Cara Macueeo:—Não ha numero paru 
votar. 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMIÁT' (presidente d* 
conselho):—Vou propôr assim mesmo. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão o se-
guinte 

Requerimento. 

• 	

Proponho o adiamento da discussão deste 
projecto por 48 horas. — S. R. • 
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Sala das sesses, 27 de Agosto de 1879.—Si-
nirnbú.  

autonomia que as provincis têm em sua aclini-
nistraçilo, vou enxergando a necessidade de si,  
tratar cem o maior cuidado destas questões... 

O Si. 	Iivelra da Motta :—Sr. pre- O SR. Cavz MACHADO:— Mas o projecto que eu 
sidente, não posso deixar de dar meu voto ao apresentei hoje não pôde suscitar essa duvida. 
adiamento, porque clio nos pôde pôr em caminho o Se. SILVEIRA DA MOTTA: - Por isso não poson  
de estudar melhor esta materia. 

O nobre senador autor do projecto penetrando- 
seguir nem a doutrina 	do 	projecto impresso, 

se da necessidade de pôr cobro aos abusos que 
nem a do additivo. 

faz o governo na classificação das comarcas e ás O Se. Cauz MACHADO: - Ha outro projecto seni 
facilidades que a divisão actual lhe offcrece para ser o addItiVO. 
novos abusos nas remoções, julgou 	que tinha O Se. 	SILVEIRA 	DA MOTT.\ : —São 	inaterias 
achado um remedio para evitar a continuação conuoxas, e uma das cousas a que se tem de 
desses abusos. altender é a necessidade de fundir um projecto 

A intenção do nobre senador é som duvida no outro. No são projectos diversos; a rnateria 
purissima 	e muito opportnna , principalmente que se trata (10 rogular i a inesuta. 
quando nós temos ultimamente observado gron- o Sn. Cruz MAcuoo : —O outro é diverso. 
dos abusos do governo a respeito de remoçoes 
do juizes 	de direito, de desannexaçóes de co- O Se. 	SILVEIRA DA MOTTA : —L' diverso nas 
marcas, e de creação que dão em resultado a palavras e rias providencias - 
formação de novas sédes de comarcas, e, por- O Se. Cauz MACuo : — E no objecto. 
tanto denominações e 	es diversas. Ora classificar 
sendo este o pensamento do projecto 	elie mc- O SR. SILVEIRA 	DA McTTA : — ... n115 tit -e 

roce sem duvida muito estudo, porque descon dlo  do 	gu3 'ir Loiiial cas 	um 	ponto 	1 	1 

que a boa intenção do nobre autor do projecto juolelarla, a que se quer dar moa dii'ec'o flibO- 

não será correspondida nos resultados que prevê, rente, em Vista dos abusos que o systemo actual 
pois não porá cobro aos abusos que hoje se tem apresentado. 	Portanto,as idèàs funJem-se 
observam. Uma aia outra. 

O nobre autor do projecto, 	meu iliustrado Eu ouvi lero substitunvo... 
amigo, 	senador pela provincia 	de Minas, viu a O Se. Ciiuz MAcsLtDo :—Atém do sub-litutivo, 
subtileza 	com que o nobre 	ministro da justiça ha um outro. 
ultimamente defendeu aqula doutrina das atine- o Se. SILVEIRA DA MOTTA:—... ou addilivo... 
xaçoes resultantes de ereaçoes novas, dando em Desde que é adclitivo. ha de fazer parte do pro- 
resultado ficarem avulsososjuizcs das comarcas, jacto não se póde considerar projecto diferente. 
cujas sedes principaes não foram suppriinidas, o addição ao mesmo projecto.uma 
cite poder nomear juizes para sédes ao comarcas Ouvindo ler, dizia eu, o additivo que contém 
anuexadas. esta materia, e que pôde offerecer susceptibilida- 

O SR. B.uuios BA1UIET0:—Apoiado. dos a respito do acto aridicional... 
O SR. SILVEIRA DA MorrA:— Para que serve, O Sa. Cnuz 	M'cn.no :- O 	additivo. 	iO; 	o 

pois, a classificação? Ora, o nobre senador nonha 
esta sua doutrina nas mãos do nobre ministro da 

destino í,,os 	juizes 	de direito nada tem 	com o 
acto addicionai. 

justiça e cite brincará com dIa. Ha de nos citar O SR. SiLVETRA DA ãIOTTA : — ... ns liiernos 
logo algum verso latino (riso) e ha de dedicai-o ter mais cii inuos Lnes 	siisccptibilidadcs 	e 	tu 
ao autor do projecto (riso). tenho muitas, trine vejo a tendeucia ceral nàii 

O Se. Viscosne DO RIO BaxNco :—E 	agora i  só dos consorvatiores, que mais 	periilciu 	pala 1) 

serão de Juvenal. arroxo... 
O Se. SILVEIRA DAMOTTA:—Ap reei ando muito, O Se. VISCONDE DO Rio Dehrçeo :—Mcs o facto 

Sr. presidente, a purissiana intenção do auto: do ao contrario entre nós. 
projecto, mas lembrando-me já do Sr. LatyctIe, o Su. SiivlcInA DA MorrA :— ... mas 	lambc-in 
estou querendo estudar isto muito, e 	mc parece d 	iib:es, 	que quando esVo 	no 	poder 
que o nobre presidente do conselho tam!)ein. fazem mais conservadores do que os outros. 

O Sn. Cauz M.cnAno : —Pois eu estou promp!o o St. AFFONSO Ci.so (ministro da fezenda) 
a discutir como nobre ministro da justiça esta E' quesbo de apreciação. 
materia; convide-se a elIe. O Srt. SILVEmÁ DA Mor'ri:—E' o que se Leio 

O Sa. SILVEIRA DA 310TTA:—Pois bern, 	C011 verificado ; 	é o 	que 	têm feito ultimamente o 
cardo com isso, ate mesmo para que cile torne a ministros, que têm sido ultra-conservalo- 
voltar cá 	porque, no ultimo dia 	em que aqui 105 	como o Sr. ministro da justia. 
esteve, julgou que tinha 	remido todas as aspe- 

Juvenal e do Persio. Por issonão tenho 
-- -•• CS 

espociaissLi °;°  nã 	i 	nía- duvida 
Mas 	nobre presidente do conselho , (1116 acom- guem. 

ponho neste ponto, eque desejaria mesmo acom- O Sai. StLvEiox 13AM0rTA:—Portanto, Sr. pre- 
panhar em muitos outros, reconhece a necessi- silente, a idea do adiamento proposto 1)010 cobri 
dado do estudo desta materia. presidente do conselho 	tem 	todo o logar. Este 

E' mataria muito importante, porque esta pra- jicojectO 	não 	deve continuar eia discussão sem 
jeeto pôde olTender algumas susceptibilidades dos que haja algum adiamento ; entretanto, 	como o 
defensores do acto addicional ; e como eu pendo nobre 	presidente do conselho somente prepez o 
muito para tudo quanto póde fortificar a pequena dc 58 horas, 	isto servirá ao nienes para se 	iin- 
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L. 

riinir o additivo, e puder-se discutir connexa-
mente com a matei-ia do projecto a addição 
offereeida. 

Por isso eu apoio muito a idén, e si fir pre-
ciso, para iliustração da discussão, a presença do 
nobre ministro da justiça, não duvido additar ao 
requerimento de adiamento que seja S. E. con-
vidado para esse fim, e então o meu nobre CQI-
l9ga que se avenha com oito. 

O SR. Cnuz MACHADO :—Hei de me haver muito 
bem. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA :— Entretanto, como 
presentemente o adiamento por &8 horas satisfaz, 
si depois fôr preciso, pedirei que seja solicitada 
a presença do Sr. ministro do justiça. Voto pelo 
adiamento.  

O SR. Couz MACHADO :— Está conseguido o 
fim, está dada a hora. 

O Sn. CANSANSXO DE SINIMUÚ (residente do con-
selho) :—O4im era adiar a discussão para não se 
. ncerrar. 

A discussão ficou adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE deu para ordem do dia 28: 

I.a parte (até di 2 1/2 horas 

Votação da materia cuja discussão lcu eu-
rrada. 
Discussão do requerimento de adiamento sobre o 

projecto relativo á denominação de 'conmrcas 
(não excedendo do meio dia). 

Continuação da 2.0  discussão do art. 4.° do 
projecto do lei do orçamento relativo ás despe-
saS do ministerio de estrangeiros. 

2.' parte (ás 2 1/2 horas ou antes). 

2.' discussão das proposições da cainara dos 
deputados do corrente anno: 

N. 2e3. elevando a pensão concedida á Baro-
naza de Taquary. 

Ns. 102 e 211, concedendo dispensa aos estu-
dantes Francisco Cesar da Costa Mendes e Luis 
Duarte Pereira Junior. 

N. 236, concedendo privilegio a Carlos Agra'-
Linho Laperriire, por doas anuos

'
para fabricar 

e vender no pais súda artificial e acido sulfurico. 
N. 235, autorizando o governo a abonar aí) 1.0 

tenente da armada João Chão Pereira Aronca oq 
vencimentos de piloto embarcado, correspondentes 
ao tempo em que esteve prisioneiro no l'araguay. 

N. 222, mandando contar o meio soldo a que 
tem direito D. Maria do Carmo Anderctc Corrêa da 
data do fallecimento de seu marido o alferes 
Herculano Joaquim Corrêa. 

Discussão do parecer da commissão de empresas 
privilegiadas sobre a petição de Morris N. Kolin, 
propendo appiiear ao trafego da Estiada de 
ferro D. Pedro II o systemo de transporte a 
domicilio de bagagens e pequenos volumes. 

2.0  discussão da proposição n. 152, determinando 
que os exames de preparatorios feitos no Lyceu 
da Bahia sejam aceitos para a matricula nos 
cursos superiores do Imperio. 

V. iv 

2.' discussão do projecto do Senado do corrente 
anuo 

Letra H, declarando que o favor concedido 
pela lei de 22 iiø Junho de 1866 é extensivo ás 
filhas dos officiaes do exercito e da armada, fai-
lecidos antes da promulgação da mesluzi lei. 

1.1  discussão do projecto do senado 
Letra 1, declarando que as penses concedidas 

aos servidores da Estado por serviços relevantes 
não se suspendem, quaesquer que sejam os cargos 
que occupem. 

!.° discussão das proposições da ca:liara dos 
deputados, do corrente aflito: 

N. 225, autorizando o governo a firmar deli-
nitivamenteo contrato de 10 de Outubro de 1876, 
para limpeza e irrigação da cidade. 

N. 180, approvando o contrato celebrado pelo 
governo cm a Anzazon Steam Navigation Com-
pany, Limited. 

N. 202, mandando que as disposições do decreto 
ri. 1236 de 15 de Julho de 1806 se Içam extensi-
vas aos demais empregados da cainara municipal. 

1.' discusão do projecto do Senado, letra J, 
declarando que são extensivas ás pessoas a quem 
pelas leis VIII vigor comnl)elc o monte-pio dos 
offlciaes da armada as disposições do derreto n. 
2619 de 8 de Setembro de 1875. 

Levantou-se a sessão ás 3 e 10 imiinutos da tarde. 

73.11  Me*ão em 28 de Jgoto de 1879. 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUAIIY. 

SU:iiMA RIO. —ExPeDIETE.--RoeLiflcn5oo do Sr. Cruz Miteliado 
- l'it,iiataa PACTO DA 000552 DO DIA.— Projreto do Seiiodo 
letra 13.—Obtereaçasti do Sr. Crus Machado. Approvaçto do 
requeriifleilto 110 a,hia,ueiiLo do Sr. presidente tio conselho.-
Orçaulento dos negocios estrangeiros. Discursos dos Srs. 
Barão do Cotegipe, ministra tino ongocios estrangeiros, duo. 
queira e Visconde tio aio branco. Encorr,iuneiito da discussão. 
—SeGUNDA PARTO DO URLiOM DO ia.—PiieSo t Baronezu de Ta- 

gary. Eocorrsme'sto data discussdo.—Matricula dos caiu-
dantes Francisco Cesir da Cosei II cndes e Lula i)uartn Pereira 
Junior. Encerramento tia 5.' discuss5o.—Pritilogio a Carlos 
Agostinho LnjicrrC,rti. Erneiida do Sr. Diogo Velho. En-
cerraineuto tia ja dicuss5o.—Abono de veILci:ncLitoC ao 5.0 
tenente da armada J0i0 CliSo Pereira Aroura. Encerramento 
da La discuosSo.—Meio soldo a O. Maria du Carnio Ando-
reto Corrêa. Emendo tio Sr. Leio Veliozo. Discurso do 
Sr. Correia. 

A'.s li horas da inaltã foz-se a chamada e acha-
rani-se presentes 29 Srs. senadores, a saber: Vis-
conde de Jauary, Dias de Carvalho. Barão de Ma-
manguape, 7tinqueira, José Bonifacio, Chichitiro, 
Birros Barreto, Visconde de Abaeté, Correia, Luiz 
Carlos, Barão de Maroim, Diniz, Paranaguá, Vieira 
tia Silva, Jaguaribe, Dantas, Visconde de Mu-
ritiba, Leão Vellozo, Marque2 do 1-lerval, Visconde 
de Nictheroy, Paes de Mendonça, Cunha e Figuei-
redo, João Alfredo, Ucliôa Cavalcanti, Fausto de 
Aguiar, Teixeira Junior, Candido Mondes, Autão 
e Silveira da Motta. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Nunes Gonçailves, Darão da Laguna,Godoy, 
Ribeiro da Luz, Conde de Baependy, Duque de 
Caxias, Octaviano, Silveira Lobo, Almeida o AI. 
buquerque, Sai-alva, Fernandes da Cunha, e Vis-
conde de Bom Retiro, 

50 
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. / 	 Deixaram de comparecer, 	seu) 	e.aua partici- Por1ainato de hoje. Estou certo de rue ú rapidez 
vala, o 	Srs. Barão do Souza Queiroz e Visconde ruiu que 	os prifori devo a lufehldadi3 de terem 
ae Suassuno. sido toinidos rui 	falta de algumas palavras que 

O S. 1,0  SECRETARIO deu conta do seguinte alteram 
On'sarvtdaeleição de deputados 

EXPEDIENTE. de Minas.c da exeIuso cio Sr. Uhrisliano Oltoni.  
quando o nobre senador pela Bahia lembrou que 

officios era prisidonie do Minas o num amigo e nosso col- 
lega Sr. couselhirLi Silveira Lobo. 

Da ministelio do Inipeno, de 27 do corrente Não sei a conveniencia desta lembrança, a Duo 
mz, Ieil'ra'mlo (pie r,)q 	laIn eommmicara 
ao preidon1e da província de Minas-G€ras a de 

ser tra:r eui arçis ao nobre sei1aor p'lo Coará 
e a mim que estava a seu lado. 

cisão do Senado sobre a eleição 	de eleitores a que i 
LEO VflLI 070 •- 	ih se procedeu na catljedral cio Marianua, no dia 10 ................ - 

de Nov-en tiro ultimo, O SR. Cnuz MACHADO :—. . . ao que imi acudi: 	li 
Do mesmo inirdslerio, 	e 	de 	igual 	laia. deela- 1 Sr. Silveira Lobo no iiterveiu nisso. » O aparte 

rendo que neqiLeila date, e 	munieou ao presi- diz apeuas 	—ao 1uki 5CiLI. 
dente da provificiv, 	tio 	Minas -Geiaes, OS i]ecisicS O Sn. LEio VELLoo : -0 meu aparte foi cru 
do Senado sobre 	as OleiLs das paruchks do referencia á inLcrvouço nas elcios Oul geral. 
Nossa Senhora Mi 	Flomeusda Bagagem e de ,do () Sii. CRUZ MÀCI1AD0:—Eftt referencia á exelu 
Nessa Senhora tia Louceino de Carrancas cacei-ca 1 

- 
suo nominal 

do diplu:ua do eleitor José Frieira de Magalhães 
da jwrourhia 	do 	No,:mj 	Senhora ria Coneeicào tio O 5h. 15AO YEu.ozo:— Fallitva - se da intervefl- 
1tioNoro. çruooliicial e eu disso que o presidente erRo Sr. bil- 

* 	 , 	 1 

Fu-oii o Senado mitrado. 
veira Lobo. 

- 
Do niesnio Ministerio, e de igual data, inforitian- 

O SR. (dWz MAciI.no : —Depois de algumas 	a 
lavras do nobre senador polo Ceará, tratando do 

do ciii resposta ao do Senado tio 19 do Corrente ineritu 	do 	Sr. 	Christiano 	Ottoni, 	ainda repeti 
inez, acerca do contrato celebrado pelo presidente Náo 	intoryeiu nisso (faltou a 	palavra—nisso) 
da prov!ncIa do Piauhy com o major Francisco da e o nojice senajor me obriga a dizer que o juiz 
Rocha leleno pala a sustentacao dos doentes O CUS'- soberanu, do monto dos traniliduitos (faltou a 	pala- 
temo 	da enfrmoria mIniaila no sitio 	Morro de vra—eantiidatos) t 	o 	eleitorado ; 	não 	lia 	outro 
Santo Antonio 	.—A quem lez a requisição. 

Do 1.° serretario (11 	remara rios 	Srs. 	deputa- No terceiro 	aparto ainda houve falta 	de 	pala- dos, do 	b do corrente mez, cornumnicenclo que a vias:— OSr. Silveira Lobo não intluiu na eleitão. 
dita comoro adoptou e Nai dirigir a sancço mnipe- 
raal,o decreto 	da 	asseniblea geral, abrmdui 	um 

—E ca acrescentei—para excluir noniin;tlnienle e 

credito ao mumisterio da guerra pera ser applicado 
alguem—, porquanto o meu aparte declara que a 
intervenção offleiel por toda a parte se fez sentir. 

a diversos despesas. -, 
Do Sr. Bar-ao da Laguna, datrdo de hoje, coto- 

O Sim. LEÃO 'ELt.OZO :—Até em Minas? 

inunimondo que por niolistia 	grave de pessoa de O Sim. CRUZ M,t w.no :—1 01 toda a parte. 
sua faiiiilia, fluo podia COIiIliaretrer 	aos 	trabalhos O Sim. LEIO VELROZO :—Oh 
do Senado. O Sit. Camz MACHADO :— Porque os sujeitos que 

Ficou o Snedo inteirado. se eonsidorara itiflituncins 	das localidades 	e  dosi- 
Teudo comparecido 	mais o Si'. Sinimbi, o Sr. 9113111 até agentes tio correio ficam 	!o 	aliados. 

Presiu.nLe ahrC a sessão. ue r 	 nem à,, obedecem ne 	as ilistrucCues dos 	presi- q
cntes; - 

Leu-se a acta da sessão autecedente,e,nlo havendo 
a 	esta ( que e a verdade. 

quu'am sobre cita fizesse 	observações, deu-se por O Su. LEÃO 	ELi.uZ0: —Entro aIito fluo necusam 
appruvada. os ministros, absolveiii os presidentes 

Conipareceram depois os Srs. Diogo Velho, Barão 0 Su. Ceuz MAChADo:— l3ern ; os 	ministros 	fa- 
de Pirmuprima, Leitão da Cunhit, Bei'ão do Cotogipe, zom o papel tio semeador dabseriptura: lançam a 
Cruz Machado, Aflnso Celso e Visconde do Rio semente 11,1 mostarda, depois ellim cresce e 	os pos- 
Branco, saros vaO pousar no arvoredo. 

O SR. L'RESIDENTIi declarou que ia oficiar-se ao Sim. Lo VEJ,r.ozo:— Si não houve interven- .0 
oyorno pelo miflisterio do linperio, aiim duselier- Çi0 othcial, como e 41110  aurc.usamn os ministros? 

se o dia, hora e lagar, 	Ciii que Sua Mag&tade o O Sa. Cmmi:z M.%eimAuo:— Eu não quero discutir 
Jmp-rai]or se digmiorá receber muita deputação do a inefariru, estou fazendo unia simples reclamação. 
Senado, que tem de 	ir 	pedir 	tespeitosameitie ao Si o nobre senador quer que eim discuta a maiOria, 
mesmo Augusto Senhor a designarão do dia, hora apresente umrequerinsenhut a resilei Lo, que eu pro- 
a ]o,-,,-ir do encerramento da presente sessão legis- metia tomar parte neile ;agora uào, neni S. Ex. o 
lativa. Sr. 	presidente 	pátle consentir 	que 	eu saia dos 

restrictos lermos de unia rectificação, 
EeciflcaçIo. O final do aparte taitibim está incompleto. 	EU 

disse—a responsabilidade da chapa tio Minas 	(e 
O Mp. Cruz Machado :—Não gosto do acrescentei) 	e da exclusão do Sr. Ottwii é 	do 

reetificaçcs, 	num devo fazer sobre 	aportes que actual Sr. 	ministro da 	Fazenda o seu diroctorio. 
vrn inserlov no discurso tio nobre senador peio Queria ulizer com este pensanldnto que o Sr. Sil- 
(icarti, publicado no supplemcnto ilo Diario do veira Lobo não foi o fautor ia chapa e o nobre 
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ministro da fazenda de seu lagar, cm voz alta, 
ouvidapor todo o Senado, disse: 'Tomo a respon-
sabilidade.' O que tambein foi omitlido talvez pelo 
rumor da occasiiío. 

Fique pois assentado que o meu pensamento foi 
que o Sr. Silveira Lobo como presidente da pro-
vincin não fez guerra pessoal a candidatura algu-
ma. Masnão nego que na rovincia de Minas, e 
ate o declaro com niagua, houve em todas as loca-
lidades a intervenção das autoridades, especial-
mente das autoridades policiaes, que punham em 
coacção aio os juizes de direito. 

Tenho concluido. 
O SR. LEÃo VELLOZO :— Foram demitlidas? 
O SR. JAGUARIBE :— Fique consignado que eu 

não alterei uma palavra dos apartes. 
O Sn. CRUZ MACHADO:—Ha apenas lacuna do 

palavras que alteram o sentido. 
O SR. PRESIDENTE : - E' o inconveniente dos 

apartes. 
O Sn. LuXo VEr.Lozo :— Já perguntei si as auto. 

ridades policiaes foram demit tidas. 
O SR. Cncz MACILtDO :—NAo havia necessidade 

de trazer o nome do nosso amigo. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

PROJECTO DO SENADO, LETRA B 

Votou-se e foi approvado o art. fe  do projecto 
do Senado, letra B, do corrente anno, declarando 
que seria consideradas de 2.9  entrancia as comar-
cas de 1.a  cujas sédes, ou estejam em portos ser-
vidos por vapor, ou estejam situadas a menos de 
60 kilometros de vias ferreas. 

Continuou a discussão do requerimento do Sr. 
Cansansão de Sinimbú, para que se adie por 48 
horas a discussão daquellc projecto. 

O Sr. cruz Machado:—Sr. presi-
dente, a materia do art. V é simples, apenas tem 
por fim dar urna guia ao ministro da justiça para 
a classificação das comarcas que de futuro ferem 
creadas; estabelece a regra mais proporcional e, 
si me é licito usar de um annexim popular, é a re-
gra de tal pai, tal filho. Dgterwina-se que, si a 
comarca nova sahir de territorio de 1.' entrancia, 
será de La;  de 2.' e 1.', será de i.a;  de 2.' si, Lam-
bem de 2.a;  de 3•a  oumixta de 2.a  o 3.', será sem-
pre de inferior classe; e inteiramente de 3.', será 
de 3.' 

E' um objecto muito simples, intuitivo. Foi 
examinado pela commissio. Póda soifrer alguma 
modificação, mas é um pensamento são, uma guia 
certa, uma regra invar-iavel, o tem por um evitar 
o arbitrio dos ministros poderem classilicar a seu 
arbitrio as comarcas novas. 

O SR. JUNQIJEILIA:—ApoiadO; o arbitrio páde ser 
de gregos ou troyanos. 

O SR. Cnuz MACHADO:—NiiO sei que meteria tão 
simples e intuitiva dependa de estudo profundo; 
mas, entretanto, como o nobre presidente do con-
selho quer estudar a matoria e fazer-me a honra 
de tomar parto na discussão deste projecto, que 
tem por fim evitar o largo arbitrio do poder exe-
cutivo, eu aceito o seu concurso e não serei tão 
intolerante que não queira que o nobre presidente  

do conselho estude a mataria do projecto: fique o 
projecto adiado por 48 horas, e peço a S. Ex. que 
quaudo abrir o conclave nos annuncie a eleição 
do papa (riso). 

Posto a votos o requerimento do Sr. presidente 
do conselho, é approvado. 

ORÇAIENTO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS. 

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro dos 
negocios estrangeiros, foram sorteados para a de. 
puta ao que o devia receber os Srs. João Alfredo, 
Mendes de Almeida e Dantas ; e sendo o mesmo 
senhor introduzido no salão com as formalidades 
doestylo, tomou assento na mesa, á direita do 
Sr. Presidente. 

Continuou a 2.' discussão do art. !.° do pro-
jecto de lei de orçamento para o exercido de 
1879-1880, relativo as despesas do ministerio de 
estrangeiros. 

O Sr. flnro de Cotegipe :—Sr. pre-
sidente, o nobre ministro dos negocios estran-
geiros impugnou duas das emendas apresentadas 
pela commissão de orçamento. 

A primeira refere-se á rubrica 2.'Legeçes 
e consulados.—S. Ex. pondrotr que a eommisão 
havia súmente contemplado as despesas com o 
corpo diplomatico, deixando de parte a que se faz 
corno expediente e consulados. 

Tem S. Ex.- razão. O equivoco da commissão 
proveiu de ter dia pedido uma informação a res-
peito das despesas feitas com a rubrica 2.a, e de 
se lhe responder com uma informação contem-
plando somente o corpo diplomatico. 

Tem, portanto, a cumumissão de apresentar uma 
emenda para reparar esse equivoco. 

Segundo o orçamento, istO despesa deve ele-
var-se a 106:000. pouco mais ou menos; si alten-
dermos, porém, a que, de conformidade caio o que 
expõz o nobre ministro, ha economias a fazer-se 
na mesma verba, a emenda não será da totalidade 
que deixou de ser contemplada, mas da quantia 
que seja sutilciente para cobrir a despesa com esse 
serviço. 

Eu me explico. 
Conforme disso S. Ex., não pretende elIe pre-

encher alguns legares do corpo diplomatico, que 
se acham vagos e outros que estão sendo exercidos 
por agentes de (alegoria inferior á marcada nos 
respectivos decretos de creação das legações. 

Assim, a missão do Equador não tem agente, e 
ha por isto urna economia de 10:000000. 

A missão do Chile deve ter um enviado r'xlrnnr-
diriario e ministro plenipotenciario, mas está sendo 
exercida por uni encarregado de negocios. e dá-se 
por consequencin uma economia de cerca de 
1ti:000O00. 

No mesmo caso está a legação do Paraguay, e 
creio que a do Perü. 

Deduzidas, pois, estas economias por fazer oi 
feitas pelo governo, a verba me parece que fica  
bom dotada com uma emenda que orce pur 61) ou 
70:O0O000. 

O nobre ministro dirá si convem nestas obser-
vações,-porque a commissão satisfará aos desejos 
do S. Ex. 

A outra emenda, impugnada pelonobre ministro, 
é a que extingue a 4.' secção da secretaria de Es-
tado dos negocios estrangeiros. 
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No pensar de S. Ex., esta suppressiio vem desor-
ganizar o serviÇO; e para no alterar em nada o 
pensamento do nobre ministro, eu lerei suas pa-
lavras publicadas hoje noDiarioOffickzl: 

Direi em poucas palavras que estou de per-
feito accõrdo com o nobre senador(-do Paraná) 
quando se oppie d snppresso da Ps.a secção da 
secretaria, porque d'alii no resultará nem eco-
nomia na despesa nem vantagem ao serviço. 
Todos os meus antecessores no pensaram de outro 
moio. 

Entre esses antecessores está o humilde orador, 
que pensa diferentemente. 

A distribuição dos serviços desta secção pelas 
outras acarretaria certa desordem na eseriptu-
raçto dos livros, que se faz hoje com toda a regu-
laridade necessaria. » 

Prra que possamos julgar da utilidade da sup-
pressão proposta pela conituissão, é preciso que 
nos remontemos ao derroto que reformou a secre-
taria de Estado dos negucios estrangros, sob 
n. 4171 de 2 de Maio do 1868. Este regulamento 
dividiu a secretaria em cinco secções e, além disto, 
Constituiu o chamado gabinete do ministro. Nessa 
especie de secção chamada gabinete do ministro, 
tinha-se de tratar dos seguintes assumptos (lê). 

Isto não se executa. O nobre ministro sabe que 
o gabinete do ministro presentemente é a secção 
central da secretaria de Estado dos negocios es-
trangeiros. O ministro apenas tem um offlcial de 
gabinete ou mais para trabalhos que hajam de 
ser feitos em sua propria casa, o serviço da cor-
respondencia, tanta publica como particular ou 
semi-oficial. 

Daqui concluo que o numero de empregados 
ereado p---r este regulamento foi um pouco exces-
sivo, tanto que dispensa o trabalho de parte deiles, 
trabalho que devia ser feito na casa tio ministro, 
que podia até ter quatro e cinco empregados. 

Depois, conforme disse o nobre ministro, a se-
cretaria de estrangeiros oceupa os empregados 
cru disponibilidade activa, tanto do corpo diplo-
matico como do corpo consular, em trabalhos da 
repartição, e isto augmenta o numero dos empre-
gados, gasando-se com aqueiles não menos de 16 
e tantos contos em gratificações, sem contar os 
vencimentos que percebem pela disponibilidade. 

Este systema devia ser adoptado em mais larga 
escala; sendo mesmo muito conveniente que todos 
os empregados do corpo diplomatico, e sobretudo 
os acididos, não tivessem promoção, soma que vies-
sem servir na secretaria de estrangeiros por um 
certo numero de annos. 

Conviria igualmente que os empregados de ca-
tegoria superior, como os ministros residentes aos 
plenipoten cia rios, de quando em quando, dessem 
um passeio no Brazil - . - 

O Se. JoXo A!.rnED1 :—Apoiado. 
O SR. BARÃO ním C0TIG1Pc :— - - - para que não 

constituam familias absolutamente estrangeiras; 
havendo, segundo me consta, diplomatas que dizem 
que são brazileiros porque o Brazil - lhes paga 
(apoiados) - 

Ora, si o nobre ministro adoptar este systema, 
que está nas suas niãus, não precisando S. Ex. de 
lei para o levar a efeito, si chamar alguns dos ad-
didos, que são em numero superior ás necessida-
des do corpo diplomatico; para servirem na secre-
taria de Estado dos negocios estrangeiros, é visto  

que o numero dos empregados daqueila secretaria 
ainda t)óde ser mais reduzido. 

O regulamento actual já reduziu o numero 
estabelecido pelo anterior, o de 189, e agora 
a camara dos Srs. deputados reduziu ainda mais, 
supprimindo deus empregos, um L° e um 2.1  
ofliciaes - 

Convem notar que a commissão não propôz 
extincçiio imniediata de emprego algum ;vendo 
que a caiu;ura dos Srs. deputados havia proposto a 
suppressão desses dons empregos, e que o nobre 
ministro a aceitou, considerou que a extinc.ção 
desses dons empregos alterava a organização da se-
cretaria de estrangeiros, porque, notemos, a se-
cretaria de estrangeiros foi ereada pelo regula-
mento citado com uru director geral, quatro di-
rectores, que antes eram chefes de secção, seis 
i.°» olllciae, seis 2", 4 amanuenses, 5 pratican-
tes, porteiro, continues, etc., e presentemente nu 
estado em que vai ficar a secretaria, existirão 
cinco 1.— offieiaes e cinco 2.•»; teremos uma das 
directorias reduzidas a um director e a um 2. 
oficial, e & o que se dá na directoria do conta-
bilidade. 

Esta directoria, segundo o relatorio apresentadi 
na 1.» sessão, consta de um director, um L° ofi-
cial e um Lo dito. Creio que, depois da morte do 
1.0 oficial, ficaram apenas o director e o L° 0111- 
cl. 

Tirado este offleial da secção de contabilidade. 
elie irá preencher a falta que pôde fazer nas 
outras set-ções, e, portanto, não precisa ficar ad-
dido. Quem pôde ficaraddido é o director, e como 
as secções da secretaria serão reduzidas a quatro em 
vez de cinco, está visto que, quando vagar uni 
logar de director, terá este de ser extineto. 

Mas, disse o nobre ministro: não se faz eco-
nomia. 

Reflicia S. Ex. que as economias não se fazeiii 
sómente nas oceasiões ; que devemos fazer desde 
logo aquellas que se poderem realizar immediata-
mente o tambem as que se Forem realizando n» 
futuro, que so as em que mais eu creio. 

O Se. SILVEIRA DA MorrA:—Apoiado. 
O Se. BARÃO DE CoTcr,lI'E:—Foi com este pousa.-

monto que o corpo legislativo votou uma disposi-
ção, determinando que o governo não preenchesse 
os logares que não julgasse necessarios, e passasse 
os empregados de umas para outras repartições, 
quando entendesse que em algumas delias havia 
falta. Portanto, o principio de economia existe. 

Disse, porém, o nobre ministro que isto trans-
tornava o serviço. 

Ora, senhores, eis aqui quaes são as funcções da 
4» secção (lê): 

» O expediente relativo á creação e supressão 
do em prego.; ; as nomeações, licenças, vencimentos. 
retirada, promoção e disponibilidade dos empre-
garlosdo tu inisterio dos negocios estrangeiros. 

Isto nada tem cm a contabilidade ; e demais, 
não podem estas obrigações ser perfeitamente 
preenchidas ou pela 1.» secção ou pela secção cen-
trai? (contimía a lêr): 

A matricula dos mesmos empregados, feita sob 
as vistas immediata do director geral (lambem 
nada tem com a contabilidade) ; o balanço e orça-
mento da despesa e credites do ministerio (isto 
pertenci-,  á contabilidade), a distribuição dos cre-
ditos votados e a creação dos supplementares e 
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exLLnordinarios. 	Os balaiwete.s da estado dos ere- O decreto do 20 do Março de I852, expedido em 
duos no fim 1e cada qnrLet e sempre que o ministro exocuo da lei que 	creoli o corpo d ípJorntieo. 
exigir; 	a 	I1SCaUSflU) 	das 	1eas 	feitas 	Ie1's u1aIc(itL o numero de legações e Inissõs diploma. 
1ea?e; 	e 	consulados 	(que é qusi nada prtri. ticis, CJUO ecmvialia manter eiupaizos úsIrangeiros. 
temínt). 	 . Além d'sse (1.•'  ereto, que deu organização ao corpo 
. A (orrepoI1(1encia com a legãi viii Londres e dip1oiiatico, o governo foi ereandonovas misses. 

CCIII todas as outras 1caçes e connlado, não só elevando a ctegc)1Ia de umas e diminuindo a de 
sobro a despesa e sua fiscalisaçiio, os lambem no outras, por decretos 	ospeeiaes, 	até que, cru 18f3. 
que 	fér relativo aos 	demais assumplos 	da sua pelo decreto de 2Zi do Abril, se deu nova orga ni- 
eoiiiieteoeia. zuo especial 	ao corpo 	tliploinalico. 	Posterior- 

A 	curresponden&tia do mesmo caracter com os mente outros decretos especiaes tèiii tanibem alIe- 
demais ministerios, 	presidentes 	de 	provincia 	o1 railo a categoria das niissôas e o fluinoro dos seus 
quacsquer outros empregados.- empregados. 

Ora, si o ministerio dos 	negociiis 	estrangeiros 
nO Leio iiui OrenfliOnto superior a Liii] rontos, que 

Si esta é a 	pratica 	constante 	na 	execueo da  
lei, não pôde haver duvida de que 	ao arbilrio dl 

vai agora ser reduzido a oitocentos e botos contos, governo está crear ou suppl,iinir togaes. 
no sei que seja precisa muna seeçiio cIo conlahuli- No que eu no concordo absolnt.amoute 	que ir 
dado para fazer um.  serviço, que põde ser desem- Corpo lerislaiivo chame a si semelhante attrihui- 
nenhado tini um unco empregado. tI guarda-livros O, cictermninando que soja supprimimia tal ou tal 

lima casncommercial desenipenha muito maiores iegaçáo. Si entende que a despesa é grande, di- 
trnl)alhos de conlatdlidade, do que i'de fizcrl-o a 1 minua no orçamento, e o governo se verá na 

secretaria de Eslado dos negocio:; 	e.- 
na--da 

cessiclade i]c supprimir esta ou aquetla, preferindo 
tm-anieiros. Como, pois, pôde isto desorganizar o M que 	oflireceremn 	menos 	inconvenientes 	na 
serwirO 	da scretarin 	Não eoaipi&ienio. Tem, suppressao. 
sim, de ser alterado o regulanienlo. 	Mos qual o 1)iclnr ao governo a snppressão de uma legação 
inconveniente que lia nisso, si o Igoverno no pre- neste ou n;luell&a Estado, parece-me usurpação 
cisa ele 	medidu 	legislativa 	para alt.rar o regula- do direito, que cormipeto ao poder executivo, sendo 
incuto, o quando precisasse, devia considerar fILiO tit L1iT)efll acto de má politica. 
a suppressão da secão de contabilidade 1111p1 LU- Eto si entendo que possa fazer a oppoSiç,iïo, que 
laindule lhe dera este direito, queira dLrruliar o governo, quando 	entende iue 

Portanto, o 	nobre ministro pôde perfeitamente ! urna certa missão em um determinado Estado 
extinguir a Ti.' secção o passar para a t 	serío, necessaria, e o corpo legislativo sustente o 	comi- 
ou a seão central, 	o 	serviço da contabilidade, trario. 
propriinnte 	tal, e 	as 	de 	coirespoadencia rom E' por 	esta 	razão que a eommissão 	fldO 	ejIliz 
consulados, com ministerios, W. 	podem sei' dms- propér alteracilo alguma, ou tomar a responsabi- 
t umi lo 	p r 	algumas 	outns 	muço 	Isto 	e Itriacle 	de 	suppriuiir Is legar

- 
	designadas 	pcim 

qtiOstaO ilo pratica. camara dos deputados. 
Eu 	entecimlia 	que, 	desde 	que 	entrava:rios 	iij 

	

época das eroilomias 	até iratando-si, de niaterios 
- - 	d 	 - tive-si. 	pronunciar o meu 	%Ouo neste 

a 	e' 	' 	4 	 - •. 	- 
• q 	t. 	1 	 I'( 

assuimi pto seria depois que o governo tornasse unia 
1l 	-- 	 1 	• 	- 1 L 1 cIJçio-1mara 	censura -o 	pai,  qualquer sup- verilimios 	atietider 	a esta 	que 	lia de resultar da 

de 	r 	' - na sec 	tmria de 	es- SUplJIlss lo 	Um 	neC oi pre-sao que inc parecesse 	monos conveniente as 
noas relações S politicas com certos Estados.  tiongciio. 	 • 	• Referindo-se és legações 	supprimidas pela cc- 

O que 	tastimo, 	Sr. presidente, e Ijile O LLIOSLL1O mara dos deputados. a comumissão ponderou que 
neo sei alplique a outras secretarias e reparliçoes. lhe não parecia de 	boa politica a stipjiressãi das 
Isto sara objecto de 	discussão de outros artigos, ! ]cgaçiies 	mia 	Republica 	Argentina 	e 	da Bclgici 
em cuda uru dos quis veremos que, em vez rie 1 especialmente. 
se ter diminuiclo o numero de empregados, si,  tatu ; 	Eu me recordo de que, quando eia 1870 a Ite- 
iOitO despesa por duplicata 	porquanto as tiiiosen publica 	Argentina, 	levada 	lambem pelo espirik 
tadorias são tão numerosas, itt' 	amos ter einpre- - 	 pretendeu. supprimir a sua legarão 
gados na inactividade e na aetovmdade, cciii despesa no Brazii, cii tive de reclamar do governo daqa1Io' 
1:ilvez superior a ãO 	/. a que 	se 	eflectua 	actual- Estado contra semelhante deliberação; porque das 
incute. nossas roIarcs com os Estados da Ameriea do Sul 

São estas 	as 	consideraçics que 	tinira a fazer a n(mtmllLm]as 	são tão importantes 	como as da 	lie- 
respeito do que é propriamente orçamento, Não de- publica Argentina. 	Embora a sua população não 
seio demorai- a discussão. fleconlicço que o lenapo - seja avultada, 	todavia a sua influencia 	é 	muito, 
urge e que devemos ser quanto lOsSiYil ]ueonicns no direi decisiva, mas 	preponderante nos nego- 
na discussão 	do orçamento. 	Comtndo, julgo-me cios politicos da Amcrica do Sul. 	Mesmo com essa 
na obrigação de 	acrescentar alguinias ohser"açs republica temos questões espcciaes, como seja a 
provocadas pela discussão 	havida 	liontem 	miOsta 1 de limites, a que se referiram o nobre sena-or e 
rasa, o honrado ministro. 

Sinto discordar do meu honrado coilega, sena- E' preciso considerar 	lambem o caracter dos 
dor pela provimacia do Paraná, quanto é opinião de lios com quem temos de tratar. A Republica 
que o nobre ministro não pôde supprinhir legações, Argentina é 	muito ciosa da sua dignidade e da 
desda que foram consignados fundos no oLç:r io cri Lo consideração que quer, com razão, merecer das 
linfa satisluco das 	despesas como ollas a fazei'-se, outras nações. 
A lei milo 1): roce 	clara 	e não só é clara, como a 1 	Ciria 	sutupressão 	de 	legação naquefle Estado. 
sua execução constante tem sido no sentiria 	alTir- será iuuncdiatamente correspondida pela suppres- 
niativo com relação á inftlligcueia dada Pela com- são 	da 	legação 	argentina 	nesta c-ôrte. 	O nobre 
missão de orçamento. 1 ministro 	dos negocios estrangeiros sabe quanto a 
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existencia de um ministro daqueila Republica 
nesta côrte facilita as boas relações com o Brazil. 
O meio mais adequado que temos para que o nosso 
paiz seja conhecido o as nossas intenções bem 
apreciadas, é conservarmos nesta côrte ministro 
como o actual, e como foi o falecido general 
Paunero (apoiados); porque mais vale uma legação 
como esta do que uma divisão de 2,000 homens 
coliocada em nossas fronteiras. 

Ora, será justamente a Republica Argentina o 
Estado 

&1e  -a 
 se applique a'suppressão da legação 

transferindo-a para Monleviddo, ou mandando 
unil-a a esta? 

Seria correr o risco, não digo da perturbação das 
nossas relações, mas da desgostos. 

As más relações de um Estado com. outros ás 
vezes provêm mais dessas questões de amor pro-
prio do que de grandes interesses (apoiados). 

O mesmo não se dá para com a legação da Bel-
gica. Todavia, entendo que é um dever de 
gratidão do Brazil conservar sempre ali a sua le-
gação. Lembre-se o Senado de que aquelie Estado, 
embora pequeno, é de grande influencia na Europa 
e que lhe devemos o triumpho que obtivemos na 
questão com a poderosa Inglaterra. 

O Se. PRESIDENTE DO CONSELHO :— A' sabedoria 
do seu falecido motiarcha. 

O S14. BAi4.0 DE COTEGIPE :—Sem duvida e é 
conveniente que mantenhamos sempre essas boas 
disposições, demonstrando não só que somos gra-
tos, como que consideramos aqueilia nação a par 
de outras mais poderosas. Si a suppressão tem de 
reeahir sobre alguma da Europa, entendo que o 
governo deve preferir outras nações á Belgita. 

Faliu neste sentido esperando que o nobre mi-
nistro por uma economia (eis aqui onde não vou 
pelas economias) de 6, 8 ou 10: 0006, não ponha 
em risco as nossas relações com certos Estados, 
podendo provir d'ahi despesa muito maior, tal 
como a da enviatura de urna missão especial, que 
sempre gastará mais do que aia ministro residen-
te em qualquer desses paizes. 

A coinmissão apontou, mas não propôz, a sup-
pressão do alguns consulados. Sei que tem lavrado 
o pensamento de que não precisamos de repre-
sentação diplornatica, porque basta que tenhamos 
na mór parte-dos Estados consules geraes, encar-
regados de negocios. Sou de opinião contraria. 
Entendo que é preferivel ter ministros acreditados 
junto aos imperantes, aos chefes do Estado, a 
leI-os acreditados junto aos ministros respectivos. 
A importancia que obtem um ministro de caracter 
mais elevado, não é a mesma que se dá a um 
consul encarregado de negocios, que em muitos 
paizes nem é convidado para as funcçes da càrte. 
Ora que influencia pôde ter um encarregado de 
negocios, para tratar de unia questão do maior 
iniportaucia ? Separemos completamente o que é 
comnmereial do que é representação política. Nos 
logares em que houver encarregados de negocios, 
entendo que o consulado póde estar a cargo do 
encarregado de negocios, e não crearem-se em 
numero avultado os consules geraes encarregados 
de negocios. 

Disse eu que a commissão havia apontado e não 
proposto.a suppressão dos ordenados de alguns 
consules. Não quizemos tomar essa responsabi-
lidade; deixamol-a ao governo, assim como dei-
xarnol-a a respeito do corpo diplomatico. Mas 
pergunto, qual a necessidade que nós temos hoje,  

de dous consules geraes, como temos, no Empeno 
da Allemauha? Qual a necessithde de termos no 
Chile um consul geral estipendiado, quando nossas 
relações commerciaes com aquella Republica são 
quasi nullas, e quando ali existe um encarregado 
de negados, que póde tomar a si o trabalho do 
consulado, e, quando se tiver alI o ministro 
plenipotenciario, pôde o consulado ser gerido por 
um addido, como acontece muitas vezes nesta 
côrte ? 

No mesmo caso está o consulado em Lima, do 
onde para o Brazil nem lia relações commerciaes. 
O consulado. no Perú, que deve ser mantido é o 
de Loreto, porque o nobre ministro sabe que o 
commercio pelo Amazonas com aquelia Republica 
cada dia adquire maior desenvolvimento... 

O Se. LEITO DA CUNHA - Apoiado. 
O SR. BARo DE COTEGIPE : - . . . alii sim, é fie-

cessorio termos um cõnsul. 
O SR. LEITiO DA CUNHA : - E' indispensavel. 

O SR. BARIO DE C0TEGIPE : - Será preciso ainda 
que tenhamos vice-ronsnles pagos on.i Republica 
Argentina? Temos um consulado geral estipen-
diado, mas além disto temos em diversas provia-
elas vice-consules, vencendo ordenado, como que 
se gasta 8:flOQa 9.- 000,5. Ora, senhores, todo o 
commercio da Republica Argentina com o Brazil 
é feito por Buenos-Ayres o algum lambem pela 
provineia de Santa Fé ou Rosario, mas ahi hasta 
que tenhamos como vice-consul um negociante, 
como acontece em toda a parte. 

Dá-se o diesmo na Republica Oriental ; alli os 
vice-consules tambein são estipendiados. A crea-
ção desses vica-consules pagos teve uma razão de 
ser em certo tempo, quando não havia a garan-
tia necessaria para os subditos ljraziieiros habi-
tantes emgrande numero naquelie Estado; po-
rém hoje, que lia muito mais garantia,-  que a 
policia faz-se muito melhor, que a represso é im-
mediata, graças á energia do actual presidente da 
Republica Oriental, não sei para que servem esses 
vice-consules. 

Não digo que todos elies devem ser dispensados 
porque talvez seja conveniente manter algum na 
fronteira por onde se faz muito contrabando da-
queile Estado para a provincia do Rio Grande do 
Sul; mas chamo a attençào do nobre ministro para 
este ponto, afim de que resolva corno julgar mais 
conveniente, visto que estamos em época de 
economia. O ministerio dos negocios estrangei-
ros é aquallas era que menos se pédem fazer oco-
nomimias ; mas, enifim, não ha economia pequena 
quando os gastos podem ser evitados. 

Tratou-se tombem, Sr. presidente,da questão de 
limites com a Republica Argentina, e eu já alludi 
ao interesse que nós tinhamus de manter alli uma 
legação especial, por muitos motivos e principal-
mente por esse. 

O governo não tm se descuidado de promívor 
o ajuste dessa ultima questão, que temos coo O 
governo argentino. Quando celebraram-se os tra-
tados entre o Paragisay e a Republica Argentina, 
com assistencia do plenipotenciario brazileiro, eu, 
que então oceupava a Pasta dos negocios estran-
geiros, dei instrucções ao Sr. Barão Aguiar de 
Andrade, para que, finda a negociação paraguaya, 
tratasse de ajustar com o governo argentino essa 
tão demorada questão delimites. Nosso ministro 
encontrou a melhor vontade da parte do ministro 
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dos negocies estrangeiros, o Sr. Bernardo de !ry-
goen, e da parta do presidente daquolia Republica. 
Tive grande esperança de levar ao fim  tão de-
morada solução de limites ; tinha mesmo nisto 
uma especie de innar proprio, que era de, no meu 
minister!o, acabar com todas estas questões, que 
haviam de alguma fúrma posto em perigo a 
paz entro o Imperio e a Republica Argentina. 

O SR, CÂNssXo DE SiNIna1 (presidente do conse-
lão) :— Si era amor proprio, era muito jistiíIcado. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE : -0 Sr. Barão 
Aguiar de Andrade desempenhou perfeitamente 
(e rue prevaleço desta occaslão para fazer-lhe os 
mereidos elogios e manifestar-lho meu particular 
agradecimento) a missão que lhe foi confiada 
mas, Si. preideute, tive de eúcalliai daite de 
um obstaculo, invencivel nas republicas e é o 
revelo do coLnprometlimento da popularidade. O 
ministro dos negados estrangeiros reconhecia a 
nossa razão, procurou todos os meios de chegar a 
um acerdo seni arriscar-se a soifrer opposição 
que prejudicasse o seu governo. Infelizmentenão 
pude aceder a nenhum dos meios que elle apre-
sentava, lrorue é preciso notar flue  lia muito 
tempo o ministro dos nogocios estrangeiros, Sr. 
Irvgoen, achava-se apartado dos negocios pu-
hlicos e mesmo tinha contra si na Republica Ar-
gentina preconceitos nascidos de ter alto, não sei 
si realmente ou irão, prestado a sua coadjuvação ao 
governo do Rozas. Beceiou, portanto,que qual-
quer deliberação tomada pelo governo fosse pre-
judicial, e deixou de acceder á nossa proposta, sem 
comtudo rejeital-a completamente. 

Não acredite o nobre ministro que seja tempo 
de renovar a negociação-; não, porque trata-se 
agora naqueUe paiz de uma nova eleição de pre-
sidente da Republica e qualquer que fosse o go-
verno ue tomasse a responsabilidade de concluir 
a negociação com o Brazil estaria exposto á guerra 
mais cruel - de seus adversarios. A corda mais 
sensivel scmprenaquella Republica, é a rivalidade 
com o ljrazil. 

O Sua. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: —Por isto eu 
disse que esperava a opportunidacle. 

O SR. BARRO nv Co'rzair:— Tenha, pois, pa-
ciencia, a questão não pódo nunca ser decidida 
sinão a nosso favor ; hasta que o governo argen-
tino se possa considerar em posição de .arrostar 
esta especie de impopularidade que elie teme. 
Nós já tivemos esta questão ajustada, no tempo 
da presidencia do general Urquiza, em 1857. Este 
tratado foi ratificado pelo congresso. 

O SR. CANSANSO DE Srrinaü (presidente docon-
selho) : - Parece que não. 

O Se. BARÃO os COTEGIPE - Foi ratificado 
pelo congresso, deixou apenas de ser promulgado 
pelo presidente. 

Ora, lemos, pois, que a Republica Argentina está 
para comnosco obrigada moralmente a acceder ás 
disposições dariuelle tratado, que é justamente o 
que nos exigimos. 

Nem ousei Sr. presidente, como se possa pôr 
em duvida o nosso direito á linha que foi demar-
cada de comanum accôrdo com os commissarios 
portuguezes e com os hespanhóes. Em todo caso, 
estamos de posse da fronteira pelo não inter-
rompido prazo de um seculo, em que não houve 
um acto de posse da parte da Republica Argentina 
em nosso territorio, assim como não tem havido  

da nossa parte no territorio contrario o que lia, 
pois, a temer? lIa apenas receio de que esta ques-
tão possa servir de pretexto, no futuro, a qualquer 
rompimento, não da nossa parte, que sustentamos 
absolutam'nte a nosa fronteira, mas da parte da 
Republica Aríentina. 

Ahi é que eu enxergo o perigo, perigo não só 
irara nós, como para a mesma Republica. 

E', porem, do crr que logo que, como eu disse, 
o governo argentino se julgue com a força neces-
sari, oà para arrostar, ou ara no temer do 
modo algum esta impopularidade que os partidos 
falsarnente podem explorar, havemos de chegar a 
um accôrdo. 

Resta-me dizer duas palavras a respeito de con-
ven-ãos consulares. Esta questão foi nesta e na 
outra camara muito debatida ; aqui, entre mim o 
alguns senadores, laos como o digno senador pelo 
Piauhv. Sr. Paranaguá, e na outra canara com 
os nossos eollegas que eram então deputado- z. Boas 
Cru más, ruas estão em execução e os ministros 
futuros arão o uso neressario das opiniões enun-
cia-las por um partido, procedendo como disse o 
nobre ministro de accôrdo com o seu partido, si 
assim o entender. Porque, portanto, tomarmos 
o tempo com esta questão? Não póde alIa ser as-
sim julgada por alto, é urna questão que data do 
180, quando teve logar a velebração das primei-
ras convenções, com diversas interpretações, com 
negociações prolongadas, etc. ; não póde ser aI-
tendida assim sem os seus antecedentes. Si al-
guem é culpado de nosso regimen de convenções 
—é o nobre presidente do conselho. 

O Sim. Gimuz MACHADO :—Apoiado; é o pai dollas. 
O Sn. C.rsANsÃp nim SINIMBÜ (presidente do con-

selho) :—Siur, senhor. Mas VV. Ms. sabem que 
prestei um grande serviço com isto. 

O Sri. BARÃO DE COTEGIPE - Não digo o con-
traria. Si alguem mi culpado, não digo que o seja, 
ou antes, somos todas culpados ; e eu que não 
estava cá nesse anuo, si estivesse talvez parti-
lhasse da responsabilidade, porque as convenções 
nascem da lei de 4860. 

O Se. Ari-oNso Cstso (ministro da fazenda): - 
E quem iniciou a lei de 1860 ? O Sr. Visconde de 
Muritiba - 

O SR. BARÃO DE CoTisalpg: —Por isto digo eu 
que, si lia culpados seremos todos nós, porque as 
convenções são uma consequencia da lei de 
1860. 

O Sim. CANSANSÃO DE SINIMBú (presidente do con-
selho) : - São eonsequoncias do tratado perpetuo 
com a França. 

O Se. BARÃO DE CoTEGis: - A lêi do 1860 foi 
promulgada para evitar- as grandes questões com 
a França, que se baseava nos artigos perpetuos 
para exigir do ilrazil aquiliu que lhe foi concedido 
nas convenções. 

O Se. CimsAwsZo DE SINIMBÚ (presidente do con-
selho) : - Porque todos os anuos se pedia a inter-
pretação deste tratado. 

O Sua. Cnuz MAcHADo:— Eu e o Sr. Martinho 
Campos votamos contra; consta dos annaes. 

O Sua - AFFONSO CELSO (ministro da fazenda) :-
Na occasião não foi muito acertado. 

O Sua. BARÃO DE COTEGIPE :— Não creio que seja 
de modo algum contrario nem á nossa soberania, 
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menos á nossa dignidade a celebração de con-
venções consulares. 

O SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS: - 
Anojado.  

convenções e de que o ministro de estrangeiros 
tanto alarde ou era o mesmo que eslava nas 
outras. 

Vejamos; por exemplo, o accôrdo feito coma 
França. 

O nobre ministro sabe melhor do que eu, por-
que tem obrigação de estar estudando esta mate- 
ria, pois do seu juizo põde depender a boa ou má 
solução delia, que a França tem o direito de ser 
tratada como a nação mais favorecida ; desde que 
se conceder a uma nação qualquer privilegio ou 
qualquer vantagem, a França tem o direito de o 
exigir para si, dando-nos reciprocidade, porque 
nem de outra fúrma se entende esse direito. 

Pois bom; a declaração promulgada por decreto 
n. 7110 de 3 de Dezembro de 1878 entro o Brazil e 
a França, applica aos respectivos consules a con-
venção coneluida entre o Brazil e a Italia e faz em 
seguida a declaração do modo por (lar deve ser en-
tendido o artigo que mereceu a censurados nobres 
senadores. 

Ora, é de crer que si esse não fosse o sentido do 
artigo da convenção com a Itolia, a França o não 
aceitaria. 	- 

Já se vê portanto, que o sentido da convenção 
cem Portugal e com a Itália é o mesmo da con-
venção com a ilesponha e com a Suissa, embora 
nestas ultimas o caso esteja mais claramente de-
finido. Nisto é que está a preferencia, que não 
direi gloria, que é Sr. ex-ministro de estrangeiros 
chama para as convenções celebradas por elIe ou 
por seus agentes. 

Neste ponto cumpre-me fazer uma observação, 
que é apenas de fôrma. 

Esta declaração entre a França e o Brazil, as-
signada .pelo Sr. Barão de VilIa Belta e pelo Sr. 
Léon Nodi, exprime-se da fórnua seguinte: 

O governo do Sua Magestade o Imperador cio 
Brazil e o governo da republica franeeza, reco-
nhecendo, em consequencia da denuncia da con- 
venção consular de 10 de Dezembro d 1860 e da 
declaração interpretativa de 21 de Julho de 1866, a 
utilidade de determinarem de comnnm accérdo a 
situação dos consules geraes, consules, vice-con-
sules e agentes consulares, bem como dos chan-
cel!eres, estabelecidos em seus respectivos trri-
tiJiios, convieram nas stguintes disposições: 

As estipulações contidas na convenção con-
sular, conclu ida em Ode Agosto de 1876 entre o 
Brazil e a Italia, serão applicadas aos consulos do 
Brazil cm França e aos consules de França no 
Brazil por todo o tempo que a dita convenção es-
tiver em vigor. 

Segue-se depois o-  fica entendido, a bypothese 
dos artigos. 

Esta declaração é apenas uni accórdo entre os 
deus ministros, accôrdo que teve a approvaçáo & 
um e outro lado. Mas não é esta a fórum regular 
de negociar, não era assim que se deveria applicai á 
França as disposições de outras convenções. O 
verdadeiro raminho eia celebrar urna convenção 
coni elia. Era preciso que os ministros estivessem 
revestidos dos competentes poderes e aqui cllcs não 
têm esses podemos, conforme o direito das gentes 
exige, para que essa declaração tenha sempre 
inteiro vigor. O governo do Brazil e o governo da 
França poderiam, seni incorrer, sinão na falta do 
cumpri mento do palavra, denunciar cada um deites 
essa declaração. Accôrdos fazem-se para assuniptos 

O Sn. BARÃO DE COTEGIPII:— Os paizes ainda os 
mais importantes, tanto da Europa como da Ame-
rica, tratam de celebrar essas convenções. A con-
cessão voluntaria dos governos não basta para ga-
rantia dos respectivos subditos, porque uma con-
cessão graciosa pôde ser retirada de um momento 
para outro; não lia obrigação reciproca; fluas uma 
convenção, embora temperaria, obriga ambas as 
partes. E'o que procuram os governos celebrando 
convenções consulares, nas quaes se dão garantias 
aos consules, se lhes concedem certas pleroga-
tivas.... 

O SR. Cnuz MACHADO:—O que traz muitas ques-
tões de jurisdicção territerial. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE :—Isto é Outra questão. - 
E' pois custoso que um governo, qualquer que 

elle seja, quando se tiver de renovar convenções, 
não o faça, embora pela experiencia vá modifi-
cando ama ou outra disposição, os inconvenientes 
111C possam ter trazido ao exercicio da jurisdicção 
territorial, e outros que a pratica tenha mostrado. 
Mas condemnal-as em principio, não me parece 
acertado. 

Eu dou os parabens e me congratulo com o no. 
lireministro, por ter seu antecessor já emendado 

-- algumas das lacunas ou dado a verdadeira inter-
pretação a disposições deconvenções anteriores. 
Mas acredito que o que houve não foi mais do que 
unia declaração daquilo que, anteriormente já 
existia em outras convencões. 
-Quando aqui foi censurada a primeira conven-

ção celebrada por mim com Portugal, o ponto 
principal era o caso das tutelas, julgando-se que 
elias eram obrigatorias para com os juizes. 

Eu declarei positivamente, e appellei para o mi-
nistro portuguez, que aquela disposição não era 
obrigatoria em toda sua extensão para os juizes 
territoriaes, que podiam apreciar o caso; quando 
essa disposição tinha sido tirada da convenç5o com 
a Inglaterra, na qual se empregava o mesmo verbo 
—concederá.— Penso que assim se tem executado 
ou vai se executando a convenção. 

E' este sentido declaratorio que vera na con-
venção feita com a Hespanima e com a Suissa, creio; 
convenção que já deixei ajustadv. 

Vou dar uma prova, que em direito chama-se 
prova provada, do corno as novidades introdu-
zidas nas novas convenções com a Hespanha e 
penso que com a Suissa. . - 

O SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS:-  
As honras deitas pertencem a V. Ex. 

O Sn. BARÃO DE COTEGIPE : - Não, senhor; eu 
falo agora sobreo que sahiu, o que foi emendado. 
Tive a honra de ser conservado como plenipoten-
ciario nas negociações pelo gabinete actual, o que 
lhe agra4eço. . - 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMDÚ (presidente do con-
selho):—Era uma homenagem devida a V. Ex. 

O SR. BARÃO DE C0TEGIPE:— ....mas  não pude 
continuar a servir. Si pudesse não haveria nisso 
inconvenieute,pois não se tratava de questão poli-
fica. 

Mas, reatando as minhas observações, VOU dar 
aprova de que aquilio que se estabeleceu nessas 



SESSÃO EM 28 DE AGOSTO. 	 401 

temporarios ou para interpreLaes de tratados 
e de couvençíes; mas accôrdo ou declaração con-
stituindo na sua essencia verdadeiro tratado, não 
sei si ha exemplo disto.... 

O.SR. CANSAISXO as SlNImiÚ (presidente do con-
selho):—Já existia o tratado perpetuo em que sã 
tinha estabelecido o que era de tratado. Fez-se só-
mente applicaão de principios; não houve con-
cessão nova. 

O SR. BAnho DE COTECIPE:— houve concessão; 
mas eu entendo que esta questão á do fórma, e 
como tal a denominei. 

Sr. presidente, erarim estas as poucas ohservaçães 
que eu linha do fazer a respeito do ministerio dos 
negocies estrangeiros, e aguardo qtnndo rô- occa-
sião (não exijo agora) que o nobre ministro indique 
qual a somma que deve ser acreditada ao § Lo do 
ai-t. 4, assim como si insiste pela conservação da 
Ti.' secção, ou si antes para chegarmos a uma es-
pecie de accôrdo, já que estamos tratando de ac-
côrdo, prefere que o Senado lhe dõ autorização 
para reformar o regulamento, reduzir o numero 
dos empregados da secretaria e fazer a necessaria 
distribuição do trabalho. Quer em um, quer cm 
outro caso, não duvido dar esta autorização ao 
nobre ministro e só sinto que dia seja um pouco 
rest.rirta. pois desejaria dai-a mais ampla pela con-
fiança pessoal que tenho em S. Ex. 

O Iffir. Moreira de flarroB (rn hzist ao 
de estrangeiros) tornando a palavra para responder 
ao nobre senador pela provincia da Bahia, não 
pôde deixar de exprimir todo o seu reconheci mo tIo 
para com S. Ex., que levou a sua benevolencia ao 
ponto de patentear o desejo de não prolongar a 
presente discussão. 

Correspondendo á contiança que acaba de mani-
festar o honrado senador pela Balmia,o orador tratará 
de satisfazer ás questões formuladas por S. Ex. e 
não duvidará mesmo entregar todos os documentos 
que temem mão, para que com seu proprio estudo, 
com assistencia do orador, possa S. Ex. examinar 
a quantia que reputa essencial para completar a 
verba do 

Menos para oppôr-se ao que disse.o nobre sena-
dor do que para justificar o que disse honteni o 
orador, passa a fazer algumas considerações sobre 
os diversos pontos sobre que fatiou S. Ex. 

Inclina-se o nobre senador á suppressão da 4.' 
secção da secretaria. Entretanto esta secção íunc-
ciona desde I84, e desde então até hoje muitos 
homens eminentes têm occupado a pasta de es-
trangeiros, sem reconhecerem necessaria unia pro-
funda alteração no mecanismo da secretaria. 

Não importa que a referida secção conte poucos 
empregados: a distribuição do pessoal pelas di-
versas secções nunca foi uniforme, e ilelia alten-
de-se principalmente á accumulação dos serviços, 
que mais pesam sobre umas secções que sobre 
outras. 

O orador não desconhece que a secretaria tem 
pessoal suificiente, e tal vez de sobra, attendendo-
se á facilidade com que o ministro tóde chamar a 
serviço (lo secretaria os funccionarios di)lolna-
licos em disponibilidade; mas então utais conve-
niente seria conceder-se ao governo autoriza, ào 
para reformar a secretaria, com a obrigação do 
reduzir o numero dos empregados. Assim melhor 
se attenderia aos principios economicos e ás con- 

v. IV 

veniencias do serviço, sem desrespeitar os direitos 
adquiridos dos empregados. 

A itlustrc commnissão do Senado reduziu a 
00:00 0,5 	verba destinada para demarcação de 
limites, que na proposta do governo era de 
OO:OOO, e que a camara dos Srs. deputados 

reluzira já a 160:OOO. O orador tem todo o 
empenho em que não sejam interrompidos os ira-
hallaos de demarcação, que já foram iniciados e nos 
Custaram monito; e acredita que, si o Senado cc-
pacitar-se de que a escassez da verba pôde preju-
dicar o andamento do servico, não duvidara votar 
a verba nccessria. Para esse fim fornecerá ao 1-
lustrado senador pela Bahia, relator da eomrníssào  
de orçamento, os dados precisos, e S. Ex. verá 
que não se deve reduzir Ws a verba. 

Em seguida passou, o nobre senador pela Bahia 
a responder ao nobre senador pelo Paraná, e foi 
ahi um bom cyrinen do ministro de estrangeiros, 
cuja replica reforçou com a proticiencia que todos 
em S. Ex. reconhecem. 

Tratando de urna questão de limites com a Re-
publica Argentina, notou o nobre senador pela 
Bahia corta impaciencia no orador. Esta impacien-
cia não existe. O orador disse, tratando do as-
sumpto, que espTava opportun idade para reatar as 
negociações, e acredita que assim definiu bem seu 
pensamento. 

O orador reconhece a inconvenienc.ia que have-
ria em enunciar o seu juizo, corno ministro de es-
trangeiros, acerca da conservação ou sup pressão 
de legações nestes ou naquolles paizes : não será 
pois demasiado explicito neste pwtú. 1) nriis que 
pôde asseverar á que, si supiIimir  algumas lega-
ções, o L overno do Brazil f;l.o-lia aijenas levado 
por motivas do economia. 

O intuito do governo á realizar todos os córtes 
tio despesa antes de levantar novos impostos ; mas 
urna das verbas ciii (lu(i menos se pôde econoluisar 
é esta das legações; manita melhor srã 	erano- 
mias se obtiverem por outros meios. t'ãu Preen-
chendo o logares vagos, não graduirido os diplo-
matas actuaes, etc. 

O nobre snador estranhou q a 	esiiu 
tiíicações a alguns viee.consuls .v azo t 
os vice-consolos não tám vencinient> pau) iu - 
dro, porijuo pereebeni einoluimieuto, bretudo d 
despachos de navios. Xas cidades intem'iore uà 
ha esses emolumentos, e, pois, forçoso i rein one-
rar a esses fitu veio narios. 

Quanto ás convenções consulares recLrda o eia-
dor que no seu primeiro discurso fez vmr que ao 
nobre senador pela Bahia honra devia ser feita 
por ter resalvatio os direitos da autoridade territo-
rial. E' verdade que as convenções por S. Ex. 
feitas prestaram-se a intailigencias diversas; mas, 
S. Ei., na sessão de 17 de Setembre ia 18)7, de-
clarou ao Senado pela fôrma mai. categorica, 
que os juizes territoi-iaes não eram obrigados a 
nomear tutores e curadores aos orpliàos. O gabi-
nete actual, pelo orgão do honrado Sr. ex-minis-
tro de estrangeiros, honrou lodos os entimnentos 
tio nobre senador pela Bahia, como se deiirehendo 
das insimacções dadas ao Sr. conselheiro Lopes 
Nelto, das quaes o orador lô unia parte. 

Ao nobre senador pela Bahia pareceu que o ora-
dor dissera que este e outros assumptos devem ser 
regulados por lei ou decreto. Mas o nobre Se;in(iOI' 
não com prehendeu de todo o pensaroerto do ora-
dor. Torna-se necessario, é verdade, que se ragu- 
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1c111 as bases d extradição, V. g., o muitas outras 
meterias sobro que os mais iizcs já têm leis e 
rogul1nmLus ; mas &SW nau quw dizer que, j)OV 

exemplo, se conceda a extradição desde que se 
verilique Uni do casos da lei 	ó preciso que vo 
iiha n eonvenço, para que pelo menos haja decla-
ração tio recipioeitJato entro os (loas paIzes. 

O honrado Sr. ministro da justiça já encetou 
este sy.(ema 1)0V uni decreto do anuo passado, 
rogulaaiio a execução das sentenças dos tribunaes 
etra"iros no Prazil. Asim rj"i7 O flTT(1Cic 

ver r utados outros pontos, estabelecendo—se por 
lei as liusos para as CoflVeflÇcs. 

ti orador snppo ter respondido ao lioni'atlo so-
nadm' pela Bahia e, ainda uma vez, agradece 
a prova do eontianea que tlie foi dada por S. Ex., 
meuos Porque lisongeia o amor pruprO 000i'dUth, 
do que por prestar S. Ex. nesse modo vilinsisSi!flO 
auxilio ao gabado do que o orador se reconhece 
O lOSIs 1 iistgniiraiitO niüinbi'O, 

O Si. JnslqHeira :— Mão quero llroL1riL-
mente fazer um discurse, mas súrnelite pedir uma 
inFOrfli1iço ao nobre ministro dos negocios es-
trangeiros. ReeonhieVr) que o lempa vai-nos foi-
lando: estamos quasi no fim da segunda sessão, 
e, portatito, todos nós devemos lirocurar pautar 
nosso procedimento,  de fórma que em poucos dias 
possa o orçamento ser votado. 

Iguali.nente não desejo quebrar essa especie de 
liarmmaia, essa entente cordiale quasi, cri que (1 
nobre ministro dos negocies estrangeiros tem 
estado pura com os oradores que se tèIll dirigido o 
S. Ex. ; e tanibem voiiiie vejo ijuie prescrIto-
monte nssa diplomacia, si não esta inteiramente 
muda. eornturiu Orila_so cm uni poriodo de grande 
trsnujnilli dado. 

Dizia um phitosopho « que feliz o povo que no 
tivesse historia ; eu nãodirei pio feliz o paiz que 
não tenha diplomacia, mas direi que feliz o faiz 
que mio tenha grandes lutos dipkimatieas. E' o 
estado em que,  nos achamos; por isso dou os devi-
dos prol tarjas ao nobre ministro dos negocios estran-
geiros, porque parece-mo que Sua gOsto nesta 
parte será perfura, couro pacifica tom sido nesta 
casa a discussão 410 orçamento Ja re.partio a seu 
cargo. 

Meu lim, Sr. presidente, ewno disse, ó pedir 
urna informarão ao nobre ministro. 

Salro V. Ex. que nós Innios urna grande quiestíi 
internacional que por vezes lia oceupado flossa 
clinnieItarias, es relatorios do ministros de os-
tra egeiros ca altençfío (li jiarlanirnto;—c a 1lU0SUO 
relativa às reclama( 	anglo-brazileiras. Vi rOLfl 
desprr'zr que nem 110 rclatoriui de Dozembro, npni 
no de Maio, se disse uma palavra a respeito dessa 
grande questão. Desde muitos anfll)s o Brazil re-
clama a satisfação dos prejuízos que soifreu eni 
consequoncia tias apprehonsães praticadas pelo 
cruzeiros ingiezes ; ti quiesto antiga, e (1 corte 
que o commerciu Jirazileiro. principalmente o da 
praças da Bahia e do Riu do Janeiro, soifreu mui 
tissimno com esses aprezamentos, que muitas vezer 
se exerceram sobre navios destinados a trafego m 
cornruercio licito. Os proprios tribunees inglezes 
entre elies o estabelecido em Serra Leôa, reconho 
ceram por muitos julgamentos que os cruzeiro 
int1ezes, em varias occasiães, tinham abusado 
foram declaradas más prezas alguns navios qw 
esses cruzeiros capturaram. 

Passaram-se arnica, o Brazil reclamava e não 
ora attendid o liinciiotlfluente porque na lirgia-
leria, na iOca O que me retiro, CsaVa em pé O 
raul vigorosa. a propaganda contra o trafico afri-
cano, que se suppuiilw filiado a essas recliumaços 
brazikiias, 

iIa' ia engano, sinão grande exageração, da parte 
do governo brilaniiieo, quando considerava essas 
reclamações seiuuioflte originadas do trafico aFricano; 
mas por Fim a nroderaçãucspirito tio justiça en-
trou, a esse respeito, noq conselhos do governo 'n-
gim e, depois de varias negeeja?ies, 1i filmada 
nesta côrti., a convenção de, Lo de Junho de 158, 
negociaria peio plcuiipi(eimciariei para esse fim no-
meado, o failecido distiectissimo Sr. Serril) de 

acarJo, cem virtude dessa convenção se instituiu 
nesta 1:i Lo flr LiLa.ol raiL liar o jal,auioiu 
das ieclanuaçãas a guie me tenho referido. 

Itatilieala e promulgada essa convenção pelo,  
tovornos do Brazil e da Inglaterra, fuiniii noma- 

os juizes arbitros que tiumhamn de formar o til-
humnsul biixto. A J'uglalerra IlOilllOU o Sr. Mo;gnn, 
pessoa muito luabilitatia. e o governo no Brazil 
nomeou ciii primeiro logrtr o Sr. conselheiro 
Euzobio, e não podendo este aceitar ou continuar 
Por molestia, foi iionaoado o lilustre Sr. censo, 
lhoiro Nicolão 'loloiLtino. Esse tribunal conuerou 
a fuinecionar sob a fé da Convnção ratilicada 
pelos soberanos dos dons I)aizes; parecia por-
tanto ser um tribunal que jámais devesse deixar 
de faucciomiar, sinão quando tivesse conseguido o 
fim paia que foi creado 

Abertas as sessões deste tribunal, apresentaram-
50 05 terl:nuições ingiezas e as brazileiras. Se-
gundo me consta, as reclamações brazileitas subi-
ram o uma SOOIIWI considerribilissima, e estavam 
pin rnaiurp;rrte instruidos com os mais valiosos 
e j uri dicos docunieiitos, 

As reclarruaç?ios ingIozos tsimrboni se fizeram re-
iu rir e, como o Senado comprt'luendo, não 

jodiani tittingir ã somuna das reclamações brazi-
leiras, porque o situação dos dons par'ies ora di-
versa. Nós nos queixavamos daquclies aprozo-
incutas que fizeram com que a bandeira brazilelra 
fosse varrida do Oceano nesse cornumiercio entre o 
Brazil e a Africa, Ç'0111111ercio que era licito cru 
grande parte. Não me retiro ao trafico de africa-
nos, porque a causa deste eu não a advogaria. 
Mas o conirnercio licito em que se emjrregzua ii 
limndeira hi'izleiro desapparocou coumpletaniciute, 
dando grandes prejuízos á praça da Bahia tinci-
ra1ruente e ó liaça do Riu de Janeiro, o que obri-

gou a failir niultas casas iruupoltamitos, porque,  
viram seus navios aprezrdos e grandes Capitaes 
eourpouw[lidos e perdidos. 

Apresentando-se, pois, corno di'se, estas rocha-
nmeç?es ao  tribunal mnixto ustabelecido nesta ccrtO, 
principiaram os julgamentos. Chegou o tribunal 
a preferir o sua decisão sobre cerca tio cinco na-
vios, os qnaes eram reclamados por eidadàos Ira- 
zileiros. Estriado as cousas nesto pé, e quando 
devia-se esperar que este tribunal continuasse os 
cus trabalhos, bruscamente, sem o menor aviso, 

uuiesmo contra a iti soleumne dos tratados, veiu 
ortieni da Inglaterra para que se suspendessem os 
Irabrilhos. Assim se fez, e toda auiuella  grande 

iassa de reclamações ficou por decidir. 
A imprensa disse na occasido que uma das ra-

zões que tinha actuado tiara este triste resultado, 
fóra a grande quantidade de reclawaões buazi-
leiras que se apresentaram dovidameute instrui- 
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das, o que dava logar a suppõr que grande saldos 
existiriam em favor do Brazil contra a potencia 
de quem se tinha reclamado. Não direi isto, por-
que formo do governo dessa nação o mais alto 
juizo. 

Entrelanto o facto realizou-se e os cidadãos 
brazileiros Vil-au, OS SOUS direitos preteridos depok 
de 110 o mais annos. São hoje os descendentes e 
herdeiros daqueiles que perderam a sua fortuna, 
equo descauçam na fé dos tratados e na solici-
tude do governo imperial. 

Sei que depois deste tempo os diversos ministe-
rios que se têm succedido no governo, não se têm 
esquecido deste assumplo importante; que fizeram 
constanÉesreclamações ao governo inglez no seu-
tido de reatar os trabalhos daquelia commissão; 
mas nenhum deles foi bastante feliz para levar ao 
cabo seu desejo. Sei tarnbem que por parte do go-
verne inglez diversas propostas se têm feito ao 
governo brazileiro, e que o governo brazileiro leni 
tido a dignidade de não aceitai-as, porque essas 
propostas não são condignas com a justiça que 
assiste aos cidadãos brazileiros. 

No parlamento inglez, Sr. presidente, uma ou 
outra vez se tem tratado deste assumpto, e se Leiri 
tratado por causa das reclamações liritaunicas 
contra o Brazil ; porque cOuie e'(i4temn, com effeito, 
ai—um,  cIadau, iiik,.s qui têm rcclamaçi, o 
os hei-deu-os daquelies que deviam tdl-as, e estes 
individuos são entrelaçados com o commnercio de 
Liverpool e Manchester, os duputados destas duas 
circumseripçãcs têm por vezes levantado a sua 
voz na camara dos commuas chamando a atten-
ção cio governo inglez sobre este assnmpto: é 
justamente por isto que a questão não se- teia con-
siderado inteiramente morta naquelie paiz. Mas 
o governo inglez tem desejado 4U0 se satisfaça ás 
rectaniaçõas de seus subditos e que depois então se 
sub meltam as reclamações brazileiras a aia tribunal, 
a um mmrbitramnenlo, a uma decisão qualquer. Esta 
solução não pôde ser aceita, porque então iriernos 
nós adinta de tudo que é justo, pagando as re-
clamnaçõs que se fazem contra nós, e esperando 
que as nossas sejam posterioruiente tomadas ou 
não em consideração. 

Como não vi flOS relalorios deste anno a mninima 
Palavra a semelhante respeito, e como eu creio 
que este assumnpto deve mérecer do governo ai-
gama citenção, pois se trata de milhares de contos 
pertencentes a familias braziliiras, sendo nós tão 
solie-itos em pagarmos aquilo que devemnios, corno 
suceedeu com as chamadas reclamações hespa-
nholas eta que pagámos 700 ou 800 contos, me 
parecia que se devia dizer ao parlamento em que 
pé está esta negociação ; si lia esperança de chegar 
a um accárdo razoavel com o govern:i inglez, um 
accôrdo digno dos dons paizes. 

Sei que lambem uni outro alvitre. foi suscitado 
a este respeito ; que se queria dar a ambos os go-
vernos uma certa juatiIia, quantia equivalente, de 
modo que cada um fizesse o rateio com os seus 
nacionaes. Esta solução só em ultimo caso, em des-
espero de causa poderia ser aceita, porque as re-
clamações brazileiras são seis ou oito vezes maiores 
do que as reclamações inglezas. 

Sn. LEÃo VELL0Z0:— São noventa e tantas 
O Sa. JUNQUEIRA :— Acredito que ogoverno in-

glez procederá coma boa fé e lealdade, si o governo 
brazileiro insistir tenazmente na sustentação dos 
direitos que assistem a nossos concidadãos, si  

mostrar que esta questão não pôde perdurar pela 
maneira por que vai ; nem pôde ser retirada da 
téla diplomatica. Os nobres ministros,po'-érn, nada 
dizendo em seus relatorios, dão a entender que neste 
negocio parece que bateram em retirada vali 
evitar trabalho e discussões. 

O SR. DioGo VELHO 	Eu me ocupei desta 
questão seriamente e deixei na secretaria estudos 
muito adiantados. 

O Se. JUNQUEIRA 	Com esta informação do no- 
bre ministro dos negocios estrangeiros do gabi-
nete de 25 de Junho, parece que maior é a respon-
sabilidade dos ministros que se seguiram a S. Ex. 
e não deram ao parlamento alguma informação a 
este respeito. Acho que elta vale alguma cousa 
para no, s, para os herdeiros dos brazileiros que 
foram despojados de suas propriedades, sobre ai-
guinas das quaes até os proprios tribnnaes ingI-
zes, corno o de Serra-Leoa, reconhecem (file se 
procedeu contra a justiça e contra o direito das 
gentes. 

E', portanto, necessario que o governo torne al-
guma resolução a semelhante respeito. 

Hoje que trata-se de niandar missões para vario5 
paizes, urna vez que o governo entende que o seu 
representante cm Londrts não tem tempo de cai- 
'ar desta mten 'iia' "nia mo 	pfaI 
vale a pena liquidar semelhante questão. plirque 
ha faniilias brazeiras que hoje estão u:t indigen-
eia, e que não estariam si não fôra a injustia que 
soifriaram. Elias esperam do governo imperial 
toda solicitude para iue os seus direitos não sejam 
assim inenospresados. 

Acredito que si o governo tomar a si a qustão 
e lhe der a importancia que e-lia merece, o governo 
inglez lia de dar urna solução razoavet. 

E', portanto, esta informação tine  eu solicito do 
nobre ministro. Quero sabor em que pé e4tá esta 
questão, -si a negociação foi reatada, ou si o go-
verno abriu iiião delia, si as inforimtaões que exis-
tem são completas o o que pretende fazer para 
que não dtixo correr a questuo á revelia, como 
parem depreheuder-se do silencio dos dou,  rela. 
torios - 

O Sir. Moreira de 13;atirros (ministro 
de estrangeiros) responderá ao nobre senador pela 
Bahia confiando-se apenas á mernoria. 

O assumplo de que tratou S. Ex. é uni dos niais 
graves ; cola elle tem-se occupado o vaI;ImonLc 
inglez, e o orador não desejara que o oiíimktro de 
estrangeiros no Brazil deixasse de sir do escrupu-
losa exactidão neste negocio. Cutzmtudti passa a 
expõr em poucas palavras a ultima phase da ques-
tão. 

O governo inglez separou as suas rena Inações das 
nossas e as sujeitou a um tribunal, qud deti o seu-  
parecer, o qual mios foi enviado. 

O Brazil, que ida procurado não separar as suas 
reclamações das dos subditos inglezes, enviou-as 
a urna cornmnissão, composta dos Srs. senador 
Leão Veliozo, Dr. José da Silva Costa e conselheiro 
José Caetano de Andrade Pinto. Vieram depois 
mais reclamações inglczas, e o exame destas foi 
comnaettido ao nosso ministro no Perd, o Sr. con-
selheiro Alviin, o qual já deu seu parecer. 

Neste ponto param as cousas: o governo inglez 
enviou-nos as suas i-eclamações, e o i Brazil en-
viar-lhe-ha lambem as reclamações braziloiras, 
procurando sempre não separar umas de outras. 
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O proppsito do governo 	não abandonar a 
questão ; lia em favor nosso varias sentenças de 
t ribunaes inglezes, e, portanto, assistidos do direito 
e da justiça, não se Ode abrir mão de nossas fun-
dadas reela in ações . 

E' o que de meniorin Ode o orador informar. 

O Sr. Visconde do Rio 10:ronco:— 
Sr. presidi te, ouvi com prazer que o nobre mi- 
nistro dos negocies estrangeiros aceita o parecer 

,da commissào de orçamento do Senado, que tem 
por fim conservar, res integra, o systema da lei de 
21 de Agoste de 1851, lei orgaoica de todo o nosso 
serv ieo dip!omntico. 

Mas não posso concordar com S. Ex., quando 
parecen considerar como alternativa admissivel, 
ze.eitar a opinião do Senado ou as emendas da en- 
fiara dos deputados. 	' 

Creio que ha profundo antagonismo entre um e 
outro parecer, porque um mutila a lei de 21 de 
Agosto de 1851 e chama ao poder legislativo a 
ereação e suppressão de legações diplomaticas, 
nutra o principio que o nobre ministro sustentou 
como o mais governamental . 

A lei de 21 de Agosto de 1851 deixara pleno 
~rio, e com todo o fundamento, ao governo 
para regular este serviço, suhmettendo-se sempre 
ao voto legislativo no tocante á despesa. E, na 
verdade, todos convirão em gire o governo é o 
mais competente para julgar da conveniencia de 
urna ou outra missão diplomatien. 

As camadas da outra coroara, porém, não res-
peitam aquelle principio de organização do nosso 
serviço diplomatico, e decretam que taes e toes 
legações sejam supprimidas, que outras desçam 
de, categoria. E' justamente o contrario &goiti° 
que a lei de 1851 procurou estabelecer e estabe-
leceu de accérdo com a pratica das nações mais 
cultas. 

Dir-se-ha que estas disposições propostas pela 
outra cantara na lei do e 	são transitemos ; 
que o governo, depois do prazo em que tem de 
vigorar a lei do orçamento, poderá readquirir o 
prudente arbitrio que tio dera a lei de 1851. Mas, 
entretanto, si o giivprIP) reconhecer a necessidade 
de supprimir ou crear alguma dessas legações do 
que tratam as emendas da outra comera, não po-
derá fazel-o e o serviço publico ha de soffrer. 

Ainda mais, senhores: ha inconveniente em que 
por disposição de lei se decrete que taes e toes 
legações serão supprimidas, ou devem descer de 
eategoria. 

Nenh um governo e3IZi obrigado a ter represen-
'antes diplomatices junto aos outros governos 
amigos mas a cortezia pede que, quando se não 
queira manter urna legação, pelo menos, não se 
declare por lei que ella e imiti!. 

Ora, rimais de tantos annos em que temos man-
tido uma legação na Hespanha e outra na Beigica, 
dizer-se por lei que essas legações são inuteis, 
quando o governo poderia supprimil-as, usando 
da attribuição que lho dá a lei permanente, não 
me parece um acto tão cortez como costumam ser 
os do governo do Brazil e dos mais poderes que o 
representam, para com as nações amigas. 

Si as idéas que inspiraram as emendas da outra 
eamara prevalecessem, nosso serviço diplomatico 
ficaria completamente desorganizado ; ou, mais 
precisamente, poderiamos dizer que estava extincto 
a carreira diplotnatica entre nós. 

Com effeito, que futuro podem esperar os em-
pre-ados da carreira diplomatica, supprimidas 
tantas legações o reduzidas as categorias de outras 
por disposições legaes, ás ganes se quer dar o ca-
racter de pormanentes? 

Eu sei que nem todos julgam bom do pessoal 
do nosso corpo diplomatico ; mas peço licença a 
esses censores, cujos opiniões muito respeito, 
para dizer-lhes que, em geral, julgo que temos 
um pessoal de corpo diplomatico muito idoneo ; 
que os nossos representantes no exterior tém pre-
stado os serviços que estão ao seu alcance, e que 
;linda nenhum deites deixou de corresponder á 
importando de seus deveres, sempre que as cir-
cumstancias tornaram sua posição mais saliente 
e activa. 

E' sabido que as legações e o pessoal que as 
serve, estão no caso (permitia -se-me a comparação, 
que é emprestada e me parece apropriada), estão 
no caso das fortalezas e exercites permanentes; em 
circumstancias ordinarias, em tempos tranquillos 
parecem inuteis, mas lá surge um caso extraor-
dinario, em que a sua necessidade se reconhece e 
os seus serviços são tidos como relevantissimos. 

Temos um exemplo disto na legação da Belgiea. 
Por muito tempo pareceu que era uma missão de 
mera cortezia ou reciprocidade, mas ve!u um dia 
em que essa legação teve de prestar importante 
serviço junto ao governo belga, cujo soberano se 
constituira arbitro em grave conflicto que se deu 
entre o Brnzil e a Gri-Bretanha. Assim em ou-
tros casos analogos, cada uma dessas legações, que 
as emendas da comera temperaria supprimem, 
pôde ser utilissima. 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA :— São economias as 
mais inconvenientes. 

O SR, VISCONDE DO limo Nano : — Nós não 
podemos ter um corpo diplomatico que correspon-
da ás necessidades de tão delicado e importante 
serviço, sem que este constitua uma carreira. Não 
havendo futuro nos accessos peio numero o cate-
gorias das legações, o corpo diplOrnaliC0 ficará muito 
reduzido, e nenhuma intelligencia das mais nota-
veis se dedicará a uma carreira cuja sorte será 
perde mais precaria. Eis o resultado a que chega-
riamos dentro em poucos annos, si prevalecessem 
as idéas que estou combatendo, e que sem duvida 
alguma deram origem ás emendas da cantara dos 
deputados. 

Si os nobres ministros me dissessem que as 
circumstancias do Thesouro eram taes, que este 
não podia comportar a despesa que até aqui temos 
feito com o corpo diplomatico, mesmo aceitas as 
redacções razoaveis, que não importam extincção 
da carreira diplomatica, que não importam sup-
pressão de legações que temos conservado desde 
largo tempo, e em épocas tarnbetn difficeis ; si os 
apuros do Thesouro fossem tãosraves, eu acompa-
nharia os nobres ministros, glosando a despesa e 
deixando que o governo, em virtude do arbitrio 
que lhe confere -a lei do 1851, supprimisse as le-
gações que por emquanto não pudessem ser man-
tidos, mas nunca por uma disposição legislativa. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA :—Apoiado. 
O Sn. VISCONDE Do RIO BRANCO:— Crelo,porém, 

Sr. presidente, que não somos chegados a circum-
stancias financeiras tão penosas ; assim como acre-
dito que ninguem dira que o serviço que presta 
o corpo diplomatico, seja de pouca monta ; não, 
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Ile influe muito na conservação de nossa paz 
'«doma e tem influencia tombem sobro o desen-
volvimento de grandes interesses internacionoes, 
a que o Brazil não põdo ser indiferente, nem por 
um instante. 

Talvez digam alguns que, havendo poucos bra-
zileiros nesses paizes, não temos necessidade de 
representação diplornatica junto aos respectivos 
governos. Mas, senhores, eu ofereço ao Senado 
esta consideração de simples bom senso : porque é 
que os governos dos outros paizes, mesmo da-
ijueiles que não contam entre nós grande numero 
de seus nacionees, conservam legaçães no Brazil? 
E' porque as lagações não têm por fim sómente 
proteger A pessoas e os interesses de seus com-
patriotas residentes neste ou naquelle paiz ; não, 
cada legação, além deste interesse que, sem me-
uosprezal-o, eu considero secundario, tem missão 
mais elevada,que é cultivar as boas relações  entre 
os dons Estados e promover os seus interesses 
reciprocos. 

Ora, para conseguir-se, quer um, quer outro 
fim, é neeessario que se tenha junto a cada uru 
lesses governos quem estude os seus homens e as 
suas cousas, porque só assina pode rã não ó vencer, 
omo prevenir muitas dilileuldades, comprehen-

'ler e promover esses interesses iniornacionaes. 
Para ser bom diplomata não basta o talento, não 

hasta a iliustração é preciso ter prudencia, e 
ainda o habito da prudencia ; é preciso conhecer 
os estylos do trato diplomatico, e estudar os meios 
o o modo por que se pódo conseguir o que inte-
ressa a uma e outra nação, com segurança e da 
maneira mais amigavel. 

Já vê o nobre ministro que, abundando nestas 
idéas, eu não posso concordar com a redncçiio das 
ires legações do Prata e do Paraguay é uma só. 

O Se. MINISTRO ne ESTRANGEIROS:— Eu não me 
enunciei em desaccórdo com V. Ex. 

O Se. ViscoNDe DO Rio lfn.Nco :— Mas me pa-
i-eco que isto está comprchendido nas emendas da 
outra camara, que as tros legações são ahi redu-
zidas a uma só. 

Ora, eu não compreliendo como o mesmo lio-
ruem possa servir em Montevidéo, em Buenos-
lyres, e na Assurnpção 1 E' preciso esquecer in-
tenanrente a historia do nossas relações com 
quelles Estados, desconhecer o serviço que pesa 

sobre a legação de Montcvidéo;quanto é in-
ciispensavel cultivar as boas relações do governo 
argentino, sempre tão prevenido; é preciso lana-
bern suppôr que a guerra de 5 annos não teve 
outro grande interesse para o làrazil , além da 
vindicação de sua honra ofendida, para se dizer 
que hoje, em 1879, podemos retirar a legação do 
Assurnpção, e que bastará que o nosso represen-
tante em Montevidéo ou Buenos-Ayres raça de 
quando cm quando urna visita áquelia capital. 

E' irnpossivel que essas legações possam ser ser-
vidas por um só representante, e que nós, repito, 
queilumOs tão imprudentemente retirar do Pa-
ragnay a legação hrazileira, quando o governo ar-
gentino nos -.;tá ensinando que nós, assim-corno 
cite, devemos conservar alir um agente diplo-
1110 tico. 

O governo argentino está muito mais proximo 
de Assumpção, e, todavia, não tem querido dis-
pensar a legação que alli mantem desde a termi-
cação da gue'ra. 

0 SR. Mzcmizs DF ALMEIDA:— Custa crer como o 
governo aceitou semelhante emenda da sua co-
mora compacta e tinida. 

O Sri. VISCONDE DO Rio BRANCO :—Eu,pois, estou 
disposto a votar pela verba que o nobre ministro 
julgue indispensavel para manter o serviço diplo-
matico nas condições emque actualmente se acha. 

- Façam-se todas as roducções possiveis, comtanto 
que não Um cm resultado supprimirem-se te-
gaçes que sempre conservamos como uteis, nem 
matarem-se as legitimas aspirações daquelies que 
entro nós preferiram a outras a carreira diplo- 
matica. 	 - 

O nobre ministro notou que a iliustre commis-
são de orçamento não comprebendera em seu 
calculo algumas despesas indispensaveis, e que 
por isso opinara que a despesa efectiva do exer-
cicio de 4878 a 1879, despesa que creio ser de 
389:000, salva a fracção, era sumeiente. Entende 
S. Ex. que a essa consignação é preciso acrescen-
tar mais alguma quantia. 

Declaro ao nobre ministro que, no intuito de 
não desorganizar o nosso serviço diplomatico, nem 
supprimir legações que muito huportn conservar, 
pódo S. Ex. contar com o meu humilde voto, e 
até rue ofereço para redigir a necessaria emenda, 
si bem cornprehender o pensamento do nobre mi-
nistro. 

Ainda ponderarei ao Senado que uma das pri-
meiras necessidades do nosso paiz é tornai-o baus 
conhecido no exterior; porque o Brazil ainda não 
é bem conhecido, mesmo entre os povos que man-
têm comnosco as mais importantes relações com-
mero iaes. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA : - E' uma verdade. 

O SR. VISCONDE no Rio BRANCO: —As legações, 
no menos, quando outro serviço não prestassem, 
serviriam para attestar que existe o Imperio do 
Brazil e que somos um povo civilisado. 

o corpo diplomatico tem prestado e pôde pres-
tar muito bons serviços ao nosso paiz ; cumpre 
ao governo habilitai-o a ser ainda mais util do 
que é, auxiliando os nossos agentes diplomaticos e 
consulares com as informações e meios de que 
cites carecem para o desempenho de seus deveres. 

E' necessario que não confiemos tudo da missão 
chineza , é necessario não desprezar os interesses 
ria emigração européa. Portanto convem que não 
se leia, tomo li com grande dõr da minha alma, 
emalgumas estações publicas da Europa, edilaes 
prevenindo os estrangeiros de que não devem 
emigrar para o Brazil, porque virão encontrar aqui 
uriseria e abandono, e terão de haver-se com um 
governo que não respeita a fé de seus contratos. 
Editaes como esse, publicados officialrnente nas 
agencias dos correios, devem desapparecer, porque 
são injustis (apoiados). O governo do Brazil terá 
errado, e errado muitas vezes a respeito de colo-
nisação... 

O Sn. SILVEIRA DA MOTTA :—Tem errado muito. 

O Sn. VISCONDE DO Rio BRANCO: - Mas não está 
no caso de ver impassivol, como uma sentença 
justa o irrevogavel, esse prégão de descredito que 
se lhe tem lançado perante as nações da Europa 
(apoiados). 

O SR. DANTAS : —Deve haver o maior cuidado 
com os especuladores que usam e abusam do nome 
do governo. 
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O Sa. VISCONDE DO Rio Ia.xco: - No tratarei 
da rnissiio chineza, porque este negocio d mais da 
eoInIeei1a do nobre inir.isi'o da agricultura do 
que do seu coliega dos negocios esIraugoiro; •e 
mesmo estou resolvido, sobre este negocio, a hmi-
tar-me a conhecer, a seu tempo, todo o pensamento 
do governo imperial. No pretendo embaraça[-o 
no seu empenho quero que toda a gloria do acto, 
assim como toda a responsabilidade do iodo exito, 
si o houver, fique perlenreulo sétnenh3 au gabi-
nete de 5 de Janeiro. 

O SR. I'RIHIDENTE oo CONSELHO : - E eIIo iio 
declina dessa consequdilcia, qualquer que seja. 

O SR. VISCONDE no Rio fllIArco: - Niio posso, 
porém, deixar de pedir au nobre ministro que 
reduza u;.nto fôr possivel a despesa da missão, e 
que, si e necess;irio dispender tanto para se coa-
seguir o liiii a que se prope o governo, os inte-
resses da coloiiisaç.iïo em gomil não sejam desde-
aliados. 

O S. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Hão de ser 
attenmli&los os interesses da colonisarilu em geral 
com mais cuidado do que Lni sido até agora. 

O SR. VISCONDF DO firo Bn.Nco :-.-- ão com-
prehenrli o aparte. 

OR Pn'smm?NTc 'A cONÇ'L!!O:— A 1i r!, 
China nada tem com a co1onisaço européa; são 
elementos diversos para fins diversos. 

O SR. VISCONDE no fio BRANco :—Sobre isto não 
ha duvida ; lodos sabem que os cooties ou os liuba-
lhadores chminezes no podem ser comparados come 
os emigrantes europeus. 0 nobre ministro quer 
que veimhim os coolies para supprir a necessidade 
urgeutu da braços que sente a lavoura ruas eu 
digo que, quando o nobre ministro applica os 
seus cuidados para esse ponto, no se clave des-
cuidar dos interesses da colonisacilo européa. 

O Srs. PRESIDENTE no CONSELHO :— O que eu iihero 
dizer é que uma cousa não prejudicará a outra. 

OSn. VISCONDE Do Rio BRANCO:— Mas V. Ex. 
disse que os interessas da e.olonisação hão tio ser 
atteudnlos com mais cuidado do que anterior-
mente. Paro bem julgar-se deste asserto do \T• 

Ex., é preciso que apresente a eslatistica de seus 
serviços em bem dessa grande necessidade social, 
e pouleremos então comparar os glandes resultados 
obtidos por V. Ex. corri os dos seus antecessores, 
para vêr si no passado ha sómuenle erros o Iii 
presente stiuonto J:ueiiefieios. 

O SR. MVNDES DE ALMEIDA: Já se péde fazer 
esse balanço, 

O St. CANSAN&O DE SiNiMini (presidente do con-
selho) : - Sobretudo si V. Ex. tomar o fiel da ba-
lança... 

O SR. VISCONDE DO Rio BRANCO:—No intuito cl 
estimular os nossos representantes nu cxterho a 
que se tornomis mais dignos do sua niissiio, peço 
ao nobre ministro que não acabe com a pnblicacão 
dos documentos ditilomaticos e consulares que s 
fazia pela secretaria a seu cargo. A desposa, lir'lo 
que vejo do orçamento, não passava mie 3:000, 
pouco mais ou menos; o parece-lua que a econo-
mia de 3:00O não justifica o supp'imir-se una 
coflceçae tão uW, ana que mostra vamos aos Outros 
governos os trabalhos dum pessoal de nossms Joga-
çes e consulados, estimulando-o assim a bem 
servir, e colhiamos para a administração do  

paiz e para seus legishadores. iuformaçies muito 
utis. 

O SR. MENDES DE Ar.iEmA :—Este governo não 
gosta de estatistica. 

O Sn. CÁNsANs.o DFI SINIMI3Ú (Presidente do co)J
elho) :— Quando é mal feita. 

O Sri. VIScONDE no Ilio BRANCO:— O zmnloeessoi 
do nobre ministro stlppriniiu essa publicai  ão, 
cine atrazou-se já um anuo ; espero que o nohr• 
ministro faca executar o decreto do 1868, que 
merece ser mantido por S. Ex., como niereceu 
coa seus dignos antecessores. Conte S. Ex. com  
zimeu voto, e creio que com o voto do Snadu', liara 
que não lime falte essa pequena consimrnaeão mio 
3:0110, em que importa a despesa da cohlecção a 
que me refiro. 

O Sri. MEaDms DE .\Lnnm.s. :— O Senado é o me -
ilror auxiliar que teia tida o governo cmii admi-
nus tração - 

O SR. VISCONDE DO Rio BRANCO :—Sr. presi-
dente, tamiibem peço licença é ilimisirrela comumissão 
de orçamento liame dicordar deita quanto é sup-
pressão do serviço especial de contabilidade na 
:Ieeretaria de Esado dos negocios cs'rangeiios. 

Entendo que ruma seecão do eorulabilidamlo é no-
cessaria ;ilhi, como nas outras secretarias de Es-
tadt; e que, si acaso alguma secção devesse ser 
smtpprimida, a do rurchivo seria menos neeessaria 
do que essa. 

Mas estou longe de aconselhar ao nobro minis-
tro que acabe com a secção do archivo. Esta crerm-
ção teve por íiindmmtnento a consideração do que 
na secretaria dos nogocios estrangeiros, reais do 
que ato qualquer Outra, os precedentes s:o indis-
vonsaveis para guiar o governo no estudo e deci-
são das questões que correm por aquellc funis-
te rio. E', pois, uceessamio que o archivo estaja por-
lei tmunente organizado o tão bem servido que, no 
Iriomento em que o governo careca de qualquer 
doi,  tirnen Lo, de qualquer    corrospmmnch'nein, por 
mais antiga que seja, estes escIarocimnenos lhe 
venha ia i mnmodia ta men Lo ás mãos (apoiados). 

Creio, portanto, que a secção de orchivo 6 ne-
cessaria, mas si a economia inu'xorovel devesse 
cercear alguma, parece-rue que essa o clevra ser 
antes que fosse a de contabilidade. Folo do ser 
informado que mesmo o illustrdo rlattr da com-
imuissão de u)rÇaiIle]LtO está disposto a desistir dessa 
uiedi, e nada mais direi a esse respeito. 

Sr. presidente, venLou-se aqui urna questão 
Litro o nobre ministro e o meu antigo sauimurluir pela 
liroviucia do Paraná, sobro a qual peço licença 
limira enunciam- tumbemn meu fraco lar_'eem. 

O nobre iruiiiislro sustOtiloui que pela lii de 1851 
o governo ii6ile extinguir e er-car legações; que 
cabe ao poder legislativo decretar o fundos no-
cessmmriuis para a desi;esa, o não crear os serviços. 
O nOJ)I0 senador pela lnovineia do Pmnuná, invo-
cando dlsposiçs do orçamento, entcuudu'u que o 
governo não devia, no uso desse arbitriu, sup 
itirnir iegaçes que o legislador - na lei do orça-
incito tivesse julgado necessarias. Eu creio que 
as duas opiniões se Podem conciliar, pira que si-
gamos nesta mnaeria o melhor princípio. 

O governo pôde crear e supprirni; legações. 
mas está suboritimmadm aos fundos que lhe concedo 
o poder legislativo. Usando desse arhitrin, com o 
conhecimento que elie tem dos factos da adoiinis- 
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tração pui)1!ca, das necessidades (10 flOSSO serviço teria 	explicação de 	swt 	parto o 	deixar di 	res- 
dipIoniiico, 	lIo 	apresenta sua iIroiosLa e 	diz : 1onder :Io iliustre sador que, acaba de sentar-se. 
. 	Car ç 	IC. nnter Ues e tae 	Itge;;, coneedoi- Te!T 	porém, r1ifiluIc1c1e ema fazer, por 	r 	bri- 
me OS fi.m'ros necessarios para esse um. 	Logo, gado a repetir ponderações que já fez. o de que o 
o governo !) pôde, sem razões 	 e nobre 	senndir não 	teve 	ronilminionto , 	nalu- 
muito piiderosas, supprimir 	1egaçcs 	contem- r1llle11LP por não se achar na OeaaSii() no recinto. 
p1afI;s no orçuinto, para crear outras que iio Foi asin que, respondendo ao honrado senador 
foram entiio previstas. pela Biia, 	o 	Si'. 	Baro de CoLg1pe, sustentou 

Como o nobre senador li elo Paraná, cri Lendo que mais on rntfloS 	as 	d(a 	enunciadas pelo honrado 
o governo, lanho qttifltO sejapossivol, deve cingir- senador por Mato Grosso, o Sr. Visconde do Rio 
e ís hrevisr.s 11,1 lei do flr'FlvnLo • 11,10 (1vf pPdir . Branco. salvo as reerv;is do fôrma. 

fundos para tees e taes serviços diplomaticos, com 1 Nau susteIoU a inutilidade das legações porma- 
o pensamento reservado de fazer rousa U1U10 di- nctes, 	into 	recoulicec 	a 	vantagem 	de-tias. 
versa. Depois de votado o orçamento, circuinstan- Enteado que se podem 	liarnionisar as emendas 
cias 	podem 	sobrevir que tornem uceessaria a da COtflmiSsO com as propostas pela corríliássão do 
erea,ão de uma missão diplomatica ou a suppresso Senado. 
de (LILL,IS 	([LW u gOeid o fUçU quanJo cii cw- - 	.:a.'a ds dc 	teve 	uuieain0nl' cm 
stanolas no, as e ponderosos o e.ijam, mas não que vista econornisar quanto possivel neste serviço, o 
olle, invocando o pleno arl)trio que lhe concede a tendo reduzido a verba, entendeu dever consignar 
lei LIO 21 de Agosto de 1851, acabe com serviços em additivo e razão deSs:L diminuição. Assbii, não 
para os quaes Lieclira fundos, serviços que o corpo iluvula cuneordar ruiu 	o 	honrado 	senador pela 
legislati o, 	votando esses fundos, 	julgou fleCes- Baffis em se deixarem em suo integridade as dia- 
sarios

'
salvas circunlstancias- posteriores. Pf,SIÇOISS da lui de 1&51. que representa na maioria 

Tambin 1110 parece, quanto ao facto da extra- O 	V0r4l1lOIrO5 	principios, 	lioaitdo o governo na 
diço, que o govruo imperial não andou acerta- obugoçuo 	de liaLmonisar o serviço com a quota 
daineute, aunuindo com tanta facilidade ao pedido que lhe fôr dada. 
de repreautau1e áus EsLados-lirtidos nesta côrte, Comprehendendo, 	como acaba tio explicar, o 
sem garantir-se a condição do reciprocidade. acto da camara, pe!o 	qual e solularto, 	e entende 

Scuhiaits, são todas as nnçes 	interessadas eu., que se chega ao resultado desojado, si o Sínodo 
que certos crimes sejam punidos onde quer que votar a verba consignada pela camara 	rios de.pa- 
etlís se commettaul. E' neste grande principio de lados. 
interesse social que se fundam os tratados de ex- Tinjo mesmo, respondendo ao honrado senador 
tradição ; 111115 este rnesliio princípio 	nos 	t'eroin- pela Bahia, o Sr. Barão do Gotegip, disse que o 
mendit que, si ha tuna nação que, zelando mais seu desejo ora izer toílas os i'educçuos sem a sup- 
as suas garantias rio liberdade 	individual do que pressão uelegaçues, si for possivel. E poderá chu- 
esse intiresso cominum, não 	adinitto 	os tratados gar a OSSO resultido, Jil não preenchendo os toga- 
dessa epicie, pala com essa 	nação sejamos Iam- res, que actualmente estio vagos, tanto quanto a 
hera rioristas. Do outro modo não conseguirmos coreniencia 	(lo 	SCFVIÇO 	o aconselhar, já não 
que esta ou aquede governo, que itão quer paiu Si completando o pessoal ile outras ieaçoes, nu der- 
o onus de extradirão, se sulnnetla ao regimen ge- uintlu 	de nomiar empregados 	de 	categoria su- 
ralmenle ;almitt!tlo desde que elIo nadaconcedoijdo perii)r para os logares já croa dos. 
Por sila parte, reeclia dos outros governos todas as Assim pela fdrnia que quer a nobre cornmissào 
facilidades para que os réos de crimes eommettidos e que o ora ur aceita se chegarã ao resultado, que 
em seu Lerritorio sejam 	presos e entregues onde desejou a eamara dos Srs. deputados—a reducção 
quer que ell€s se achem. da despesa. 	- 

O governo dos Estados-Unidos obteve de nós uma  - 	. 	. 
Não pode deixar de acnnipauiier ojuizo emittido 

pelo honrado senado- 	icon( 	1) 	u 	rdneo em 
exLr ei çao, 	e o tOVe1flui 110 pene i runua ate 	nojo relaçã5o ao 	nosso corpo 	u orna 	o, porque: .en a 

1 1h10 	sa 	. 	si 	em caso semelhante o ) cra 	.ique.iie - d 	d 	 - 	- LeLlcmia e 	e unneuerue perto si naO tonos. tirailue 
ove'nn 	amibo o tintainolito ud reelprocivaue. U parte 	de seus tilembros, tendo jétido occasião de 

silencio, 011 	.1 	re,nin.incia do gmu.rno tios Esta- 'mC 'ir o S1,11 Z110 	1'causas publicasd 	1 
dos -Unidos nos,  está dizendo que o governo unpe Sente n o 	poder aceiLar a enteadaiii? e nobre 
rial foi muito precipitado lia sua eoncessao. senador por MaLte Grosso olToieceu gtaciosalilente 

O SR. MENDES DE ALnE!DA : - Quando as Outras apresentar ao Semiilo por isso que já 	a iliustre 
naçíes reL:larliam qnahuer cusa. são Jogo altan- - commissão se encarregou desse trabalho. 
didas. para o Brazil d que é necossario estudar-se Espera que poderá chegai ao rusuiledo que se 
a questão 	os factos estão ahi. deseja, que é 	a 	realização 	de 	economia, 	1)0105 

- meios que já indicou, mns si se vir na eontin- 
a. 	iscoauna no Rio BCANOO 	- Si. presi- geleia de stlppriuhir alguma legação tal-o-lia em- 

dente, 	tenho oncreei{liu a consideração do Senado 1 hora corri profundo sentimento. 
e 	do nobre ministro as poucas reflexoes que jul- Assegura que a iinnii'raçoeuropea pira o Brazil 
gorei do Iiií'U dvur enunciar agora que discutimos 1 mii i sera ser 	prejudicada por fornia alguma pela intro 
O OiçaiLiCfltO 	do 	inini-terio dos negocios estran- 1 dueção de trabalhadores chinezs '  
ciros. 	Não e 	um discurso de opposiçào, mas Pensa com o 	Ilustro senador por Matto Grosso 

ervac. 	uO 	um 	senador que sempre, e mais a respeito da publicação dos docuimiontos diploma- 
ainda Liatando-se das relaçoesextirmoris do nosso LiCQs e 	consulares, jue loi interrompida. Julan- 
paiz,antepoe o interesse publico a qacsquer re- do-a necissatiti, tal-a-lia cont.inuai',kgo que tenha 
sentimentos I)orlluarlos. verba no orçamento. Um dos volumes que se de- 

via 	seguir esta prouipto ; ainda não resolveu a 
() Sr. Moi-eira de Hni-i-o (ministro respeito 	da SUO 1)ublica'-ão, 111115 pela pioiogtieãø 

de esfrrmgeiros) 	volta a 	tribuna, porque não do orçamento, tem fundós. para essa despesa 
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Na questão da extradição com os Estados-
Unidos julga ter sustentado os bons principios. 
Ha alti reclainaões pendentes, e então é occasiiïo 
de tirar a prova da reciprocidade. Si não for-
mos correspondidos é evidente que não attendere-
mos outros pedidos que porventura nos sejam 
feitos. 

Tem dado estas explicações em deferencia e con-
sideração ao nobre senador Visconde do Rio Branco, 
sentindo-se embora preso pelo contraste do ter de 
faltar depois de um dos mais eminute.s oradores 
de seu paiz. Não prosegue por estar dada a hora 
e lhe parecer que não lhe foi feita nenhuma outra 
exigencia a que tenha de responder. 

Findo o debate e não havendo numero sutil-
ciente para votar-se, ficou encerrada a discussão. 

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

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PENSZO. 

Entrou em 2.° discussão, a qual ficou adiada por 
falta de numero para votar-se, a proposi;ão da ca-
mera dos Srs. deputados, do corrente anno 

N. 243, elevando a pensão concedida á Baroneza 
de Taquary. 

MATRICULA DE ESTUDANTES 

Entraram em L' discussão, a qual íicoii encer-
rada por falta de numero para votar-se, as propo-
sições da c-amara dos Srs. deputados 

Ns. 102 e 211, concedendo dispensa aos estu-
dantes Francisco Casar da Costa Mondes e Luiz 
Duarte Pereira Junior. 

PRIVILEGIO. 

Seguiu-se a 2.9 discussão da proposição da 
mesma camara 

N. 236, concedendo privilegio a Carlos Agos-
tinho Laperriêre

'
por dez annos, para fabricar 

e vender no paiz sóda artificial e acido sulfui-ico. 
O Sn. Dioco VELHO justificou e mandou á mesa 

a seguinte 

Emenda. 

• Ao art. l.e_Supprilnam.se as patavras—e 
vender.—S. R. - Diogo Velho.' 

Foi lida, apoiada e posta em discussão com a 
proposição. 

A discussão ficou encerrada por falta de numero 
para votar-se. 

ABONO DE VENCIMENTOS 

Entrou em 2.a discussão,a qual ficou pelo mesmo 
motivo encerrada, a proposiçao da mesma cainara 
n. 235, autorizando o governo a abonar ao 1. te-
nente da armada João Clião Pereira Arouca, os 
vencimentos de piloto embarcado, correspondeu-
tes ao tempo em que esteve prisioneiro no Pa-
raguay. 

MEIO SOLDO. 

Seguiu-se a 2.' discussão da proposição da 
mesma camara 

N. 	mandando contar o meio soldo a que Ieiii 
direito D. Maria do Carmo Andei-etc Corróa, da 
data tio falleciinento de seu marido o alteres lier-
culano Joaquim Corrós. 

Foi lida, apoiada e posta em discussão com a pre-
posição a seguinte 

Ernenla - 
• Supprima-se o art. Lo 
• S. ll.—LeTo VeUozo. 

O Si-. Correia :—Sr. presidente, o cri. 1. 
da proposição, que acaba de ser encerrado, decla -
ra que o meio soldo, a que tem direito D. Maria do 
Carmo Anderete Corréa, viuva do alferes do 14. 
batalhem ile infantaria Herculano Joaquim 	i'- 
rda, se deve contar desde a data drrrío. 

Como se deptebendo do parecer, a despesa não 
lia de ser grande, porque a requerente já obteve 
despacho favoravel para percepção do meio soldo. 
Essa despesa, segundo consta do mesmo parecer, 
é de 18 rnensaes, e o espaço de tempo pelo 
qual se manda abonar essa quantia não é longo. 
Por conseguinte não coinpreiiendo a necessidade 
da disposição do art. L°que se acha cm discussão. 
Não creio que o nobre ministro da fazenda para 
fazer essa desposa precise de ser habilitado cori 
autorização para operações de credito, como o ar-
tigo dispõe. 

Recordarei ao Senado que, tratando-se de uma 
resolução especial que veiu a esta casa, autori-
zando o paga mente de 30:000 a que tinha direito 
o conselheiro Ribas em cousequencia de um con-
trato que celebrára com o ministerio da justiça, 
e contendo autorização ao governo para fazer 
operação de credito, afim de efectuar-se CSSO 
pagamento, entendeu o Senado que não era Caso 
de conceder-se para tal despesa essa autorização. 

Note-se que essa discussão teve ]o,-ar antes da 
resolução pi-orogativa do orçamento, que conced• 
ao governo autorização para elYectuar operação d 
credito na importancia de 50,000:000.5. operação 
que já foi feita pelo governo. 

Nas eircumstancias presentes razão de mais lia 
para (IUC o Senado proceda da mesma fárina por 
l no procedeu, quando se tratou ite projecte a qp' 
me retiro. A despesa de que então se tratava era, 
como disse, de 30:000, e a de que agora se trata 
é ineomparavelmente mais reduzida, pois que 
marido da requerente falteceu eia 17 de Abril 
de 1867, o a habilitação da viuva teve logar em 
1877; trata-se por tanto do abono do meio soldo 
durciiio 10 annos, e, sendo a sua importa -,cio 
ann uni de 216, e despesa pouco excede a 2:000k. 
Ora autorizar-se o governo para fazer operação de 
credito para efectuar o pagamento do semelhante 
quantia é desnecessario ; e por conseguinte terei 
de votar peta emenda que o nobre senador pela 
Bahia acaba de enviará mesa. 

Findo o debate ficou encerrada a di.eussão por  
falta de numero para votar-se. e esgotada a hora  
Si-. presidente deu para ordem de) iIn1 29 

1.' parte (até ás 2 1/2 h'nas). 

Votação das inaterias, cuja diseitssãri ficou eu-
cerrada. 

2.' discussão do art. 5.' do projecto d lei do 
orçamento para o exercicio do 1879-1850 !'latiço 
ás despesas do ministerio da marinha 
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parte (ás 2 1/2 horas ou antes). 
As outras materias já designadas, a saber 
Discussão do parecer da commissão de em prezas 

privIegiadas sobre a petição de Moi-ris N. Kolin, 
propondo appiiear ao trafego da Estrada de ferro 
D. l'edro U o systema de transporte a domicilio de 
barragens e pequenos volumes. 

discussão da proposição ti. 15, determi-
nando que os exames de preparatorios, feitos no 
Lyeeu da Bahia,sejam aceitos para a matricula nos 
cursos superiores do Imperio. 

2. ' discussão do projecto do Senado do corrente 
anuo, letra H, declarando que o favor concedido 
pela lei de 	 s de Junho do 1866 extensivo ás filhas 
4os offlciaes do exercito e da armada, faliecidos 
antes da promulgação da mesma lei. 

L" discussão do projecto do Senado, letra 1, 
declarando que as penses concedidas aos ser-
vidores do Estado por serviços relevantes não 
se suspendem, quaesquer que sejam os cargos 
que ocoupem. 

2.a discussão das proposições da camara dos 
deputados, do corrente anflo: 

N. 225, autorizando o governo a firmar defini-
tivamente o contrato de 10 de Outubro do 1876, 
para limpeza o irrigação da cidade: 

N. 186, approvando o contrato celebrado pelo 
governo com a Arnazon Steam Navigation Cornpany, 
Límited; 

N. 20120, mandando que as disposições do decreto 
ti. 136 de 15 de Julho de 1866 se façam extensivas 
aos demais empregados da camara municipal 

ja discussão do projecto do Senado, letra .1, 
dcIarando que são extensivas ás pessoas a quem 
pelas leis em vigor compete o monte-pio dos olil-
ciaesda armada as disposç5es do decreto n. 2619 
de 8 de Setembro de 1875. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 

76 Sessão em 29 de Agosto de 187 

PnESIDENcIA DO SE. VISCONDE DE JAGUARY 

SUMMAIUO. — ExparnascrE.— Sete proposiç5e8 da camara doa 
Sra. deput idos, sendo cinco sobro as matriculas dos alferes 
Antonio Pinto Dias e floaventura Maggesst de Castro, sol-
dado J05ó Antonio da Silva Gordo, cadete Ftodolplio Car-
doso Páu-Brazll e estudante Carlos Engenho Stelliii, o 
a sexta a setima sobre as licenças do desembargador da Re-
lação da Bahia Benrique Jorge Babeflo e do chefe da di-
rectoria de agricultura da secretaria da agricultura, com-
niercio a obras publicas Augusto José de Castro e Silva 
Emendas approvadan pela camara dos Sco, deputados sobro 
a proposta fixando a força naval para o anuo finincciro do 
iSSO—ISSi.-- Emendas approvadas pela mesma causara sobro 
um creditoaberto ao ininiste rio do lwperio.—.t litina. camara 
municipal da cOChe. Discurso e requerimento do Sr. Corra. 
Adiamento da discussão. 	Pauoairts PARTE DA ORDEM DO 
DIA.— Votação do orçamento dos negocies estrangeiros.—
Pousio 5. Baronesa de Taqnary. Approvaçito cru iLs Lhe- 
enesSo. 	Dispensa de intersticio. - Matricula tios estu- 
dantes Francisco Cesar da Costa Mondes e Luis Doaria Pe-
reira Junior. Approvoç5o cru 2." discussão - Privilegio a 
Carlos Agostinho Liiperriêre. Approvaçito cor 2.a dis-
cussão. Rejeiçio da emenda do Sr. Diopo Velho .—Vei,ci-
nscntes tio Lo tenente da armada loilo Chão Peroira Arouca. 
Approvaçio em ã.a discussão. Dispensa do int.ersticio. 
- Meio soldo a D. Maria do Carmo Andereto Corria. 
Approvaçto do art. 1.o da proposição da minara doe 
Srs. deputados. Approvaçio da emenda suppr085ira tio Sr. 
Leão Velioxo ao art. 5.'. - Orçamento da marinha. Dis-
cursos dos Srs. Correia, ministro da marinha o Ihilreiro da 
Lua.— SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA —l'etiçSo tio Morria 
N. Kokn. Encerramento da discussão. - Lyceu tia lliilatt. 
Discurso e emenda do Sr. Junqueira— Il,scrr'rii-aeo do 
Sr. Vieira da Silva. Discurso do Sr. Silveira da Jutta. 

AIS 11 horas da manhã acharam-se presentes 28 
Srs. senadores, a sabes: Visconde de Jaguary, Dias 

V. iv 

de Carvalho, Cruz Maclia:o, Barão de Mamata-
guao, Luiz Carlos, Visconde do Abaeté, Vieira 
daSilva, Barros Barreto, Visconde de Nictheroy, 
Junqueira, Leão Veliozo, Barão do Colegipe, José  
Bonifácio?  Antão, Jaguarihe. Correia, Ribeiro da 
Luz, Silveira da MoIta, Teixeira Junior, Diniz, 
Visconde de Muritiba. João Alfredo. Uoliôa Cavl-
canti, Paranaguá. Barão de Pirapama, Marquez do 
Herval. Mendes de Almeida, Barão ti Marojin, 
Dantas e Paes de Mendonça. 

Compareceram depois os Srs. Sininabú, Leitão 
da Cunha, Diogo Velho e Visconde do Rio Branco. o 

Deixaram de eoiuparecc'r,çonl causa participada, 
os Srs. Affonso Celso, Nunes Gonçalves, Chichorro, 
Barão da Laguna, Conde do Baepeudy, Fausto do 
Aguiar, Godoy, Cunha e Figueirelo. Duque de Ca-
xias,Uclaviano.Silveira Lobo, Almeida e Albuquer-
que, Saraiva e Visconde de Bom li-tiro. 

Deixaram de comparecer. sem causaparticipada, 
os Srs. Barão de Souza Queiroz e Visconde de 
SUOSSUIiO. 

O Sti. 1.' sEcrtr.tnlo deu coata do segdiute 

EXPEDIENTE. 

Offlciú 
Do minislerio do1mtier. de 28 di cociente me, 

declarando que iiaquella data roininunicára ao 
presidente da prot-iucia de Minas-Geras as deci-
sões sobre as eleições paroeliiaes de que trota o 
offlcio desta caluara de 11 do corrente mez.—ln-
teirado. 

Do ministerio dajusliea. de 27 d Corrente iiiz, 
retnettendo o autographo sanecionado da resolu-
ção da asseinblóa geral, autorizando ci goveio 
para conceder ao desetobaigador da Relação do 
Maranhão. João Caetano Lisboa, um anuo de li-
cença. coto o ordenado, pala trato ile sua saude. 
—Ao archivo o autographo. commuukandj-se á 
outra caniara. 

Do mesmo nhinisterio, de 26 do corrente mez, ri.'-
nietkndo em additawenta ao de de Abril ulti-
mo, cópia do offlcio do presidente da provincia de 
Pernambuco, colilmunicando rue fi absolvido o 
subtielregodo da freguezia 'te Palmares, Manool do 
Souza Braga.—Â quem fez a requisi ue 	 ção. 

Outro do {a secretario da camaa dos Srs. de-
putados, remettendo as seguintes s 

Propos qóes. 

• A assenabléa geral resolvo: 

Artigo unico. O governo é autorizado a mandar 
adrnittir á matricula na Escola de inf.nLaria e 
eavallaria da provinck, do fluo Grande do Sul o 
alferes do 1." regimento deeayalloi'ia ligora, An-
tonio Pinto Dias de Almeida, duspensaiido-se.lhe 
para esse Um o excesso da idade determinada em 
lei : revogadas as disposições eia contrario. 

Paço da camara dos deputados cru 7 tio 
Agosto de 1879.— Visconde de Prados.— José 
Cesario de Fatia Alrim.— AI. Aires de Araujo, 
4 .0  secretario. 

assembléa gol-ai resolve 
« Artigo unico. O governo é autorizado a intrn-

dar adinittir o alferes do ." regimento de caval-
lana ligeira, Boaventura Moggessi de Castro Pc- 
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reira, i maricu1a na Escola de infantaria e caval-
lana da provincia do Rio Grande do Sul, mdc-
peuuentemente do excesso da idade deteruuuztda 
pelo respectivo regulamento; revogadas as dis-
p sições em cotrario. 

Paço da camara dos deputados em 27 de Agosto 
de 1879. —Visconde de Prados. —José Cesario de 
Faria Alvm. —Manoel Alces de Araujo, 2.0 se-
cretario.. 

• A assembléa geral resolve: 
• Artigo unico. O governo é autorizado para 

mandar adrnittir a exame vago da materia em que 
obteve approvaçío simples o soldado do 3.0 re-
giniento de artilharia a cavailo, José Antonio da 
Silva Gordo; revogadas as disposições eni con-
trario. 

Paço da camara dos deputados eia 27 de Agosto 
de 1879.— Visconde de Peados.— José Cesario de 
Faria Alvim.—M. Aires de Araujo, 2.0 sècretario.' 

« A ass&rnbléa geral resolvo 
o Ar.Jgo unico. O governo é autorizado para 

mandar adwittir a exame vago das materias em 
que obteve approvaçiio simples o 2.0  cadete do 2.0 
regimento de artilharia a cavo lio, Rodolpho Car-
doso l'áo Brazil : revogadas as disposições em con-
trario. 

Paço da camara dos deputados em 27 de 
Agisto de 1879.— Visconde de Prados.— José Ce-
sario de Faria Alrim .- M. Alves de Araujo, t° se-
cretario. 

A assembléa geral resolve 
o Artigo unico. O governo é autorizado a mandar 

admittir o estudante Carlos Eugenio Stelling a 
exame das materias da 2° cadeira do L° anuo da 
Eeola de marinha, afim de matricular-se no 3.0 
anuo como alunino interno; revogadas as dispo-
sições em contrario. 

o Paço da camara dos deputados em 28 de 
Agosto de 1879.—Visconde de Prados.—José Ce-
sano de Faria Alviui.—M. Alces de Araujo, 2.° 
secretario. iè 

A' commissào de instrucção publica. 
• A assembléa geral resolve: 
• Art. 1.0  O governo é autorizado a conceder 

ao desembar'ador da Relaiio da Bahia, henrique 
Jorge Ribelfo, um nuno de licença com o respe-
ctivo ordenado, para tratar de sua saude onda lhe 
conver. 

A. 2.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Paço da camara dos deputados em 28de Agosto 
de 1879.— Visconde de Prados.— José Cesario de 
Faria Alvim,— M. Aires de Araujo, 2.o secre-
tario. 

1 A assentbléa geral resolve: 
Art. I.° E' autorizado o governo a conceder a 

Augusto José de castro e Silva, chefe da directo-
ria de aricultura da secretaria da agricultura, 
eommercio e obras publicas, um anuo de licença, 
com seus vencimentos, afim de tratar de sua 
saude, onde lhe convier. 

Art. 2.1  Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Paço da camara dos deputados em 28 de Agosto 
de 1879.—Visconde de Prados.—José Cesario de Fa-
ria ALvim.—. M. Alces de Araujo, 2° secretario. 

A' commissào de pensões e ordenados.  

Emendas approvadas pela camara dos deputados á 
proposta do poder executivo que fixa a força 
naval para o auuo financeiro de 1ts80-16d1. 

• Acrescento-se no logar competente: 
• A assembléa geral decreta 
o ArIs. 1.0, 2°, 30  e Tk.°  (como na proposta). 

Art. 5o  (additivo). O tempo de embarque para 
a promoção dos offlciaes da armada de que trata o 
§ V do ar. 1.0  da lei n. 2296 de 18 do Junho de 
1873 fica desde já reduzido a doas aunos. 

o Art. 6o (E' o art. 5.' da proposta.) 
o Paço da camara dos deputados em 28 de Agosto 

de 1879.— Visconde de Prados.-  José Cesario de 
Faiia Alvim '—M. Alves de Araujo, 2.° secre-
tario. . 

o Augustos e dignissitnos senhores represen-
tantes da nação. 

o Em obediencia ao preceito constitucional, de 
ordem da Sua Magesta e o Imperador, venho apre-
seniar-vos a seguinte 

Proposta. 

Art. 1.' A força naval activa pala O anuo 
financeiro de 1880-1881 constará: 

1.0 Dos offlciaes da armada e das classes 
anuexas que fôr preciso embarcar nos navios de 
guerra e nos traiis1urtes, conforme suas lotações, 
o dos estados-maiores das esquadras e divisões na-
vaes. 

0 Em circuinstancias ordinanias de 3.000 
praças dcpret do corpo de imperiaes marinheiros 
e de 101 da companhia do impeniaes marinheiros 
de Malte Grosso, e das do batalhão naval, das 
quaes poderão ser enibarca!as 2.500, e cm cir-
cumstancias extraordinarias de 6.000 praças desses 
corpos e de mariihagem. 

As companhias de aprendizes marinheiros 
constarão de 2.000 pragas. 

« MI. 2.' O bataliiao naval será reduzido a 
quatro companhias com o completo de 300 praças. 

o Art. 3° As praças de pretvoluntar'as quando 
forem escusas por conclusão do seu tempo de ser-
viço terão direito a uni prazo da terras de 108,900 
metros quadrailog nus colonias do Estado. 

o Art. 4.o  Para preencher a força decretada pro-
cedcr-se-ha na fôrma da lei n. 2556 de 26 de Se-
tenibrode 187, ficando ogoverno autorizador a 
conceder o premio de !400 aos voluntarios e de 
5004 aos engajados, cem circunistancias extra-
ordinarias a contratar nacionaes e estrangeiros. 

« Ari. 5.' Revogam-se as disposições em con-
trario. 

o Pelado do Rio de Janeiro, 16 de Maio de 1879. 
—João Ferreira de Moura. 

- A' comiïiissão de marinha e guerra. 

Emendas approvadas pela cantara dos deputados á 
proposta do poder executivo que abre ao ?niuisterio 
do Imperio um credito suppleme atar de 558:6924872 
para occorrer ás despesas eom'as obras de conclusdo 
do novo matadouro publico nesta capital. 
o Acrescente-se no Jogar competente: 
• A assembléa geral decreta: 
• Art. 1.0  E"a logar de—credito supplementar-

diga-se—um credito extraordinário. 
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1 
Arts, 2.0  e 3.1  (como na proposta). 

Paço da comera dos deputados cm 8 de 
Agosto de 1879.— Visconde de Prados.— José Gesa-
ria de Faria Alvine. —M. A(ves de Araujo, 2.0 se-
cretario. o 

Proposta. 

Augustos cdi gni ssimos senhores representantes 
da naçilo. 

A lei de orçamento a. 31  rio 2 rio gosto 
de 1873 votou no art. 2.°, prrapho unico, 
n. 3.0 credito especial de .00O:OOO para a acqui-
siço de uni novo matadouro no municipio da 
CÔ (te 

De conformidade com esta autorização e go. 
verno imperial, ouvida a litina. cantara muni-
cipal, contratou com o engenheiro Augusto Tei-
xeirn Coimbra e Pedro Forani pelo referida 
quantia a construciio do dito matadouro no 
curam de Santa Cruz, em terras ria imperial fa-
zenda. 

Pelos motivos que constam do relatorio do 
ministerio do ItnperiO apresentado ao poder le-
gislativo na primeira sessão da actual ligislatura 
O govírlio imperi.i viu-se forçado a rescindir 
aíJi]OIle contrato ; e aceitando o alvitro proposto 
pela eowmisso de que trata o mesmo releterio, 
nornerda para inventariar os materiaes, avaliar 
a impoitancia das obras realizadas e das que eram 
neee.sarias para sua conclusiio, bem corno enuit.ir 
parecer sobre o melhor meio do levar a effeito 
taos obras, resolveu mandaI -as Continuar por 
adininstraçïio. 

V1ricando-se, porém, pelos orçamentos apre-
sentados pela mesma com missilo, cujo parecer 
consta do anflexo E do ultimo i'elatorio do mi -
nisterio a meu cargo, que o credito votado iiõo 
suificiC'tC para terminação destas obras, inclu-
sive as que se tem de fazer com o abastecimento 
de ogua para o dito estabelecimento, torna-se 
pai' isso necessario uni augmento de credito de 
58 : G987, cuja conceasuio d urgente nio sõ para 
evitar a deterioraço dos trabalhos já realizados. 
mas tambem para attender á c.onstrucçio de novas 
obras. 

Venho, pois, emLnonio  de SuaMagestnde o Im-
perador apresentar-vos a seguinte 

Proposta. 

Art. 1.' Fica concedido ao ministerio dos no-
goc los do Imperio o credito supplonientar de 

0287, afim de occorrer ris desposas com 
as obras do conclusão do novo matadouro que se 
está construindo no curato de Santa Cruz. 

Art. 2.° E' autorizado o ministro e secretario 
de Estado dos negecios da fazenda a fazer as ope-
rações de credito que forem precisas para a rea-
lização destas despesas. 

Art. 3.' Revogam-se as disposições em con-
trario. 

e Paço em 28 de Julho dci879. —Franciseo4la-
ria Sodré Pereira.  

'De.noust'açâo das depsas que se tem feiti com a 
coostrtwç fo do nevo matadouro e das que se terão 
de fazer para ceec1usio desta obra. 

Credito co n cedido 
pela lei a. im,8 
de 25 do Agosto 
de 1873, cri. 
paragrapliu uni- 
co, n. 3 	 .OÔO:OOO5OOO 

Despesas realizadas 
,iteá presente 
dato 	 1.786:8846933 

Saldo 	 13:115067 
Iinportaneias que 

se a(l(iicionarnm ao 
credito 
Couç&s depositadas 

no Timesouro Na-
ciunal para Raran-
tia das obras, nos 
termos da deu-
sul:t 20.' do con-
trato, mas que em 
virtude da resci-
silo do dito con-
trato o emprei-
teiro nuio tem di-
rei toio seu Levan- 
tafliento ......... 	75:t37OO 

Multas descoradas 
ao dito ruliprei- 
teiro ............ 	..: OOOiOOO j 	99: 53700 

Sal doreal nesta data. 	 312: 668767 
Despesas indica-

das pela conimisso 
incumbida de exa-
minar as obras rea-
lizadas e calcular as 
neressarias para sua 
conclusão: 	 - 
Obras a fazer, ma- 

terial fixo e ro- 
dante a forneeor e 
gastos evenivaes. 621:361039 

CanaLizaão d'agua 
tio rio da Prata.. 	30:000000 	87j:36L639 

Credito preciso.. 	 8:6987 
31 directoria da secretaria do Estado dos neo-

cios do Iniperio em 28 do Julho do 1879.— O i-
reetor, Dr. J. 1. de Campos da Costa ti' Medeiros 
e Albuquerque. o 

A' corriinisso de constituicuin. 
l)i, Sr. Darão da Laguna, leiitici1uando que  .,Ao 

póde coutiparecor POF achar-se anojado polo f.l-
kc.iuiento de seu filho.—Ficou o senado inteirado 
e mandou-se desanojar o Sr. senador. 

Autlientica da eleiço de eleitores especiaca 
que s procedeu no dia RI do corrente na p:)ro-
chia de i. S. da Conceição de Prados, eollegio de 
S. João d'El-Rey.—A'commis.ão de Oustitruiçáo. 

restituição destas quantias pende ile decida do 
poder judiriario ; si ciii esverificar, o oatdo rei será de 
13115057 e Deste caso o credito pruciao SOrs de 
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A ILLMA. CÂMARA MUNICIPAL DA CÔRTE. 

O Sr. Correia:—No ultimo discurso que 
nesta 	casa 	proferiu o nobre ministro do ImpOrio, 
disse S. Ex. 	tratando da 	camara municipal da 
côrte: 

Tomando por ponto de partida o emprestimo 
ir de 	4.000:000;5, 	que 	a 	mesma comera pretende 

levantar e cujo projecto está no Senado sujeito ao 
parec

é
er da respectiva commissão, dirá o orador 

que 	uni 	facto real e comprovado que a comam 
municipal de longa data não presta as devidas 
contas, a que era 	obrigada não só pela lei de t.° 
de Outubro de 188, como ultimamente pela lei 
do 181. 

No deeennio de 1868em diante não tem absolu- 
tamente ciuprido esse dever, como era de neces- 
sidade que o 	lizesse, para 	que com a tomada de 
contas 	se polesse conhecer o seu alcance ou de- 
ficit, 	e então justiíirar-se 	urna medida da ordem 
de um empresti!no de 	.00O:OOOOOO. 

Deve, pois, o orador dizer em synthese ao nobre 
senador que ao 	governo e o elIe, corno ministro, 

- 	- failecem os meios para julgar dos fundamentos e 
procedene.ia de semelhante emprestimo. Desde que 
não estão devidamente tomadas as contas, não se 
póde conhecer 	si 	o 	déficit é realmente esse; si a 
quantia pedida é com cifeito precisa para solver as 
dividas de que se diz a remara onerada..  

Motivou isto uma publicação no Cruzeiro, a que 
o presidente da 	cainara 	municipal 	da crLe en- 
tendeu dever responder do modo que se segue 

° Leio nesse jornal : 	que houve hontem um 
pouco agradavel incidente, entre 	mim e o hon- 
rado ministro do Imperio, a proposito da 	decla- 
ração deste—de não ter a camara municipal ha 20 
annos prestado as contas a que é obrigada 	pela 
lei de i8O; e apresso-me em rectificar esse facto. 

Não houve entre mim eS. Ex. nenhum in- 
cidente, 	sinão dizer-lhe eu'que 	me era 	forçoso 
negar com a verdade o que elIe ailirmava; e 
responder-me 	S. 	Ex. 	cavalheirosamento: 	que 
Sim. 

De haver o nobre ministro informado, como 
se sabe, não o POSSO eu, nem poderá alguem, com 
justiça e razão, increpai-o, oitenta a circumstancia 
de ser novo 	nos 	negocios da 	secretaria a seu 
cargo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTÂ :—E é, Que boa des- 
culpa! E' talvez um ignorante... E' boa desculpa. 

O Sn. C0IU1EIÃ:—Esta publicação, em que se 
contesta a afirmativa do nobre ministro do Im -
pero quanto á não prestação de contas da camai-a 
municipal, foi feita no Cruzeiro de hontein, e na 
parte offlcial do Diario Offlciat de hoje encontro a 
seguinte declaração 

Estamos autorizados a declarar que ha evi-
dente equivoco no que diz o Exm. Sr. Dr. Bezerra 
de Menezes, no Cruzeiro de hontem, quanto ao ter 

- 

	

	 dado oExm. Sr. ministro do Imperio resposta 
affii-mativa, com relação á prestação das contas por 
Parto da camaro municipal desta côrte. 

° A's observaçÔes,que fazia o Exm. Sr. Dr. Bezer-
ra de Menezes, asseverando remetter todos os annos 
aquelias contas, e que assim o ia declarar pela mi-
prensa, ou da tribuna da camara dos deputados, 
foi que o Exm. Sr. ministro do lmfierio respon-
deu que estava S. Ex. no direito de fazer o que 

entendesse, si se julgava, como dizia, offendido 
em sua dignidade pessoal. 

« Não pôde, pois ser contestado tudo quanto de 
real e verdadeiro «'eferiu o Exm. Sr. ministro do 
Imperio. no Senado, acerca da fa'ta de prestação 
de contas da camara municipal desta cõrte. o 

O Sn. SILVEIRA DA MOTTA :—E' a contestação 
mais formal que podia fazer. 

O Sn. CORREIA: - Como se vê, trata-se de uma 
questão de facto. O governo assegura que a camara 
municipal da côrte não tem prestado contas: a 
questão foi levantada no Senado, e pela lei1ura 
que acabo de fazer vê-se que ha um ponto que 
carece de ser esclarecido, qual o de saber o ultimo 
auno em que a comera municipalprestou contas. 

Pelos documentos que têm sido presentes ao 
Senado não se pôde verificar este ponto, e para 
que ele tique elucidado a bem da administração 
publica, e possa o Senado providenciar como en-
tender acertado, vou sujeitar á sua approvação o 
seguinte 

Requerimento. 

o Requeiro que, pelo ministerio do Iniperio, se 
peça informação ao governo sobre qual o ultimo 
anno em que prestou contas .a camara municipal 
da côrte . —Manoel Francisco Correia. 

Foi apoiado e posto em discussão. 
O Sn. SILVEIRA DA MOTTÀ :—Peço a palavra. 

Quero dar as explicações. 
O SR. PRESIDENTE :—Fica adiada a discussão. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO DOS NEQOCIOS ESTRANGEIROS. 

Procedendo-se á votação das rubricas do art. 40 

do projecto de lei do orçamento para o exercicio 
de 1879-1880, relativo ás desposas do ministerio 
de estrangeiros, foram approvadas, salvo as emen-
das da outra camara e da commissão ás rubricas 
ns. 1 e 2. 

Foram rejeitadas as emendas da outra camara 
e approvadas as da commissão. 

FoiYapprovada a rubrica n. 3, sendo rejeitada a 
emenda da outra camara, e ficou comprehondida 
a da commissão. 

Foram igualmente approvadas as rubricas ns. 4, 
e 6, salvo as emendas da outra camara, e bem 

assim as emendas. 
Posta a votos a rubrica n. 7, salvo as emendas 

da outra camara e da comrnissiio, foi approv da. 
Foi rejeitada a emenda da outra camara e appro-

vada a da coinmissão. 
Foi igualmente approvada a emenda suppres-

sivn da commissão, dos paragraphos additivosda 
outra camara, e bem assim o paragrapho additivo 
da commissão. 

PENSÃO. 

Foi tambem submettida á votação em 2.a dis-
cussão e approvada para passar á 3,a a proposição 
da camara dos Srs. deputados n. 243, elevando a 
pensão concedida á Baroneza de Taquary. 

A requerimento verbal do Si-. Mendes de Al-
meida foi dispensado o interstieio para a dita 
discussão. 
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MATRICULA DE ESTUDANTES 

Foram igualmente suljmettidas á votação e 
approvadas para passar á 3. a discussão as propo-
siçães da camara dos deputados, do corrente 
anuo 

Ns. 10 e 211, concedendo dispensa aos estu-
dantes Francisco Cesar da Costa Mendes e Luiz 
Duarte Pereira Junior. 

PI1IVILECIO. 

Votou-se e foi approveda, salva a emenda da 
coinmissão, a proposição da mesma ermara n. 236, 
concedendo privilegio a Carlos Agostinho Laper-
rière, por deus anuo:, para fabricar e vender no 
paiz sda artificial e acido sulfurieo. 

Posta a votos a emenda foi rejeitada, e adoptada 
a proposição para passar á 3.' discussão. 

VENCIMENTOS.. 

Foi submeUida á votação e approvada para 
passar á 3.' discussão, a proposição da mesma ca-
mara xi. 235. autorizando o governo a abonar ao 
10 tenente da armada João Chão Pereira Arouca, 
os vencimentos de idioto embarcado, correspon-
dentes ao tempo em que esteve prisioneiro no Pa-
raguay. 

A requerimento verbal do Sr. Vieira da Silva, 
foi dispensado o intersticio para a dita discussão. 

MEIO SOLDO. 

Votou-se e foi approvado o art. 1.' da proposta 
da canaara dos Srs. deputados, a. 2212, mandando 
contar o meio soldo a que tem direito D. Maria do 
Carmo Anclerete Corrêa, da data do tailecimento 
de seu marido o alferes Herculano Joaquim Corrêa. 

Posta a votos a emenda suppressiva do Sr. Leão 
Veilozo ao art. 2.°, foi approvada e adoptada a pro-
posição para passar á 3.' discussão. 

ORÇAMENTO DA MARINHA. 

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da 
marinha, foram sorteados para a deputação que o 
devia receber os Srs. Jtinqueira, Antão e Silveira 
daMotta, e sendo o mesmo senhor introduzido no 
salão com as formalidades do estylo, tomou assento 
na mesa á direita do Sr. presidente. 

Entrou em L' discussão o art. 50  do projecto 
(lo lei do orçamento para o exercido do 1879-1880, 
relativo ás despesas do ministerio da marinha. 

O Sr. Correia: - O nobre ministro da 
marinha sabe que de nenhuma fôrma me aparta-
rei na presente discussão da que com S. Ex. tra-
vei, quando aqui velu tratar da lei de fixação dos 
forças de mar. Nem eu, nem qualquer outro se-
nador da remos motivo para S. Ex. ...atirar-se quei-
xoso desta casa (apoiados). 

O -Sn. LEITÃO DA CUNHA: —E' nosso conhecido 
velho, deixou boas recordações. 

O Sa. CORREIA:- Tanto mais quanto folgo de 
declarar que, excepção feita da expedição que o 
nobre ministro pretende enviar aos mares da 
China, e com a qual já me occupei na discussão 
do fixação das forças de mar, não tenho de dirigir 
censura a nenhum acto do nobre ministro que te-
nua chegado ao meu conhecimento. 

Pelo contrario tenho de louvar a S. Ex. por ter 
revogado, conformo prometteu ao Senado, um aviso 
de seu antecessor, derogatorio de disposições do 
regulamento da Escola de marinha; o que sujeitou 
S. Ex. a urna censura na cainara dos deputa !os 
por parte de um itlu.stre representante da pro-
vincia do Amazonas, que disse ter o honrado mi-
nistro assim procedido em atienção ao Senado. 

O nobre ministro tomou essa deliberação porque 
a julgou justa, porque reputou atendiveis as con-
siderações que foram feitas no Senado. Mas, si ti-
vesse podido entrar na sua deliberação o senti -
mento a que foi attribuido, a nós não caberia 
exprobral-o. 

À viagem de instrucção aos guardas-marinha, 
necessidade a que, como mais de uma vez tenho 
declarado nesta casa, o governo deve prestar toda 
attenção, toma desta vez proporçõe de apparato, 
que não sei si as circumstancias financeiras justi-
ficam. O nobre ministro de estrangeiros disse 
que o seu collega, que agora se acha presente, 
pretendia que a viagem de instrucção que devem 
fazer os guardas-marinha se effectuasse no cor-
rente anno de modo que facilite a ida do nosso 
enviado á China tara celebração de um tratado 
com o governo daqueile imperio. O ponto que 
S. Ex. o Sr. ministro de estrangeiros deixou ob-
scuro foi relativo ao numero de enviados brazi-
loiros que tem de desempenhar Ossa missão. 

O Sa. BARÃO DE COTEGIPE :—São deus. 
O Sn. CORREIA:—Diz em seu aparte o nobre 

senador que são dous. Já que não pude a esse 
respeito obter informações do nobre ministro de 
estrangeiros, espero que as preste o nobre minis-
tro da marinha. 

Estimarei tombem que o nobre ministro possa 
informar ao Senado acerca da despesa que por 
sua repartição se tem de fazer com a viagem de 
um navio aos mares da China. 

Sabemos que pelo ministerio de estrangeiros a 
missão tem de custar 10:000 pelo pedido de 
credito extraordinai'io que o governo acaba de 
fazer. 

Mas esse credito representa sómonte parte da 
despesa. Para julgarmos com toda a segurança do 
acerto da deliberr.ção do governo, a essa despesa 
se deve addicionar a da viagem do navio, que tem 
de ir aos mares da China. 

Esporo tambem que o nobre ministro nos informe 
si, negado o credito solicitado pelo seu honrado 
coilega, ainda a viagem de irstrucçiio se fará pela 
fórnia que nesta casa indicou o nobre ministro de 
estrangeiros ; si em todo o caso o navio da nossa 
esquadra, em que se tem de effectuar a viagem de 
instrucção, irá aos mares da China. 

Creio que para as despesas que têm de ser feitas 
pelo ministerio da marinha não ha necessidade do 
credito extroordinario. 

O SI(. MINISTRO DA MARINHA : - Não, senhor. 
O Sn. CORREIA : -Portanto, razão tenho para 

inquerir si, negado o credito solicitado pelo 
ministro dos negocios estrangeiros, ainda o nobre 
ministro insistirá na idéa de mandar um navio de 
guerra á China, ou si nesse caso determinará que 
a viagem de instrucção se faça em condições menos 
dispendiosas. 

Julgo que o nobre ministro em nenhum caso 
deve dispensar a viagem de instrucção, de modo 
que se consiga o fim para que elIa foi determinada, 
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—a habilitação pratica dos jovens olflciaes da ar-
mada; mas S, Ex. sabe melhor do que eu que se 
póde conseguir esse resuLado não se apartando o 
governo, quando não é pfospera a situação finan-
ceira, do procedimento que tem tido em auaIoas 
circumstaneias. 

Quando occupei-me com esta materia na dis-
cussão da fixação de forças de mar levado pela no-
ticia de que não iria é China sómento um navio. 
porém tres, manifestei apprebenses pelo risco 
possivel de algum desses navios em tão demorada 
e arriscada viagem, fazendo os mais ardentes votos 
para que todos voltassem a salvamento. 

Ainda limitada a viagem a uni só navio, estou 
certo de que, na caso de ser ella absolutamente 
indispensavel, apesar da necessidade de creditos 
extraordinários para realizar uma medida que pôde 
ser por outra fôrma realizada, o nobre minis-
tro dará as precisas in3truoçes para que a via-
gani se faça no tempo mais favoravel. 

Essa proxiina e não sei si inevitavel viagem de 
um na rio de nossa esquadra aos mares da China 
leva naturalmente meu espirito para a que ultima-
mente fez a corveta Bahiana, afim de lembrar ao 
nobre ministro a promessa de que não retardaria a 
publiccção do relatorio que lhe devia ser apresen-
tado pelo rommandante. 

O nobre ministro deu-me a lisongeira informa-
ção de que tanto o lilustre commandante como a 
offleieidade e a tripolação da corveta Bahiana lia-
viam galhardamente cumprido o sou dever, e de-
clarou que não se demoraria em dar conhe&-
mente ao paiz das particularidades dessa viagem; 
mas não encontrei entre os anuexos do relatorio 
apresentado pelo nobre ministro esse documento, 
e é por isso que recordo a S. Ex. o que aqui nos 
disse, certo de que, logo que seja possivel, S. Ex. 
o mandará publicar no Daario Officiai. 

O nobre ministro, a pedido de seu coliega o Sr. 
ministro da agricultura, encarregou uma com -
missão de officiaes de marinha de examinar o porto 
do Maranhão afim de se verificar si podem sem 
risco tocar aM os vapores da contratada navegação 
outro Ncw-York e esta cidade do Rio de Janeiro. 
Noticias dadas Pela imprensa dizem que o chefe 
desta conimissão declarou que lia possibilidade. 

O SR. SILVEIRA DA M0T'rA :—Telegraphou. 

O Sn. MINISTRO DAMARINSIA :- Não lia nenhuma 
communicação ao governo nem lelegraphica nem 
por offlcio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA :—Não communicou 
ao governo, mas telegraphou. 

O Sn. CORREIA :—Estou corto de que, si a com-
municação fosse feita ao nobre ministro da agri-
cultura, deita já estaria informado o nobre ministro 
da marinha; por conseguinte, considero ainda 
não terminado o exame da commissão. 

O SR. MINISTRO DA MARINIIA— PõdO ser que es-
teja terminado, mas não ha communicação alguma. 

O Sn. SILVEIRA DA MOTTA: - Este negocio não 
corre pelo ministerio da marinha. 

O SR. CORREIA :—A commissão foi nomeada pelo 
ininisterio da marinha e o nobre ministro da 
agricultura declarou aqui que eia foi inteiramente 
da ecolha do nobre ministro que deu as instruc-
çães. Entretanto, algum trabalho já deve ter sido 
remettido ao nobre ministro. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: - Não senhor; 
depois que chegou lá a comlnissão não tive con-
niunicação alguma. 

O Sn. Connsi :—Pois então rogo ao nobre mi-
nistro que, logo que tiver conhecimento da opi-
nião da commissào, não se demore em dar delia 
conhecimento ao paiz, porquanto não podemos ver 
sem estranheza que uma lei que foi ultirnamente 
proinulada esteja suspensa por deliberação do 
goverio. 

A camara dos deputados votou uma resolução 
approvando o contrato com a clausula de tocarem 
os vapores no porto do Maranhão. A lei foi assim 
promulgada, e não podiamos esperar que depois 
do governo ter aconselbdo á corda que sanecio-
nasse a lei, elIa fosse suspensa sem se ter recor-
rido á uniea autoridade competente, a assembida 
geral. 

Estou persuadido de que o nobre ministro lamenta 
como eu o facto de ter sido votada, sauccionada o 
promulgada uma lei sómente para não ser cuni-
prida, sem ao menos um acto, dependente de 
bili de indemnidade, praticado ostensivamente pelo 
governo. Sem embargo da iei,manda-se continuar 
o serviço como 

1
era antes deila e as cousas vão 

indo.. .vão indo... 
O SR. JUNQUEIRA:— Isto é com o ministro da 

agricultura. 
O Sn. CxnskNsXo DE SINIMBÚ (presidente do con-

selho) (entrando no recinto) :- Aqui está alie. Sus-
pendeu-se a execução da lei, porque o serviço 
dependia do exame a que se mandou proceder. 

O SR. CORREIA :- A lei autoriza a que assim se 
proceda? 

O Sn. SILVEIRA DA MOTTA:- Apoiado. 
O SR. CANSANSO DE SINIMBÚ (presidente do con-

selho) : - Era uma questão de facto. 
O Sn. CORREIA: —A lei não tornou dependente 

a sua execução de exame algum. O governo podia 
mandar fazer aqueile exame ; o que não podia era 
tirar pretexto desta sua resolução para suspender 
e annullar de facto uma lei que o mesmo governo 
havia aconselhado á corda que sanecionasse. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA : - Sem duvida. 
O Sn. TEIXEIRA JUNI0R : - Esta é que é a questão. 
O SR 

I- 
SILVEIRA DA MOTTA: - Isto á o que o go-

verno não podia fazer. 
O SR. CANSANSZO DE SIIÇIMBá (presidente do con-

selho):— Foi para servir melhor os interesses pu-
blicos. 

O Sn. SILVEIRA DA MOTTA : -Para servil-os 
melhor mandasse fazer quantos exames quizessc, 
mas sem suspender a execução da lei. 

O SR. COLmEIA :—Sr. presidente, pedirei algumas 
informações ao nobre ministro suggeridas pela 
leitura que era obrigado a fazer de seu relatorio. 

O nobre ministro propõe a extineção do actual 
Conselho Naval. A nobre eoinmissio do Senado 
não concorda. 

Eu careço de esclarecimentos para me delibe-
rar a aceliar ou não a opinião do nobre ministro. 

S. Ex. concorda com a eommissão em que o 
serviço que presta o Conselho Naval é necessario, 
tanto que exprime-se assim: 

« Sem contestar que o nosso Conselho Naval 
tenha prestado auxilies á administração, e ainda 
mais julgando inconveniente prescindir delles, 
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aprecio, entretanto, as condições de sua existencia 
na presença das nossas aeluaes circumtaneias ti- 
nane1as, 	chego a 	 fie 	s L15 
incuniheneias podem ser satisfeitas, na mesma es-
cala e iniortaneia ,,r' qt'e estio sendo teseop-
nliadas, supprimindo-se mais urna verba de des-
pesa no oi eamento da rn:rinIia. 

Ora, desde que o nobre iuinLtro inc convença 
de que procede a censura que faz a todos os seus 
antecessores, (.1 tio manti 'eram urna despesa abso-
lutamente isiutil, pois que o sei viço que presta O 

Conselho Naval póue ser prestado da mesma férina, 
sem que haja necessidade dessa verba na lei do 
orçalilento, eu me acartarei, embora com pezar, do 
parecer da eonunissao cio Senado, não desejando 
votar por nenlmum despesa dispensavei. 

O nobre ministro sustenta formalinento que as 
inciinibeimt.ias do Conselho Naval podem ser satis-
moitas na mesma escala e imrportaneia em que estão 
sendo desempenhadas, supprim indo- se a dos-
pesa. 

O Sim. MINISMO DA MAPUNJIA :— Organizando-se 
outro conselho. 

O Sim. ConcuciA :—. . .e indica o modo por que 
isto se pôde conseguir ; diz: 

Trata-se apenas de organizar um conselho 
naval com fu nccioiiarios da repartição já devida-
ilidnte retribuidos pelos empregos que exercem, 
sem clircilo, portanto, a qualquer outra gratificaçüu; 
habilitados porém a conservar as tradições do 
eonelho, e a eoii tinuar os seus serviços na fórma 
tio respectivo rcgula.ncnto. 

Ora, eis aqui o ponto que o nobre ministro no 
pôde doixar de desenvolver, desde que a illustva-
da conirnisso de orçamento do Senado, em que lia 
pessoas que têm hahiiitaçs espi'eiaes no que diz 
respeito ao serviço da marinha, não concorda com 
S. Ex. 

O nobre ministro conhece perfeitamente e terá 
meditado sobre o trabalho da ewnmníssiio do Sena-
do ; e, a ter de contrarial-o, o fará seguramente 
com argumentos valiosos. 

Julgo, porém, dever recordar o que, em seus 
relatorios, disseram síbre este assumpto os ante-
cessores do nobre ninisLro. 

O Sr. Jotqfliín José flodi-igue Torres, depois 
Visconde de Iiaboraliy, diz no relatorio ile 1834: 

Na Inglaterra, vós o sabeis, desde o reinado 
de Carlos 1, a direcção supicina da marinha é con-
fada a um conselho de sete menibro, Ire dos 
quaes so omoices da armada, Ires outros offleiaes 
ei vis, e O selimo, que é opresidente, pôde,  perten-
cer a urna OU a outra destas duas classes. E a este 
svstenic', que em verdade udo apresenta a seduetora 
iãda da inaima simplicitiadc, deve a Grã-Bretanha 
em pano -a superioridade, que (em o seu paviihiio 
exercido sobre os mares do glob. 

A Franca, bem que no copiasse fielmente Ja 
Inglaterra essa instituiçilo, creon comtudo em 1825 
uns conselho do almirantado, cujas funeçiles, 
posto que meramente consultivas, são todavia umui 
extensa., e importantes: e o conselho do almni - 
rantmnlo lImo temi prestado relevantes serviços na 
orgonizcmçdo e aperfeiçoamento da marinha frani-
ceza. 

« No meu entender é um semelhante svstema 
que convem adoptar para a nossa niarintma militar. 
E' sd ticile que podem encanar regras constantes 
dictadas pelos cociliecirnentos profissionses, e pra-
tica esclarecida dos negocios da repartição : d só 

elIe que pôdo pôr esta importantissima parte da 
administração publica a ab:igo de caprichos e vim-
c-ill. ç ....ó lie em fico  que flOs ,ni- paupmmr a 

1 perda real de forças, que resulta de nuovinmcnio 
eomirjnieads em sentidos contrarios ao meca-
nismo do governo pelos diffreates ministros, que 
de continuo suecedem n&le. 

Em 1sci, diz o mesmo Sr. Rodrigues Torres: 
Por mais do urna vez tenho ponderado ao 

corpo legislativo quão nociva é a falta de perse-
veranra e uniformidade nos idanos o vistas admi- - 
nistrativas dos difYcrentes ministros, que de con-
tinuo se suecI!dcm na repartição da marinha ; falta 
iue tanto mais mcvi Lavei parece, quando se ai tende 
aos diversos e variados objectos que compre-
honde este niiitisierio o que exigem Conhecimentos 
tão extensos e multiplicados, (IUC (luasi impos-
sivol é que um homem séa tudo satista- i, veja tudo 
Por seus proprios olhos, e não seja iltudido mui-
tas vezes por informações inexactas ou capciosas. 
onhintio, pois, a pensar que a repartição da ma-

rinha tem necessidade do um conselho coavenien-
tmente organizado, d'onde encanem ledas as dcci-
sões o ordens, com nome todavia do ministro respe-
clivo, que devia ter voto prepondemante. Além 
destas funcções deliberativas, deveriam os conse-
lbeios visitar a [tornada niente os nossos osiabe-
iecimcntos mmavaes, para examinar tudo quanto é 
relativo ao serviço delios. 

E' só de um semelhante systema q no, no meu 
entender, podemis emaaar regras Constantes (jtj - 
pelos conhecimentos prolissionses e pratica esc1-
recida dos uogocios: é só elie que pôde pôr esSa 
import:mtissimna parte da administração publica a 
abrigo do caprichos e vueillações. 

Em 185, disse o Sr. Holianda Cava lcanti,depois 
Visconde de Albuquerque,  

A oxperiencia nos vai mostrando a necessidade 
de iam conselho especial, da naturozq tio antigo 
conselho do almirantado, para sup.nimitender as 
diversas estações da repartição da marinha auxi-
liando a marcha da aLrninislraçiio; habilitando 
esta com as informações e consultas :iprpniadas, 
sobre todos os trabalhos passados e presentes, e 
que sirvam para remover inconvenicuLoç jiam-a o 
luimiro e ineliurar ci pratica, e para tiue semelhante 
conelhio especial possa preeacliei' todis as ottri-
buições nos julgamentos pc:tenceut.es antiga-
mente ao conselho do almirantado, que fortim 
adjudic:das ao Conselho Supreimio Mililar, telo 
alvará de cruação deste, em o -L.° de Abril de 
(81)8. 

Em 1853 disse o Sr. conselheiro Zacarias: 

Conselho NaVal.— Não figura ainda esta insti-
tuição entro as que possue a nossa marinha, e 
todavia ningmcem ha que lhe conteste as v:.ntngens, 
a mies têm sido reconhecidas em seus relatorios 
como uee,ssidade indecIina'el por mais de um dos 
meus antecessores. As razões, que persuadem a 
ndupção de tal conselho, mio tio evidentes e de to-
dos coiclmecida, que escusado é referir miudaicen-
te. Sendo bastante,para dar-lhe assomIticuento, 
trazer ã lembrança : 1 . que esse, conselho, conve-
flienteisienle organizamlo,pode Servir conto uni ponto 
do apoio, para se tractsmittirem as tradições da ma-
rinha de guerra, e instar-se pela realizaçiio de 
p'anos, e imme.11iorapiienlos, que ora si perdem, ou 
fluctuam incertos na absoluta deLJeuddllcia das vi-

i cimsihuds da politiea, o das idéas que dias fazem. 
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subir ao poder: 2.0  que os escla reei nieiitos,qne hoje 
se chiem com infinitos rodeios, e muitas vezes iru-
completos, sero dados com prompUdo ao minis-
tro por certo numero de homens prolissior!aes, que 
em torno delie se grupein, e cada uru dos qunes 
esteja no caso do Otnittir sobre as medida, do que 
se tratar, um juizo tanto mais segura e reilecti-
dauiente dado, quanto é constante que pócio ah 
mesmo ser immedirctamente contrariado colil razões 
mais fortes: 3•0 que é mais consentaneu ris for-
mulas e ino1e de regimnen representativo ter o 
ministro uni conselho, a queni ouça nos objectos, 
que pertencem á direcçiio superior da marinha, 
do que decidir os mais graves negocios sm obri-
gaçao de ouvir a voz do saber pratico e da uxpe 
ricucia : ..° finalmente, que a parte, que por moio 
do conselho, vem a ter os offleiaes do ujarin lia nas 
ordens piineipaes relativas ri força naval, eleva-os 
aos seus proprios olhos, e dá-lhes urna tal consi-
derao, que iienhbm offlcial da armada, digno 
desse nome, deixará de sentir-se estimulado a lia-
hililar-se com estudos e a proceder de modo que 
possa uro dia merecer, na carreira que signe, ser 
incumbido cio tão importantes funcções. 

Este util instrumento do adrninistraço, cuja 
urgente necessidade é de ha tanto tempo reconhe-
cida, parece todavia que convem ser talhado me-
nos pelo molde do almiraiflado inglez, e do al
mirantado portuguez, regulado pelo alvará de 26 
de Outubro de 1796, um e outro composto do rua-. 
neira a ter cada membro do conselho voloda moes-
mc natureza que o respectivo presidente, do que 
pelo do almirartisdo fi-ancoz,o qual foi organizado 
pelo decreto de 9 de Junho do anno proximo pro-
leI-ito, onde se tia como regra—que o ministro, 
uni co rcSJIOUSaVCl, flO t jámais obrigado a seguir o 
parecer do conselho, - procurando-se ass mi um 
meio ternl() entra um ministro da marinha, que 
quer tudo fazer e uni ministro que nada póde 
fazer. 

E o modo de doLar-se quanto antes a marinha 
de tio util instituição, creio que seria autorizar o 
corpo legislativo ao governo á cieal.a por um 
decreto, sujeitando-a depois em uni prazo mar-
cado, que deverá ser razoavel para haver tempo 
de consultar-se a experiencia, á sua dsliiiitiva 
approvaço. 

Em 184, disse o Sr. conselheiro Paraichos 
hoje ViSCOIrdO do Rio Branco 

Conselho NavaL—A necessidade rio Lradsplan-
lar para o nosso paiz a instituição que com este 
nome, ou o do almirantado, existe em outros, 
demonstrada por todos os homens prolissionaes, 
é reconhecida por todos os cidadãos que tm di-
rigido a repartição da lIlariuba. 

As condições sob as quacs pdde ser esta bole-
eMa entre nós a instituictijo de que gozam a Gri-
Bretaiihca, a França e outras potducias iiiaritimas 
que nos ofrerecem modelos, eis a difdculdade em 
cuja solução se têm dividido as opiuiis. 

Creio, porém, que hoje todos concordam na 
conveniencia de adoptar-se uma decisão, qualquer 
que seja, reaIiz,ndo-se tão util creaçiio, ou sohro 
a base larga, o como carater elevado de uni ai-
iiiiranlado, 011 HOS condições de uru corpo siuiples-
mente consultivo o auxiliar, ou linafinente, por  
alguma combinação razoavel de um e outro des-
tes dons systernas. 

O Conselho Naval é uma urgente necessidade 
para a fiscalisaçiio da valiosa sonirna que o Estado  

dispondo annualnienin com a Repartiçio de ma-
1 ]li, ; para a actividade, ordem e disciplina rio 
serviço naval ; para os melhoramentos munimos, 
que toiLas as i)rovincis reclamam ; finalmente, 
pura que a armaria imperial seja um dia Itio ros-
peitavel quanto o exigem a vasta cxtensho de nosso 
territorio e o papel que o Iniperio é destinado a 
representar na Arnerica Meridional.. 

Em 185, disse ainda o Sr. Paranhos; 

• A organização do serviço superior e central do 
miii istei-lo da marinha á evidentemente det-i inosa, 
e creio que não tem eïernplo digno do ser inci-
tado. Sri:' reforma é, pois. unia necessidade, para 
cuja satisfação conviria que o governo fosso auto-
i-izado ao mesmo tempo que deerelassois a tão 
esperada creaçilo do Conselho Naval. 

• A expei- iencia que tenho podido adquirir for-
talece a convicção que vos ucanifeslei relativa- 
mente á necessidade de um conselho de prolissio- 
naes, capaz de auxiliar o niinislre nas especiali-
dades do serviço naval e militar, e de ser ao 
mesmo Éericpo um elemento conseu varlor das 
lições da exporiencia e das iniciativas salutares, 
que muitas vezes são desLi-uirlas, se inutilisaru ou 
perdem pela instabilidade dos muiuisterios. 

A necessidade dessee anxilar á reat, e tão selisivel 
tine forçoso tem sido prorurar-Ibe algain remnedio, 
ainda que provisorio e iiiCoi:leto, come o por-
nijhtem :,s faculdades cio lln(ler eXeCutivo. 

Enc 1856, disse o Sr. eonselhieimo Wandarley, 
hoje Barão do Cotegipo: 

1>cude da cantara vitalicia uni projecto crean-
do um Conselho Nasal ; o qIiHJ, com pequenas 
imiodiíicacs, preencherá unia lacuna sentida por
todas as administrações de marinha. 

Em 1857, disse o Sr. conselheiro Saraiva 
A necessidade que tinha do inteirar-rue dos 

vicies da nossa actual organizarão > superior da ma- 
rinha, para estudar e conhecer bonn o modo mais 
conveniente e pratico de desenvolver e fortificar 
a ticçilo do minisbrio a meti cargo, por meio da re- 
forma da Secretaria o Quarlel-General, que devo 
harcuronisar-so coci] a do Conselho Navr:l, justifica-
uro lleríeitlflleflte, p0]' haver demorado a reali- 
zação do pensrLluento, ecuinenteunemite mil. da croa - 
ção de uru centro e:mancnte e Iwulitoso rio 
tcadiç?ie.s importantes, (1110  encete, no direi ainda, 
o estudo e a soluçio das grandes tjiiesiiies que se 
prendem no desenvolvimento de nossa marinha de 
nu,rr:', porém a discriminação e uoguiaLiz'ição 
dos tu iii til 1 irados e variados serviços navaes, base 
de uniu rulirrinistração proveitosa e ocoitomica. 

Em 18131, disse o Sr. conselheiro .ioaquiuu José  
Ignaciu. depois Visconde de Inhuiinrnu, ollicial do 
marinha dos uliais distiuretos 

O Comi suhlio Naval continún ri cui-respoiider ás 
vistas que deterruina rum a sua creaçilo. 

Na esclarecida cooperação de tão prestimoso 
auiliar depara a administuaçulo supeilir da tuari- 
nlua, além de-  um precioso manancial de boas 
tradições, o no nienos importante couduise de 
opiniões forunadcus ItOlci expeciencia, e illustratlas 
pelo saber, que lhe sio seguros guias na iniciativa 
de melid:s saltitares. 

Em 1865, disse o Sr. conselheiro Pinto Lima: 
Gvnsel!w Naval. - Instituição nova e aieoas 

implantada no nosso paiz, tem todavia esta ilius-
trnida ecirporucrão prestado, e continuará a prestar, 
bons serviços á marinha, uru elucidação das 
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der o nobre ministro ser inonvdniente reuiiil-o 
ao de flotilha. 

Portanto, em relação a este assumpto, deve Orar 
satife to o nobre setiador pela provineia de Mattu 
Grosso. 

Sobre a Escola de marinha, devo declarar iti 
a commissio não concordou com a emenda vinda 
da eninara dos deputados, que altiorizava o go-
verno a fizer operações de credito aiim de realizar 
a acquisio de um ediflcio para co1locao da Es-
cola de nutri icha. 

Paru-nos, Sr. presidente, nfiõ ser neressaria 
semelhante auLiriz:io par Tina operaçio  de ci'e-
iito iIe'tinnd;i a serviço deso natureza ; eni I.-  
logar porque, à vista das inlrniaçes que tinha 
a comrnissfio, o estado da fragata Coiistitu-irtlo no 
tal que iio possa servir ainda d iran te 1 ou 
annos, para noite continuar a Escola de marinha 
em . logar porque mesmo a mrinha tem cdi-
ficios que tom [)-queria despesa servem perfei:a-
menle para a mencionada escola. 

Entre elies ritarei o quartel, na rua de Bra-
gança, da companhia de menores aprendizes, 
a qual vai ser extincla. Nesse edilicio lia arcoru-
niudnes nielhores tio que as do editielo cm que 
se acha o Coliegio Naval. 

No receio que se di, iam sinistro na fragata 
Conettui4o que a faça inosl)era(l  mente ir a pique. 
Sei que lia pOUcOS dias, coriio disse o nobre sewt-
dor por Matto Grosso, o transporte Lt'opuWiaa foi 
ao fiando ; mas esse areidente se deia porque 
aqueile navio estava muito arruinado, ora de ferro 
o tinha as chapas inteiramente estragadas. Outro 
tanto niio se pôde dar com a fttigata, que no está 
10 arruinaria CililO àquellP transporto, e que ;tlóin 
disso ó de madeira: quando coiiseçasse a lazer agua, 
daria tempo no s pala vedal-a nos comparti-
mentos cio navio, como para evitar que se submer- 
g 	 n ise com o pessoal e uite 	 m rial que esti neila e- 
Ijarcatio. 

Limito-me, Si'. presidente, a estas oxplicaçes. 
Si o Senado entender que deverei sei conservadas 
as esiils de geometria dos ;irsenaes, aesini como 
o nobre ministro, eu não lerei duvida, corei os 
meus eolegas da oominisso, em concordar com os 
desejos do Senado, e Mó apresentar uma enietitia, 
porque, repito, a corninissto procurou apenas aio 
meio i'rtno entro as emendas adoptadas pela ca-
mela d'is deputados e as disposições já existentes. 

No ora possivel desfazei' tudo quanto a caneara 
fez, e icem tambeiii aceitam' ; procuramos, pois, o 
meio termo. 

O Sr Mendes de Alnieid : - Sr, 
presidente, nuo pretendo demorar n oito o nobre 
ministro, pedindo a palavra para solicitar algumas 
informações sobre este oranie.nto. 

Eainiriei o relatorio do mintoressor do nobre mi-
nistro, assim corno o que 8. Ex. liubUcou ; e não 
vi que dissessem uma palavra a respeito do dique 
do MarauliLio. 

Fiquei triste, porque sempre esperava que o no-
bre mitiitro em seu relatorio externasse seu pen-
sarnento sobre aquellu assumpto, que me parece 
muito importti;ilc. 

No relatorio da swi repartição da primeira sessão 
do Í877, o respectivo ininisli'o declarou que os di-
ques do Rio de Janeiro, apezar de prestarem bons 
serviços a navegação tanto de guerra corno mer-
cante, no impediam que se eonstricisscm outros 
cm pontos do Irnperie que fossem adaptados; e 

V* iv  

= Cambem declarou que tinha eia consideração o 
dique coo iea do a construir aio Me rautitio desde 
1858. E' corto que ti mesitio ministro tambeni as-
segu lua que ainda não p011 ia dar uma (iCClSi) ii 
respeito da c.intinuaçiio dessa obra no lioliti des 
Mtrcós, porquanto, tinha apparecitio diversidade 
de pareceres, Sustenta udo uns a cunveniencia de 
manter e continuai' o dique nesse lo 'ai', cri masrrm 
em ponto fri mi LOiro, e outros ainda no 1)01110 do 
II q ii v, que, a 111,'U er, era e t o por to mais coa-
Vemticflte lura esse estahe]ecimenti, 

't'ti1ilç; o mesmo ministro, Si. presidente, ma-
nifestado em seu relatorio que, si não se liodesse 
fa!er LLIL1 dique in Maianhão, se trataria de coa-
stru 1-o em porto de outra 1rovinca do norte, 
meus dignos eot loras seriailirres do Mur'anliio di - 
culi uaiii esta q uest o aqui, e nu 1 ir tu iei arLe 1Ó ei 

i cites, inipuenrindo o alv i ti'e lembrado pelo neini - 
tro. por onde se mostrou a i000nveniencia iÂe 
aluiu dou ar lqiii-llc porto eiri pie as ana CL- s ci'cseem 
to alto, e que é sem duvida alume local prefe-

- rtvcl pira eoristrucio de um dique .a qualquer 
outro do Iruiperio 

Ora, Sr. presideiite, o nobre ministro nu-LU'IL 
nada tlisse a este respeito, e jn' 1550 cicio que o 
projecto do dique no licito do .íaraiile o fiou em 
inteiro esq eec incuto e lia de ter rui' consegui aí 
peiica mui pesaria cm cima. 

O Sm. amirs'riao o.i MnrNIi,i : - 	; u tinha tido 
lampo de pensar em ii.iilo. 

• 1) Sii. MENDIaS Dia ALMEIDA ;—Desde que o iahr' 
ministro pelisrtsso em diques, havia de trela r ou 
de Mai'.utião, iubi'a Já em eefleÇo; porue, afói-a os 
da côrte, era o que naturalmente devia despertar 

1 a atten'go do governo pela guarde quantidade de 
cantaria o outros uuietiu'iaes que se mandou buscar 
na iurope, mivakiiaee que pesam alguma cousa 
no '1' tiesou rr pelos ilispendios feitos, e qu wro 
pridern ser auliaredonadus. E' este o primeiro Ponto... 

O Si. MIM5'L'Iiii DA CLiIILNIIA : - Prcruetto tom?r 
em tida a roicsicleraçio. 

O Sri. MEXDES Ou 	LalioDX—. . , (ti) que (i 
quizera Liii tai' e sai ia o nobre iii inistro que, cru 
eonseil um neiru disso, se itaau d:ram 	Maranhão 
muitas eoinnuiSu-;es laica i)c1lIlLiflii' - estado de 
pjrto li Suas prop01,1OSpira tire. i q :l:il;IUOT 
vaso, ainda de rriór calado. 

iJ
tJLna, a ultima, frui 

em 1875, encarregando-se-se.'fla o 1.0 	An- 
tonio .losô Leite Lobo, eiigeiaheii'o hvdimiulico con-
ecítiL,miF, discipulo do celebre engenheiro ingloz 
llawhshaw, que já tinha vindo antes fazer exame 
aios portos do Brurzil, cru que foi contemplado o io 
Mrrrauutião. 

Xote-"e que esse oflieial de marinha, julgado 
muito corri potente para fazer sondagens nos portos, 
apresentou uni trabalho rutagnhlico das explora/s 
que fez naquelte horto. 

O ".11 relatorio, que vem anuexo ao primeiro 
relatorio rlc 1877, COfltii11 diflerentes tabeltris, e ria 
priuneima se N'è que o porto do Mtrraiiliào naqueLa 
época tinha fundo superior à 12 metros, pois qne 
liii troo Lo cha inado do Poço lumiviir in . 	isto , 
quasi setenta palmes de PfOl'Ulidid;utl('. Foram esta, 
sondmrg'e:us trnindCS desde ri ponto do diqn.e das 
Mercês até ii fortaleza lo Sirntur Antonio, oti 
Poeta .i'Arêa. 

1) local do Poço, irol' o LiliuS eh ein,rl. I'ruudv ,iÍO, 
é o grande fundeadouro dos raór'--
lado. 
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Álti havia 	in 1875 grande profundidide, em à directoria de moa caiupanhia do vapores que 
:,tirnlua fuiiilo 	uflicieate e bom, porque é do areia, navgain para os portos do noite ? ! . . . Fititie isto 
I oiguin 1"1e, onde com toda a se-urna podom aqui eouisignido ; assim como que eu peco ao fl(iI)ie 

corar 	os 	uiais 	a1Liusos 	'navios ; 	O rir ('seentO ministro que maiide tirar noma ccpiri (te-ma Labeila 
—aIii,dentro do porto commerciai, aI-é pode fazei -o e a remetia ao seu coilega da agriculturadizendo- 
o famoso Liathen, porque 1cm perto tio 70 pai- lhe a importancia rue e!la 	merece Pela profhien- 
:oos de woumnítiai1e. eia e simirericlade do autor, porquaiik assn estou 

O que. venho dizer, Sr. 	presidente, está consi- persuadido, e torno a S. Ex. por padrinho do ne 
prolo na tabelra o. 1 que tenho aqui presente, e gocio, que o nobre ministro da agriuniLara com- 

produzirei 	fl') meu disenru, p-ira que fluo 	fique pvelwnderé 	une] bar e mais 	depressa que 	não 
n'mais no escuro. Linha razão e que nós é que a possuamos toda in- 

Eis a tr,beiio, 	da qual 	só me 	aproveitarei do Leira. 
parto concernente 	i profundidade a extensão do Eu li, 	Sr. 	presidente. um aviso do ministerio 
rimal elo 	um tu do Maranhuo, r1ede o anulo do di- da marinha, de 4876, em que se iceornmnenda aos 

o que m]miMeecs é Ponta d'Areia (fortaleza de Santo offleiaes que dirigem viagens de instrurço para 
Antonio) ('ê): os alu mnos da marinha, aproveitem o pessoal que 

esteja mais adnptudo para a profissão do praticos 
(DAGENS 0111RESPOZDENTE5 A OBSRVAÇAO DAS AL o aviso de 8 de Marro de 4876, sob o n. 19 
TURAS BAS MARES EÂS SECÇUF.S  DO CkNAI. ENTR1S O que dá providencias para a or"auizaç.o da prati- DIQUE DAS MERCE' E A PONTA D'AIiEIA. cagem nacional. Este aviso ó niuito bem entendido 

iO.° dia der Inc.— Segunda-feira, & do Setembro de e neile se mecomnienda 	muitos portos do Impero 

1816.— Prc!a-mar um dia depois da ina cheia. jua necessitam d'sses auxiliares. amam que esteja 
ijicluido, note-se, o do 1tirvanhmio, 	signal evidente 
de que era muito iOni porto, e niio tnha as ditfi- 

Proíun'i'mde 	do l)si'noçiío dos cuidados que aqui, em seu detrimento, ie hrvan- 
Pontos van eu- turma. 

ia1ui'cza ja correspon- O Sim. NUNES GoNçALvia' :- Apoiado. 
- - do fundo. dcncia 	foram O Sn. MENDEs DE ALMEIDA:—Mas direi oora ao 

- etro i,eiitinie- tiradas as soa- nobre rniniLi'o que estou muito de accôrJo 	com 
tros. rias, as redo'1ius que miral)ou do fazer o 	nobre senador 

pci' M 	tio 	e1'sbO, 	&, 	Ue. ii 	50 	i... 	...ete 
viagens de longo curso para a Europa, 	para os 

05 Areia ..... Em frente ao mares da Africa, e para os mares do extremo da .. 
dique. Asia Oriental, o se attenda, sobretudo, ao immenso 

7 oo litoral 	rio Brazil que, púde-so dizer, não tem sido 
7 31 Eitro 	estas 2 couveumienlemuenle estudado e explorado, como nos 
6 70 ' c  cumpria fa'er, nem por meio destis viagens de 

- 6 09 ' instrucçio, nem tmio pouco pelo pessoal das 	esta- 
7 31 

......

' 

...... 

çôus uavaes, que, nesta parte, 	podia Ler 	prestado 
11 57 

...... 

'fhmotro. mui boas .501 viços. 
9 Ancoradouro. o Sri. 	FERNANDES DA CUmA;—Apoi;id. Estas 

12 18 

....... 

Fiem, Viagens é que shi mais urgentes : e até faz 	ver- 
ti) 96 goiiia a ienorancia em que se está do 	litoral 	do 

- 	
. 

..Can h 	o eira 
Araguaya. Brazii, 

12 - i9 

.......... 

Acua o ai-
gmu lodo, F Entre 	estas O SR. M-Es t,ON6Af. us;—Apomado. 

- posiçes. O Se. MENDES »s ALMEIDA:—NÓS não temos tra- 
is 	a Idni ...... .Poço. halhos 	lmyd rographimus satisfactorios a respeito do 

nosO IuLorI 	lahio 	em geral. 
E devo dizer ao nobre ministro que lia unia parte 

O Sa NUNES GONÇALVES: —iii apresentei aqui do 	nosso 	litoral que 	ainda niio está examinada; 
estes d'mdos offi ri CIdOS pelo Sr.Leito Lobo quando iCOflt 1 r 	Se COiflO iii Primitiva,  e uni borrão 	l'mn 
discuti a questão dos vapores nOrtO-mmfliel'iCaflOs çado 	no nosso nippa. Refiro-me, Sr. presidente, 
mas nada disso serve, oquehia parte do litoral de minha previnem entre 

o contmn'mte e a ilha ele Sant'Anna. lia ahi um 
O SR. MENDES az ALMEIDA:—Esta isso bem esciu- 'i;miui1e 	archipelceo, 	diruri mie sano estudo, e tão 

recirlo e,no obstante, o nobre irimst-ro que preside povoado do ilhas, de variados tamanhos, que an- 
lmstn da agricultura no se satisfez, não consu- tiguminte era chamado o archipelago das Oae mil 

derou esse trabalho coiuio edqno de apreço, resol- Virgens. Foi 	por 	alui «iiie teve fogar o descobri- 
veu mandar nova comnumlssao muquelie porto. 

ir 	do 	dessa 
monto do Maranhão o por onde se fez a sua con- 

Estou 	espera 	trabalho 	commisso, que qusa 	miii 	principio do sento Xvii pelos portu- 
d 	t 	 , evO  gieiCS, mas é a parte mais dosconlirida do nosso 
tobeila sijn'a notaria, que se organizou em 1875. litoral, 	Parece-me, si nilo estou enganado. que o 

E temido-se tirado desde ento do porto 	30 	Diii assento da 	3.,1  estação naval do Imnporio é à porto 
- tuneladas de vasa, segundo o i'elatorio do mmntsLermo tio blaraiiLue. 
da agricultura, deste atino, ua ti,  rolmente estaru 

	

. 	'l' 	- 

	

ii. NUNES IS 	O 	AL 	S • 	d 	e i 	Is: rquclle porto mnuit 	ilmais aprfunthado; entretanto 
se documento não valeu de irada absolutamente, O SR. MENDES DE ALMEIDA :—E.s 	ja perdida 

foi dasmoi'alizado, e a tal ponto. 	Sr. 	presidente, esta vaflag'ifl ' 	O que não se tirar,! 	aquotia pro- 
que o nobre ministro da agricultura não 	desde- VlflCI- 	t onde está  

rhou de mandar fazer de proferencia uma consulta O Sn. NUNES GONÇALVES :—O Pará. 
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O SR. IUNDES DE ALMEIDA 	Corno ouvi lia 
pouco ternj.io dizer-s', quando se tratou da revol-
ta dos retirantes da colonia Benevides, que se ha-
via pedido o transporte Lwneo que se achava no 
porto daquHa provincia, entendi que a sédo desta 
estação ainda era o porto do Maranhão. 

Mas durante todo o tempo em que alli esteve 
esta estação jánlais se tratou de fazer estas expIo-
raçes e estudos que os estrangeiros lamentam e 
que silo tO !Iecessarios niesmo para o com iner-
cio interno da prorincia. Porque póde-se dizer 
que hoje não temos sinio uma entrada para o 
nosso ror1 9, e comtulo mulas existem por rn-
Ire aquelle Iabyrintho de ilhotas. 

Outr'oia, no tempo eia que ainda no era to 
explorado o litoral, por esse lado daqucile golfão 
era mui demandado por navios do pequeno calado 
e as entradas eram faccis, e som os inconvenientes 
que tta, supponhatno, á navegaçio os eanaes da 
Corôa Grande. Peço ao nobre ministro que faça 
este serviço á hydrographia do Brazil. 

O SR. Nuxss GoçAJ.vEs 	A extensão é de 
cerca de tio milhas. 

O SR. MENDES ni AwsEwA:—Os hydrugraphos, 
quer inglezes, quer franceses e todos os outros 
que tóm competencia sobro o ossnmpto lamentam 
que ainda se uáo tenha podido fazer este trabalho, 
que, aliás, tornará muito mais conhecida a nossa 
costa. 

Ora, Sr. presidente, isto á triste para nós que 
queremos ou pretendemos ser a primeira potencia 
anaritima da Arnerica Meridional. 

Sobre a verba—Pharóes— tarnheiia direi alguma 
cousa. O nobre ministro declara no seu relatorio 
que os plinráos que estilo por construir se farão 
pouco a pouco, sendo guardados com cuidado os 
respectivos eandieiros para serem coliocados logo 
que os edificios estiverem promptos para rece-
bei-os. 

Mas S. Ex. não nos diz cousa alguma a respeito 
do estado dessas obras, si, por exemplo, o impor-
tantissirno plinrol das Rocas está adiantado ou 
não.  

O Sn. MINISTRO DA MARINHA: —Mandei contratar 
engenheiros nos Estados-Unidos; porque tendo 
mandado fazer os estudos a respeito, findos os es-
tudos, dizia-se que essas obras não podiam ser 
construi 1 as por falta de eng-onheiros especialistas. 

O SR. Mssuus on ALMEIDA: - Esta construcçilo, 
por qualquer lado que se encare, é da maior uti-
lidade, p-to da navegação especialmente, porque 
a falta de tão impOl tente pharol naquele ponto do 
Oceano é a explicação dos innumeros desastres 
que tem soifrido a navegaçào cominercial, antiga-
mente sobretudo, que demandava o nosso litoral. 

Mas, perguntarei ainda ao nobre ministro, o 
que é feito tambem do projecto de um pliarol 
sobre unia das ilhas doS. João, do litoral de minha 
provincia, e que tanto interessa á navegação com 
o Pará ? 

O Sai. LEITÃO DA CUNHA. - Apoiado. Tambem 
um dos mais necessarios. 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA :—Inrlispensavel. 
O Sn. LEITÃO DA CUrÇHA : - Jndispensavel, é 

verdade. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA :— Eu desejava que 

o nobre ministro nos esclarecesse sobre este as- 
sumpto. 	 - 

O Sai. MINISTRO DA MARINHA :— A asto respeil 
digo ao nobre senador que hei do tomar na maior 
consideração este melhoramento. Tenho verbo 
para altender a este serviço e será o meu ivaioa 
cuidado tratar delie; para o que, como disse, j; 
mandei contratar engenheiros. 

O Sai. NuNrs GUNLVES : —Muito bem. 
O Sai. MiirnEs DE ALMEIDA : - Sobre este Pofltkl, 

e com relação á minha provincia, ainda direi ao 
nobre ministro que couvem muito mandar exa-
minar com interesse aposiçãodedousphar4es que-
auxiliam a naveraeii) do pnrt do Marhnhão : o 
de S. daicose o de &itnAuna, porquanto seguiido 
eseriptores muito competentes, e notarei de pre-
ferencia o Sr. Mouchcz, a collocaçáo do pharol de 
SanL'Anna presta-se unicamente á navegacán quanto 
aos baixos da Cruz, o com relaçio ao de 5. Mareo. 
(1110 é menos que uni pharotcte. si  fosse collocatits  
nu ponto do Morro Alto que está proximo e con-
struido por outra fórrna, seria de immenso pro-
veito á navegação, porque alcança mais longe, CD; 
quanto que O piiai-olete de S. Marcos vê-se 
pouca distancia quasi que ao chegai. 

O Sai. LEITÃO DA Cusiit :—Apoialo. 
O Sai. MENDES DE ALMEIDA :—Entretantu, que d 

ponto do Mirro Alto, que lhe está proximo, se de-
vassalia umas poucas de anilhas do distancia (17 
18), 	(1110 seria priveitoisimo para a navegaiàu. 
Mesmo o pharol de SanL'Anna podei-ia sr te mriit 
auxilio si outra fôra a sua posição. Mas píile-s 
conservar. Si acaso o nobre ministro ouvisse o 
competentes na maIoria, o se convencesse da 
boas razils que lia, estou persuadido que man-
daria construir outro no ponto dos Mangue 
Verdes, porque então, feito este serviço, tianqaiil-
usaria a navegação,sobrctudo estrangeira,tos navio 

W
ue demandam aquelle porto vindos da Europa. 
lli poderia haver urna estação de praticos para 

seguir com extrema segurança para iiosso porto. 
Os baixos que por Ali existem não seriam tão te-
merosos como foram fataes aos primeiros nautas. 
que emprelienderam navega'ões irua oMiranhão. 

AIli, nailuelilis pontos, furara destruídas as fro-
tas do João de Barros e Luiz de Mello. Os qu'-
cornprehendem mal a historia daquella provinca 
imaginara que taes navegantes chegaram até a 
ilha, onde existe edificada a cidade, e naufragaram 
é um engano. O seu desastre foi nesses temerosos 
baixios, no espaço que vai desde Lençóes-Ui-an-
dL'S ai ilha de Sani'Anna. 

Chamo, pois, a aLteação do nobre ministro para. 
-te ponto, que interessa muito à navegação, Iaak 
da marinha de guerra como da mercante do pais 
estrangeira, que tanto nos auxilia. Acho conve-
niente o que se aconselha em um destes relatorio 
da repartição do honrado ministro, ist h é, que  
tanto o ministro da marinha moi-cante como o da 
marinha de guelra se entendam para levar a cifeito 
urna obra que julgo ser rio maior interesse para 
nossopaiz. 

Ainda sob este ponto de vista, farei a S. Ex. mais 
um pedido, e vem a ser que á navegação do Par. 
e Maranhão interessa muito que o nobre ministro 
mande examinar os pontos de duas perigosis-
simas vigias, baixos que não arrebentam,os de Ma-
nuel Luiz e de Manuel da Silva, coroo dous outros 
mais ou menos assigualados, e tiroximos aos pra-
melros ; são elles um terror para os navegantes 
maxime os que acompanham a corrente do n-
roeste. 
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Ora, é deploravel, Sr. presidente, que os gover-
nos de outros paizes fizessem grandes esforeos 
fiara verificarem a existencia desses escolhos, as-
signalaudo-lhes a verdadeira posição, como feliz-
mente, em grande parti' estão, especialmente os de 
Manoel Luiz, não estando ainda perfeilamenle 
examinados os de Manoel da Silva e outros que 
L:injbein notei; não o faça de igual sorte, o governo 
do nosso priz, quando convein, e muito, que elio 
tome em consideração este assunipto e coadjuve 
os outros governes que fizeram ludo isto no inte-
resse do, seu commercio, t verdade, mas que 
muito tombem nos tem aproveitado. 

E' de grande eonvoiuncis que os pontos desses 
baixios sejam hem assignalailos, e, ou se mando 
quebrar as pedras de maneira que os desfaçam 
cempletamente.o que seria melhor, ou si são real-
mente, como se suppõe, o que não está ainda ave-
riguado, uma continuação do grande recife que 
fior(hi o litoral do BraziL que se coiloquem alli 
Ioias com sinos ou em summa, uni outro meio 
qae possa avisar opportunarnenle aos navegantes 
quando passem na sua proximidade por aqnolles 
mares. 

Com' o nobre ministro deve saber, a corrente 
do noroeste tem f:'talmente impellido para aquelies 
pontos navios que li\m desapparecido, porque as 
vigias naí, arrebi ntam; apenas ha um fraco revol-
vimento nas aguas, que apenas de dia se conhece 
cru maré baixa na proximidade. de modo que os 
navegantes não podem ser prevenidos. 

O nobre ministro prestaria um serviço de 
grande reltvanei não só ao Brazil, mas ao mundo 
inteiro ((,ase inundo que se occupa com o Brazil, 
e que manda aqui seus navios), si acaso tornasse 
em consideração a mais alta o que acabo de dizer 
sobre lues vigias. 

O SR. LEITÃO DA CUNhA :—Será mesmo um meio 
de estudo e exercido para a nossa marinha. 

O SR. MENDES DE ALMEWx: - Certamente seria 
um meio de estudo com que todos lucrariam, hon-
rando nossa marinha; mas nada se tem feito neste 
sentido. 

Eu quizera ainda, Sr. presidente, dizer duas 
palavras sobre o repartição ecciesiastica da mari-
nha - 

Eu a cho to resumida e acanhada, que suppo-
nho que alli ha sómente cepaildes, nos estabeleci-
mentos da marinha cri turca, e creio que em dons 
navios. 

O SR. MINISTRO DA M.tnisiis.: - Não ha concur-
rencia para este ramo de serviço. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA:— Entãoporque 
V. EL não abre o concurso? (riso). Noto que 
apenas dons navios, por estes nrappas que estou 
aqui vendo, possuem capellàes, e desejava que o 
nobre ministro me informasse da razão desta falta, 
e si tem feito esforços para suppril-a. 

O Sn. MINISTRO DA MARINHA:— A este respeito 
posso diz r a V. Ex. que ninguem tem procura-
de este emprego. 

O SR. DANTAS:—Elles não se dão bem no mar. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA; —Nos outros paizes 

os ministros olham atteutamenle para este as-
sumpto, que tem sua utilidade; aqui, não. Com  isto 
não me retiro ao nuble ministro para consumi-o, 
S. Ex. é novo e ainda é ministro. Emquanto S. Ex. 
não sabir do ministerio, não posso dizer que não 
curou deste serviço, porquanto pôde ainda por cite  

interessar-se, e bem pôde ainda fazer alguma 
cousa prostavel. Não estou fazendo censuras 
peço somente informações, e estas não se podem 
entender como opposição ao nobre ministro... 

O SR. MINISTRO DA MARINhA : - Mesmo porque 
desde já posso dizer a V. Ex. rJIIe não ha, porque 
não procuram tal emprego. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA:—Devo dizer ainda 
ao nobre ministro que não concordo com a sup-
pressão da Repartição Hydrographica, nem tão 
pouco com a reunião dessa repartição á dos 
irharóes. 	 / 

O SR. MINISTRO DA MARINHA :— Neste ponto esta 
mos de accõrdo, o eu aceitei a emenda do Senado, 
que as separa. 

O SR. MaNDES na ALMEIDA:— O serviço não po-
daria andar bem, nenhum proveito se obteria 
confundindo-se essas repartições, e a medida. em 
vez de economia, produziria grandes dispendios e 
perdas de tempo irreparavois para o paiz. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: -Eu aceitei a 
emenda rio Senado. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA : - Pois eu dou por 
isso a V. Ex. um muito obrigado, muito sincero. 

Termino aqui os meus pedidos de informações, 
o nobre ministro fará o que julgar mais acertado. 

O Sr. Millivofra da Motta : - Sr. presi-
dente, pretendo oferecer á consiiter;çào do Sr. mi-
nistro da marinha algumas reflexões a respeito das 
capitanias dos portos. 

Não tenho em vista demorar a discussão e a vo-
tação deste orçamento. Estou com os olhos no 
relogio, para terminar estas minhas poucas obser-
vações a tempo de encerrar-se a discussão e po-
der-se votar, ainda mesmo quando o Sr. ministro 
queira dar alguma breve resposta ao assuifipto de 
que vou tratar.. 

O Sa. DANTAS : - Já esLamos em prorogação.. 
pôde-se dizei-o. 

O SR. SILVEIRA DA MorrA: - Tivemos já conhe-
cimento do decreto da prorogação. Estamos, pois, 
ameaçados de urna demora de trabalhos legislati-
vos, e neste pouco prazo de prorogação nem si-
quer poderemos acudir aos reclamos instantes do 
governo a respeito da reforma eleitoral, porque o 
prazo de vinte dias creio que apenas bastará para 
a discussão do orçamento, si chegar... 

O Sn. DANTAS:—Si não fosse casa de velhos, 
dever-se-ia trabalhar duas vezcs,de dia e á noite. 

O SR. SILVEIRA DA MorrA:— Ancioso pela ter-
minação deste debate, pois creio que é unia das 
primeiras necessidades com que se (leve occupar o 
rninisteriO. 

O SR. DANTAS :—Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MorrA:—... bastante admi-

ração ,ueusa a pachorra do nobre presidente do 
conselho... 

O Sn. CANSANÇÃO DE Sirs r Mffl:I (Presidente do con-
selho) :—Paeiencia. - - 

O SR. SILVEIRA DA MorrA:—... que, estando já a 
terminar a segunda sessão ordinaria, sem ter lei 
de orçamento, não interpõe os seus bons offlcios 
para que a discussão se prolongue até ás !& horas. 

Tenho visto que outros presidentes de conselho, 
quando se acham nestes apertos, são os primeiros 
a pedir que a discussão verse exclusivamente 
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sobre o orçamento. Como o nobre presidente do 
conselho com isso nilo se preocdupa, parece-me 
que com razio usei tio termú—paclwrrti—, qiioii-
fleando o procedimento de S. Ex. 

O SR. DANTAS :—E' o caso dL ficai' tudo o mais 
de parte, e disculirmos só o orçamento 

O SR. SinvEInÃ DA, MOTTÀ :—Já ré o Senado qui', 
lomndo a palavra nesta oceasião quando o nobre 
mi iiistro da iii uiaha já fazia-se com Iençiio tal vez: 
de vir aqui hoje inutjlinento,ao que obstou o no-
bre senador pela provincia de MaLta-Grosso, que 
foi quem deu locar a continuar a tIiSCL1SSo Iá se 
v& digo, que por fóriiio algurni convirio protelai' 
a disc.ussio. 

Hei de medir as minhas observações, de moio 
sómeute a encher o tempo que é destinado para a 
discussão da orçamento. Pelo asstimpto humilde 
de que vou tratai', verá S. Ex. o Si. mfnktro o 
justificação dos motivos que tenho de apresintrur. 

O assutuipto prenhe-se ao titulo - Capitaaos d 
portos—.. e com elhe cntHIdeiLi os vivos rodamos 
de urna parte da nossa população, os pobres pesra- 
dores, aos q iaes muito tém venuiIo os rigores coei 
que tem sido entendido o regulamento da capita-
nia do Porto. Tornirdo a mliii rsLi defesa, eu- 
tendo que não ia e abato do p ipel pari orne ntir a 
que aspiro (apoiados); ai-redito, polo contrario, que 
bem procedo defendendo uma classe que por todos 
os Iltulos deve ser protegida (apoiados). 

Senhores, a questão de que vou 000iipai'- me tem 
inlportancia,não só porque desejo chamar a alton- 

o do nobre iniiiistto para os rigores com (file 
esse regulamento fem sido executado em detri- 
mento daiwlla  classe, como tombem porque o 
inteilireucia que a tidrninistroo da marinho Leifl 
dado a respeito das attribtiiçes que lôm as cama- 
nus muuicipaes para dar licenças de pescaria, tem 
gerado um conilicto que aIt agora o governo ab-
solutamente I)O tem decidido. 

Entretanto é negocio sério ; porque i conflicto 
entre acapilailia do poito do Rio de Janeiro e as 
câmaras munieipaes de mais de uru muniuipio da 
provinria que tem cancetildo hir.encas a pescadores 
para coltocarrm na balda curraes do pescaria. 

Entretanto essas licenças, ficando dependentes 
de que o capitão do porto verifique si não im-
pedem a navegação, dão eccasiào a que essa auto-
ridade 01111011  lia o seu velo, com o fLLTIdO incuto de 
que titio regulamento o e titorizon o perrnittir os 
currans do pescaria Ém logaros, onde na baixa-mar 
fiquem sóuuiente com Ires pai aios d'agite. 

Esta é a segunda parte do mcii pequeno dis-
curso, e compri'liende a questão do conflicto. 

Mas como no quero inverter a ordem, vou 
tratar da primeira parte. 

O SR. MIMSTIOO Ot MAIUNH.t - Esta mataria está 
sujeita i consulta da secção cio conselho diu Es-
tado. 

O SR. SILVEnA DA MOTLA :— Está de pedra em 
cima ; é ri logar das 1lCdL;jS. 

Si'. presidente, eu não contava tomar hoje 
lJal'te nesta discussão e por isso no trouxe urna 
represen Lação (que podei'ii d'ir depois ao nobre 
ministro ) da múr parte, sino de todos os pesca-
dores do litoral desta bahia, pedindo providencias 
ao Corpo lcgisrittivo a r'spu'itui da restricção abso-
luta que se iurz  ao eu'reiciu de sua profissão que 
nu é prohibida por lei ; e entretanto, í'nluudido 
t'Outio está 0 regulamento pela Capitania do Porto,  

estilo soifrendo uni grande prej uizo esses pobres 
homens que mm têm outro meio de subsistcneia, 
si não o seu curral de pescaria que lhes tinha cus-
tado :bOO ou 40O, e. que de um dia piara outro se 
viram no dura necessidade de demolir, ou de ve-
rerio demolir a machado pela Capitania do Porto. 

Esta é a razão da destruição dos curraes ; e 
vor iSSO quero discutir o assurnpto, até porque sou, 
pescador (riso), Tenho uru estabelecimento de 
cultura de peixes; não ando de canôa e de redes, 
ruas sim pescador, pelo que tenho algum conheci-
inento da inateria, e reclamo contra a injustiça 
que se faz a essa paubre classe. Muitos desses lio-
iri tis tenho eu vista, na zona que frequento, i'e-
solvidos a deslocar-se da sua industria, o que é 
sempre inconveniente, para irem ser tratiailiaditres 
de estrada de ferro, ou exercer outra profissão. 

O SR. DArTÂS ; 	E ás vezes pedir empregos. 

O Su. SILVEIRA DA, MOTTA : - Lembra bem o 
uohro senador. Alguns pescadores me têtiu imper. 
limado com pedidos desta natureza. perdendo o seu 
teiu'Ipo, porque nào solicito empregos. Deste modo 
se agrava a má tendencia dos biazUeires para os 
empregos pu.blicos. 

O Sri. DANTAS —Muito perniciosa; está cau-
sando um grande mal. 

O Se. SiLvinitA u MOrTA : - Entretanto, Sr. 
preidento, qual a razão por que se tem prtieamlo 
assim com essa classe? Qual a conveniencia desse 
procedimento ? Nenhuma ; porque essa re-
stricção tem necasi nado a carestia do peixe no 
mercado, sendo aliás uru genero de primeira ne-
cessidade, não o que serve para mesa dos fidalgos 
o dos banqueiros, mas o que dá a]li muito á classe 
pobre, corno é a sardinha. 

Essa classe, tendo o peixe por baixo prego, não 
seria obrigada a comprar um khlo de carne seeca 
por 09 e 600 rs., pois que satisfazia a sua neces-
sidade cena esse peixe que lhe custava 80 ou 
109 rs. 

Eis o ponto onde o negocio tem importancia 
porque a restricção no mercado de uni gortero ali-
mentido da classe pobre importa uni grande ve-
xame. Era nesses curraes que se apanhava em 
cardumes a sardinha com que se abasteciam as 
famuilies pobres. 

senhores, o capitão do porto do Rio de Janeiro 
é uni distinetissiruo oficial general de nossa ar-
mnade, não tem som duvida alguma qualidad.- que 
flO seja muito apreciável, e eu sou Uru dos seus 
maiores apreciadores; porém, que quer V. Ex. 
de tem 'brado nesse negocio com pouco conhe-
cimento da nialeria, embora com boa intenço ; e 
CIL direi ao Senado qual tem sido a boa intenção do 
preclaro capitão do porto. 

Entende cilo que esses curraes devem ser probi. 
bbdos por duas rz's: em primeiro logar, porque 
embaraça a navegarão. Nesta parte concordo ; mas 
o que se segue d'mihi ?E' que chie só os deve prohibir 
nos Jogares onde a emb-araçarem. Deve prohibir 
os curraes ao' largo, no meio da hahia onde de 
noite se p'de deparar um caso de sinistro; uma 
embarcação debaixo de uni nevoeiro pócle esbarrar 
com um cerco desses, e ser o caso de uru nau-
fragio Mas, junto ás praias, junto á habitaçes, 
mesmo dos pobres pescadores, quando um cerco 
desc o mais que se estende além da praia é 20 
(itt 30 braças, não ha motivo alguin de embaraço. 
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Portanto, o capitão do porto, quando lhe vão as 
licenças da camara municipal, leio o direito de di-
zer a Quer coilocar seu cerco eta tal parte, ahi 
não pôde ser, porque põde embaraçar a navegação 
mas. concedendo eu que esta priucipio jOssa jus-
tificar a restricção a essa industria, que aliás devo 
ser muito protegida, entendo que o capitão do 
porto não pódo dizer o mesmo a respeito dos 
cercos eollocadosjunto ás praias. A outra razão 
ô que esses CerCOS da maneira por que são feitos 
têm sido causa da diminuição do peixe na bahia 
do Rio de Janeiro. 

Mas, Sr. presidente, não sendo cites coliocados 
no largo, onde são pre.judiciacs á navegação, sendo 
construidos junto ás praias, nos baixios, não 
prejudicam de maneira alguma o desenvolvimento 
dos pesciculos. Estes podem ser sacrificados por 
uma rede dessas que teclas as policias lluviaes 
prohibem, as chamadas rêdes de arrasto, que tèm 
apenas nicia poilegada de vão, e, portanto com-
prebende todo o peixe miudo que é destinado a 
croar-se, e que assim se inutilisa, porque não é 
vendevel, porém esses cercos, falto com oxperien-
eia, porque, como disse, sou pescador, construem-
se de modo que é impossivel que prejudiquem a 
creação. 

Basta saber a maneira por que são feitas essas 
consirucções com arestas de palmeira a que cha-
mam pindobas, as quaes formam esteiras que têm 
intervalos, quando monos, de unia poilegada, de 
sorte que em alguns repartimentos desses cercos 
existem vãos de uma e de duas poilegadas por onde 
o peixe pequeno,quc não sorve para consumo, entra 
e sahe desimpedido, e é isto o que se observa. Entra 
ás vezes jieta porta de um desses cercos um car-
dume de peixe miudo, que dentro de meia hora 
sabe com a ameaça do unia trovoada. 

Portanto, Sr. presidente, das duas razães que 
têm militado para esta restricção, concedo a pri-
meira, que é o embaraço da navegação; não se 
devem pernsittir os cercos nos logares em que 
oceasioneni esse embaraço; tuas não se devem 
prohibui' em geral, cena o fundamento do que não 
só embaraam a navegação, como porque tôm 
sido causa de diminuição do peixe, quando não é 
esFa o causa da diminuição. As causas são outras, 
que o honrado capitão do porto poderia talvez em 
parte ter em consideração. 

Hoje, senhores, é reconhecido que a bahia do 
Rio de Janeiro não é piscosa como era dc antes, 
não fornece á população da cõrte, que todos os 
dias cresce, os meios do subsistencia barata que 
fornecia até ha pouco tempo, o peixe tem com 
effeito diininnido; mas tem diminuido por outras 
causas que são muito conhecidas e recoubeciveis. 

O Sa. Cisuz MACIIkDO :— Com o percurso dos 
vapores. 

O Sn. SILVEIRA DA MorrA:— O muito trafico de 
vapores nesta bahia não só afugenta, como des-
trôe os ovarios depositados na superlicie das aguas 
(apoiados). 

O Su. Fuez M.ciuno :—Apoiado. 
Q Sa. SiLvailu DA MorrA :—Esses esgotos de 

mertas fecaes e os residuos das companhias do 
gaz da cr'rte e provincia do Rio de Janeiro são co-
nhecidamente causas da mortalidade do .eixe que 
se approxima da zona onde por ventura preito-
minam os principios destas secreções. 

O Sa. Cnuz MACHADO :—Apoiado.  

O Sa. SILVEIRA DA MOTTA :—E' averiguado qUe 
o peixe que se approxima destas zonas enve-
nena-se e morre. Essas causas reunidas a outras 
tõna contribuido, sem duvida, para que a bahia 
do Rio de Janeiro não seja hoje ido piscosa como 
era dantes. 

Entre dias 1cm cone rrido tambem uma causa 
a que a capftania de porto tem, com razão, atten-
dido: e era o abuso das rêdes de que faltei. Com  
cfTeito. muitos peseadoresitalianos, e disso dou tes-
temunho, querondo introduzir inethodos mais 
aperfeiçoados iara apanhar peixe, empregavam 
e:sas rodes .e1go ;issimas, da malhas anio es-
treitas que apanhavam o que sorvia o o que não 
soivia, deitando fára nas praias, ás vezes, montes 
de pisciculos. 

Mas veja o Senado que além destes meios que 
têm concorrido para a esterilidade ite bahia do 
Rio do Janeiro, as medidas restrietivas que a ca-
pitania do porto tem empregado contra os pobres 
pescadores brazileiros tdin suggtsrido uns novo 
meio do exterminar os peixes na bahia do Rio de 
Janeiro. 

Ultimamente a sciencia destes novos inilustriae 
lhe tem suggerido t matança por meio de torpe-
dos, não só dentro da bahia, corno fóra da barra, 
proximamente a essas grandes rochas, onde ha 
depositos de peixe. O torpedo é arremessado ao 
mar, e logo que tem logar a explosão vem á tona 
d'agna uma multidão do peixes, bons e maus, 
grandes e pequenos. Não me consta que o Sr. ca-
pitão do porto tenha apanhado una torpedo ilestes, 
e, entretanto, é esta uma das causas da esterili-
dade da bahia do Rio de Janeiro. 

E até agora não tem havido providencia alguma 
que eohiba estes abusos. Portanto, é preciso que 
o nobre iniflstro ulite para isto, até porque toda 
essa classe pobre do litoral hoje pragueja contra 
o governo porque tom-se-lho tirado até este meio 
de subsisteucia alimentar. Isto é quanto á pri-
meira parte. 

Passarei agora, Sr. presidente, ao segundo ponto, 
que não é imieflos iLtipOrtarite: é a respeito do 
conflicto que se teus travado entre a Capitania do 
Porto e as causaras mwsicipaes. 

São as cainaras municipees, senhores, que pela 
lei da sua creação estão autorizadas a conceder 
taes licenças. Coinquanto a bahia do [tio de Ja-
neiro seja uma sé, ha neUa diversajnrisdieção civil 
e policial, e é por isto que cala ilha tem a suo 
circumscripção peculiar. Eu, verbi gra tia, que 
sou ilheo, pertenço ao districto da freguezia de 
S. Gonçalo; e no mesmo caso estão os mares das 
respectivas ilhas, tia outros que pertencem á juris-
dicção policial da causara municipal de Nietheroy 
O á jurisdieção dos autoridales pulicines da res-
pectiva freguezia. Portanto, senhores, si assim é, 
desde que a camara municipal dá a licença, o 
Sr. capitão do porto não em o direito de prender 
os requerimentos, como tem feito, e de negar a 
licença sem as restricções que o rogulamuiento lhe 
faculta. O regu!amcsto, cuja procadencia, aliás, 
eu contesto, porque em um regulamento não 
se póde restrinrir a liberdade individunl, diz 
que o Sr. capitão do porto quando inorrnam 
(não é con(eder, p'jue quem concede é a cama-
ra) a respeito das concessões feitas pelas camaras 
munieipaes deve limitar es concessões :1 restric-
ção dc não poderem ser feitos os cercos nos lo-
gares que embaracem a navegação e que na 
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marés b;ixas só fiquem 	tres unimos 	acima 	da r O SR . SILVEIRA DA MOTTA :— Isso já eu 	die 
:igua. Sim, senhores, (deve 	dizer o capitão 	do antes 	de V. 	Ex. ; 	adiantei-me, 	contando 	que  
porto) ei concedo 	a licença 	pala fazer 	o 	seu V. Ex. havia de dizer isso misino. 
c43rcao para apanhar peixe, fias hi do mandar as 0 Sti 	litmiao DA Luz — E t urna verdade 
lanchas da capitania aprumar, vêr si acaso a maré 
baixa tom mais de tres palmos de agua. 

- 	 Si O aa. SILVISIRA DA MOTTA:— S acaso cite fosst 
Porém a capitania do porto 	no 	tem feito isto; atscado por esse lado, 	bem : 	V. Ex. 	podia dizer 

cine alIe e muito 	bom 	mas eii 	me 	ai ial?ti, 	Ja tem praticado uni abuso maior, é d'ald 	que têm 
nascido os 	i-aitflitoS, 	os 	descontitamunlos. 	Ho contava que V. Ex. como omeial de marinha de 
muitas Iieeri:as concedidas pia camara municipal casaca, 	havia deter sua queda para o capitão do 
de 	ictlt.roy, que foram 	apresentadas ao capitão pote; por isso disse logo que esse Iuiieciunario e 

excetIeite 	pessoa:  um dtsttncio 	o1ieii 	de do porto, e 	que elie não dcii solução alguma o 
fazer. marinha, cujos merecimentos sou o pflmro a que nãopodio 

O 	u 	cite pôde é dizer: faca 	o cerco sómente qe encarecer.  

em 	Ires palmos d'agua.—o 	depois ir verificar. O Sa. Dr-s : —  Qualificou-ode preclaro. 
Mais do que isto, não. O SR. 	SILVEIRA DA MOrTA : - VC' O nobre se- 

Eu ai da acrescentarei 	una 	esclarecimento 	a midor 	aqui ii meu amigo estã me lem!ranílo qu 
esta qucLaO. OU até disse que elie era preclaro. 

legalidade 	que 0 SR. 	RIBEIRO DA 
dai alguinase 

direito individual do cidadão brazilleiro. 
' 	P- 	O. 

Mas, supponlo mesmo que o 	rerulamento seja 
proc'el'iit, e que se devam fazer essas concessães 

- 	 - 
O S. Siui iInx 	A MOTTA : - Esta questão de 

com 	tal r 	tricção, cita é irracional, porque 	ni- pescarias, na discussão das forças de mar. iiãi tem 
cabimento. ninito cabimento. cedendo-se 	a permissão com a c]ansnla 	de 	na 

maré-baixa ficar o cerco com Ires pslrnos d'agua O Sai. flIaEIno DA Luz :— Agora flã() o podemos 
no é iosivel que os cercos aproveitem áquellos fazer, não quero demorar o orçamento, e mesmo 
que fazem o 	sacrificio de 	os coliocar, 	pois, 	em não poo laliar outra vez. 
Ires palmos de agua, 	com ses ardentes, o peixe O Sa. SILVEIRA DA MUTTA:—EU estou com os olhos 
morre. no relogo. 

Dc que serre 	en'ao dizer-se : pode fazer. 	I11OS Tonu Nt 	 1 	 1 o a exposrçao 	as r1camaco 
ha de ficar sã com Ires 	palmos nas marés-baixas? indutr 
Virá uma maré equinuxial que no nosso perto faz 
um i diIl'eiença, pelo 	menos 	do 	dons ou 	dons e O SR. LcLJZ MACHADO:— E muito bem. 
meio palmos mais 	cio que 	a maré 	ordinaria, do O SR. SILVETIL\ DA MOTTA :—Já 1iedi 	ao Sr. mi- 
prêa-mnar, e o pescador Lerá perdido lodo o resul- nistro que tome este negocio em consideração, que 
todo do seu trabalho, faça afrouxar um pouco a corda do arco. Tenho 

E, não é só a irracionalidade 	dessa e\igellcia cumprido este dever, e peo ao Senado que me 
a restricção é tambeni demasiadamente inutil, por- desculpe o tempo que lhe roubei, oocupandotne 
que a construcção dos 	cercos, segundo os pro- da 	rJ1e dr peradores. 
cesses empregados 	entre nós, 	não dá o prejuízo Findo o debate, e não havendo numero para 
que a Capitania do Porto enxerga. não priva que votar-se, ficou encerrada a discussão. 
saiam dos 	piscicolos 	os peixes miados. 	E' uma Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas for- 
tyrarinia. que 	se impõe a pobre classe de pesca- molidedes com que fôra recebido. 
dores, que estão morrendo á fome, porque alguns Nesta occasião o Sr. 1,0  secretario, obtendo a pa- 
delies tinha:ii 	este 	meio de vida; e 	em 	uma lavra pea orlem, procedeu á leitura de um oiicii 
bahia como esta, onde todas as condições 	de cmii- do Sr. ministro do Impetio, datado de hoje, ro- 
tura do peixe toêm diminuido, restringir a indus- mettondo cópia do seguinte 
iria di pescador é prejudicar mais o industrial, e 
Lambam o mercado, em beneficio das grandes em- Decreto v. 7456 de 30 de Agosto de 1879. 
prezas, dessas 	resurreiçães de 	Guanabaras 	que ,. 	. 	. 	— lnrga a presente 	sessão da assemltea 	geral pescam fóra da barra, e trazem peixe para o mer- legislativa.  Ilei por bem prorogar até ao dia 23 de Setembro 

proxuno futuro a presente sessuo da assemblca 
poem então o troco, que os senhores sabem, como geral legislativa. faz a da rua de Gonçalves Dias, m 	 ' arcando 	500 'ianeisc 	Ma: ia Sodré Pereira, do inca conselho, 800 e 3, por kilo. 

Noto o sonido que eu achi iitil essa importarão,  mini Aro 	LcletaiIo de Estado (Iu 	mocios 	do 

e applaudo o esforço desses industriaes' 	as dve- m 
se saber que as pescarias da rua dos lionás são 

 lmw rioassimu Lenha entendido e faça executar. 
[aliciolimo de Janur9 em JO de 	gosto de rodo 

i8 ,J, o8. 	da independenema e do Impermo. para os aristocratas e no para os pobres. 	Eu 
estou faltando para os pobres e não lera os ricos Com a rubrica (te sua Macestade o Imperador.— 

e é aos pobres que se deve attender mais, porque Francisco Maria Sode Pereira, 

precisam. 	Os outros têm 	muita 	empreza, têm O SR. [,RESIDENTE declarou que o decreto de pi-o- 
muito calçamento, muito lixo, muita cousa.. - 	:- rogaç-ao era recebido 	com muito especial agrado. 

Portanto, Sr. ministro, olhe V. Ex. para estes ) 	 - SEGUNDA 1 Mil E DA ORDEM DO DIA. pobres, tenha dó delies e veja si o seu capitmo do 
porto afrouxa um pouco a corda do arco. LIMrKzA x iIUUGAÇO DA ÍaDADE. 

O SI]. Rmririuito DA Luz:— O que eu posso dizer e 
que o capitão do porto é uma pessoa milita digna, Entrou cm 2. 	discussão o art. 1.0  da proposta 
uni otilcial muito distincto. da cantara dos deputados 
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N. 225, autorando o governo a firmar deUni-
livarnente o contrato de 10 do Outubro de 1876 
para limpeza e irrigação da cidade. 

O Sr. I)nts 	Sr. presidente, não me 
proponho a entrar na discussão da inalei-ia, e coa-
lento-ajo com muito pouco. 

Eu acompanharia O parecer da comiaissào res-
pectiva, que estudou a questão, examino ti os pa-
peis e apreciou as vantagens que o serviço publico 
póde auferir destas despesas, si a coulmissão em 
sua totalidade pensasse uniformemente; mas, vendo 
que alguns de seus dignos membros se sopa jaramn 
da maioria e assignaramil, ou coam restIicçes ou 
mesmo vencidos, só esta circuinstancia desperla em 
meu animo um sentimento de duvida. Entro es 
çonsiderandum da comnmissào eu veio o seguinte 
(lê): 

Considerando ainda que pela condição I.M.â do 
contrato em questio receberá o euiprezario Aleixo 
Gary dos cofres publicos, no caso de no ser 
apprvatlo o mesmo contrato, a indemntiizaço de 
6:000 rneusaes desde que começou a fazer atiuel-
les serviços do 1.0 do Julho de 1876, montando 
hoje tal indernnizneão cm mais de 00:009', h%po-
these da qual não resultará sinão detrimento ao 
EsL do e em particular a seu cani tal, .so de pa-
recer, etc. 

Devo declarar que não me foi distribuido o mi-
pressu em tempo de examinai-o ; ha pouco m que 
o recebi. Por elie vejo que se celebrou uru con-
trair, no qual se insoriu unia condição que as-
segurou ao Sr. Gary, airiin do preço estipulado 
pelo serViÇO, a quantia mensal de 6:000, durante 
o tempo em 'ice  o prestasse, si porventura o tmies-
mb contrato não fosse nppcevalo. 

Calculando-se o tempo que tem decorrido, e 
segundo moa nona a nobre commissão, si não 
approvarmos agora o contrato, ter-se-lia de pa-
gar ao contratante quantia superior a 00:000. 

Basta isto para despertar eia meu armicimo cousi-
derarões sobre os defeitos da nossa administração 
em mi-bateria da natureza da que ora se discute. 
Estamos reduzidos a estes dons extremos: ou ap-
provar o contrato, quanto entendemos ue cile 
não consultou todas as eonvgnienejas publicas, ou 
indemnizar o contratante na razão de 6:000 
por mez, durante todo o tempo em que cIte fez o 
serviço. 

O Sa. CORRetA. - E' um contrato que não nove 
ser tornado como precedente. 

O SR. DÀNTAS:—Eu digo, senhores, que eme-
sença deste dilenima, devemos cortara questão, seja 
como fôr. Tenho lido muitas accusaçes a esse 
serviço; não me deixo, porém, levam' por acdusaçes 
sem ir Irociso exame. Julgo entretanto que, trazido 
agora O negurio ao conhecimento do corpo legis-
lativo, é azada a occasião pala se tomarem provi - 
siencias e obter-se com o disirendio dos dinheiros 
publicos um serviço que deve ser leito nas cnn-
diçes convenientes. 

Nós tios achamos... 
O Si:. Rwitos B.tnRETo:—Enire a espada e a pa-

rede. 
O Sa. DÀNT.s :— . ... entre a espada e a pa 

rede, como muito bem diz o nobre senador. Para 
eu sabor como devo proceder, corno devo votar, si 
pela 11 provação do contrato, Si pela sua rescisão, 
mediante a inilo [tini zacão de mais de 00:0O0Ø, 
preciso que algum rios honrados membros d  

illustro commissimo explique o seu voto; preciso 
ouvir o nobre senador que assinou oz 1rnine 
vencido; desejo que me dó as inform ç?ivs, os es-
clarecimentos cio que firmou a sua completa dia-
silencia. 

Nós não sabemos ue1a meteria qual é o'princi-
pio que igora. Adoptamos em regra a concur-
rencia, Cmii a qual se triallaillIsílin o paria mneuto 
e o patz. lu ir adopto ; :1155 ú certo é que ti COUCUT-
reuna muitas vezes se torna unia palavra vã e 
illusorizi 

Faltemos imopareinlmnente ; não me refiro nem a 
libemaes, nem a conservadores. Aflirnio que. em 
geral, na iiosn administração, o principio mia comi-
currencia. quasi sempre adoptado nas nossas dis-
cusõos e mis nossas leis, Falha na pratica, e isto 
cai grande prejuizo dos legitimes intermsses pu-
blicos. 

O Sim. JUNQUJ1LRA : - De que data é o contrato ? 

O Sim. CozumerA : - De 10 do Outubro de 1876. 

O Sim. DANTAS - Asimnpto4 crime este dvern 
rnreer a iioa :.to; ainda quando o Tliesou-
ro regorgitasse de dinheiro, dc.viamnospoupai-o, 
porque é o produeto do sti ir do povo, o Ltnt;us ne-
cessidades clamara por um jernedio. Deve haver 
esse escrupulo em nações opuintas e adiantadas, 
quanto mais Ciii uru Irniz OOV.) COmO ii nosso, onde, 
desde o litoral até o interior, nos achamos haidos 
da quri tiL lO. fitando-nos vias de coinmnunieaçào, 
navegação dos rios, escolas, Policia conveniente, 
cmli iii a se li síação de imi cessidades mu ai ti pIas que 
todos nós conhecemos. 

A seincia do governo e da administração ereou 
impostos, cousa engenhosa e felinissima, sem du-
vida : umas o povo quer ter a Certeza de que o 
grande capital, formado [mia Sima qILmJIa pane, pela 
quota parte de e:' ti, um, posto á mlisposiçãut dos pu-
deres do Estado, te mmi a devido. :up plicação Eu aui 
posso, Sr. presitlonto,;iiia ri um'- milo destes primielpios. 
quer esteja no governo, quem' na npiosJção. Com  
estas eimsideraçães concluo peilimido : iimnrada 
commms.iirj que inc pi'itstiu infurmnaçães, além das 
que s!ão nestOs papis, 1 nidirensavcis para dirigim 
o meu voto. Antes disto 1110 me itosso decidir 
traimquillumente nesta materia. 

O Sr. nairroiR BÀrrelo -,Sr. preí-
dente, d.vo miar ao Senaulo a razão pela qual as-

vencido o parecer cio flue se traia, :ml1reCfl-
tado pela eomnmrssao de o iça iii auto da qual ti  mi tio a 
honra mie fazer parte. O seu objecto é o contrato 
celebrado cuni. Aleixo Gary. 

O Senadui sabe que esse contrato é aIwnas 1110-
visorio. Nelio se estipulou que pelo serviço 
da renmoc:ão tio lixo e imiigacão das ruas mia 
cidade, o contratante recebiaiia annualmmmenti 
330:000, si não mime engano. 

App ri ved , porm r, o ctrfltmC to, o coutratan ti 
Lera o direito de perceber dos cofres pulJliL'Os, não 
a quantia de 3;10:000, moes a de ã80:000000. 

Ora, Sr. presidente, si eu estivesse p'rsuadido 
dc que o sem viço, tal qual sa faz actual inen Lo, podia 
com'i'Csiioiitlei' é ueeesstduilrt a que Se qmmiz 
si eu estivesse lwrsummli ido de que ir irrigação, 
COrimil é leita, podia si mvii' para al-o  ai 'ia [eUSit, »O 
teria duvida alguma (.111  votar lia rir que fosse 
: pnov1410 o coimt rmi tu ; mimas as siui não orou lece. 

E' certo q no a O pirupi [o (C mi ti-ato ex isto a clau-
sula tin que aceita do dar n oliClC o nob me senador 
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pela fahia, a qual consiste em ter o arrematante 
dese serviço o direito de perceber como multa 
G:OOCØ Inensats por titilo o biapo em qiw o serviço 
tiver sido provisoriomeute executado, si o contrito 
não tiver a approvação do poder legislativo ; tuas, 
apezar disso, lia rece-me,  que valeria mais a persa pa-
gar-se a multa tio que approvar-st uru contrato 
que elevaria o custo desse serviço á quantia de 
85:OOOO, para continuar a ser feito como está sendo. 

O Se. JINQUEIRA :—Essa multa á contra direito. 
O Se. BARROS BARRETO :— A approvação do 

Contrato importa sua duração definitiva, pelo es-
paro de lO annos ; e a este respeito farei ao Sena-
do urna conideração que me parece de teu. 

O Sn. DANTAS:— Vejam conto a disc'ttio á vai 
aproveitando. 

O Sri. BARROS llAnuE'ro —O abastecimento d'agua 
a esta rapitil, em abundancia tal conto é mister, 
lia de infallivelmente melhorar muito suas condi-
çes hygienicas, pelo modo por que poder-se-ha 
fazer a irrigação, ou antes a lavagem dg-; ruas; e 
então não haverá necessidade de continuar a ser 
feito, corno o está sendo hoje, o serviço da reftioção 
do lixo; porque o Senado não ignora que. si  houver 
;rbundancia d'agua para que as ruas da cilada sejam 
bem lavadas, grande parte desse lixo será comtti-
zido para os canos de esgoto,(,, não terá de ser con-
duzida ciii carroças; o que diminuirá o trabalho 
do cmtratanLe. 

Esta consideração é de peso, porque, si o governo 
tiver de lançar ruão (e ha de ter infallivelrncnte) 
da clausula que msnda eesai' o serviço da irriga-
çúo, quando houver abastecimento d'agtia do Rio 
do Ouro, o contratador perceberá apenas 1030001  
pela remoção do lixo e a irrigação será feita por 
uni novo contrato. 

O Sn. DANTAS :—Nesse caso são 400:000000. 

0 Sn. Buiaos BARRETO:—Alas digo eu que, 
ainda então, si ifir approvadô o contraio, paga-
remos iriais do que pagamos hoje pela remoção do 
lixo ; hoje pagamos 330:000 e passaromnas a pagar 
400:0004000. 

Arcresce, senhores, e isto pesou tamb m em 
meu espirito, que o serviço da irritração, tal qual 
é hoje Feito, em vez de benelico, é antes nacivo á 
saude publica. A pouca quantidade d'agua h.n-
çada sobre inaterias organicas em decomposição 
em vez de Fazer com que desapp roça m os mias-
mas, provoca a difusão delles por meio da promupta 
evaporação d'agua; entretanto que, si houvesse 
abundaucia d'agua pata a lavagem das ruas, essas 
materías iriam para os conductos. 

Por todos esses motivos parece-me, Sr. presi-
dente, que seria-  mais prudente que em vez de 
darmos approvaço a esse contrato, Continuasse mm 
sei viço corno está sendo feito até que a cidade 
fosse abastecida de agna suificienieinente, e então 
o governo poderia tomar as medidas necessarias, 
contratando mesmo com esse individuo. 

O SR. JUNQUEIRA:—Respeito o autor desse con-
trato, mas entendo que exorbitou marcando 
multa de 6:000 contra o Estado. 

O SR. BARROS BARRET0:—Sem esse dinheiro 
está o Thesouro em qualquer das hypotheses. 

Si o contrato fôr approvado, tem-se de pagar 
mais 50:000 aunualmente, e, si não o for, tem-se 
de pagar a multa de 6:00Ç por mez. 

V. IV 

O Sn. Cnuz MAcujuo : - A clausula dos 6:000 
não pode ter cifeito, é nulia de pleno direito. 

O Su.BAnnos BusnETo :— Creio, Sr. presidente, 
Ler dado, ainda que dosa liuhadamente, as razies 
do IIICU Voto. 

\OZES : - Justificou muito bem. 
O SR. Criuz MACUADO :— A consequencia deve 

ser o adiamento. 

O Sr. Correia : - Ouvi tanto o nobre se-
nador tela Bahia que encetou a discussão, cimo o 
honrado membro da conimissão de orçamento que 
acaba de failar, susti niareni que não púde eximir-
se o Thesuro ao pagamento da somina de que 
traia a clausula 16. do contrato, si este não fir 
approvado pelo poder legislativo. Não me larer 
que esta opinião seja isenta de duvida. 

O Sa. Criuz MACHADO:—Seria uma saucção p 
nal contra o corpo legislativo. 

O Sn. C0RUEIA:—Conso se pride admittir que 
em um contrato, todo dependente da approva-
ção do poder legislativo, haja urna clausula que 
subsista, ainda quando cite não seja approvado? 

O SR. SILVEIRA DA MorrÀ:—Tcnl muita razão. 
O SR. Conriai:—Logo que vi o nobre senador 

pela Bahia fazer a litina da clausula 26.3  e enun-
ciar o pensarmunto dc que antes pagar essa sínliuia 
do que, dadas certas condiçóes. 

O SR. DANTAS:—E sirnplesmnemmte pata não 
reeer um calote. 

O Sn. C0RRELt : - .... approvar o con-
trato, hesitei em confoninar-mo com essa opi-
nião. 

Quando orava mm nobre criador pela Bahia, u 
disse cnn aparte : esta clatisula não deve passar 
Como precedente. Vou explicar- me. 

Não se deve admittir que o Poder executivo, ce-
lebrando contratos dependentes de approvação 5o 

 irriponha cia usul's rnerosas á fazenda 
no raso de não ser approvado o contrato, porque 
essa clausula seria um meio d forçar o voto tio 
poder legislativo. 

O S.R. DANTAS: - Apoiado. 
O SR. CORREIA —Não se Ifli dC min uni conLrau. 

dependente de approvação do parlamento, mi L5por 
de modo que este não tenha liberdade da resolu-
ção e fique na dura alternativa, ou de fazer que o 
Thesouro carregue com o peso de uma avultou 
indemnização, ou de approvar o contrato. Eis 
porqu, quando orava o nobre senador eu disse: 
esta clausula não deve passar como Precedente. 

O SR. Criuz MACHADO :—E' irrita por direit, é 
uma sancção penal contra o poder legislativo. 

O SR. SILVEIRA DA MOITA :--Apoiado. 

O SR. CoRREIA:—Si o poder executivo não linha 
faculdade para fazer este contrato sem depen-
dancia de approvação legislativa, como podia ter 
compoteucia para estabelecer semelhante ela misula? 

O SR. SILVEIRA DA MorrA:— Foi uma condiçao 
que quizeram pôr: lia de pagar 200 contos. 

O SR. DANTAS:—A redacção do parecer não stã 
clara, diz : - indemnizar do serviço - quando o 
emnprezario já está recebendo 	além do que tem 
recebido que recebe mais istc.. 

O SR. CORREIA:—A hora etá dada, e eu não de-
sejo entrar em outras obserirs, que a leitura 

59 
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do projecto, approvado pela cantara dos deputados 
e a do parecer das commissões do Senado sugge-
rom ; reservai-as-hei para outra ocessião, si não 
(Vir precedido por algum dos honrados membros 
desta casa. O que não podia deixar passar agora 
sem oppár contestação era a opinião de que, não 
sendo approvado o contrato, subsistia em todo o 
caso uma das suas clausulas onerosa á fazenda 
publica. 

A discusio ficou adiada pela hora. 
O SR. PR,ESIDENTE deu para ordem do dia 2: 

1.2  parle (até ás 2 1/2 horas). 

Votação da materia, cuja discussão ficou encer-
rada. 

2.a discussão tio art. 6.a do projecto de lei do 
orçamento para o exercicio de 1879-1880, rela-
tivo ás desposas do ministerio da guerra. 

`2. a pari(' (ás 2 1/2 horas ou antes). 

As outras maiorias já designadas, a saber: 

2.a discussão das proposições da cantara dos 
Srs. deputados, do corrente a nna : 

N. 225, autorizando o governo a firmar definiti-
vamente o contrato de 10 de Outubro de 1876 
para limpeza e irrigação da cidade. 

N. 186, approvando o contrato celebrado pelo 
governo para a navegação a vapor no rio Ama-
zonas e outros. 

2.2 discussão do parecer, cuja urgencia foi vo-
tada, sobre a pretenção de Morris N. Kohn. 

2.2  discussão da proposição n. 152, determinando 
que os exames de preparatorios feitos no Lyceu 
da Bahia sejam iiceitos para a matricula nos ctu•sos 
superiores do Duperio. 

2.° dita do projecto do Senado, do corrente anuo 
letra II, declarando que o favor concedido pela 
lei de 22 do junho de 1866 é extensiva ás filhas 
dos officiaes do exercito e da armada, fallecidos 
antes da promulgação da mesma lei. 

4.a dita do projecto do Senado, letra I, decla-
rando que as pensões concedidas aos servidores do 
Estado por serviços relevantes não se suspendem, 
quaesquer que sejam os cargos que occupem. 

.2.2 dita da proposição da camara dos deputados, 
do corrente anno, n. 202, mandando que as dis-
posições do decreto n. 1236 de 15 de Julho de 
1866 se façam extensivas aos demais empregados 
da camara municipal. 

1.2 dita do projecto do Senado, letra J, decla-
rando que são extensivas ás pessoas a quem peias 
tais em vigor compete o montepio dos officiaes da 
armada as disposições do decreto n. 2619 de 8 de 
Setembro de 1875. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde.  

7.9 .1 tgessii0 em 2 de %Setembro de 11370. 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUART. 
SUMMAR10.—ExPaa:KNTE.—Unta proposição da coroara dos 

Srs. deputados sobre os vencimentos doa fieis do thesou-
reiro da Recebedoria do Rio de Janeiro.— Parecer da com-
missão de ~prezas privilegiadas do Senado sobro a pre-
tendo do Dr. Francisco Teixeira de Magalhães e suecas-
sores do Conde do Lages.— Voto mil separado do Sr. Sil-
veira da Motta sobre negocios da (Ilma. mimara municipal.— 
Eleição cie vereadores e juizes de paz no Alto Amazonas. 
Discurso e requerimento do Sr. Mendes de Almeida. Appro-
vação do requerimento.—PRIMIURÁ PARTR DA ORDEM DO DIA. 
—Votação do orçamento da marinha.—Orçamento da guerra. 
Discorso da Sr. Correia. Emendas ao parecer da commiS-
são do Senado. Discurso do Sr. Junqueira.— SEGUNDA PARTE 
DA ORDEM DO DIA.—Limpeza e irrigação da cidade. Discursos 
dos Srs. Teixeira Junior e Cunha o Figueiredo. 

A's 11 horas da manhã, achando-se presentes 
31 Srs. senadores, a saber: Visconde de Iagnary, 
Dias do Carvalho, Cruz Machado, Barão de Ma-
mangnape, Visconde de Abaeté, José Bondado. 
Junqueira, Barros Barreto, Chichorro, Visconde de 
Nictheroy, Visconde do Rio Branco, Correia, Luiz 
Carlos, Barão de Cotegipe, Ribeiro da Luz, Dantas, 
MendeS do Almeida, Teixeira Junior, Visconde de 
Muritiba, Jaguaribo, Leão Vellozo, Vieira da Silva, 
Paranaguá, Antão. Marquez do Herval, Barão de 
Maraiin, Paes de Mendonça, Diniz, Affonso Celso, 
Cunha e Figueiredo e Fausto de Aguiar. 

Compareceram depois os Srs. Diogo Velho, Barão 
de Pirapania, João Alfredo, Cabeia Cavalcanti, Si-
nirnbii, Nunes Gonçalves, Silveira da Moita, Fer- 
'pinas; 	uh. G.-41ev e Leitão da Con111. 

Deixaram de comparecer,com causa participada, 
os Srs. Barão da Laguna, Conde de Baepentiv, 
Duque de Caxias, Octaviano, Silveira Lobo, Atinei-
da e Albuquerque, Saraiva e Visconde de Bom 
Retiro. 

Deixaram de comparecer,sern causa participada, 
os Scs. Barão de Souza Queiroz e Visconde de 
Suass una. 

O Sn. PRESIDENTE abriu R sessão, 	• 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não ha-

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

O Sn. La sEcnE•ranto deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 
Ofilcios : 
Do ministerio da agricultura, conunercio e obras 

publicas, de 1 do corrente mez, remettendo em 
resposta ao doSenado de 17d Abril ultimo, as in-
formações prestadas pelo engenheiro fiscal da 
Companhia City Improvements sobre a questão de 
supprimento de agua aos depositos collocados nos 
predios do 4.° e 5.0 districto de esgoto, e sobre a 
demonstração das multas em que incorreu a mesma 
companhia.—A quem fez a requisição. 

Do 1.0 secretario da camara dos Srs. deputados, 
de 30 do niez proximo findo, communicando que 
constou á dita camara ter sido sanccionada a 
resolução da assembléa geral, abrindo um cre-
dito extraord i na rio para a empraza de col I ocação 
de pharties na costa do linperio.—Ficou o Senado 
inteirado. 

Do mesmo secretario, de 1 do corrente tnez, re-
mettendo a seguinte 

Proposirdo. 

• A asserribléa geral resolve: 
• Artigo unico. Os vencimentos dos fieis do the-

soureiro da Recebedoria do Rio de Janeiro ficam 
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equiparados aos dos fieis da Pagadoria do 'fEio-
soaroacional; revogadas as diSpsiçs eia eoxi-
Ira rio 

"Paço da carnara dos deputados em 1. de Se-  
Lembro dc 1870.— Lui Felippe de Souza Lro, .° 
vice-presidente.—José Cesario de Faria Âivim.-
M. Alvos de Araujo, 2 .0  secretario. .—&' rumjs-
silo L1C fazenda. 

Do presidente da provirleia de Minas Graes, 
de 25 do Inoz proxímiu fulo, rinctIeiido aulhon-
Ucas da eleição de eleitores espeeiaes, a que se 
procedeu no dia 10 tio mesmo rnnz, nas parochias 
de Sant'Aiiva do 'iritinga e Espirita Saiflo do 
Lamim —A' ctlmrnissão de constituição. 

O S.R. 2. SECRETAntO leu o.seguint.o 

Parece?.. 

A proposição da cain'ara dos deputados, sob 
n. 06 do corrente anuo, autorizo o governo a 
conceder ao Dr. Francisco Teixeira: do Magalhães 
e successores do Conde de Laes, ou á cru preza 
que organizarem afiai de executar-se e clausula 

do decreto o. 5785 de 4 d Novembro de 187, 
as seguintes vantagens 

1.a Dispensa dá decima urbana para os predios 
que edificar na avenida de Sn;ita Isabel, durante 
30 annos; 

2.' Dispensa dos direitos de transmissão de 
propriedade ás acquisies que fizer a empi'eza 
liara sua realização, e bem assim as vendas que 
effectuar do suas consti'ueçiSes; 

o 3.a Direito de desapropriação, segundo a lei 
n. 816 de 10 de Julho de 1855: 

• ' Concessão gratuita dos terrenos do Estado 
que forem cortados pela linha ferreo. 

A clausula 27.a do decreto n, 5785 de T  de No-
vembro de 187, a que se refere a prOposifio, ã a 
seguinte — Obrigam-se ainda 

1.' A fundar na mesma praia, enlre o mar e 
as montanhas adjac'ntcs, uma povoação que será 
delineada e projectada de arcôrdo Com OS planos 
de distribuição e arruamento; e bem assim dos 
edifícios o obras de protecção e segurança que 
forem previamente appi'ovados pela ilInia. camara 
municipal. 

2.' A canalizar agua pot.avel para o mesmo 
povoado, a ilhiiiiinal-o a gaz e a consLruir os 
necossarios esgotos para o escoamento das agnas 
phiviaes e niaterras fecaes; podendo por estes 
serviços cobrar as taxas que forem epjortunamente 
approvadas pelo governo. 

Tendo sido ouvido o governo sobre o assuzupto, 
informou o ministerio da Fazenda como parecer da 
directoria geral das rendas publicas eoni o qual 
se conforma. 

O parecer diz o seguinte :—A camora dos de-
putados pela resolução de 71  do corrente concedeu 
nlaiores beneíicios do que os pedidos poios cnn-
cessioiarios como a concessão gratuita dos ter-
renas do Estado que possam ser cortados pela 
linha ferroa, quando já se contoiit&vamn COfli 
a concessão de 11m rnodico arrendamento ou 
aforamento de todos os terrenos pertencentes á 
fazenda nacional e a que tem direito na Copa-
cabana e montanhas adjacentes. 

Os concessionarios pretendem as marinhas 
allJ existentes; no onlretsinto só lhes poderão ser 
concedidos pela jflnia. ramara municipal, por lhe 
competir a concessão delias. 

Não se tendo declarado o numero de eifieios 
natureza de sua coristrucção e compartimente, o 
mazinlo do aIniueI, o orçamento da despesa e lo-
calidade dos terrenos escolhidos Iara o fim indi-
cado, não d possiv& verificar-se si a fazenda na-
cional ficará suíUcientemente retribuida ou pre-
judicada comparativamente aos favores obtidos de 
carpa legislativo 

« Releva ponderar que alguns terrenos adjacentes 
aos da Copaca bana e que fazern parto dos da Lagàa 
de Itolirigo de Freitas, não poderão ser conce-
didos por pertencerem a particulares, cm virtude 
do decreto n. 581 do 12 de Outubro '1u 1874 que 
estabeleceu regras para a alienação dos terreno 
nacionaes arrendados. 

A commissão consideraiad que trata-se de uni 
melhoramento sem duvida vantajoso á população 
desta cidade, como facultar-lhe mais uma locali-
dade em coadicões de ser habitada com astoinmno-
didades que oferece a einpreza, e que si e.sa •o 
se organizar não existirão as eonstrucçães, nem 
Portanto as acrnisições 011 transmissões para que 
são pedidos os favores da proposta 

Considerando que não á do equidade ampliar a 
isenção do imposto predial aos ediíic.ios que a em-
preza construir, mas depois alienar, porque os 
acquirentes devem entrar no rcginen commumn 
COlO quaesiJuer outros possuidores de predios su-
jeitos a um imposto 

Considerando que a concessão gratuita de ter-
renos do Estado refere-se epre8Safl1eflte aos que 
possam ser cortados pela linha ferroa destinada a 
ligar a côrto á projectada povoação, e que o go-
verno certamente não disporá sisdio dos que 
possuir livres de quaesquer onus ou restricç?ies, 
não procedendo portanto as observaç.ães da di-
rectoria geral das rendas publicas: 

E de parecer que a proposição entre na ordem 
dos trabalhos e seja approvada com a emenda 
abaixo offerccida. 

Sala das com missães, 30 de Agosto de 1879.-
Diogo Velho.— Paranagud.» 

Emenda. 
Art. 
1.' 

« Depois das palavras—tue ed.ificar—acresente-
se—e ficar possuindo—. 

Ficou sobre a niesa para ser tomado em con-
sideração com a proposta a que se refere, indo 
entretanto a imprimir. 

Foi igualmente lido e ficou sobro a mesa para 
ser tentado em consideração opportunamente o 
seguinte 

Voto sepiirado. 
Discordo do parecer da maioria da romnlissão 

de orçamento sobre o projecto da cnrruwa dos 
Srs. deputados de 98 de Maio do corrente anuo, 
autorizando a camara municipal desta c'rte para 
contrabir um euipi'estimo de i,000:000 para 
pagar a sua divida, e terminar os calçamentos das 
ruas desta cidade. 

A coniniissão emendou a projecto da ramaro 
olTereeciido um substitutivo, que reduz a autori-
zação pala o eniprestimo á quantia de 2.800:000, 
e o juro de 6 °/ a 5 '/. 

Não posso dar o meu voto ao projecto da camnara, 
porque a autorização á exorbitante do pedido da 
mesma camara e, das demonstrações que constam 
de seus docunienhos, ainda mesmo qualirin esses 
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fossem procedentes, e nem á emenda substitutiva 
da maioria da eommissão, porque ainda quando se 
devesse autorizar a cantara para cootratiireinpres. 
timo com juros para conscitilar a sua divida, essa 
autorização se deveria limitar restrictamente á 
divida de calçamentos com paralielipipedos, que 
até 1878 estava reduzida a 1.8:31679, como 
consta dos docuuieu Los exhibidos pela mesma co-
juara. 

Ias não darei o meu voto para o emprestiflio 
pelas seguintes razões: 

1.a A lIIuia Cannira municipal, segundo o go-
verno informou, e consta do archivo do senado, 
não tem reiiiettido nem ao governo nem ao corpo 
legislativo desde 1868 as contas da sua gestão, como 
fie t expressamntule ihtermninado pelo art. 25, da 
lei de 26 de Maio de 180, e pelo decreto de 3I do 
Dezembro de 1868, e por tal isLá incursa no ori. 160 
do odigo criminal, por ter procedido contra lei 
expressa. apizar de ter sido maia de uma vez adver- 
tida dessa 	lior actos de inquerito tio o- 
vrno,que se fundam no recon twc i rnento dessa falta 
da camara, e por isso a sua infracção de lei não é a 
simples negligencia qualificada nos aris. 153 e 
ISli do mesmo codigo. 

Sem contas prestadas, nem ;mo governo. n'me no 
corpo legislativo,  não pôde este conhecer qual é 
o estado financeiro de uma ('orporaçiit aditiinis-
trativa, que arrecada impostos lançados sobre o 
povo, e que os disponde, tendo a mncomprelien-
sivei pratenção de julgar-se desobrigada de provai 
quanto arrecadou, e quanto e como gastou tios 
diversos serviços pulilieos do sou município. 

O governo imperial.. para obter orçamento de 
rcita e despesa, obedece, resignado, ás condições 
do systemna constitucional, apresentando reli to - 
rios, balanços, synopses da despesa feita em an-
nos interiores, demonstrando, e pedindo appro-
vaçes (lo eruditos. Todas as repartições publicas 
e corporações, cmi emuprezas mesmo particulares, 
dão conta de sua gestão, obedecendo á lei, e ao 
dever moral. mas a IJlna. carnara municipal, lia 20 
annos,não presta contas; e vendo-se urgida por ai-
guinas dividas, (Jile uma boa administração ou 
teria evitado, ou já teria auiirtizailo, pretende que 
o corpo le 'istativo, i vista de mima simples alie-
gacão de dividas, ponha á sua disposição 'i.000:00O 
para pagar algumas que, segundo os proprius 
documentos tios'  vila exhibidos, não excedem a 
1.58:34679t 

Não : sem contas previamente prestadas não 
autorizo emprestimo. 

Escrupulos de equidade para com credores, que, 
embora teriliain aproveitado dos abuos da camara, 
não tn1 culpa deites, inc levariam antes. em col - 
liào, a autorizar o governo a chamar esses credo-
rs á presença de uma commissâo liquidadora, 
que verificasse esses creditos, para os pagar, 
flzeumlo para isso a operação de credito que julgas-
5 mais vantajosa. 

." Ia7ati 
As inlormacoes dadas pela Ilinia. camnara, a 

requerimento dum eommissão do Senado, no offlcio 
de6de Junho docorrente anno, letra –A—sobre o 
total da divida passiva cm 1879 não me parecem 
exactas, nem conformes com os documentos. 

A divida total da camara até 30 de Junho findo 
uno era tIo .39:93599. 

Segundo o offlcio da camara ao governo impe-
ria], datado de 28 de Novembro de 1878, que 
acompanhou a remessa do orçamento municipal  

para 1879, o passivo desse exercicio era de 
1.551:859281 ; e a maior parte das dividas ahi 
coniprehendmdas eram as dos empreiteiros de cal-
çatnonto.;; e o passivo ordinario não excederia de 
288:0006 e nem toda essa dividi estava liquidada. 

Mas ainda mesmo que áquelle passivo de 
1.55t:86!) 	se addicione os 8'5:97!55 de 
divida de parailelipipedos do 1° semestre de 1879 
(o que não s deve admittir porque já pendia do 
corpo legislativo o pedido do emnprestimo de !k mil 
contos, e portanto não devia a camara augmentar 
a divida), ainda assimsorninadas aqnellas duas 
d• vidas dá - se— . 396: 8380, - mas devendo-se 
então aaLer as seguintes Itarcelias: 
Amortização feita cru 1878........6l :357000 
No anuo de 1879 ........ ....... 	i0':17365O 
E 1(01' conta do passivo ordinario.. 	31:99381 

1.038:525b031 
Teriamnos, que a divida actual devia ser de 

1 .359:3i8775. 
Esta mesma base é adoptada em despacho do 

governo imperial de 2Ft de Dezembro de 4878 
quando lhe foi presente o orçamento municipal 
de 1879 tara er approvado. 

Alii se diz:— a quantia de 1.551:869181 
em que importa o passivo da camara incluido a 
proveniente de calçamentos de pai'alleiipipedos. 

Mesmo segundo os quadros ns. 1, 2, 3, 4 e 5, 
reniettidos pela lItina. camnara para informação da 
c.ornmissão do urcamnenlo, a divida que se deve 
tornar por base não pôde ser a de .39:93599. 

No quadro u. 2 se dá a divida de partllelipi-
podos reduzida a 1.58:3679, e no quadro n. 3 
em que se dá a divida do passivo em 1879 cai 
1.551:86981 , si se fizer o abatimento dos 
312:39 pagos em 1879. e os outros abatimentos 
supra, a divida fica reduzida a uuita base diversa 
da que foi indicada pela lilma. cantara, ainda 
mesmo addicionando-lhe os illegoes Contratos 
feitos de Janeiro para cá. 

O quadro n. 6 resume os anteriores; mas per-
guntaremos 

Que segurança nos deve inspirar a escriplura-
ção de uma corporação que lia 20 annos não presta 
emitas? e da qual o sou digno presidente (hz em 
urna publicação, que por alti corre, que a Ilima. 
earnara não tem pessoal iiloneo. que a sua admi-
nistração é pessimna: e da qual os seus dignos 
inemmtbros conselheiros Saldanha Marinho, OLtoni e 
Costa Lima affirmaram no seu olilcio de 30 de Se-
tembro (la 1878, que as suas repartições não tinham 
escripturaçilo regular? 

São os proprios credores da IlIma. camara que, 
requerendo providencias para seu pagamento em 
1876, affirmam que  divida total da camnara era de 
1.550:000 e que restava siímiiemile etTectuar tra-
lialtio no valor de 300:000 : o que está eia comi-
tmadicião com as informações que a Itima, cantara 
forneceu á coinmissão de orçamento do Senado. 

Etnlim os mappas ou quadros enviados pela 
Ilimna. camara para informação da cornmissão 
exigem muitas explicações, exames e confi-on ta-
ções com os seus livros, porque levantam muitas 
duvidas a respeito de sua exactidão. 

V. g. : No mappa (FF) que resume os trabalhos 
feitos, os nomes dos empreiteiros, e seus credites e 
pagamentos por conta, se dá o emprezario Pedro 
Leandro Lamberti credor da quantia total de 
345:38792 pelos calçamentos das ruas do Rio 
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Comprido, S. Clemente,praça de D. Pedro II, 
Largo dos Leões e rua de Hutnaytá, tendo re-
cebido por conta 75:694090, e portanto sendo 
ainda credor de 69:69383, por contratos feitos 
em 1873, 1874 ú1875. Porém no quadro n. 7 do 
pagamentos feitos aos credores de calçamentos de 
paralielipipedos se dá a esse credor pago desde 
1874  1878 da quantia de 160:55588 em diver-
sas parcelins. 

E no quadro n. 8 dos pagamentos do passivo 
de 1871 a 1878 se dá esse mesmo emprezario rece-
bendo em vinte e nove prestações e era époc e 
quantias diversas a importaucia de 35:1O7 

as
75 

superior ao algarismo da divida total, indicada 
no mappa (FF). 

O que d'aqui se conclue á que os dados offere-
cMos pela 1 Ima. camara não são suifirientes para 
que o Senado legisle com consciencia e segurança, 
pondo á disposição da lilma. camara tão enorme 
quantia para pagar dividas cujo computo mesmo 
o Senado ignora e cuja legitimidade depende de 
serias averiguações sobre OS contratos de obras, 
e sua execução. 

Por mais esta razão á que divirjo com pezar do 
parecer da maioria da commissiio de orçamento, 
parecendo-me que o parecer mais prudente e con-
sciencioso seria adiar a decisão deste negocio, e 
ordenara exhitiição dos livros e documentos rela-
tivos a esta divida para que depois de um exame 
ou de uma cominissão desta casa, ou de commnis-
são externa nomeada polo governo, possa o senado 
preencher o seu elevado papel de legislador, sem 
parecer facil ou condescendente com proteu-
ções de interesses particulares, que podem ser 
muito legítimos e attondiveis, como devem ser os 
de verdadeiros credores, mas que tambem podem 
ser até algum ponto iliegitimos. 

3a razão. 
O grande argumento en favor do emprostimo 

funda-se na equidade, com que se deve alteníler 
aos credores por obras de calçamentos, feitas de 
1874 em diante, e que empregaram seus eapitaes, 
contando com amortizações annuaes que têm 
falhado. 

Para responder a este argumento, ainda quando 
não se desconheça odireito dos credores, expore-
mos suceintamente a marcha deste negocio, para 
que se conheça até onde é procedente o direito 
daquelies, e onde principia este a debilitar-se. 

A ëamara municipal em offlcio de 21 de Junho 
de 1873 (documento II) representou ao governo 
sobre a necessidade de fazer o calçamento por 
parailelipipedos de certas ruas indicando as con-
dições de propostas que apresentou. 

As condições foram as seguintes 
1.' Ficar prompto o calçamento dentro do qua-

trienflio. 
2.a Receber o emprezario o seu pagamento em 

prestações annuaes, rateadas das quotas marcadas 
aunualmente nos orçamentos para amortização. 

3 De não receber juro pela móra. E estabele-
ceu a camara os preços seguintes 

Por metro quadrado de parallelipipedos 56703; 
Por metro linear de meios tios 5810k; 
Por metro linear de assentamento de lage-

do 2023; 
Por metro quadrado de remate de calçada 18760. 
Esta proposta foi approvada por aviso do mi-

nisterio do Imperio do 25 de Agosto de 1873, com 
as condições expressas supra. 

Com essas condições foram começadas as obras  

em fins de 1873, e já a camara na proposta do or-
çamento de 1876, cedendo a instancias dos empre-
zarios, pedia autorizaç lo ao governo para converter 
em titulos (coupons) com juro de 6 '/ a divida 
dos einprezarios que nessa época se elevou a 
141:56085, mas que feita uma amortização de 
50:0008900 ficou reduzida a 1. 171 :510545. 
Impacientaram-se os credores, que dons annos 

antes se obrigaram a esperar por pagamentos em 
prestações e sem juros, pois que só unham rece-
bido 150:0098000 ; e no exercício de 1876 já a ca-
mara, tendo no orçamento outra verba de 450:0006 
para amortização, já não tinha cumpridi a lei dei 
xando de pagar amortização, como constada cer-
tidão. (Doo. J.) 

A proposta de conversão da divida em coupons 
como juros fui regeitada pelo governo em 31 de De-
zembro de 1875 quando approvou o orçamento 
municipal. (Doe. L) 

Mas a 13 de Dezembro de 1876 mandando o go-
verno ouvir a respectiva secção do conselho de 
Estado, preponderou a opinião do conselheiro de 
Estado Paulino José Soares de Souza, com a qual 
concordou o Sr. conselheiro José Pedro Dias de 
Carvalho, e foi a seguinte 

o 1.0 Que se consigne em cada orçamento um 
qua,Uum annual, determinado para a amorti-

« zaçào da divida no espaço de 5 annos. 
o L° Que não se varuem juros sinão das quan- 

o tias ora eigiveis, correspondentes ás prestações 
vencidas, e não pagas, e das que não forem pagas 

O dentro do respectivo exercício. o 
A divida então reconhecida pelo conselho de 

Estado era de 1. 171: 56085, mas esta consulta 
não foi resolvida. 

Ficou pois subsistente a regeição da proposta, 
pelo ministro em 1876. 

Até a época em que os credores deixaram de 
ser pagos, pelas prestações que o governo mandou 
coliocar na lei do orçamnto municipal, tinham os 
credores razão de reclamar pela mora das amor-
tizações, a que a camara deu logar por distrahir 
culposamento para outros fins, as verbas de appli-
cação especial para pagamento de divida.; mas 
desde que o governo regei teu a proposta da camara 
para emiltir esses titules de emprestmmo com juro 
não deviam os credores propér-se a novas obras 
aggravando a sua situação, e nem a camara devia 
contratal-as sem meios de pagai-as. 

Este é o ponto em que os credores começaram a 
debilitar o seu direito; e ainda mais por terem 
contratado novas obraspor preços exorbitantes 
como foram os de 86 e 96  por metro quadrado de 
calçamento, que, segundo a pr posta feita ao go-
verno, tinha sido contratado a 56703. 

Parece, portanto, que na differenca do preço 
quizeram os credores compensar a móra, a que 
se arriscaram. 

Si depois de 1876, tendo o governo formalmente 
recusado seu consentimento á proposta da camara 
para pagar em coupons com juros, si tivessem 
abatido os credores de fazer novos contratos de 
calçamentos estaria paga a divida de 1.171:0006 
com as prestações que têm sempre consignado as 
leis annuas de orçamento municipal,e com a con-
cessão de 138:5506 da despesa de limpeza e irri-
gação, que por lei passou a ser feita pelo governo 
imperial mandando este applicar á amortização 
da divida municipal mais este contingente. 

Si a camara depois daquella data tivesse cum-
prido o seu dever, applicando ás amortizações as 

7- 



470 	 ANNAES DO SENADO. 

quotas do orçamento municipal destinadas espe-
cialmente a esse fim, a divida da camara nessa 
época (1876) estaria reduzida, como diz o Sr. con-
selheiro Dias de Carvalho no seu parecer da secção 
do conselho de Estado, a 783:01045. 

Si pois a camara municipal retém em si 
388:550 que já deviam estar em poder dos em-
pr&tiros, não ha razão para que sejam obrigados 

esperar ainda o espaço de cinco annos para irem 
receber em parcelias, e sem juros a dita somma, 
etc. 

Até 18760 direito dos credores era sóinente esse, 
bem verificado, e liquidado no parecer da secção 
do conselho de Estado dessa época para cá a di-
vida não tem tido o aucmento que a eamara in-
forma, e esse que tem tido até o principio do anno 
corrente, é devido a abusos da camara, e á facili-
dade dos credores, animados pela perspectiva de 
contratos muito onerosos, e cuja execução não 
podia ser rigorosamente fiscalisada por urna corpo-
ração que contratava já com a certeza de não pa-
gar, porque sys temo ticamonte desviava para abu-
sos as quotas do orçamento municipal destinadas 
aos pagamentos atrasados. 

Portanto, por mais esta razão entendo que não se 
deve autorizar o emprestimo. O governo que obri-
gue a camara a consignar no seu orçamento 
!Â0O:O00 ou 500:000-3000 para amortização aunual 
da divida que fôr reconhecida como legal, depois 
de liquidadas as contas da camara municipal, e em 
tres annos adivida pôde estar paga,enlesznl) os jures 
das quantias que foram destinadas nos orçamen-
tos para amortização e que foram dislrahidas por 
abusas da camara, pelos quaes deve ser chamada 
a juizo criminal, e responsabilisada. 

E si isso não bastar, a camara que proponha 
augmento de impostos especiaes para essa amorti-
zação. 

Reconheço assim o direito dos credores até onde 
elte deve ser reconhecido, mas nego a uma ca-
mora, que tão mal tem administrado os negocios 
do municipio, a confiança de pôr em suas mãos um 
enprestimo para ser por dia distribuido em pa-
gamntr) de dividas que não estão legalisadas,cm-
quanto a eana:tra não prestar contas. 

razão. 
Além da quantia de .39:9399 que a ca-

mara informou, no seu offieio de 26 de Junho do 
corrente, ser o total da divida passiva da comam, 
e que a commissão aceitou para base da sua 
emenda substitutiva e nós contestamos, já a com-
missão concedendo o emprestimo por.800:000, 
veia conceder mais uma margem de 407:0003 
talvez para conclusão de obras começadas e não 
cone1uida em virtude da rescisão dos contratos 
pelo governo e para os calçamentos chamados ur-
gentissimos das ruas Conde do Bomfim, Fabrica 
das Chitas, Vinte e Cinco de Maio, Senhor dos 
Passes, S. Jorge, e terreno do largo cio Paço 
entregue ao gozo publico. 

Tombem discordo da Ilimo. camara quanto á 
concessão dessa addição de 107:0003 para obras 
indicadas, mas não definidas. 

1.0 Porque dos mappas e quadros sob as. 9 o 40 
não se pôde colher qual a extensão e importancia 
tias obras sustadas, e das urgentes que se pre-
tende concluir: não ha orçamento nem infor- 
mação dos contratos já feitos, para que se saiba os 
preços e a extensão das obras desses calçamentos. 

A respeito das obras começadas e não concluidas 
de que trata o quadro 9." a cantara não da base 

alguma para se calcular a despesa vara que quer 
ser autorizada, v. g.: 

1.0 Na rua Imperial se diz que falta menos de 
metade, mas não se diz quanto custou a outra 
metade já feita. 

.° Na rua Grunewald falta 1/5 mas não diz 
quanto custaram os 'aIS. 

3." Na praia de S. Christovão. monos de metade. 
'aO Na rua dos Voluntarios da Patria, mais do 

metade. 
5." Na rua das Larangeiras falta i/L 
Ora, á vista de taes informações, póde alguem 

fazer icléa do credito neriessario para concluir as 
fracções de obras por concluir? 

A respeito das de calçamentos urgdutissinlos, o 
quadro n. 10 enumera a camara as ruas Conde 
do Bornílm, Senhor dos Passes, S. Jorge por pa-
ralielipipedos, e a rua Vinte e Cinco de Maio por 
alvenaria, nins nada diz sobre a importando dessas 
obras, sua extensão, orçamentos, contratos feitos 
ou por fazer. 

E, para augmentaro numero indefinido de obras 
a fazer, até nesse quadro n. 10 se contempla o cal-
çamento do terreno do Largo do Paço ultimamente 
entregue ao gozo publico. 

Ora, estando esse terreno destinado á aformosea-
mentos e ajardinamentos dessa praça pretenderá 
a cantara mandar calçal-o primeiramente com 
paralielipipedos para depois fazer aquelias obras? 

Taes quadros não fornecem informação alguma 
que habilite o corpo legislativo a dar urna carta 
branca a urna camara que tanto lena abusado do 
credito ordnario dos seus orçamentes e que, por-
tanto, não merece credites extraordinarios de pura 
confiança. 

Além disso não concordo com o credito ad-
dicional de 407:0004000 que lhe dá a eommissão, 
porque no orçamento municipal para o exercido 
de 1879 lia as seguintes verbas para as quaes a 
cantara está autorizada 

Art. 2.0  
13." Contas do 	passivo (ex- 
cluida a divida mencionada 
no art. 3." tio presente 	de- 
creto, proveniente de calça- 
mentos de parailelipipedos na 
somma do ................. l.30925853 
sujeitas a liquidação defini- 
tiva 	........................ 2a8:000 
Ua.° Conservação de calça- 
mentos e estrados 15:0003 
15. 0  Idem dejardinse praças 10:0003 
30 Amortização 	da divida 

de parailelipipedos 180:0003 
'a.°  Novos calçamentos.... 255:0004 

817:0003 

Para fortificar esta demonstração da desneces-
sidade dessa addição do credito dos 407:0004 
transcreverei o art. 3." do orçamento municipal, 
proposto pela camara, para 1879. 

Diz o ar?. 3.0  
o Emquanlo não fôr determinada outra provi-

dencia pelo poder legislativo, serão applicadas á 
amortização(  Ia divida de calçamentos de parailelipi-
pedos, calculada na importancia de 1.3012:92,56M3; 
mas sujeita ainda a liquidação definitiva0  as se-
liras que se verificarem, quer por excesso de re-
ceita sobre despesa orçada, quer por diferença 
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entre a despesa lixada e a realizada além da quan-
tia consignada no § 23 do art. 2.. 

Art. 5.o « Na importancia de 	5:000, conre- 
dida no § 24 para novos calçamentos, está com-
prehendida a de I38:0 que o decreto a. 6070 
de 9M de Dezembro de 187, art. !i.. ruandon 
applicar exeturivarneate ao calçamento da cidade 
todas as quantias consignadas no orçamento mu- 

« nicipai para irrigação, e limpeza publica, 
t>orla iii, não tem logai' tal roncesão de mais 

407:000 jara calçamentos que,  não estão orçados, 
e iara conclusão cio obras, cujo dispendio come-
çada não se conhce, e cuja falia não est;i definida 
sinão vara  e arbitrariamente. 

Voto a confiança não dou á camnara municipal 
da côrte. e nem cOa merece, porque a sua pessinla 
administração está provada, e julgada pelo seu 
propno presidente e por uma commissão respei-
lavei composta dos Srs. coiisrlhciros Saldanha 
Marinho, Ghrisliano OtLoiti e Dr. resta Lima, cujas 
npreclarões são as seguintes 

No opusCuIu, 011 relalorio do Dr. Bezerra, actual 
prosidenlo da minara e vereador ha 18 anuos, e 
porlanto,o mais habilitado para em ittir j uizo sobre 
os seus negocios, vejo o seguinte: 

A administração municipal á pessima. Basta 
para evidenciai-o, confrontar a grande divida da 
camara com a escassez e ruim qualidade dos he-
nelkios com que lefli dotado a cidade. 

As finanças munieipoes desequilibradas, pelas 
razões ja epeitdida, dâo causa a que por3 e l 
dê o que não vale mais de 1. 

A minara contratlndo suas obras por uni-
dade não tem, nem pôde lei scieneia do compro-
miso que toma. sinão na liquidação final; o que á 
a causa do desequilihrio das suas finanças ode in-
numeros abusos, que não preciso accentuar. 

Que moralmente considerada a caniara muni-
cipal da cárie, era um attestado vivo contra si 
mesma, e que moral e maicrialinente linha des-
cido abaixo do fixei que todos deiunciam.' 

No rolatirio da eomnhissáo, coiriposta dos Srs. 
conselheiros Saldanha Marinho, C. Oltoni e Dr. 
Cosia Lima, achei as seguintes informações: 

Verifieaa m 
Que ajuda em meio do exervicio corrente ar-

rceau]ada e consumida a maior parte da renda, 
achavam-se evbaustos os cofres mnuniiaes, onde 
apenas o saldo de 8 foi encontrado 1 

Que as verbas principaes do orçamento se 
achavam excedidas 

Que do cofre de tiepositos se havia distrahldo 
culposainente cerca do 80:000 e sem possibilidade 
de ser indemnizado ; dando-se, portanto, ainda esse 
desfalque 

Que as diversas repartições se achavam sem 
escrifittiracãch regular, com defectivo pessoal, não 
se podozido dar uni passo com segurança por fal-
tarem os dados mais essonciaes; 

o Que a municilialidaile se achava obereda do 
uma avultadissima divida passiva, sem se poder 
conhecer com promptidão, e exactamente o uma-
ximo de encargo; 

Que ii:UitOsC importantes pagamentos estavam 
autoriz:ids. sem mais verba no orçamento, e sem 
dinheiro para s:i Lisfazel-os 

« Que nos livros dos termos dos contrates de 
obras Ilunjciliacs não estavam estes eseriptos em 
seguida uns dos outros, e sim, que se deixaram 
espaços em branco, entre uns e outros, sendo que 

DIHIOS desses espaços foram posteriormente cheios 
com declarações oucrosas á hilma. Cafflai'a, e em 
proveito dos emprcite;ros; 

Que o que se acha feito em calçamentos con-
cluidos,e por concluir mesmo as condições alteradas 
deixaram de ser cumpridas, o que manifesta dc'-
sidia, sinão criminosa falia dos empregados a 
itiei'm incumbe a fisealisaçio, o que pôdem os 
abaixo assignados (os Srs. Saldanha, (Jttoul e Costa 
Lima) afirmar, por terem por si mesmos proce-
dido a devidos exames, e se póde vcrflrar por 
exemplo nos calçamentos da 

Praia de S. Chris(ovão. 
Largo da Igrejinha. 
Rua do Escobar. 
lias do Figueira de Molho. 
tina do Bispo. 
Rua cia Passagem. 
Rua do Visconde de Supucaliy. 
Rua do General Polydoro. 
Mia cio Visconde de ltadna. 
Além dos documentos ontla-producentes que 

apresentou a caniara municipal á cçm mnissão de 
orçamento, procurei essas fontes dc informação, 
que não podem ser recusadas, querendo-se fazer 
uni juizo consciencioso sobre o estado lamontavel 
cru que se acha a administração municipal desta 
cirte. 

Portanto, ciii conclusão dos principius COm lno 
combati o projecto da caniara dos Srs. deputados 
e a emenda da cumnmissào do senado, e limOu pa-
recer 

1. Que, nem o projecto da camara, nem o sub-
stitutivo da cornmissào do senado, devem ser ap-
privados. 

.° Que se deve re'onnnendam ao governo, que 
mande responsabilizar a camara : 1." por não ter 
prestado contas, como lhe prescreve a lei de 17 de 
Setembro de 1851, art. 48; 2.0  por ler desviado 
para outros fins, que não são conhecidos, as quotas 
dos orçainenlos desde 1874, destinadas ás amorti-
zações do seu passivo ordinario e das dividas de 
calçamentos. 

3.o Que se autorize o governo para mandar li-
quidar a divida de pnralleiiviiedos por uma com-
missão do Thesouro, e para niandar pagar a divida 
que fôr legalizada e liquidada pai- prestações an-
nuaes, marcadas nos oI-çamentos rnumiicipaes, at-
tendendo aos juros legaes pela múra que fôr xc-
rifi'ada. 

Paço do Senado, 1.0  de Setembro do 1879. - 
José Iyisíwio silveira da )U'otta.' 

ELEIÇÃO DE VEREADORES E JUIZES DE (AZ NO ALTO 
AMAZONAS. 

O Sr. Mendes de Almeida :— Eu vou 
pedir ao Senado, Sr, presidente, que inc faça a graça 
de aiprovar  um requerimento que vou sujeitar á 
sua deliberação solicitando do governo côpia de va-
rios actos da administração relativos á l- rovinc 
do Amazonas. Parecerá uma impertinencia de 
minha parte solicitar esta graça, mas o Senado me 
desculpará depois de otivii'-me. 

No Diario do Pai'lcwzento Bc'azilciro de honleni, 
appareceu publicado um discurso de um iii ustre 
deputado por aqiiella provincia, em que se ti-ata 
de assuniptos concerneutes á discussão que aqui 
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houve quanto ao orQarnonto do nhi)iterÍo do lia- j 	otqumLo 	na sua portaria, 	eit;va 	e 	invocava a 
jcro, e era itií 	tornei parte. doutrina de ani aviso que eu acriditava não exis- 

Net discurso se diz que eu deprimi a reputaao 
1 

tir e q:ie asiri1 Liiilia havido 	um 	agravo 	feito a 
de 	cidadão respetavcI (ILO ocupou o cU ira vïrdudo. 
de presidente daquella 	poviIi, 	aceusacáu por E' certo, 	Si'. 	piisc1eto, 	que caracterizando o 
certo mu grave, porquanto, Sr. presidente, jiínais Facto, eiiipiegiiei a 	)aIv a nitira, 	jiie me eallia 
[Cliii.) 	qU 	occupado a attellçao do Seriado dipri- dos 	abi 	tesa ocasio, 	iii Iluencia doi í1ieurs'.), 

E, 	faço todo miado 	cidadão 	algum. 	li 	 o 	esforço, d verilacte, estando conto estava, o ainda estou, na 
Sr. presidente, por nao macular a cadeira em que convicção de que essa citação não era verdadeira, 
me adio scoatado. - . lUIS não o injuriei. 	O itiusti'e 	cle[Iuiatii) (k'clai'ou 

O SR. JAGILtRIBE :—Apoiado. tpic 011 tinha praticado esta injustiça, feito injuria 
O Sa, MENDES DE ALMEIDA—.. aproveitawlu)-nle a 	eso 	fancionario, 	quando 	assegurara 	que o 

da nossa iminucidade 	para offender qualquer aviso 	iiirocado 	iiti 	portaria não existia, sendo 	a 
verdade o 	contrario, 	por 	isso 	li'allscreveu a in- 

O iliustie deputado para podei e4 tb lei r 	ua 
tegra 	 que eu tombemlati i tr tu 

accusação, amigo de justiça como acredito que pleno conhocin e y 	
venha a tei 

não se dignou esperar pela publicação de moo dis-
curso. S. Lx. aproveitou-Se de uma resumo desse 1.3 directoria dos negocios do 	ministct'io 	do 
diseuro feito no Jornal do Curnnzeruio e sobre esta Importo. - N. oO. - Rio de ia uciro, 18 de Abril 
base, sem saber os termos eta que eu me tinha 
proiiuuciatlo nesta rasa a 	respeito deste 	cidadão, 

de 1877. 
111• e Exrui. Sr. — luji o oficio dessa pro. 

SCU coligo o co-rehiginario e por quem lauto se ia- 'vereuo SIIICnCII d 	ic 	 lroximo finda, devolvo 
lei'essa. 	O 	2,o 	vice-presidente 	da 	puovinoia 	do a'1. bx. os pnpeis relativos às decisões profeciclas 

i Amnazon 	não duvidou fuzii 1110 sobro 	t 	pon pi lo anIt (t 	'01 do 	i 	L\ 	.ohií 	Is eh leõ 	. do 
te as InaU injustas arguições. incinicililo da cidade de Manias, 	aIim de que 	V. 

Apoiltai ei algumas, Sr. presidente, 	para que o EX: 	tendo á vista os referidos papeis e a legislação 
Senado possa apreciar a agrura, o depois lerei a 1 eleittcul vigentes, resolva sabre a roclauia(o con 
parto do meu discurso 	referente a estas 	accu- St31ite tio olljcio do juiz ilo direito dessa cidade. 
sações. t)ns truarde 	a 	V. E'. - A ntonio da Costa 

O iliastre deputado declarou 	que, censurando Pinto e Silva. - Sr. presidente íha 	provincia 	do 
a pttii'ia 	de 2 de Março do aflito passado. expo- Amaznas. ia 
didi itor  esse vice presidente, quizlevar a felicidade O Sa. B.uno ali COTEGIrE 	E' unia simples re- 
aos meus c)-religiollarios do Alto Amazonas. Eujá mossa de papeis, não é unia doe isito. 
estou ha algum tempo no Senado e penso que O Sti. JAGUAnIBa 	Apoiado 
quando inc pronuncio 	por qualquer 	ssumpto 
mOsU'o alguma isenço te animo. . . 

-- 
0 SI1.• MEADIa DE ALMELDA:-4) iiunistro devol eu 

- 	, os papeis rinuetttílos teto tcreSi(lclt0 	ordena a este 
O Sn. J.tun1BE:—Apoiado.  queresolva sobre a •peclainwõo do juiz de direito, 
O Siu. MeNtEs ali ALMEIDA: -... enao sou ar- i lendo em vista a logislaço 	ieitoraligeute. 	São 

ratado por estiií'Ito 	do partido e caprichos do riO-  os limites da oitlem do governo. 	(onvem saler o 
hitica 	. que pretendia o juiz de direito. a 	quem se devia 

O SR. JAOUAIIIBE:—Tem dado muitas provas de 1 fazer jusLia. 	Adiante direi. 
Sua indePondeneia. Ora. Sr. 	presidente, 	Ja 	que 	li 	as 	ae(USíiçõoS, 

O Sim. MaNDES DE At,MriIDÀ: - Assim 	o iliustre converti que diga alguma causa quanto á de-tesa; 
deputado dissc que não trepidei 	eia deprimir o C, pois, pertiiLtrt o Senado que tambem reproduza 
caracter desse vice-presidente ; oro seuiido logar i agora o que disse aqui, nu sessão de 16 nl 	Agosi, 
flui procedia com acrim mii, injustiçai odio par- ultimo 	a Li Ci dêsi 	ti 	prcsItl( iii, 	'iii II dê que 
tidorio que não podia oecuUar cjuando dirigi-me a veja si 	a •illustre deputado 	pcI 	Aum7oliiis teve 

esse 	. 	vice-presitiento ; em terceiro logar 	11110 razo quando com tanta crueza censurou-me, ou 
antes, agtrediu-nie. 	Lis o que eu 	disse 	nessa tinha má vontade contra tão honrado cidadão, o 

Sr. Guilherme Jose Moreira S05Sl9 

OSia. J.tuu.utmna : - Que naturalmente não 	- « Sr. 	pi- sithcrIt 	é necossario 	ji:10 esse 	mi) do 

nheee segundo vice-presadeiit 	do Amazonas seja bem e 
mtteatameuLe examinado 	para se calcular o nies- 

O su. 	MENDris DE AraEtD.k:— Nuo 	eouhi'oo emlnu'aqo e a onsadie COfli (1110 	tal 	documento foi 
esseSr. Moreira, nem por beneficie  nona por ag- lavrado . ousadia que lei mais 	loure 	do que nos 
gravo, tenho de sua pessoa ouvido faltar outros actos já notados. Para isso parece que con- 

O SR. B.uio na GOTEUPE : — E' uni illustro tios- correu urna eireuliistancia que 	converti 	revelar. 
cojitiecido. Cansia.mne que esse 	vice-presidente não era 

O SR. MENDES DE ALMEIDA:—. . - e não 	ter entendido em direito, pois não passa de um simples 
odio a um homem que á meu respeito se acha conimercirinte ; tinha, pois, atrcs tio si algueiti que 
nestas condições. Apreciei como jurista a sua por- se ;tploveitciva 	ilesla cirruinstinucia, 	e 	abusava 
lana. . . algueiii que o empurrava, por assina dizer, para o 

- 	-' 	 . 	. 	. 	. 
'R 	BAn '.0 DE ( OTFL.IL L :—Diga 	J1l1Ip i tio, e 

ligo, eomproniettcndo-o - porque elIe diz no 
cipio da portaria o si 	uiiit 	O 	vice- 1IL1idt nu 

1 	jurista. da província, em cunipiinwsito do avio expedido , 

O Sim. MENDES DE ALMEIDA :- aceito a correcção, ' 	pelo muilisteiiu ria Inipurio sob a. 501 	de 18 
mas anda pilo 	mesmo. - - e, 	linalinenie ílcclarei « Abril de 1877. 
que não 	havia esse 	fuaccionario procedido caiu 	• Nute o Siiiado que os avisos tIno em cuid.-i atino 
toda a inteireza no 	desempenho do seu dever, - nunieraço 	peculiar e 	seguida, 	deste o n. 	1, e 
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portanto é para admirar que já cm Abril de '1877 
ess: nun1eraão exeecI'se o algarismo de 50t), o 
que até o presente não tcrn acontecido. 

Recorri á nossa coileeção do leis, e precisa-
mente ao volume das decisões de 1877: eaminei•o 
com escrupulosa :tttaço de principio a um, e 
não e.iicontrci esse notavel aviso sob u. iO's, em 
que se apoiava o vice-presidente do Amazonas 
para expedir semelhante portaria. Suppon4io en-
gano de data, procurei tambinï o aviso na rol-
locçílo de 1876, e meus esforcos foram iireliz-
mente inallograilos : iião pude, pois, encoiltrar tal 
aviso de 18 de Abril. Entretanto, o vice-
presi-dente diz que aiOiado  nesse aviso toniara essa tão 
celebrada deliberação 1 

Note o nobre ministro que o farto d limito 
serio: imputa-se ao governo um acto que não 
existe, força d que o declare, para se dizer que se 
adoptou aquelia providencia tão anormal, tão 
pouco conforme á !ei, tendo por base, por norma, 
outra igu;L do governo imperial. Isto é uma 
grande i eacSid7o.. 

Aqui, Sr. presidente, corrigi a palavra mcngim 
substituindo-a por inexactid ; oque hz, não por-
que aiiuella palavra fosse mal e ineorrectainenle 
applieada, não estivesse adaptada á meteria em 
vista da convicção que tinha, mas porque j)eflSO 
que as nossas discussões devem ter uni certo cc-
rcc!er de amenidade, que esse termo um POUCO 
agro podia contrariar. Foi por esta razão ijae eu, 
examinando as netas tachygraphicas, as corrigi 
nesse sentido (eeniiniiando a 

a verdade aqui fui liltoralruente sacrifi-
cada. ti vice-presidente, alheio .à soienchi do direito 
corno inc corista, não soibe provavelmente o que 
aSsigflou 

Si, pois, (iii rigoroso com o texto da portaria 
respeitei a possoa do furiccionario que a tinha 
assig nado 

Na verdade, Sr. presidente, por estas exprossos 
vAso que mi não tinha vontade alguma ciii aLui-
unir a esSe cidadão a quem não conheço, e nem 
seu hostil, o facto ou a circurnstanCia principal que 
determinou a expedição do portaria, porquant.o 
constavame, como já disse, que elie era, e creio 
que ainda é, comrnerciante, alheio o mesmo muito 
alheio á scincia e ao estudo do direita. Si assim 
não fosso, eu seria de certo muito mais rigoroso 
si o sogtindo vim-presidente do Amazonas cstivessn 
cai Outras condições, a mirLha censura seria maior 
porque não leria o seu procedimento defesa. 

() iliustre deputado fez um laistorico do que 
havia oceorrido a esse respeito na provincia do 
Amazonas, com relação ás eleições rnuiiicipaes de 
Maniios. Eu peço licença ao Senado para taiirbem 
fazer o liistorico do que deu legar á expedição 
deste aviso a. iO de 18 de Abril do 4877. porque 
me parece, Sr. presidente, que os cegos de Pariz 
andavam um pouco arredados da verdade, ou iião 
a disseram toda inteira ; o á preciso pio outros 
cegos ttuu bem digam do sua parte alguma causa, 
completando o historico. 

Eia tinha, Sr. presidente, de examinar a col- 
lemão de avisos di 1877 por causa desse celebre 
aviso ; e vi que o honrado ministro do tineriode 
então, era igual, mantinha a mesma j Li ispru-
dencie, cui todas ;is decisões que dava, em Jaateria 
de eleicUs muuicipoes, reconhecendo que a lei 
decretara a coinpetencia do poder juiliciario para 
resolver as questZíea suscitadas em Laos eleições de 

V. iv 

preferencia ao poder administrativa. Não podia 
pois, imaginar que se houvesse expedido outra 
aviso dizendo o contrario (1) que estava consagrado 
na lei de 187i, e em jurisprudenela tão repetida. 

O Senado peto que acabei de ler, no exeerpio cio 
meu discurso vê que eu não fazia questão de data, 
snppondo mesmo que podia ter havido um en-
gano. Mas esse aviso aatoriy.ancto os presiden les 
a desrespeitar os trih:inaes judiciarios, aunuliando 
seus acórdãos não existo, com qualquer numero, 
nas cohleeções do 1876 e 1877. 

Examinei ;iinc]a, Sr. prosiclente,os relaloris do 
nhinistt'Iio do Imporia, tanto o de 1877 taiiio o de 
1878. 

Era todos vám compiladas todas as decisões, 
coro relação á inateria de eleições. São relatorios 
de dons nobres ministros de duas pohitiris, que 
em vista do que tem occerrido não podiam estar 
doacerdo a tal respeito. Quer na compilação feita, 
no retatorio cio illnstre Sr. Costa Pinte, cajos avios 
akaneam até ao fim de Março, quer na que se eu-
ctnhio no relatorio do Sr. Leoncio de Cai-valho, 
que coiipreheni1c is avisos expedidos desde. 9 lo 
Ahrt de 1877 até Oitubro de 1878, não apparece 
LI aviso, nem caiu outra qualquer data contendo 
a materia em quest.-No. 

Em presença do resultado deste exame, Si'. pre-
sidente, entendi que realmente não existia uru 
aviso dessa ou cio qualquer outra data, autorizando 
ao vic•-presidento cia proviracia tio Amazonas a 
anituilar um icórdão da Relação do Pará, ora,  tio 
qualquer outra. Fiquei tranqiiillo com essa ii-
vestigação. 

Mas esse aviso que acabei de lei', que traz o 
n. 50 o a data de 18 do Abril, tem a fluinracão 
dos avisos dirigidos ao presidente do Anauzonas 
pelo ministro do Iniperio, ilumeração dillèi'entc 
dos avisos das cohlecçoes de heis. Por-hwto não é 
essa a itiaineraçilo, consignada nas deeiõcs, em 
que O goveriio expelido sua opinião, com relação 
á intelligenela das leis, e que tedos os presidentes 
sito obrigados a respeitar, o seguir. Não ira pois 
o avisou. NiçA unta decisão, uma inLorpietaçiio dou-
trinei de lei ; vamos ver, pois, o que,  significava 
esse aviso, e como devemos compreliendel-o. 

A fleleção do Pará, Sr. presidente, Iiiihn profe-
rido duas sentenças, lavrado deus acrtlãos, no 
mesmo dia 10 de Outubro de 1876, em que, ror 
um lado, julgava nulhi a qualificação da paroc,iia 
de Mandas, e'por outro, approrava a qualificação 
feita pela junta municipal. 

Cumpre notar, Si- . presidente, que não sabendo 
o Senado qaaes os fundamentos que teve aijuello 
tribunal, para tornar essas resohuções ao mesmo 
tempo, o nem mesmo qual desses aeirdãos prece - 
deu um ao outro; e isto á importante saber-se para 
o caso de apreciar-se o valor das decisões tornadas, 
si com perfeito esclarecimento dos factos; alio póclo 
emniltir com segurança um juizo sobre a regulari-
dade do procedimento daqueile tribunal, ao menos 
no principio desta questão. 

Em um voto separado da cam-ara dos deputados, 
assignado por tres iliustres membros da mesma 
camara, quando se tratou das eleições gemes, li 
ijite, quando a Relação do Pari proferiu esses 
acórdãos, o relativo á approvação da qualificação 
da junta municipal foi o primeiro julgado, e o 
outro foi o segundo, deduzindo-se íl'ahi que o Lri - 
))una 1, não tendo presentes as provas que se accu-
mularam no segundo para dar lugar á nulildade 

60 
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da qualiUcaç5 da 1)arochia de Manáos, não podia, 
p01' dscanhec'\1-a. toma1-a em consideração, 
maxime sendo differenles os juizes. 

O outro acrdão, que seguiu-se,.. 
Mas, Sr. presidente, ponhamos do lado essas 

consideraçães, que não vêm a caso presente- 
mente ; o que 	certo, Sr. presidente, é que o 
administrador da provincia cio Amazonas, aro pre-
sença desses dons acórdãos, entendeu que, estando 
annuilacia a qualificação da parachia de Manáos, 
devia-se considerar nuila toda a eleição do muni-
CipiO; pojuanto, dizia: os votantes da parochia do 
Manáos excedem em sua maioria dos das outras pa-
rochi.s tU:' oem o niuniripio. E' o que me 
COiisto. 

Mas o luiz ç1a Direito, á reclamação de varios 
cidadãos, eniendeu o contrario, isto é, que, eia 
lagar de se anunilar toda a eleição, se mandasse 
proceder a a1im'aio  na camara municipal em 
exerciro, e por cousequelicia empossar es ve-
readores e juizOs de paz novamente eleitos, em 
razão da lirimdro ou do outro acórdão, ambos 
de 10 de Outubro de 1576. 

Suscitada esta questão, a camara municipal exis-
ta:ite oppàz-' a intimação do juiz de direito, o 
qual, lar suas'nL'uça, obrigou a c.ainara a cumprir 
o reterid rrórlãa da relação, que apjirovára a 
qualificarão, a tendida pela junta municipal, sob 
pena de sei' reponsahilisada. 

A carnara intarpz recurso desta decisão para a 
Relação do distrieto, e esta declarou que, não 
estando 1n'visl 	caso na legislação, não podia 
tomar-se co:cimCiiLo delie. 

Estou e\.o1IJo estes factos ao Senado, porque 
fui informado por pessoa qua me par,ca conhecer 
bem a quel:o, porquanto. nos documentos que 
lenho aqui pi'ente, na discussão havida na ca-
mera ;H iloju!aiios e aqUi, não se explica este 
negocio coOu toda clareza inclispensavel. 

Ora, voltando esta decisão da Relação á Manáos, o 
juiz de direico insistiu na sua opinião e representou. 
6 presidente. que então se achava administrando a 
província. creio que o Sr. Jacy Monteiro, remetteu 
estes pajets ao ministro do Imperio, que na época 
já era o Sr. Costa Pinto, e consta-me que, exami-
nado o urgoelo, conheceu-se perfeitamente que 
quem no caso tinha razão era o juiz de direito. 
Então foi que o Si. Casta Pinto expediu o aviso 
u. 50, ao novo administrador o Sr. Agosilau di-
zendo: o Devolvo os papeis relativos ás decisões 
proferidas pelo antecessor de V. Ex. sobre as dei-
çes do municipio de Manáos,aflm de que V. Ex., 
tendo emvista os referidos papeis e a legislação 
eleitoral vigente, resolva sobre a reclarnwaào con-
stante do ojilcio do juiz de direito dessa cidade. iD 

E' botai atiender para a especie, que e causa 
muito diferente do que se deduz da portaria de 

de Março cia 1878, expedida pelo vice-presidenta 
Moreira. 

Ve-se, pois, que era um negcio cm que a --- 
]ação do districto se punha inteiramente dou fóra 
dizendo que: não era caso previste na legislação, 
e assim uào queria elia intervir. 

A Relação acreditava que era negocio que a 
administração poderia por si resolver. 

O juiz de direito representou ao presidente insis-
tindo no seu proposito ; este sujeita a questão á 
decisão do ministro, e o ministro cai resposta 
lhe ordena que resolva tendo em vista a lei 
eleitoral vigente e o que reclama. o j uiiz de 
direito. 

Portanto, era uma autorização para caso espe-
cial reputedo administrativo e com certa limita-
ção, não tendo o presidente ampla liberdade de 
obrar. 

Vê-se alada, Sr. presidente, que o fim do mi-
nistro ora fazer com que o presidente da pro-
Vincia, que aliás já não era o mesmo, que havia 
representado e sim outro, Iicizse termo a essa es-
pecie de conflicto, não podendo de sua parte haver 
vexame, porquanto com elie nenhum eomproinet-
timento havia. 

Foraiii, Si'. presidente, os pripeis para Manáos 
e o novo presidente, que já não era o Si.. Jacy, 
mas sim 0-Si. . Agesileu, respondendo ao ministro 
sobre este aviso, declarou que ainda iutil) tinha 
podido ll'l-o em execurão lor  motivos de conve-
niencia publica que expunha, mas que br.vc-
mente daria s;ttisfaão de si. Isto indica que si po-
desse obrar cm outro sentido, não hesitaria uni 
momento. 

Posteriormente., tornou a escrever, dizendo que, 
tendo a Relação do distri'to, em razão de recurso 
solicitado por um cidadão, annu]lado completa-
mnte as elciçães do niuniripio de Manáos, a ques-
to ou o conflicto com o juiz de direito tinha 
dt'sapparecido o portanto, note e Senado, etltu não 
podia mais applicni' o determinado no aviso,e pois, 
ficava este, sem effeito. 

Ora, senhores, que força tem este aviso, ou po-
deria ter, para, passado todo este tempo, e empos-
sados novos vereadores, si houvesse, eleitos com 
outra qualilicação, ou mantidos no 1'\erlu'i) 05 
antigos, restaurar a vida a vereadores e juiz mio 
paz annuil:mdos pelo ultimo acórdão da Relação do 
Pará? 

Não estou ccii si de facto houve nova eleição, 
mas o que d verdade d que havendo esse de,cisão 
definitiva da Retação,uão se compreliende como de-
pois de subir o ministorio de ã do Janeiro e lar-se a 
facto tão irregular de S. Paulo, no municipio de 
Sautos,l)odesse o vice-presidente do Amazonas dizer 
c aliegar com sinceridade que, cumprindo e a-
poiahdo-so no aviso 11. 50 (inteiramente inoxpli-
cavei para a questão) podia declarar sem vigor o 
ultimo acórdão da Relação do Pará, classificando-o 
de injuridico e conseguintemente niuilo ? Si o 
ultimo presidente conservador obedeceu áquelle 
acórdão, e a questão terminou, como revivei-a ? 

Por conseguinte, Sr. presidente, de tudo quanto 
acabei de expencler vê-se,—que não ha aviso para 
apoiar a portaria, embora materialmente appare-
cesse esse de n. 504, destinado a urna questão já 
resolvida e em especie muito diferente. Como, 
pois, julgar-se o vice-presidente Moreira ha-
bilitado para ernprehender o que FOZ, invocando 
uma autorização que não existia, e quando tivesse 
vida eia para a questão do todo inapplicavol ? 

Não teve pois razão o illusti'e deputado pelo 
Amazonas quando accusou-me da maneira des-
abrida por que o fez, e nem S. Ex. pod rã só por 
si dar vida a quem nunca viveu. 

O aviso habilitando o presidente para annullar 
o acórdão da Relação não existe; o que se invocou 
não é applicavcl á questão. 

Não tem pois razão de ser, foi iiiii. pretexto coo-
demnavel. 

Mas, Sr. presidente, não estando eu habilitado 
para julgar de um modo completo, e mais satis-
tactoriamente da questão, vou pedir ao Senado 
que appt'ove o meu requerimento, solicitando do 
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governo: em 1.0 logar, cópia do offlcio do preside n. 
te do Amazonas, de 28 de Fevereiro de 1877; em 
2.0, cópia do parecer da secretaria sobre este 
requerimento; em 3.°, cópia do aviso expedido 
em resposta ; em 4.°, a primeira resposta do 
presidente a este aviso; e em 5.0, a ultima res-
posta que o presidente mandou. 

Era, portanto, um aviso inutil. sem applicaeão 
para o caso, e não tinha razão de ser, para se de-
clarai' com seriedade, que se ia cunprit-o; nem 
havia motivo, porque, no primeiro caso. é preciso 
que o Senado saiba, não se tratava de negar cum-
primento ou obediencia aos actos do poder judicia-
rio ; pelo contrario. Os que bojo querem cumprir 
esse avise n. 5O, têm fim diverso do que foi desti-
nado. A questão que surgiu era muito differente 
da que deu loar á portaria de 2 de Março de 1878, 
e resultéra dos termos de outro acórdão em que a 
Relação dizia que era incompetente para resolver, 
por não ser caso previsto na legislação eleitoral. 

Assim. Sr. presidénte, creio que não fiz injuria ao 
segundo vice-presidente do Amazonas nas palavras 
que preferi na sessão do 16deAgosto,pelo contrario, 
o resalvei. attribuindo o mal a outrem, consideran-
do que elle era realmente innocente no mal ou no 
defeito que eu encontrava na celebre portaria. 

Na invocação do aviso n. 50, de 18 de Abril de 
1877, para o ponto em questão, é preciso que diga 
ao Senado,nào é permittido acreditar que deixasse 
de haver proposito de iludir a lei, e menos que 
houvesse innocencia em ci tal-o, depois de estar ter-
minada a questão que alli se providenria ; sobre-
tudo havendo o presidente do Amazonas declarado 
que não tinha feito uso deIte, por isso que, pelo 
acórdão da Relação, cortado fôra o mal pela raiz. 
Como, pois, fazer reviver a questão, depois de um 
acórdão da Relação já perfeitamente executado? 

Mas, Sr. presidente, o vice presidente do Ama-
zonas, assim como os presidentes do S. Paulo e 
Ceará julgaram-se no pleno direito de fazer reviver 
processos findos, o que é contrario á canstituição, 
annnllando e dosmoralisando decisões dos tribu-
naes judiciarios com applauso do governo, como 
bem o declara, e apptaudiu o iliustre deputado que 
tanto arguiu-mo. Sómente o que S. Ex. deplora e 
não ser o governo logico expedindo agora o 
aviso de 15  de Agosto ultimo, quando devôra, por 
acto bem explicito, approvnr a celebrada portaria 
de 2 de Março do anno passado. Tudo ficaria bem, 
e em seu posto. 

Na verdade os processos findos revivem; o bis in 
idem tem curso, basta que um presidente diga: 

i Não se fez em tal tempo justiça sobre este ou 
aqueile ponto : pois vamos revolver tudo, para 
repôr-se as cousas no seu antigo logar. » Onde 
iremos com semelhante pratica? 

Não houve portanto innoeencia, Sr. presidente, 
praticando-se o acto que corista da portaria do 2.° 
vice-presidente da província do Amazonas. Alte-
goa-se em abono desse acto irregularissimo uru 
aviso do governo de que o presidente dessa pro-
vincia já 'havia declarado não haver usado por não 
ter razão do ser, visto que a relação do Pará 
annullára completamente a eleição municipal dis-
putada. 

Revolver archivos pata appliear 'um aviso já 
inutilisado, no intuito de se levar a effeito um 
acto inteiramente ilegal e injusto, sómente apoian-
do-se na apparencia das palavras mel interpre-
tadas... 

O Sn. JAGuARIBE :— São frutas do tempo. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA: - . . . parece-me, 

Sr.presidente, denunciar que não houve vontade 
de acertar mas, unicamente vontade de cora 
offensa da lei imitar... 

O SR. JAGUARIBE —E servir os aniigrs. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA :-. . - oz netos anor-

maes já praticados ao sul do Amazonas, por ser 
isso conveniente a interesses políticos inustWi-
caveis. 

Voa ler o requerimento (lê). 
Tenho concluído. (Muito bem.) 

Foi lido, apoiado, posto em discussão e a ppro-
vado o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que se solicite do governo, pelo mi-
nisterio competente 

1.o Cópia do offlcio do presidente da provincia 
do Alto Amazonas, de 28 de Fevereiro de 1877, 
concernente ás eleições de vereadores e juizes de 
paz do município de Manáos, e dos documentos 
que o instruíam. 

« 2.» Cópia do aviso do ministerio do Imperio, 
em resposta, com a do parecer da secretaria sobre 
o mesmo nssUmptO. 

3.0  Cópia da resposta ou respostas 'opuoidente 
da mesma província comrnunicau'lc a resolução 
que havia tomado, em obediencia ao aviso do 
mesmo ministerio.— S. R.—Mendes do Almeida. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA MflINIIA. 

Procedendo-se á votação das rubricas do art. .° 
do projecto de lei do orçamentu para o 
de 1879-1880, relativo ás despesa do miaisteriu 
da marinha, foi approvada a rubrica n. 1, salva a 
emenda di outra camara e bem assim .a emenda. 

Foi rejeitada a emenda supl)ressiva da outra 
camara á rubrica n. 2, ficando i'estnbalecida a 
verba ãa proposta e comprehuikla z,  da com-
missão. 

Foram epprovadas as dons. 3 e 4, as de ns. i e 6, 
salvo as emendas da outra camara e da 
são, sendo sendo rejeitadas a da outra camara e appro-
vadas as da commissão; a de n. 7 e a de n. 8, salvo 
as emendas da outra cainara e da cotomisso, sendo 
rejeitada a da outra camara o approvada a da 
commissão. 

Foi rejeitada a emenda suppressia d: outra 
camara, á rubrica n. 9, ficando renaheleeida a 
verba e approvada a emenda da commissào. 

Foram approvadas : a de n. '10, saI'as as emen-
das da outra camara e da commissão. sendo rejei-
tadas as da outra camara, e apprcvadas as da 
commissão ; a de a. 11, as de ris. 12 e 13, salvas as 
emendas da outra camara e da commissào, e as de 
as. 11, 15 e 16. 

Foi rejeitada a emenda suppressirn, da outra 
camara, á rubrica n. 17, ficando retaboleeida a 
verba da proposta o comprehendida a emenda da 
commissão. 

Foram approvadas : a de a. 18, salves as emen-
das da commissão e bem assim as emendas a dé 
n. 19 e a de n. 20, salva a emende da outra 
camara. 



476 	 ANNAES DO SENADO. 

Posta a votos a de n. 21, salves as emendas da 
outra camara e da eommissão, foi approvada. 

Foi rejeitada a da outra cainara, ficando resta-
belecida a verba da proposta e comprehendida a 
da couiriiissào. 

foram opprovadas as de iis. 22 o 23, salvas as 
emendas da outra cainara, e bem assim a emenda. 

Foi igualmente approvada a de n. 211, salvas as 
emendas da outra camara e da coruniissão, sendo 
rejeitada a da outra camara,e approvada a da com-
missão. 

Foram tTimbem approvadas as de ris. 25, 26, 27 
e 28, s1lvas as emendas da outra camara e bem 
assim as emendas, e a de ti. 29. 

Foram igualmente approvadas as emendas sup-
pressivas da commissiio ás da camara, relativas 
ao Conselho Naval, ao batalhão naval, á redueção 
de 500 praças das companhias tio aprendizes aia - 
rinheiros, 6 renioeiio da Escola de marinha para 
terra e 6 remoção de uns para outros arsenaes do 
respectivo pessoal, e 6 suppressão do mesmo pes-
soal. 

Foi iguidmente approvada a que supprime a 
emenda da camara, íue começa : - o § 3.° passa 
a ser 2., etc., att11 o lua, etc. 

Foram, flnalniont, ajprovaclas as emendas sub-
stitutivas da commissão. 

ORÇAMENTO DA GUERRA. 

Entrou em 2.' discussão o cri. 6.0  (10 projecto 
de lei de orçamento para o exercido de 1879 a 
1880, relativo ás despesas do ministerio da guerra. 

O Sr. Correia :—Scmprc que me occupo 
de assumptos militai es, volta-se a minha alten-
ção para o estado da disciplina do exercito, certo 
do que um exercito disciplinado 6 uni elemento 
de ordem, do força, de trauquilfidade, como um 
exercito, em que não imperam as regras da disci-
plina torna-se um elemento do desorganização. 

Assim, pois, devo começar pedindo a altenção 
do honrado general ministro da guerra para in-
formações que tenho acerca de actos que não se 
conformam com os principies da disciplina. 

Tratarei, em primeiro lugar, da occurrencia que 
e deu no Alegrete contra a typographia do Jornal 

do Cornmetcio, occurrencia attribuida a officiaes e 
praças do exercito. 

Fez-se uma justificação a respeito dos factos 
que alli se deram, e o Jornal do £'ommercio de 
Alegrete, em 27.  de Julho ultimo, noticia o resul-
tado no seguinte artigo: 

Na justificação sobre os autores do assalto ao 
nosso estabelecimento typographico, na noite de 20 
de Outubro de 1878, procedida perante o Dr. Juiz 
municipal do termo, pelos Srs. Simplicio Jacques e 
Luciano do Almeida, nessa época proprictarios do 
referido material typographico, pelo depoimento 
de onze testemunhas insuspeitas, entre as tuaes 
algumas praças e offlciaes então fazendo parte do 
4.0 batalhão de infantaria aqui estacionado, ficaram 
xuberanteinento provados os seguintes pontos 

l.° Que em 10 de Outubro mais ou menos, de 
1878, foi o soldado José Ilayniundo barbaramente 
castigado no pateo da enfermaria militar desta 
cidade, recolhendo-se no mesmo dia a essa enfer-
maria, onda se ficou tratando por muito tempo das 
grandes feridas e coutuses que lhe ficaram nas 
costas. 

2.° Que o assalto ao nosso elabelecimonto ty-
pographieo na celebre noite de 20 de Outubro de 
1878 fui executado por praças do f° batalhão, no-
meadas nos autos e alguns ,ffleiaes do mesmo, por 
ordem de seu commandante, tenente -coronel Fran-
cisco (lo Lima e Silva, e pelo motivo de ter o nosso 
jornal, !iC5S dia, noticiado o barbaro castigo do 
soldado José Ilaytnundo e para cile ter vIiiiii 	a 
atteneão da autoridade competente. 

3.0  Que depois do assalto se tornou publico e 
notorio que fôra dirigido por alguns ofllciaes do 
referido batalhão, entre os quais nomeadamente 
se apontava o capitão Oiiofre José Antonio dos 
Santos. 

4.' Que cm seguida ao mesmo assalto, solda-
dos do mesmo batalhão, disfarçados e arinalos 
por ordem superior, fizeram emboscadas aos jus-
tifirantes com o fim sinistro de espancai-os. 

• 5.' Que tia época do assalto morava o capitão 
Onofre José Antonio dos Santos contiguo ao nosso 
estabelecimento typographico e era então o fiscal 
tio batalhão, e como tal uni dos responsaveis do 
grande crime que contra nossa propriedade e 
nossos direitos se commetteu. 

Ficaram provados mais outros pontos relati-
vos a esse crime Polos quaes ainda se vê que o 
pleno foi assentado para não falhar. 

o Agora que nos temos perante o publico da 
proviucia e do paiz desempenhado de um compro-
misso do honra que em uma época diflicil contra-
hiatos, denunciando os autores do grande atten-
ludo do que foram victimas os nossos direitos e os 
da liberdade do pensamento, para em tempo oppor-
tufo provar todas as nossas alIegaçes, temos o 
direito de perguntar a uni coronel do exercito, 
ultimamente galardoado pelo governo 'om um ti-
tulo honorifico, o coronel Gama d'Eça, mandado 
aqui 1)010 governo para syndiear da verdade nesse 
at.tentndo, cm que se fundou, que razão Levo para 
em telegramma offlcial, informar ao Sr. ministro 
da guerra, que o soldado José Ilayniundo não foi 
barbaramente castigado na enfermaria militar 
desta cidade, nem o assalto ao nosso estabeleci-
mento tvpoeraphico, praticado por soldados do th°  
batalhão de infantaria e por ordem do tenente-co-
ronel Lima e Silva,militar distincto,a quem o des-
peito dê fornecedores descontentes attribuia esta ca-
lumnia?... 

« E nós que pelo triunipho da verdade e da 
justiça nos sacrificamos, vendo os nossos direitos 
calcados, o nosso nome offendido pelos nossos ini-
migos, com o titulo de embusteiros, a nossa vida 
ameaçada ; nós que por tantos mozes vivemos 
póde-se dizer fóra da lei comnium, porque todos 
os elementos se desencadeavam contra nós por 
termos faltado a verdade e querido fazer respeitar 
es leis do nosso paiz, nós que satisfação teremos 
aos vexames (te que fomos victinias? 

• A satisfação, o consolo de termos cumprido o 
nosso dever, obtendo uma grande victoria, a da 
VERDADE. 

Occurrencia semelhante deu-se na cidade de 
Coruinbú,naJprovincia de Malto Grosso, com rela-
ção átypographia em que se publica o Iniciador. 

O SR. JAcUARInE :—Ilaverá propaganda contra a 
imprensa? 

O Sim. C0nRELA :—Lerei a informação que tenho 
a este respeito (lê): 

No Iniciador de Corumbá foram publicados 
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anos artigos com rclurencia ii offleiatitlade do 
2.° tatalhiio cio artilharia a pé e do 3 ' regimento 
de artilharia alti estacionados. Estes militares 
inanclarccm arrombar a porta e quebrar a typogrn• 
pli ia, verificando-se só mente o arromm baento 
porque nesse acto acudiu grande numero de pes-
soas. 

Si as informaeães ípie o governo deve ter con-
firmarem as cine  acabo de transmittir ao Senado, 
acredito que o iLohrC ministro da guerra torci to-
mado as providencias necessarias, das quaes pro-
vavelmente nos dormi conhecimento, certo como 
estou cio que S. Ex. põe o maior cuidado em man-
ter a disciplina do exercito. 

Em seguida a tissuiTipos relativos á disciplina de 
rorça militar, costumo oceupar-me com as premo-
voes, reconhecendo que, assim corno a promoço 
justa dum nobre estimulo para a classe militar, as 
preterIçes desgostam e desalentam. 

Isto posto, orcupar - me - hei lu-iiIIeiralleute com 
a ultima promoção de brigadeiros. 

Dos 16 brigadeiros que temos, dous sabiram 
mio corpo mie engenheiros, os Sr. Pederneiras e 
Alencmustro; um do estado-maior de L classe, o 
Sr, José  loaquirn de Carvalho; um do estado-
maior de 2.2  classe, o Sr. Pedro Maria Xavier de 
Castro ; cinco dos corpos de infantaria, os Srs. Mes-
quita, Pereira de Carvalho, Wandertey, Barros 
L'aleào e Valporto ; sete da artilharia, os Srs. Mi-
randa Reis, Raposo, llormes da Fonseca, Deodoro 
da Fonseca, Scuverinno da Fonseca, Gonrado Bit-
toncourt e Barão dc. Batovi. 

Da arma de cavailaria nenhum ! As Ires ultimas 
prn1noçes de brigadeiro recahiram em officiaes do 
artilharia ; entretanto que ha 10 anuos a esta porte, 
um 15 ou 16 de tOes promoções, uma só, si fluo me 
engano, no tem recalmido na arma de cavaliaria, 
que aliás vangloria-se por ter sido de seu seio que 
sahiu o iliustre general que depois do haver dado 
dias de glorias a seu raiz nos campos da batalha... 

O Sim. TAOLAI1TBE :—kpoiado. 

O Sim. CORILEI.k: - . . - hoje exerce por seu me.-
rito o elevado cargo de ministro da guerra. 

O Sim. M.&niiuuz ao HEr&VM, (ministro da gueru): 
—Não apoiado. 

O Sim. CJnnEIA :— E, senhoras, como si isto não 
bastasse, corre nos eiru1os militarea, não aflirnio, 
que ha ainda três coroneis da turma de, artilharia 
á mão para preencherem as subsequentes vagas 
que se derem no quadro dos brigadeiros. 

Essa pronunciada predilecção pela artilharia, 
esse longo esquecimento da caveI tarja, essa pre-
ferencia dada ao canhão sobre a lança, sobre a 
lança legendaria que o general Osorio empunhava 
quando transpàz o Passo da Patria, sendo o pri-
miro a pisar o sólo inimigo, excitam reparos, 
quando se considera cine da arma de cavalioria 
sabiram Ilerval, Pelotas e Gcuvea. 

Não pretendo entrar na apreciação dos montes 
do ultimo brigadeiro nomeado, não tenho dados 
para o fazer, ao contrario quero supp(il-o um offi-
eia! clistinnto. - 

O Sim. MABQUEZ no HimvÀa (ministro da guerra): 
—Apoiado. 

O Sim. CORREIA - .. e digno do posto a que In 

acalma de ser elevado. 
0 SE. .IAGUARIIJE :—Apoiatlo. 

O Sim. ComumimiA - Cumpre porein observar que 
ainda ha pouco esse oflicial, então coronel Gama 
Lobo d'Eça, foi distinguido com o titulo de liarão 
de Batovi, o que certamente é remuneração valiosa 
dos serviços prestados no Estado, sobretudo atien-
dendo-se a que raros são entre nós os titulos o 
exercito, já não digo aos officiaes superiores, p0-
rem mesmo aos generaes. 

Para com o Sr. Barão de Maracajtl... 
O Sim. PAIIANAGUÁ:—Muito distineto. 
O Sim. CORREIA:—_. que até lua bem pouco 

era o unico official superior titular, parece que o 
governo se tem julgado quite com a concessão que 
lhe fez deste titulo, aliás merecido, e que recorda 
uma importante com missão por olie desempenhada, 
na qual perpetuou o seu nome inscrevendo-o nos 
marcos cravados nas solitarias regiões que a serra 
de Maraeajd atravessa. 

O Se. e'.IIA 	m RIBE : - Se esquecer os bons ser- 
vi 	

.L 
ços prestados por elio na guerra. 
O Sr- CÂvsArsso mm SIN1MB1r (presidente do con-

selho) - E o governo o tem sempre reconhecido, 
tanto que esse digno oficial é hoje seu de-
legado. 

O Sim. ConlinrÃ: - Porém esse offlcinl, que na 
actualidade oeeupa um cargo de confiança em 
província fronteira, gozando, ao que rue consta, de 
particular sympathia do nobre presidente do con-
selho... 

O Sim. M.uuqunz no IIERVAL (ministro da guerra): 
- De todo o ministenio. 

O Sim, CORREIA :—. -. viu-se preterido por outro 
mais moderno no titulo. 

Mas ha ainda outra questão a considerar. Temos 
actualmente cinco brigadeiros graduados das di-
versas armas, e um deites ha 12 annos. A con-
cessão da graduação aos officiaes superiores chefes 
de e]nse não ii obrigatoria. O governo a confere 
áqnelles que em seu juizo a merecem ; e isto pa-
rece estabelecer em favor do graduado uma pre-
sumpção de merecimento. 

Ora, conceder a graduação de brigadeiro, isto é, 
dar a um coronel honras mie oficial general, 
contando antiguidade, como si cifectivo fosse, e 
depois deixai-o a marcas' passo vendo passar 
diante de si outros mais modernos que nem sempre 
se podem dizer apoiados no incnito real, é causar 
amarga decepção, matar uma esperança que O 
governo fez nascer e negar a idoneidade que elie 
proprio havia reconhecido. Para que então o go-
verno concede a graduação, si de nada servo para 
o accesso? 

Tratarei tambem das ultimas nomeações de al-
teres cia arma de cavaliaria. 

Têm chegado ao conhecimento do nobre mi-
nistro representações de alferes de cavaileria, 
reclamando contra o modo por que se tem feito as 
promoções, não tendo sido observada a regra de 
se realizarem deus terços por antiguidade e um 
terço por estudos. Lerei uma relação, que isto 
prova, dos alferes promovidos a tenentes na arma 
de cavailaula (iê; 
« Relaedo nominal dos alferes da arma de cavaila-

ria 'promovidos a tenentes durante o tempo de-
corrido de 12 de Setembro de 1876 a 26 de Abril 
de 1879. 
Decreto mie E2 de Setembro de 4876: 
Por antiguidade, Amaro Francisco de Moura. 
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Por estudos Joo José de Oliveira Freitas. 
Decreto de !& de Outubro de 1876: 
Por estudos, Carlos da Fontoura Barreto. 
Derreto de 31 de Janeiro cio 1877 
Por antfruidacle, Jos Vcjncio de Santiago. 
Por estuos, José Joaquim do \Tasconce,lIos. 
Decreto de 29 de Julho de 1877: 
Por antiguidade, Avelino Pinto e Antonio José 

Fernandes bania. 
Por eltilos, Estevão do Soiiza Franco, Trajano 

de Menezes Cm-dozo e João Justiniano da Rocha. 
Decreto de 24 de Setembro cio 1877 
Por estudos, Virgilio Ferreira de Souza. 
Decreto de 25 de Maio de 1878 
Por antiguidade, Luiz da MetIa Ribeiro, José,  

Ignacio Ribeiro e José Fiernienegildo Monteiro de 
Albuquerque. 

Por estudos, Alfredo José l]arhoza e Floriono de 
Castro Lavor. 

Decreto de 7 de Dezembro de 1878 

Por antiguidade, Bento Gonçalves da Silva Filho 
e Antonio Cezar Martins. 

Por estudos, José Caetano de Faria e Rodolpho 
Pinheiro Bittencourt. 

Decreto de 26 de Abril cia 1879 

Por antiguidade, Braulio de Oliveira Brandão. 
Por estudos, Hygino Beralcio da Silva. 

Peço ao nobre ministro se digne declarar 
ao Senado si julga procedentes essas reclame-
çes. 

O Sn. MAIIOIJEZ DO HEIIVAL (ministro (Ia querra): 
—Não julgo. Já o Conselho Supremo decidiu sobre 
dias. 

O Sim. CORREIA : - Desejo dizer algumas pa-
avrcs sobre os corpos espeeiaes do exercito, e 

repetirei obse,rvaç5es, que me parecem aceitaveis, 
de pessoas competentes. 

\otam elias que os offlciaes sciontiRcos não tém 
occupação e que assim se vão inutilisiinclo, ao passo 
que, com economia para os cofres puhilicos, pode-
riam ser encarregados de serviços que actualmente 
correia peio i!Iinisterio da agricultura, o em que 
SILO empregados até estrangeiros. Porque não são 
aproveitados os seus servir  os na (onstrueção de es-
tradas estrate-gicas, na exploração de rios, no pre-
paro de elementos para a carta geral do Iniperio? 
Elios iriam ganhando pela l)ratic(,  em tempo de 
paz, conhecimentos que (lo muito proveito podem 
ser em tempo de guerra. 

Queixam-se com razão os engenheiros imacio-
mies de não encontrarem em sua patria trabalho 
a que se apphiqueni. 

Com igual, si não maior razão, devoiiios quei-
xar-nos de que os offlciaes das armas scienhi(icas 
do nosso exercite não sejam utihisados para os ser-
viços do Estado. Si outro fiira o systetua estabele-
cido a este respeito, grande redacção haveria nas 
despesas. Si nem todos esses olilciaca podem ser 
e rica iregados da direcção dos trabalhos, podem 
ser vantajosamente cohlocados em posição menos 
saliento. Hoje pédo dizer-se que ha duplicata (11 
despesa. 

Para o corpo do engenheiros, especialmente, ha 
apenas as obras militares, nas quaes sómonte pou-
cos podem ser empregados. 

O Sim. JUNQUEIRA-11,1 25 officiaes empregados 
pelo luiuisterio da agricultura. 

O Sim. CoRREIA:— Devia adoptar-se essa medida 
como regra - 

O Arehivo Militar é o centro de todos os traba-
limos militares cornmettidos aos officiaes dos corpos 
selentillcos, e no art. 42 do regulamento em vigor 
diz-se (lê) 

Os officiaes em commissão de engenharia mis 
províncias serão obrigados o remeiter semestral-
iniitii ao director do Arelmivo unia conta corienle, 
muithentieaúa 11010 cheFe da repartiião por onde 
tiver corrido o pagamento das despesas feitas no 
semestre anterior com as obras de que os LUCS[ulQS 
otileices estiverem encarregados, e tieni assim 
urna ex)osieão circnmstanciada dos trabalhos do 
suas eowniiss5e8, e 'lo cada um dos editicios miii-
fitares existentes no legar, apresentando. (liMito 
aos pontos fortificados. c.onsideraes desenvolvi-
das a respeito de sua importanc.ia sob o ponto de 
vista militar. 

Às informaçs que a este respeito peço são: si 
o Archivo Militar é do facto o centro doutodos  os 
trabalhos militares commettidos aos oflieloes dos 
corpos scientificos, e si tem sido observado o dis-
posto no cri. 42 do regalamonto, 

Occupar-me-hei de alguns factos. 
Na sessão do 3 de Fevereiro deste anno tratei da 

commissão de engenharia militar existente no Rio 
Grande do Sol, do que não fazia parti,  nenhuns 
nílicial de engenheiros, e na qual até existia um 
de infantaria cora vencimentos de conunissão 
activa. O nobre ministro acaba do nomear o iiitel-
ligente tenente-coronel CaLão Ltoxo, do corpo de 
engenheiros, chefe dessa commissão, que foi or-
ganizada com nflieiaes da inesma arma. 

Estimo ver o governo proceder cio acc-rdo com 
as retlex5asque então tive a honra de fazer, com-
quanto geralmente se tenha explicado a exonera-
ção do major Cunha Mattos, chefe ilaquelia com-
missão, P810 voto que deu na asseinbléa legislativa 
da provincia do Rio Grande a favor da manifesta-
ção da mesma assemnbléa por occasião da retirada 
do ex-ministro da fazenda; neerescenclo que o ca-
pitão Dantas, lambem deputado provincial, qui 
votou em sentido OpjJOSto, foi nomeado lente da 
Escola Militar de infantaria e caveI lana ali exis-
tente; e isto contra a lei, segundo afflrmoti na 
comam-a dos deputados aqireile ex-lktilli-tro, por-
que o nomeado não tem o curso coas todas as ap-
prova çães plenas. 

Seja, porém, como f,r, o acto do nobre mi-
nistro agora esia de accôrdo com a lei. 

Conforme consta da ordem do dia da Repartição 
de Ajudante General de 41 de Abril ultimo, 21 
nomearia, por decreto de ci do mesmo mez, dire-
ctor do Arsenal do Guerra de Porto-Alegre o co-
ronel do estado-maior de 1." classe Jeito Anacleto 
Falcão da Frota. Entretanto hssc militar coiitiiiüa 
a servir no gabinete do nobre ministro da guerra. 

() Si- . presidente do conselho, respondendo ao 
nobro senador pelo Maranhão quanto a ter como 
uilcial de gabinete tui chefe de ripaltição, alegou 

que o sei-viço não era prejudicado, porquanto 
aquelie prestimoso iunc-eionaric, depois de ir ao 
gabinete, ia todos os dias ó sua repartição. Ora, 
como coronel Frota não se póde dar a mesma 
cousa. Si o nobre ministro da guerra não podia 
vresmindir dos sei-vires desse offleial no sim gabi-
neie, melhor fcra que procedesse como tem feito 
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com relação ao outro offlcial que tambera serve no 
gabinete, ao qual, como dizem os seus camaradas, 
está destinado o logar de 2.' commandante da Es-
cola Militar da Côrte, que não se tem preen-
chido. 

Por portaria de 12 de Agosto do anuo passado 
(,ordern do dia de 9 do mesmo mez) foi o nobre 
Si'. Visconde de Pelotas nomeado paro inspeccio-
nar os corpos de cavalaria e artilharia montada 
no lhe Grande do Sul. Este facto merece algumas 
observações. 

O Visconde de Pelotas, aliás digno de toda a 
atte.nção por seus altos serviços, é conselheiro de 
"accra e deve portanto Ler sua resideucia na capital 
oIinperio. Nem parece condigna essa cornmissão 

de inspector de corpos, que 	ser ser exercida por 
qualquer brigadeiro, com a elevada posição de um 
membro do mais alto tribunal militar do paiz, em 
que são debatidas ejulgadas importantes questões. 
Que motivo espacial de interesse publico justifica 
o afastar - se o Visconde de Pelotas de sua nobre 
cadeira no tribunal de que é membro, para ser 
incumbido de um trabalho todo peculiar de admi-
nistração e economia dos corpos? 

E pedirei licença para fazer ainda urna reflexão. 
O Si'. Visconde de Pelotas, coma cificial de ca-

valeria que fui, énIdo ia inpecCionar corpos de 
cavailario ; mas não tendo sido official de artilha-
ria, iww rendo o curso desta arma, não parece 
ig:malrnente acertada a sua nomeação para inspec-
cionar corpos de artilharia, embora montada. 

Os inspectores, segundo o regmilainento de 20 do 
Março de 4-857, exercem funcçes de instritctores 
dos corpos sujeitos á inspecção; procedem aos 
exames praticos da arma respectiva; examinam 
e verificam o ensino pratico das escolas de pelotão, 
esquadrão ou bateria; e é bem de ver que o o-
cml estranho inteiramente ao manejo e trabalho 
da artilharia não póde servir do modo o mais con-
veniente como inspector desta arma. 

E taoo se deve attender mis habilitações do offl-
eil cm relação á arma a que pertence o corpo que 
tem cio inspeccionar que, para a inspecção dos 
corpo,,; de infantaria naqueila provincia, foi no-
meado na mesma occasião o brigadeiro Mesquita, 
que pertence a essa arma. 

Não levará isto a suppôr que o que se quiz foi 
que o illustre Visconde de Pelotas se conserve no 
Rio Grande do Sul? 

Não levará Lambem a suppmir-se assim o facto 
recente de sua nomeação para L' vice-presidente 
da provincia, nomeação que, em outras circum-
stancias, não provocaria sinão louvores? 

Concebe-se que em certas condições, tendo de 
retirar-se o presidente antes de nomeado o seu 
successor, o governo lance mão tio um general que 
se acha temporariamente na provincia para encar-
regaI-o da administração; mas nomear um pre- 
sidente que está na provincia e tem de entrar logo 
Omexercicio,e ao mesmo tempo um vice-presidente, 
que só em casos não previstos pôde ser chamado a 
tomar as rédeas da administração, isto parece que 
só se deve fazer quando o vice-presidente tem 
residencia na provrncia; o que não se dá com um 
membro do Conselho Supremo Militar. 

O SR. AFF0NS0 CELSO (ministro da fazenda) :-
De modo que o presidente não pôde adoecer. 

O Sai. ConnEiA :—E não lia outros vice-presi-
dentes ? 

A alta consideração em que tenho os serviços  

do illustre general Visconde de Pelotas creio que 
não devia inhibir-me de fazer estas observações, 
que em nada enfraquecem o reconhecimento que 
os brazileiros lhe devemos. 	 - 

O Sai. DÃNTA.S :—Muito bem. 
O Sai. CORREIA:—Seguia para esta eôrtà com 

parte de doente o tenente-coronel José Cesario 
Varella da França, cominaudante do S. 0  batalhão 
de infantaria, estacionado em Cuysbá. Foi assim 
que o presidente da provincia encobriu factos pas-
sados naquelie batalhão entre os respectivos 
offlciaes - 

Darei destes factos a noticia que me foi trans-
mittida tia provincia por pessoa fidedigna: 

O tenente-coronel Varelia vivia em deshar-
monha com os seus coinmmmdados. No moz do Abril 
ultimo os offlciaes do batalhão foram cm corpora-
ção mi sua casa, e obrigaraii-imo a demittir o secre-
tario alferes Manoel José Brandão, apresentando-
lhe, acto seguido, urna representação quê iam 
dirigir ao governo contra o seu máu procedimento. 
O coinmaudaute respondeu que estava disposto a 
dar parte de doente e retirar-se. Aunuindo os ai-
ficiaes, clii mesmo se fez o requerimento pedindo 
inspecção de saude; e, com a parte do doente, os 
offlciaes o levaram ao presidente da provincia. 
Deste modo foi o tenente-coronel Varelia da França 
arredado do ialalhaão, nada, porém, constando offl-
cialmente. 

Deu-se isto na ausenca do brigadeiro com-
mandante das armas interino José Joaquim de 
Carvalho, que, a titulo de visitar as fronteiras tinha 
ido visi .ar suas feitorias de poaia em S. Luiz de 
Caceres, fretando tinia  isso por conta do governo 
um vapor particular eia Corumbá, de propriedade 
do Dr. Firmo José de Mattos, pela quantia de 
:8OQOOO, havendo outros do Estado. Chegando a 

Cuyabá no mez de Junho, desligou do 8.' batalhão 
atres olliciaes cine  se dizia cabeças da revolução, 
os mandou addir aos batalhões 19 e 21 de in-
fantaria, ordenando que o terceiro tosse com-
mandar o distrieto militar deMatto-Grosso. 

Creio que o nobre ministro estimará ter ensejo 
para, com os outros, explicar estes factos ; notando 
eu nesta occasião que só por decreto de 16 do mez 
passado foi declarado sem effeito o de 4 de Maio 
de 1878, pelo qual fúra nomeado commandante 
das armas no provincia de Matto-Grosso o briga-
deiro Luiz José Pereira de Carvalho. Ora, não 
parece muito conforme ás boas regras de admi-
nistração militar que se conserve nomeado um 
commandante de armas de provincia fronteira 
desde ! de Maio de 1878, sem ir tomar conta de 
seu cargo, não sendo declarada sem effeito esta 
nomeação sinão em Agosto do anno seguinte. 

Tratei de dons pontos, incluidos na proposta do 
orçamento. 

O primeiro refere-se á offlcina lithographica do 
Archivo Militar, repartição que o nobre ministro 
reformou sem a precisa autorização. 

Ha utilidade cm acabar com essa lithographia, 
recorrendo á industria particular para os trabalhos 
que nelia se fazem? Depende isto de saber si o ser-
viço que a lithographia presta corresponde á 
somma que com eito se dispondo, nttendeudo-se 
mesmo a que alguns dos trabalhos, que a',Ii se 
fazem, si fossem contratados, o seriam por preço 
elevado, em razão de sua especialidade. 

Como as cousas marcham, pôde l'r-se por não 
compensada a despesa com a lithographia. Eqtre- 
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tanto delia se podiam colher até vantagens pecu-
fiarias para o Estado, urna vez que todos os Iraba-
lhes lithographicos, exigidos pelas repartições pu-
blicas, lhe fossem incumbidos. 

E' isto que o nobre ministro da guerra deve 
esforçar-se por conseguir. Até agora não tem 
sióo possivel ; e paga1fl-st até exageradamente á 
particulares trabalhos, que podiam ser clii satis-
factoriamente feitos. 

O nobre ministro, couiquanto haja recebido res-
postas animadoras:  s requisições que nesse sentido 
tem feito e seus coliegas, tem visto que os actos 
não correspondem ás palavras. 

Citarei um tacto. 
Logo depois que o nobre ministro se dirigi,, ao 

seu coliega da agricultura, foi no Diai-io Officiat 
publicado um annuncio, em que a directoria da 
Estrada de ferro D. Pedro 11 punha em concur-
renda a gravação e impressão de uma carta geral, 
abrangendo as estradas de ferro das provincias de 
Minas, S. Paulo e Rio de Janeiro. 

Por parte do Archivo Militar apresentou-se pro-
posta justificada, quando devia ser preferido 
mesmo sem apresentar proposta, desde que se ve-
rificasse que estava no caso de desempenhar o 
serviço. 

O preço, lixado na proposta do Archivo Militar, 
foi 4:7OQ. O Archivo Militar não foi attendido 
foi preferida unia proposta particular por 6:00O. 

Continuando as causas assim, não ha razão para 
manter a lithographia do Archivo Militar, para 
cuja conservação contribue o Thesouro annual-
mente com a soinma de 10:000. Ponto é este 
para o qual deve voltar sua attenção o nobre mi-
nistro da fazenda. 

Já fllei no serviço que póde ser prestado com 
economia pelas oficinas da Casa de Correcção, 
pois que essas offlcinas podem fazer fornecimento 
as repartições publicas por preço menor do mine 
aquelle que se costuma pagar. 

Ora, si o nobre ministro da fazenda, animado do 
desejo de equilibrar a receita com a despesa, 
tornar em consideração este assumplo, peço-lhe 
que auxilie o nobre uijiijslro da guerra para fazer 
desapparecor a despesa que peza sobre o Thesouro 
com a conservação cia offlcina lithographica cio 
Archivo Militar. 

O outro assumpto, incluido na proposta do orça-
mento que discutimos, para o qual disse que pre-
tendia pedir a esclarecida attcnção do Senado, é o 
addulivo que se segue 

A gratificação addicional dos officiaes do exer-
cito passa a fazer parte integrante dos respectivos 
soldos. A dilrorença da addicional dos offlciacs do 
Corpo de Saude e Ecciesiastico, que solTre reducção, 
Sem compensada, por auginento, com outra grati-
ficação de exercicio. 

Não é a primeira vez que tenho de occupar-me 
com este assunipto. 

O nobre general, que hoje serve dignamente 
como ministro da guerra, logo que tomou assento 
nesta casa, apresentou um projecto de lei para se 
tomar essa providencia. 	 - - 

Discutimos o projecto na sessão de 12 de Setem-
bro de 1877, e desejo recordar as palavras que 
então preferi, tendo obtido com grande satisfação 
minha a approvação de pessoa compcteutissima 
'lesta casa (lê): 

A gratificação addicional que percebem os 
ofliciaes do exercito foi estabelecida pela lei ti. 27 
do 4.0 de Outubro do 1834. 

. Diz esta lei 

• Art. j0  Os olliciaes empregados no corpo do 
exercito, com mandos de armas, quarteis-generacs. 
fortalezas e estabelecimentos militares, bem como 
os commandantes das classes, além dos soldos o 
mais vencimentos marcados por lei, terão, em-
qzw aio estiverem empregados, urna gratificação addi-
cional mia razão da metade do soldo, de alferes até 
capitão ; de 10 de major até brigadeiro; da de-
cima parte do soldo de marechal dt j campo inclu-
sive para cima. 

o Como o iliusire marquez acaba de dizer, foi 
esta medida adoptada pela insutilciencia do soldo 
que então percebiam os ollleiaes do exercito, mas. 
conjurietamente com o intuito de elevar o soldo, o 
legislador attendeu á outra Mdc, que nunca mais 
abandonou, a de que esta gratificação seria abo-
nada pelo serviço effectivo. Póde dizer-se que tem 
o itiesmo caracter que a legishição dá á gratificação 
que percebem os funccionarios de ordem civil, 
vencimento que se abona pro labore. 

Posteriormente o decreto ti. 260 do 1.° de 
Dezembro de 1841 tratou da gratificação addieional 
e dispõe: 

• Ai- L. 4. 1,  Os soldos dos offlciaes de 1.11, 2.' o 
3.' classe constarão da talietia junta. Os offlciaes 
de qualquer classe, quitado effectivna1e empre-
gados em serviço militar, terão além mio soldo a 
gratificação addicional designada na mesma tabella0  
e pereibemão em campanha, além mios mais ven-
cimentos, uma gratificação igual à terca parte do 
soldo. 

Art. 5.° Só têm direito ás gratificações mar-
cadas nesta lei os o//iciaes que estiverem empregados 
no serviço do exercito, ou em tempo ci' paz, ou 110 
de guerra. Aqueiles porém que servirem nas re-
partições militares, e vencerem por isso ordenada 
OU gratificação marcada em lei, não accuniularão 
a esse ordenado ou gratificação inhorente. ao em-
prego, algum outro vencimento que não seja o sou 
soldo. 

• Conservou ainda o legislador o syslemua que 
havia estabelecido para a percepção da gratificação 
addicional não a mandou abonar sinão aos oh!-
ciaes que estivessem eflctivamente empregados no 
serviço militar, e com a limitação constante cio 

As tabellas de 31 de Janeiro de 1857 e o de-
creto co !° de Maio de 1858, que regularam as 
gratificações de exercicio, consideram a addicio-
nal e a etapa, como vantagens genes além do 
soldo, e só a etapa deramcaracter mais perma-
nente, deixando a gratificação addicional de ser 
abonada ao official, quando doente, no caso de 
prisão e quando dese;upregado. Sempre da parte 
do legislador o- mesmo projosito de não tirar ã 
gratificação addicional o caracter que lhe havia 
dado. 

Ainda com o ultimo augmento mie soldo que 
tiveram os olllciaes militares pelo decreto legisla-
tive de 8 de Fevereiro de 1873, rugmínto corres-
pondente a dons terços, nada se alterou quanto a 
natureza da gratificação addicional. 

Vá-se, pois, que, incorporando-se ao soldo 
essa gratificação, cousa que nunca obteve o assen-
timento do poder legislativo, em vez do ser ella 
uma vantagem pelo serviço efectivo, passara a ser 
abonada sem restricção alguma. 

Basta o que fica dito para mostrar que a me-
dida proposta pelo honrado marquoz importa, no 
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Ir 

prcs'nts e na futuro, acerescimo de despesa para 
os cofres publicos, pie não d insignificante. 

Si a ida contida no plojiclo fr aceita, nio 
di?ixar, como agora, de perder a gratificação addi-
cional : 1.', o offlcial doente, quer no quartel quer 
no hospital ; .°, o ollicial pre.o, eniquanto assim 
se conserva, salvo as prisões dLseipinares de cor-
recção ; 3.°, o official licenciado, seja qual fr a 
qualidade da licença São quantias que hoje não 
se alienam, mas que sero pag:is, si a medida pro-
posta pelo honrado seua(lor fôr adoptada. 

Logo que ao soldo se addicionar a -ratificação, 
vira accresei:no de despesa de outra ordem, a que 
resulta das reformas, dos meios soldos o das pen-
soes. 

Os offieiacs lionorarios do exercito o os offi- 
elites da guarda nacional, quando chamados a 
servio,percíbem, segundo a lei e os regulamentos, 
o mesmo soldo que periebem os olfleiaes Activos. 
Crescerá, portanto, a despesa que aetuulniente se 
faz com o soldo daqtiollos offieiaea empregados. 

Assignalou o honrado senador a desigualdade 
que se nota na gratificação addieionl paga aos 
offlc.iaes no combatentes e na que se abona aos 
officiaes combatentes. Da medida que o nobre 
senador prepe resulta desigualdade em lavor da 
classe dos ufflciaes combatentes. Si eIto Ir acoita 
o capitão do exercito perceberá mensalmente 110 
de soldo ; entretanto, que o oflciat (10 corpo 
de saude, em igual posto, Lerá no 410, porém 
t0000. 

E' urna consideração a que se deve atiender 
tratando de resolvei,  detinitivamenlo sobre este 
assuiapto. 

Qual a despesa que provavelniente resultará 
da adopção da medida proposta? 

Para apreciar este ponto apresentarei os dados 
completos que fornece o exereieio de 187.187. 

O credito votado na lei do orçamento para 
abono da gratificação addicional aoi odietuies do 
exercito foi de 7:38O; a desposa realizada em 
todo o exercício foi de 6:88 	8. Itouve unia 
diferença, em favor dos cofres I)llblicoS, dc 

diferença que deixará de haver, ado-
ptada a Iiie(iida proposta pelo honrado senador. 

E Mas a economia devia ser maior; Ciicuro - 
siancias especiaes fizeram com que i1caso redu-
zida a esta somina. Na despesa foram cemprehI!fl-
didos 6:20697, pagos icia caixa militar iii re-
publica do Paraguay, que devem ter c caracter 
de despesa etiaoi'di na ;ia aten ílendo à que se 
fez no Inuperio com offlciaes reformados, Jiono-
Terias, o da guarda nacionsl,eunpregatlos nas pro-
víncias em smibsti tuiio da força de li alia ciii ser-
viço naquelia republica. Si uuio se dósse eSta CiF-
cwusLncia a economia seria consideravel. 

Si a medida passai haverá desde já um ex- 
cesso do despesa annuai de 75:198.  acerescirno 
devido á vanlagemn assim cencidida aos o!lloiaes 
reformados, da guarda nacional, e lioriorarios,em-
pregados em conselhos de guerra, na intenlencla 
da côrte, nos arseunes de guerra, lahoraorios, 
asyos de invaliilos, ecitonias e presidios mitares. 

São estas as considerações que pedi perisso 
ao nobre autor do projecto para apresentar, ablui 
de justificar a minha discordancia da pip•siçio 
emittida por S. Ex,, e mostiar que,  da ujadida 
pro;osta resulta aeciesaiiuo uuio PeflueuiO de des-
pesa, que seri ainda maior, quando a medida fôr 
applicada tambom ás reformas, ao meio soldo e ás 
pensües. 

V. iv 

o Deverá desapparocer da tegislaço militar a 
gralilieaçao addicional? Dever-se-lia unir esta 
iatiftcao ao soldo, de maneira que a perribam 

tanta os oflicices que estiverem em effeLiro 
serviço, como os licenciados, os que estilo como 
parte de 

 
doente, e os que se Ichanu presos? 

O legislador nunca entendeu dever fazei' perdei' 
á k yiatilieaçu utidiciumnal esse caracter de estimulo, 
pie oxcila o desejo de prestar sOt'ViçO efectivo. 
Nas SUceessivas aliciações 1)01' que tem passado e 
vencimento addicional, sempre se lhe conservou 
o caracter de gratifieaço de oxercicid, caracter 
que, no meu entender, ilio devo perder. 

Si 6 necessario acrescentar alguma cousa ao 
Soldo que percebem actualmente os officiacs mili-
tares, faca-se como em 1873 e como anteriol mente: 
dê-se esse aeei'escimo como augmentu de soldo,  
mas mantenlia-se a gratificação addieional cume 
uni estimulo para os bons servidores da classe. 
militar. 

Ainda estou convencido de que ;l boa ailnuinis-
traeo militar que aproveita a niculida que o legis-
]ador tomou de considerar a addicional Como 
retribuieo pelo serviço effect ivo. 

Passando a niot]ida proposta no adilitivo, pci-
ceberio as mesmas vantagens o otIlcial empregado 
e o desempregado . Não creio que isto venha a ser 
proveitoso a ad ininistrat'iio militam' e portanto 
permaneço na opiniáo, que manifestei em 1877, 
de que, a termos mie augulentai o soldo do mifflciai 
do exercito, devemos proceder como era 1873. 

Folguei de vêr que 6 deste parecer o nobre mi-
nistro da fazenda, encarregado de promover as 
medidas que tetidaimi a equilibrar a i'l'rila coma 
despesa. 

Quando as commissões desta casa tiveram de 
examinar a iflateria, aprm'sontal'am tim'riquíiri-
monto para que fosse ouvida a opiniilo do nobre 
ministro da fazenda. 

Appi'ovado o requerimento, offlciou-se a S. Ex. 
que deu a resposta constante do aviso que passo 
a ler (Ia): 

ministorm tios negocios da fazenda.—Rio de 
Janeiro, 29 de Maio de 1879.— N. 21.—  III tu. e 
E'm. Sr.— Com seu iifficio II. 33 mi l do eoru'ent, 
enviou-me V. Ex. do ordem do Senado, para ser 
informado, o projecto de lei de 1877 detorruinan-
(10 (lClO  passe a fazer porte do soldo dos oíficiaes 
militares o que elies actualmente pere em a 
titulo de addicionl. 

• Pretende-se com esse projecto, que ligura, 
como ligeira modificação, na lei de orçamento ha 
pouco presente ao Senado, reunir ao soldo dos olil-
ciaos elo exercito a gratilicaçiío addicionah que lhes 
6 abonada, em virtude da lei n. 2,60 de 1 de De-
ztuubro de 18U, quando se achai clii exorei-
cio; o que importa, em ultima auiahyse. auginento 
de soldo. 

Para pegafl1eflhO da aliudida gratificação, Pe-
diu o uministerio (la guelra no derradeiro orça- 
mento a quantia de 331:.utO0 	que aliás deverii 
diminuir, si o exercito sofrer as redueções pro- 
postas. 

• Ocorre, perdia que, a passar ael10 ali-
gmeflto, tornar-se-lia necesserio, P0r  assiín o 
exigir a justiça, applieat' a mesma providencia ao 
oftieiaes da armanda, addicionnndo-se ao soldo 
deiles uma parte das respectivas gratificações, 
visto que ambas as classes, de marinha e guerra, 
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veuceici O soldo da- tabela n. 1, que acuinpa ruia 
a lei n 2105 de 8 do Fovei'eic'o do 1873. 

Ora Si por CmqLlafltO, iVdUZiLl() o n urnero de 
licenças, a íuào da gratilicuo addicional no soldo 
pouco pôde influir na despesa publica, O Jfli.SiuI() 
no acontecerá mais Iiide, pCis 00111 OS rcfüi'nias 
que se fereni dando, crescerão diariamente os 
enearos d Tlwsouro. 

V certamente para desejar que haja a maior 
uniformidade posive1 nos vencimentos ruiu LareS, 
quer de terra, quer do mar; que, acabando-se 
com as ditincçes de solio, aduliçional e etapa 
das tabeilus do exercito, se reduza tudo a soldo e 
gratificação, comi) se praticou na iniuintun ; mas 
cinquajalo não estiver o i'hesouro em melhores 
condices, nilo parece prudente crear ou ;mUgmOfl-
lar despesas. 

Eis o que somo nifereco dizer acerca du supra: 
rnenconado projecto,sobre  o qual o Senado tomará 
a resolução que em Sire sabedoria julgar mais 
acertada. 

Deus guarde a V. Ix,— iflonso Cu!lsodeA8.iS 
Figueiredo.— A S. Ex. o Sr, 1.u secretario do Se. 
nado. 

Creio que neste caso, oca que Si; trata, flO de 
uma quesbio ilo ordem militar, mas de assumpto 
que entende com o oquililjrio entre a receita e a 
desposa publica, oSeuarlo deve inclinar-se de pra-
forenda á opinião do nobre ministro da fazends. 

O Su. AFFOSO Csi.so (ministro da fa;eadrr):.-
IÇote o imine senador- que cada uni enoara.a ques-
tão debaixo do seu ponto de vislui. 

O Sn. CORREIA:— O meu dcsjo d que o Sanado 
altoncia ao lado da questão que deve ser preferido 
não pretendo estabelecer deshannonia entre os no-
bres ministros. 

O Sri. AFFoxsfl CELSO (mie ,strO d:r /rzenda) - 
Nem ha; no ponto do vista financeiro, o nobre 
nuinistroda guerra pensa corno eu. 

OSsi. CO1IREIA:—Eu trato de examinar qual das 
opinies deve ser agora preferida. 

O 5h. AFFONSO CELSO (ministra da fzesda) :-
ALtrnrla V. Eï. : tuiern alterou os VcncimefltOs dos 
ofllciaes de marinha, reduziirh -os, fui eu. 

O Sri. CORREIA : —Aereihilo, depois do tudo que 
fica ponderado, que o mais conveniente alvitro 
separar o addihivo da proposta para ser conside-
rado quando entrar na ordem do dia o projecto 
que ia sessüo de 1877 oflirrecou o lmnraulo senador, 
hoje digno ministro da guerra. 

O Sri. Dior;o VELHO:—ESte é o pensamento ria 
commissão de orçamento. 

O Sim. CnInmnlA:—Sdniio este pensamento da nobre 
coniiuissiio, nada me resta a acrescentar. 

Foram lidas, apoiadas e pos ha Ciii discussão, 
COl)J iinciamenic, as seguintes emendas 

Emenda ao parecer da conimissá do Senado 

«Intendencia e Arsenoes rio Guerra.— Onde 
di : Entrcianto,reconhrece udo a coramissão, etc. 
na  1 w secção do Aliuoxarifado,cjuo fica exlincta,di-
ga-se e licando extincta uma das seçiies do AI-
moxarifaçjo. num almoxarife, um escrivão, um hei, 
um amanuense e tres escreventes de 1.a classe, 
dístrilruindose o serviço pelas duas que ficam 
existindo, conforme o governo julgar mais couve-
uionto; e do serviço da Intendencia, 20 serventes, 
salvo o CCSO de urgencia, de ruccürdo com o jre- 

serildo mm t 10 do art. 127 do regrilwncno de 19 
deOutubrode 1872.— Jla,'juez do Lfeuvai.» 

Emenda ao parecer da commiss4o do &'nodo. 

Onde diz—Parece á cwurnissão do Senado qule!o 
pessoal do Arsenal pôde ser ainul a r'ed uzi do— Ii-
ga-se—em seguida : Um escrevente do 1.' classe, 
um olllcird encarregado de um dos depositos, uru 
escreN ente de 1.1 classe, um continuo da Secretaria 
do Arsenal, o o agente do 	cai logar do 
que Cstá .- Jfarquez da IIejval. 

« Ao 9.1  acrescente-se a plantio dc8:7'1ipaia 
o pagamento das gratiÍicaços tio dons commaados 
tio corpos especines. 

Ao 	10 acrescente-se a quantia de 	i:3O.5 
para completar a verba precisa paca pagamento 
dos criados dos ofiicians. 

Ao 15 acrescente-se a quantia de 70:365020 
para occorrer os vuciuuiecitOs de 300 arenlizes 
artilheiros, que foram eliminados pela camara dos 
deputados. 

Ao2. —Em logur de G0:000, segundo a 
emenda da cainara dos deputados, diga-se-
810:000', sendo o augrneimto destinado ri despesa 
com o lransprtc de tropas.—Maruez dolkrrrzl.. 

O Sr. Junqueirns —Durante a 1.' ses-
são (leste anuo foram aqui largamente discutidos 
os assuiuiptos do organização militar; as questões 
dessa ordem foram ventiladas nesta casa por cc-
castio tia discussão das duas leis do Iburçuo das 
forças de terra ; portanto, presentemente estas 
qnestes,que são as mais -importantes para a 
pasta da guerra, aquelas que entendem com 
a irruiliror fórimi a dar ao nosso exercito, devem 
ceder o logar a outra. O que agora rios deve 
piincitalmcnio orcupar, á a decrelirção dos fundos 
precisos para pagar os serviços que correm por 
essa repartição, fazendo-se as reducçiies ou uni-
gniumntus necessarios, mas de ucc'rdo com a legis. 
fiação. Isto quanto a debate sobre jurincipios, por-
que a censura dos factos pôde ter loar agora e 
sempre. 

Nas io jrartições militares ria guerra e marinha o 
VOtO do parlamento, quanto rio or.'amduLo, {SL em 
grande parte subordinado a sou voto anterior, li-
xando as respectivas forças. Não é possivel cortar 
ou angrnelflar verbas destinadas ao iagairiento do 
pessoal, quando este é decretado em urna lei ante-
mior. Entretanto o projecto vindo dum camara dos 
Srs. deputados era alguns pontos jesente-se desse 
defeito. 

Naquehla camara se procurou reduzir a despesa 
publica a fazer pelo ministerio da guerra, e come-
çou-se, como realmente devia ser, pela lei urga-
nica desse ministeriu, isto á, procurou-se dar urna 
nova organização aos corpos, ao pessoal do exer-
cito, de i nodo que isto podcsse,cm defini ii ' a. influir 
sobre o orçanceilto. Assim, na camara dos Srs. de-
putados, reduziram-se varias verbas do accõrdo 
com esse Principio. 

Tratando dos aprendizes artilheiros, aqucila ca-  
mirara reduziu seu numero, de, 500 que era, a 100 
foi 111L1 cúrte coiisidorabihissirno. 

rLri( Iando  dos ofllciaos do exercito, eliminou um 
alfereslor companhia, e fez outros cúrtes , pro-
curou dcii' uma nova organização aos corpos espe-
ciaes, refundindo-os de mudo que houvesse dimi-
munição na despesa, bem que inconveniente no 
serviço. 
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Entendeu tambcm aqueila camara que devia 
tirar a concessão ultimamente approvada pelo po-
der legislativo, em virtude da qual cada offlcial 
tinha direito a um quantitativo para pagar a seu 
criado. 

A lei do recrutamento estabeleceu o principio 
salutar e digno de que o soldado não devia ser fa-
mulo, não devia ser criado. Era um meio de esta-
belecer o principio de igualdade para fazer com que 
concorressem is fileiras do exercito todos os jovens 
sem a menor reluctancia, eque as familias não pu-
zessein a menor resistencia a isso, porque o ser-
viço das armas nobilita o homem ao passo que a 
(lornesticidade lhe traz uma certa quebra de digni-
dade, no entender de muitos. Ora, uma vez que 
não era possivel conceder ao offlcial a faculdade 
de escolher na sua companhia o no seu batalhão 
um soldado que lhe servisse de famnio, é de jus-
tiça que se lhe concedesse, desde que não tem 
grandes vencimentos, unia gratificação para ter 
um criado. 

Esta gratificação não é grande, principalmente 
attendendo-se ao preço por que se obtém seme-
lhantes empregados nesta côrte. Mas a cainara en-
tendeu cortara verba destinada ao pagamento dos 
criado'; e effectivamente o fez. D'abi seguiu-se 
uma grande anomalia. 

Estas questões de reducção do pessoal, da reor-
ganização de alguns corpos, foi tratada pela ca-
mara dos Srs. deputados em varies additivos que 
uniu á respectiva lei de fixação de forças de terra. 
Apropria camara dos Srs. deputados separou 
estes additivos, da fôrma que cites vieram para o 
Senado constituindo uma lei especial. No entre-
tanto dá-se a anomalia de que as economias que a 
caniara dos Srs. deputados tinha em mente, em 
Vista da redacção feita no pessoal do exercito, 
foram contempladas por cita cm varias disposições 
do orçamento, na persuasão de que em breve se-
riam lei do Estado, no entretanto que estes addi-
Livos vieram para esta casa, foram entregues á 
eómmissão de marinha e guerra, que deu um 
parecer sobre este assumpto, mas esta meteria não 
pôde ainda ser discutida pela afiluencia de outras 
e principalmente pela presença do orçamento que 
deve absorver todas as nossas attenços, visto que 
estamos quasi no fim da segunda sessão, e não 
haverá muito tempo para discutirmos estes outros 
assumptos, que aliás, sem maior detrimento, po-
dem ficar adiados para a sessão do anuo futuro. 

No entretanto, as verbas do orçamento reseu-
tem-se deste defeito. 

Vejo, por exemplo, no 10.0  (corpos arreginien-
tados), que a proposta do governo pediu 2.61:000 
ca camara reduziu a .030:000.. Esta reducção foi 
feita justamente na verba destinada ao pagamento 
dos criados. Sei disto por informação particular, 
porque nos documentos que acompanharam a pro-
posta, vindos da camara dos Srs. deputados, e 
que foram presentes á cornmissão, não existem os 
esclarecimentos precisos para que o Senado saiba 
quaes foram aquahies pontos em que a camara dos 
Srs. deputados concordou com a sua eommissão e 
quaes aqueiles em que divergiu deita. 

A commnissão da camara dos Srs. deputados 
tratando deste ponto, 10.', propõe a diminuição 
de 516:000,, porque calcula a diminuição a fa-
zer-se dos 54 alferes de cavaliaria, com 176 ditos 
de infantaria e com a gratificação para criados. 

Estas tres verbas produzem a somma de 516:000j; 
no entretanto que pela votação vé-se que a ca- 

mara não approvou na totalidade estes cúrtes e 
que limitou-se a approvar aquelie que era relativo 
a gratificação para criados. 

Foi, portanto, a verba reduzida a 230:000000. 
Ainda assim verifica-se que houve uni engano 

nos calculos feitos na outra camara, porque di-
minuindo-se 239:000! em que importa a grati-
ficação para criados da verba pedida pelo governo 
de . 61 :000,veiu ella a ficarreduzida a .02:000, 
despresadas as fracções e não a .030:000%, e ha 
por consequencia um excesso de cerca de sete 
contos e tanto. 

Nas companhias militares a camara dos Srs. de-
putados tinha reduzido a 100 o numero de apren-
dizes artilheiros; no entretanto que a lei de fi-
xação (te força de terra para o exercicio vigente 
de 1879 a 1880 consignou o numero de 1100 desses 
aprendizes e a nova proposta apresentada pelo 
honrado Sr. ministro da guerra, eque vai ser 
discutida para o exercicio de 1880 a 1881, tambem 
consigna no § 3.0  do art. 1.0, o seguinte.: o A 
força se compord, etc., das companhias de apren-
dizes artilheiros não excedendo de 400 praças.. 

Conseguintemente a verba marcada na camara 
dos Srs. deputados resente-se deste defeito, isto é, 
dever-se-ia votar a quantia precisa para 400 apren-
dizes artilheiros, havendo a diminuição de 100, que 
se fez na lei de forças e não para 100 sémente. 
Portanto, ha deliciencia de fundos pala se pagar 
300 aprendizes artilheiros. 

Sobre deus commandos especices, a camara pela 
projectada fuziio dos corpos scientiflcos suppz este 
artigo aceito e suppéz um só commandaote para 
todos os corpos que se refundiriam. 

Esta questão, porém, ainda está pendente de de-
liberação do Senado, não é lei, e por consequencia 
nós no orçamento não podemos deixar da con-
signar os fundos para o pagamento do pessoal 
legal, isto é, mais dous commandautes. Assim, é 
preciso restabelecer a quantia de oito contos e 
tanto para as gratificarães destes (bus eommandos. 

As emendas apresentadas pelo nobre Sr. mi-
nistro da guerra vêm obviar a estes inconvenien-
tes. Eu já tinha pensado sobre o assumpto, o 
mesmo o nobre ministro me fez a honra de con-
versar a este respeito. Realmente, a não se adop-
tarem estas providencias, o orçamento sahii-ia de-
feituoso, e o governo se veria em grande emba-
raço depois para poder conservar a força votada 
na respectiva lei sem ter os fundos precisos para 
o pagamento defla. 

O SR. MARQUKZ DO IIERVAL (ministro da guerra): 
— Apoiado. 

O SR. JuNQuEni.t : — Era, por consequencia, um 
embaraço para o governo, e a nossa OppOsição não 
chega até ahi. 

Ao § 9.' o nobre ministro mandou a seguinte 
emenda : • Acrescente-se 8:732 para pagamento 
das gratifir.açes de douscommandos de corpo es-
pecial. E' o que eu lia pouco disse. 

Ao § 10.°—é questão de gratificação para os 
criados. 

Ao 15.&._é relativa a quantia precisa para o 
pagamento dos 300 aprendizes artilheiros que não 
foram contemplados no orçamento vindo da outra 
camara. 

Ao § 22.ô, porém, o nobre ministro manda 
emenda que não se Ilha a esta ordem de considera-
ções que acabo de fazer ao Senado; o nobre mninis-
tro eleva a verba relativa a despesas eventuaes. 
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O pedido do governo para esta verba foi do 
479:475 ; a camara dos Srs. deputados diminuiu 
esta verba até ficar reduzida a 260:000. 

O nohie ministro manda unia emenda para que 
dia se eleve a 30:000. porque, segundo elio diz, 
dctina-su este arerescinio de despesa ao trans-
porte de tropas. Vi urna tabella das despesas feitas 
nestes ultimo,, annos com o transporte de trepas 
qtse isso jusfifica, e tanto menor fõr o nosso exer-
cito, quanto maior será a necessidade de mobilisar 
estas (oiças pequenas, pOrqie de toda a parte 
eliegani pedidos para se mandar um destacamento, 
urna ala de batalhiio, etc. Nio negarei, portanto, 
O meu voto a etc acerescirno de iO:OOOOOO. 

A nossa opposiçiio não tein por fim tirar ao go-
icruo os meios neressa rios para bem administrar o 
iaiz. Nõo queremos dar auto rizaçes de que o go-
verno porventura possa abusar. Luas em questão 
'lo facto, voiiíirada a necessidade da despesa, do- 

emos consignar aq uil lo que fmr estrictamente 
necessario ; do contrario, corno acontece muitas 
vezes, o governo excedo do que á iiecessario, e 
uma vez encetado esse caminho, continua fatal-
mente por diante. 

Poderiam o governo, eLo certas cim'm'umnstancias, 
abrir credites supptementaros a essa despesa, e eu 
creio que cIta está incluída mi talietia dos credites 
suppleniomilares entretanto, á muito melhor que 
desde logo se consignem os fundos neeessa,ios, 
afim de que o governo fluo exceda do credito ordi-
nario, o depois vá caminhando por ahi aldin. 

Ha duas outras ciriemimias, apresentadas pelo 
nobre ministro ; unia acerca do pessoal do Arsenal 
de guerra da Corte, isto á, dando unia nova fúrma 
á emenda apreentada pela coro n1isso do Senado, 
e a outra a respeito tamnheni da modificação que 
tleve ter a Intendoncia da guerra. Estas duas 
emendas, Sr. presidente, referem-se igualmente á 
fírma. 

Eu vejo que o Senado está disposto :i seguir o 
conselho de sua cominissão, Lara se fazerem esses 
cáries no pessoal do Arsenal de guerra da CC,rte 
e da lniecdencia da guerra ; o parece-me que estas 
emendas estio no caso do Sei-  approvadas, pelo 
menos creio que á muito possivel que uaiasmo re-
duzidas as seecôes da Intendencia e reorganizado 
Lambem o arsenal, se atLenda ao serviço publico. 

Aproveito a occasiáo para d'aqui rendei meus 
agradecimentos tu nobre comnaissão do Senado, 
por mitio ter querido acceder á idás, vinda da outra 
camnara, acerca da extincço da Intendencia da 

ae ira. 
A experiencia. Sr. prsiáemite, demuonstrou sem-

pre que á de grande ineonvniencia que a re-
partição que adquire a materia prima, que a 
guarda, a classifica e lhe dá simimida no deve ser 
a mesma repartição que fabrica. E' necessario 

uo esas cousas (.-.çztftjqiii discriminadas, porque o 
Thosoura ganha mnuitissiumo com essa divisio 
no emtanto que querendo-se que o arsenal as 
renimise, que tudo comprasse, classificasse, guar-
dasse, dásse sahida e fabricasse, seria introduzir 
naquello serviço nutra grande confusão , o que no 
acontece, estando separadas as duas repartições. 

A flscalisaço tambem á mnuito mais (acil assim, 
tanto mais quanto todos comnpretiondem que as 
necessidades publicas exigem que o Arsenal dc 
guerra da Côrte no continue naqueile Jogar os-
treito e aportado, onde no será possível que suas 
otilcinas tenham o cornpetenti' desenvolvimento e 
ossam ser montadas as maeliinas necessarias. 

O SR. VISCONDE DO Rio BRANCO - Nem o da 
marinha. 

ti Sia. JraaQuEimlv 	Precisamos coilocar o Arse- 
nal de guerra fira da côrlo, construir um outro 
em local anais apropriado, oira aliás já começada. 
AlIl, onde est, não pôde ol]a p; estar o serviço 
necessario, e além disto está facilmente sujeito a 
um golpe de mio, em uni porto como este tio fre-
quentado. 

Assim, a Intendeneia da guerra (leve estar no 
litoral, onde receba a materia prima, a guarde e a 
classifique ruas a fahricaço do material de guerra, 
do nosso armamento, seu concerto, etc., (ido isso 
deve estar 0111 uni legar mais vasto, menos sujeito ã 
sinistros, como aconteceu cru 1871, cm que o Arse-
nal de guerra da Côrte foi, cru grande parte, de-
vorado pelas cliamnimis, perdendo-se entre outras 
cousas v;ulioas mais de 30,000 espingardas intei-
ramente novas. 

Censeguinlcmonte a divisão das duas reparti-
ções á altamente jiccessoria para O serviço pu-
blico, e si o auigmento de despesa, como a com-
nmissiiuu ponderou, nário passa (te 40:000;5, que fi-
cam ainda muito reduzidos Pelos cáries que a 
commisso propõe, á evidente (JUO o voto da com-
nmissmo do Senado foi o mais justo e o anais palrio-
tica) possivel. 

Eu lamento, Sr. presidente, que nossas no-
cessidader fumaceiras nos levem a cortar l)O 
certos serviços militares, que suo muito lateiS. 
Gomo já se ponderou, nesta casa, lii poucos dias, 
o que diz respeito a despesas minutares, Parece a 
muitos urna cousa inteiramente improductiva. 

Coiuprclmencle-srm a razão por que assino se pensa: 
no remanso da paz, dizem, mio sio necessarias 
fortalezas. gmaridcs arniarnontos, etc. Mas, puando 
sobrevem uuua guerra, todos clamam então —não 
temos feri-as, não temos armamentos? E' o pie se 
dizia cm 1865 no começo da gIaTu(1e campanha do 
Paraguay então todos lamnemitavaimi que o 1-trazil 
fio SC tivesse preparado convemmientiuiente para 
encetar-se ti i  nafta g ra itde ca m pan lia. 

Lamento que nossas precisões linanceiras nos 
loveni a fazer redrieelíes coa serviços mniiitares, 
que são muito precisos, e que ati ruo lhes ltenios 
o necessario desenvolvimento. 

Nós, já reduzimos o pessoal, as praças de pret 
do exercito, a um numero muito pequeno, a 
13.000. Ora, com 13.000 praças, para este vasto 
territorio roni fronteiras a guardar e de mais a 
mais com alumnos, praças tio exercito nas esco-
las militares, que não prestam serviço e no Cm-
tanto entram nesse conj uncio geral de 13.000, 
pôde-se fazer o serviço? 

Pelas exigencias da economia detarmninou-se que, 
nas províncias da Bahia e Pernambuco, se aca-
bassem colo os hospitaes militares, e as fiineçes 
tio director desses hospitacs passaram, na fórma 
da lei, Visto que elies foram convertidos em cri—
formarias, para um dos mnedicos do Corpo do saude 
do Exercito. Acabou-se com o corpo do enfermei-
'os ; e o que se segue do tudo isto ? E' que as 
griarniçes das provincias da Bahia e Pernambuco, 
nimida ficam reais reduzidas, porque lia necessi-
dade de mandar-separa essas enfermarias soldados 
tirados mias conipanlnias dos corpos para servirem 
cio enfermeiros. 

Assi mu, as 13.000 praças votadas para o serviço mi-
litar ficam muito reduzirias cooi todos esses cirtes, 
com 9 dimninumiçíio de 300 ou 7100 que vão para as.  
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escolas militares. O tom a dos soldados tirados das 
companhias que vão fazer escalas de enfermeiros, 
ooino acontecerá na Bahia e em Pernambuco. São 
cxigncias da economia ; entretanto (K corpos 
dessas duas provincias ficarão desfalcados em 
grande numero de praças, que irão servir de eis-
feremeiros. Será o soldado destinado a este serviço, 
eomn'i o Senado comprehcncle, uni triste enfermeiro, 
porque, pela nossa legislação, o enfermeiro era en-
ajado ou contratado, e era uns lsomcm que tinha 

vocação, que tinha experieneia do seu mister; en-
tretanto que hoje tiram-se soldados por escala 
para irem ilosempetibar essas funcçes, sem inda-
gar-se si alies têm qualquer preparo para o ser-
viço, para tratar, por exemplo, cio variolosos o de 
outros doentes ; e assim não só o doente soirre 
como a guarnição fica desfalcada. 

Lamento isto, Sr. presidente, mas não ouso 
manchar nenhuma proposição á mesa restabelecen-
do estes bospitaes liresento niente, porque devo 
tambeimi curvar-me a essas exigonrias da nossa 
chamada economia. Sinto que a economia se 
exerea sobro negocios desta ordem, que, como 
disse,são uteis. 

Ninguem contesta a conveniencia de ser o hos-
pital dirigido por 11r11 ofilcial cifeetivo oca refor-
mado do exercito, dedicado áqueile ollicio, que 
estaria lá da (lia o de noite agora, estando lá uru 
medico, este cuidará amues ria parte clínica do hos-
pital cio que da parte administrativa. 

lia um outro ponto sobro o qual lambem exter-
urei rum pensamento, que tambom provém das 
medidas (lo economia, que se tem querido por PIO 
pratica, principalmente nas duas repartições da 
guerra e mia marinha. E' a gratificação que foi con-
cedimiu aos nierubros cio Conselho supremo militar. 

Eu divirjo da illuslreeomnrnissão doSenado,quaii-
do pensa que esse tribunal tom um numero exces-
sivo de juizes. Não lia tal ; são Oito membros perten-
centes ao cuercito, quatro á marinha; são 12, ha-
vendo mais tres auditores togados. Ora, 12 gene-
rnes, dos quaes, um é. o presidente, para o trabalho 
dos variailissimos e multiplicados assumidos que 
são constmnleniente sujeitos á apreciação daquelie 
tribunal, realmente não é um numero e'cossivo. 

E tanto mais é isto assumi quando se ti-ata de ge-
nerans encanecidos no serviço da patria, muitos 
dos quaes, pela sua idade avançada e l:elos  seus 
sofTcimenlos physicos, não podem ser tão assiduos, 
como sei-ia um oficial moço. 

Não acho pois que a nobre romnmissiio lenha ra-
zão quando diz que se deve diminuir este numero. 

Tambem me parece que no tem toda a justifi-
cação a idéa de tirar-se a gratificação de I00.$ de 
cada um destes distinctos servidores do Estado. Já 
tirou-se da marinha e agora propãe.-se tirar da 
guerra. 

Com efl'eilo um offlcial general que tens prestado 
tantos serviços á patria, o chega no fim da vida ator 
como galardão dos seus serviços a ionueaçhio de 
conselheiro de guerra e toma assento naquelie tri-
bunal, tem apenas 100 de grotilieação e a etapa, 
o lilo é este um vencimento que esteja em liarino-
nia não sé com o progresso que têm tido os outros 
vencimentos, como com a depreciação da moeda. 

Foi por estas razes que. em 1873. elevou-se esta 
gratificação a 2005, submettondo-se ocaso ao conhe-
cimento do poder legislativo, que approvOn este 
augnuonto, votando constantemente a consignação 
(10 200, como gratificação mensal a cada um 
destes generaes. 

Não me animo a mandar emenda sobre a pro-
posta da commissão do Senado, mesmo porque 
talvez soja mais conveniente considerar--se o as-
sumpto na 3 discussão.pormiue então poder-se-lia 
tomar unia medida relativa á guerra e á marinha, 
o que presentemente não se pôde frizer porque não 
se ti-ata sinão do que se refere ao iuinisle.rio da 
guerra. 

Esta questão da reducção da força do exercito. 
que foi realizada por nós sobre proposta do go-
verno, porque nesta materia o Senado procedeu. 
como ciii todas as Outras, com muita prudencia o 
discrição, o sómente concordou na redacção diante 
da alfirmativa do nobre ministro da guerra, de 
que paderia fazer o serviço ainda que não folgada-
mente, coou as 13,000 Iraças; esta questão, digo, 
precisa talvez do ser considerada por nós depois, 
si, porventura, se aligmentar a força votada, por-
que este orçamento, segundo um aUditivo apre-
sentado por indicação do nobre ministro da fazen-
da, tem do vigorar até o fim de 1879, tomando-se 
o nosso exercicio financeiro correspondente ao 
gnno civil. 

Portanto, si houver augnutento do numero de 
praças, attendendo-se a que uma parte deitas tem 
do estudar nas escolas militares, será preciso cm 
tempo lambem, aiim do que o orçamento não saia 
defeituoso, attoiidem--so a esta circumstancia, que 
Õ \ otarifios os fundos necessarios, poi-éiui fundos 
que não possam ser applicados sinão ao ultimo se-
mestre do anno civil do 1880, porque, presente-
mente nós temos a lei de força que começou a vi-
goram- cru Julho deste anuo e que findaria em 30 
do Junho do ilfiflO vindotu-o. Esta lei não pôde mais 
ser alteraria, salvo disposição especial. 

Não havendo, porém, disposição especial e sendo 
a medida proposta á nossa lei relativa sómente 
áquehle semestre, é conveniente que na 3.' dis-
cussão se inicie alguma medida que teu lua por fim 
(lar OS fundos necessarios para essas 400 praças. 
Tambem será preciso, si tõr adoptada esta provi-
dencia do corresponder o anno financeiro ao anno 
civil, reduzir igualmente as nossas leis mie força ao 
mesmo periodo, porque do contrario haverá uma 
grande inconveuieneia para o governo ; a passar 
esta providencia, d preciso fazer nas leia de força 
as respectivas alterações atiro de que não se dê o 
inconveniente do orçamento, isto é, da decretação 
de fundos, ficar em desharmonia, em tempo prin-
cipalmente, que ô tudo com as leis de fixação de 
forças. 

Si-. presidente, não pretendo alongar-me nesta 
discussão, porque, COlhO disse, os assuurptos de 
organização militar já foram objecto de grande e 
detida discussão nesta casa na 1.a sessão deste 
armo. Nas duas leis de força, discutimos lar-
gamente estes assurnptos ; agora oquo devemos 
considerar principalmente e a questão de dinheiro 
e vermos si os fundos a conceder estejam de 
harmonia com a organização do exercito. 

O Sai. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda) dá 
um aparte. 

O Sai. JUNQUEInA :— Qillustrado senador pelo Pa-
raná prestou hoje mais um serviço discutindo as 
qUOSL?3eS de facto, que são dignas de censura. Eu 
estou me referindo ás questões de principios ou 
de organização essas é que podem ficar adiadas, 
mas a censura dos factos é sempre cabida. Aqueilas 
estão consignadas nos additivos sobre os quaes já 

= 

a. 
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houve alui  parecer, que corro impresso e que lia actual viTiprozario aceitou, sob promessa 	de cele- 
Ic ser suleiLo á nossa 	deliberação. brr oulro eni substituição daquele. 

Limi LO - Mo a estas considerações declarando que, E, portanto, esta indeiiuiiizao 	addicional esti. 
si o no1ir 	ministro 	fluo 	tivesse 	mandado 	essas pulada 	no contrato 	de 10 de OiiLbro 	ro 	1876, 
emendas, as que se referem is verbas dos §§ 9.0, paro o caso de no ser iITo 	spprovado palo poder 
!O° o J, eu as mandaria, porque é preciso har- legislativo, não 	tem o caraater do indemnização, 
inoilizar o que veia da cainara o o que 	votamos pois 	que O 	serviço nua e feito actualmente pelas 
com as leis de força que estão vigorando (apoia- eondiçes do tal contrato, mas pelo outro de 1875 
aos). monos oneroso do que aquelio ; e, emlinra se pru- 

A discussão ficou adiada pela hora. tenda chamar indemnizarão ao onus determinado 
na clausula 	26.1,  torna-sa verclor]eira multa. 

SEGUDA PALITE DA ORDEM DO DIA. o Sn. FAusTo DE AOL:aR :—Não apoiado. 
LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DA CTDADE. O Sit. TEIXEIRA •Ti:Nmon 	...eontra a 	fazenda 

publica em favor do emprezario. 
Continuou a 2.2 diseussao do art. 1.o da propo- 

srço d 	cmra do 	Srs 	deputados, n 225, auto- F 	4 	 id SI 	&LSrOE 	GUH.R 	ao 	1)0 

rizando 	o 	governo 	a 	flrrnar 	definitivamente o 0 Sfl. 'LEIxEIR/ Jtrnon : - Eu estimarei 	mmo 
contrato do 10 de Outubro de 1876 para limpeza e m1e o nobre son;iilor venha sustentar a plausminli- 
irrigarão da cidade. dado e ennveiliene a de soincLhaut 	clausula, com- 

quanto deplore que o nobre senador seja talvez 
0 Si-. TeIxeirt Junior : - Sr. presi- forçado a sustentar tal contrato, em conserluencia 

dente, não estando nenhum dos nobres senadores da 	intervenção 	oflicial (f 1.10 nalle tOVo COmO 	di- 
inscriptos para tornar parto na presente discussão, reelir da respectiva secretaria de Estado. 
entendi que devia pedir a palavra para 	iwovoar O Sim. FAUSTO 	DE AuumAa :—V. Ex. não 1e11 o 
alguma explicação a respeito do assulripto, e prm- contrato attentaniente. 
cipalmente 	convidar 	a esta discussão as 11lustres O SR. TPIXFIRA JuNIon —Infelizmentc o li com eornmisses que deram parecer sobro o coo trato de 
1[0 do OLilitbro do 	1870, celebrado com A. Gary, toda ;dtonção lamentando não o ter feito durante 

para a limpeza 	 idade.a e irrigação desta cidade. período da administrarão do nobre ON• ministro 
do Imperio, porque bastaria este contrato haIa in. 

O SR. SILvEIRÃ n.&MOTTA:—EL1 ;issIgneI contra. duzir-me a negar o meu apoio. 
O Sn. TEIXEIRA JuNton : —Tem o Senado do re- Já vã o nobre senador que pata formar tal ecu- 

solver sobro um contrato condemnado pela opi- coito a respeito de semelhante contrato, é preciso 
nião publica, não SÓ por causa da pessima execu- ter 	apreciado as 	suas disposições. E' inesirio CR] 
çâo que tem tido durante o longo priodo em que consequencia desta apreciação que estou conven- 
se está executando provisoriarnento, corno lambem 
porque tendo sido este contrato celebrado em ema- 

dde de que este contrato imilo inoteco as lionras de 
urna larga discussão, comuijuanto fie pareça 111111$- 

diç?ios excepeionaes, e sob a pressão de grande ca- pensavcl 	que 	seja 	explicado pelo 	seu 	iblustre 
larnidado 	publica, seria intoloravol que 	licassem autor. 
liermanentos algumas das suas clausulas, que são A estipulação da allmiida indemnização é sé para 
onerosissimas para a fazenda publica, aecroscondo o caso do irão ser npprovado, e nho terá ('ifeiti) no 

- 	- 	que uma 	delas é até insubsistente e condem- COSO contrario, isto é, não haverá tal indemnização 
naval 	ante o decôro 	da representação nacional si o 	contrato fCr 	approvado, 	e o emnpre7.nrIo se 
(apoiados). contentará com o que teni recebido até agora, re- 

Este contrato, Sr. presidente, deve ser exphi- signando-se a recebera subvenção do novo contrato 
cado 	pelo nobre ex-ministro do lenpario, que o só depois 	que principiar 	a desempenhar as suas 
celebrou. condições. Isto importa o mesmo do que estipular 

E' um contrato tão originalmente redigido, que uma multa... 
até suscita a idéa do uno talvez se pretendesse col- o SR. FAusTo ou AGUIAJI 	- Não é multa, não 
lacarem cuacçao o poder 	legislativo, obrigando-o tom esse caracter. 
a aceitar 	unia das pontas deste drlemma: ou ap- 
provação 	do 	contrato, ou 	multa posadissimna 

- O Sim. 	1 mXEIIIA JUNIOR 	O poder legishatto 

Thesotro -Nacional. (Muitos apoiados.) tem 	ou nio direito 	de npprovar ou rejeitar 	o 

O SR. FAUSTO na AGUAR :— Não apoiado. Não é co!.0 	?ndubitavelniente. 	Então com que funda- 
multa. 1 monto estabeleceu-se 	que no caso de ser rejei. 

O Sri. TEIXEIRA Jursion :— Tanto isto é verdade, tido o contrato ficaria a fazenda 	publica obrigaria 
que 	para 	demonstral-o 	hasta lembrar que, ao a pagar ao i'mpi'ezmirio a quantia de 	6:000 	por 
passo que se estabeleceu ficar o contrato depen- 1 cada niez que tivesse decorrido. . - 
dente da approvação 	do corpo le(,rislativo, 	decla- o Sri. SILVzIPA TiA MOTTA 	- Importa oirm mii ito 
rou-se 	([flu', 	no caso de juro som apiurovado,  sara mais de 	00:000000. 
paga peios cofres pubhicos ao uruprezario a multa 
de6:00O 	por cada 	mez iiuc  tiver decorrido até - 

o Si,_ 	A J 	- 	ia cecu 	o de 

então.. um serviço 	contratado 	pafo à razão 	de - 	. 
O Su, FAUSTO DE AGUIAR :—Nao e multa. 

333:656 	annuacs i 
(fla zarios apartes.) 

O Sim. TaixEtniA Jurçiori: - Não 	é indemnização, E' por isso, Sm'. presidente, que não deve admirar 
porque o serviço que esta sendo 	feito, com cara- que esta clausula pareça ter sido intencionalmente 
der provisorio, ha cerca do Ires 	annos, foi ajus- escripta para obrigar o poder 	legislativo á deplo- 
tido e pago até agora á razão de 333:656 	annunes, ravel extremidade em que se acharam as ilustra- 
segundo as cstLniIaces do contrato de 30 de De- i das comniissns que 	deram 	parecer sobre o as. 
zambro de 187, 	coebrado 	com fliehiari e que o sumpto. 
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Attenda o Senado A conclusão do parecer (lê) 
• Considerando ainda que pela condição 26.a do 

contrato em questão, receberá o eluprezario Aleixo 
Gary dos cofres publicos, no caso de não ser ap-
provado o mesmo contrato, a indemnização de 
6:000 inermes, desde que começou a fazer aquel-
es serviços, no 1 de Julho de 1876, montando 

hoje tal te! indenização em mais de 00:000, hypo-
these da qual mio resultará sin& detrimento ao Es-
tado e em particulsr á sua capital, são de parecer 
que a proposição da camara tios deputados, de que 
se tem occupado, entre em discussão e seja adop-
tada. 

Entretanto, as illustradas conamissães reconhe-
cem que o serviço até agora feito não corresponde 
á necessidade que tem a capital do Imperio de um 
serviço de limpeza e irrigação tão perfeito quanto 
o têm as cidades cultas da Europa, assim como 
reconhecem que ainda mesmo approvado o novo 
contrato,não podrá ser executado sinão sete mezes 
depois da sua approvação, o neste caso não poderá 
obviar á urgencia reclamada pela approximação 
da estação mimosa, em que esta cidade é açoutada 
por epidemias. 

Eis o larecer (la) 
Pelo exposto evidencia-se que o contrato que 

tem estado e está em execução para a limpeza e 
irrigação desta cidade, não é o de 10 de Outubro 
de 1870, porque pela 27.a  das suas clausulas só 
vigorará rUe sete nwzes depois de ter sido approvado 
pelo poder legislativo, mas sim, em virtude da 
clausula 18. de 30 de Dezembro de 1875 que fôia 
celebrado com Julio Richard. » 

Apezar, porém, de todas estas considoraçães, as 
iliustradas commisses não propõem a rejeição do 
contrato, talvez porque parece-lhes que em vir-
tude da condição 26.» o emprezario receberá uma 
indemnização que hoje sobe a mais de 200:000, 
hypothese da qual,segundo pensam as commissões, 
não resultará sinão detrimento ao Estado e cm 
particular á sua çppital. 

Mas, penso, 81. psidente, que as honradas 
commissi5es laboram em um engano quando en-
tendem que, si o Contrato não fôr approvado, re-
sultará prejuízo para os cofres publicos o será pre-
judicada a capital do Imperio. 

Assevero ás honradas commisslos que tal resul-
tado se não verificará, porque o serviço tem sido 
pessimamente feito (apoiados), e a sua reprovação 
será diu relevante serviço prestado a esta cidade, 
pois dará ao governo occasião de prover melhor as 
necessidades a que se quer atteuder. 

Reprovar um contrato que torna impossível o 
bom serviço, longe de causar detrimento á capital 
do Imperio, será um acto meritorio que consultará 
melhor os interesses da hygiene publica e os da 
fazenda nacional (apoiados). 

Assim pois, Sr. presidente, estou convencido de 
que o contrato não merece a approvação do Se-
nado, e que a sua rejeição importará annullaçiio 
de todas as clausulas, comprehendendo essa multa 
denominada indemnização, para a qual o poder 
executivo não tinha competencia - 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA:—E' uma idéa nova. 
O SR. TEIXEIRA JuNlon :- Entretanto compre-

bando a importância desta questão para o honrado 
ex-ministro do Imperio que celebrou o contrato... 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO:—Hei de faliar em 
tempo. 

O SR. TEIXEIRA JUNT0R :-... e foi por isso e 
para provocar explicação a semelhante respeito 
que pedi a palavra, porque as honradas commis 
sães não justificaram a referida clausula; ao con-
trario, concluíram que, para não soifrernios a in-
demnização comminada pela condição 26.»,convinha 
approvar o contrato. 

E' contra esta proposição que protesto, porque 
as clausulas estabelecidas nos contratos celebrados 
pelos ministros, quaesquor que elas sejam, não 
obrigam o Estado sinão dentro da orbita legal 
(apoads) ; é este o principio constitiional. Si 
em vez de 6:000 mensaes, se dissesse 600 ou 
6.000:O00, o Estado havia de pagal.as? Si a parte 
se sentir lesada, vá demandar com quem a lesou, 
não o Estado, que não deu procuração ao ex-mi-
nistro do Imperio para collocar o poder legisla-
tivo nesse dilemina. 

Pela minha parte repilio o dilcinma, e julgo
cumprir o meu dever votando contra a adopção 
de semelhante contrato... 

O Sn. CORREIA :—Deve ser adiado. 
O SR. TEIXEIRA JuNlon :—Para que adiar? E' 

preciso rejeitar o contrato, que pôde reanimar-se 
C4)Ífl o adiamento. 

O Sa. CORREIA :—E' para imprimir os doeu-
bentos. 

O SR. TEIXEIRA JcNbou :—L>ara que fazer maior 
despesa ? 

A conveniencia publica, a autonomia e até o de-
córo do poder legislativo aconselham a rejeição 
deste contrato, porque a sua approvação impor-
taria o reconhecimento e o triumpho da coacção. 

Voltarei á discussão si fôr preciso. 

O Sr. Cunha e Figuelredo: - Sr. 
president, lembro-nio de que V. Ex., quando 
enunciei as ultimas proposições; em defesa dos 
meus actos como ministro tio Imperio, disse-nle 
i deitaram os ultimos punhados de terra sobre sua 
sepultura; agora vai gozar de paz. E com cifeito, 
V. Ex. augurou-me bem; eu estava gozando 
dessa paz, que a fortuna não deixa durar muito, 
paz que, comquanto tumular, apreciava bastante; 
o por isso V. Ex. tem sido testemunha presencial 
de que não me tenho intromcttido nas discussões 
desta casa, nem mesmo dado um aparte sequer 
o que é mui notavel. 

O Sn. SILVEIRA DA MOrrA :— Foi preciso uma 
exhumaçáo - 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO:—Mas V. Ex. vè que 
o nobre senador pela provindia do Rio de Janeiro 
acaba de provocar-me nominalmente e de um 
modo severo. 

O Sai. TEIXEIRA Jwuon :—Porque prestei meu 
apoio a V. Ex. 

O Sai. CUNHA E FIGUEIREDO:—E o prestaria, 
agora mesmo si tivesse lido e examinado o con-
trato. 

O Sai. TEIXEIRA JuNIoa:—Não, senhor. 
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO 	Sinto não poder 

acreditar no que V. Ex. me diz agora, post factum, 
e quando já não sou ministro. 

O SR. TEIXEIRA JuNIoa :— E quando foi ministro 
o que foi que lhe pedi? Subi alguma vez suas 
escadas? 
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o SR. 	CLNHA E FuuEIRKDo :— Oh ! não se trata 	ritos, entrei em 	muitas conrerenias, nas qnae 
disso, flO rebaixemos a discussão. 	 c1iani•i 	para 	coadjuvar-me 	a Jtiiila rio liygiea 

o Sn. TEII1À JUNI)11— Trata-so, para provar 	publieae os 	homens mais entendidos namateria. 
minha indepenc1enei. Repilio a nsinuaão. 	! 	Não inc dei por satisfeito com estas IiIig&ncia. 

O Sa 	CuNRk 	E 	FIiUEIRFDÚ 	- Y 	E' 	nr- 	verdade, 	mas 	a 	rleeessiclad(' 	iflLkeIjuayel da 	• 

taWo 	Sr 	presidente 	v? 	que 	acabo 	de 	cr di. 
	prover de 	1)rOfflPtt) 	sobre a snlu]nidoil8 	publica, 

recta1  e 	nominalmente 	provocado, 	e 	pois 	niio 	I JJ IIOII a fazei- da fraqueza força, e 1fli)Iti mãos 
tenho remedio sino dizer ao Senado algiiaias pa. 
lavras acerca do contrato da limpeza publica : ulio 	'°' enlao que nflie1 organizar as bases de um 
pata kendcrnie, e nem Para sustentar a propo- i contrato, C 	publicar editaes convocando os con- 
sIÇ) da caiiiara. Não para dcfondcr-n, porque 	curi'entts para se encarregarem do 	serviço, 

directamente, ilerri ha não me considero acciiado , 	o SR. SILvEInA D MOTTÃ ;—E houve concurrenle. 
de qte: nati para 	usLenLar o parecer da coinmisao 
do S('fladO 	iioriue ac lia -c cite assignado por tlous 	O Sfl. CUNHA 	C 	FI(WEII1EflO :—Appareceu uma 
illustres membros 	que 	eoII.borai'am 	comigo na 	ch asma de cone urrontes e cada tilial  me 1nsl 1rava 
orcanizaço 	do 	coltrato, 	o 	que 	muito 	melhor 	 pediram pedira 	preços baixo,oiiti'os, 
do'  que 	eu 	poder 	vantajosamente pleopinar. 	mais altos, IIIaS fleflhU[fl delies me dava salisfacto- 
Tainbern não sustentarei a proposiiio da cainara, 	ria garantia 	a respeito 	da execução do contrato. 
nem cleend crei o cniprezaiio, 	jsrqun 	me apraz 	Aniiiill9i 	propostas, chamei nova coTiclirrencia 
averbar-me de- suspeito, para se poder 	dar toda a 	O 	contuilei 110 flleU trabalho de nxanio. O resul- 
expansão possivel 	discussão cio uni assumplo cai 	lado foi que apparecorarn novos concurrent€s cofli 
que não figurei por interesse meu, mas puramente 	alguns dos 	antigos, mas confesso ao Senado, que 
rio Estado 	 tamI)Ln1 	clles 	não lhe liisplraviun maior grão do 

confiança. 	Entretanto 	todas 	as folhas pnhlica Voir 	—fui 1 sem UUVIU& - 1 clalua%aiu 	por inedida, sanitarjas e até faziam ao 
O SE. GONI1A E 	iUEIREDO:—SI pedia palavra foi f ministro do liipeiio respo savel não sópela morta 

unicamente em honionageni ao respeito 

 

 que devo 1 daqueiles 	que já tinham 	sitiu aconimelticlos pela 
ao Senado, o qual 	tem pelo 	menos 	o direito de 1 febre aniarelia, que então jí se apresentava spora- 
sabei qual a orieiu ou causa desse contrato e qual 	Uicaiiieiito, ronio pela falta de asseio o limpeza rias 
o processo que o 	precedeu. E 	pura e simples- 	ruas, e tainiwin do hospites, arguindo o ministro 
mente 	o 	que vou expor, coliorando-me '11i p0- 	do Imperio do mostrar-se nimiairiente cuou'mico 
siçao neutral, e descançamio inteiramente na Jus- 	quando 	não 	havia prero por mais alto que fosse 
tiça e i.ritelio do Senado, 	Em unia palavra. não 	que 	devesse 	obstar 	Os' neccsai'jos 	soccori'os 
reiilio fazer as partes do emprcizario, venho só dar 	iiopulao. 
testemunho da verdade oIos 	ictíot.- 	A' vista de tantas e tão ripetidas eigoncias não 

Asnn 	irão  t liii ii ei p oiriarn o te 	rn discussão 	ei i 	mus tempo do hisit u na pi 	tic 1 dás medidas 
o meou deiticrito do contrato, do monto sobre 	-rito 	 sanitarias, era necessario dar solução às propostas. 

ou ticuierito do contratador ; mas dar contado irleti 	Informei 	iiieus 	coilegas 	do 	ministerio de tudo 
procedimento, 	que um 	ultima analyse não ha de 	quanttu 	se 	havia passado 	o Lia discussão havida 
cheirar ShlUtO 	o desejo de prover o bem puuLmco, 	entre nós não deixei de fazer-lhes sentir que não 
e não 	de alimentar veileidades. . . 	 tinha confiança 	rolwsta cio nenhuni Lios concmii- 

O Sim. DAvrAs :—Iso estióra tio questão. 	rentes que se apresentavam. 
O Sim. (uNm1.k E F1QL'ErImE0 	- Vamos ã origem 	- Nessa oc1asião 	taiimtiem pretendeu concorrer o 

do contraio. 	 individuo tjne actualmente tem a 	enipreza. Mas 
Snha o 	i irdo 	que o 	serviço da 	limpeza desta 	0110 	não t Luz 	SIiJt. itii Si 	CO 	contrato tu  ovI'oi ii 

cidade era caiu rncttido i 	€ainara municipal. O mi. 	polo l)l'eç-o que Outros offertucwmn ; porque, entendia 
nisterio de 7 de Março julgou conveniente, sem 	que P01' aíItiÜlla quantia n;mo se podia lazer o ser- 
duvide 	por valiosos motivo,,;, retireI-o dessa com 	: '° em uegm a, o tOmou a proposta, (lUi 	iiio havia 
petencia 	e meu 	digno antecessor procurava 	lia- 	leito. 
Iiilitar-se 	para isso pedindo no 	corpo 	legislativo 	ra 	forçoso 	escolher 	uma das 	propostas 	que 
o meios ncessai os 	File 	eLmo 	que pedi; rã  até 	estas ara na ti la 	io fui i ii, Si 	presidente, noto 
quotas para a limpeza tia ridade,desobstrucçõo tios 	o Seriado, 	quem ioz o dedo cai cima tio imOTilO de 
rios, o attorro dos pautarmos, etc. 	 ItichaId. 	Mas a vista dos nossos deFmats em con- 

li 	l 	miido 	para 'u 	o 	minist rio, Sr.presidente, 	ferencia & ininistros e em despacho, lio, 	assin tou s 
achei-me 	inteiramndnto alheio 	ao vlano 	tio meu 1 em 	que 	Rueliard era aqucile 	que offereeia 	mais 
honrado antecessor, 	e o rifosso a 	V. 	Ex. que, 	alguma garantia 	para 	a 	cxt'ençao 	do contrato, 
si 	contasse 	com ossa 	pretenda 	na 	pasta 	do 	tanto mais que olie Já  tmnfla alguma pratica deste 
Imperio, 	leria mais 	um motivo para recusar-mo 1 serviço, e, si Inc 	flCO engano, era o 	cmprttzario 
a fazer parto 	do 	gabinete de 125 dv Junho; por- 	da Immpza dos mios. 
que foi o serviço que iiiais incomamodos mc deu. 	hu 	mio o conhecia, 	mio foi meu afilhado, nau 

tine 	mais 	desmeoslos 	ama acarre:ou. 	Mas 	enifim, - tive 	imentiuna, 	mas 	foi 	o preferido pelos metivris 
desde que a assembita geral incumbiu o minis- 	tJLlO Jil apontei. 
Iro 	do Imperio 	de tratar desse trabalho, eunão 	Eslava 	reconhecido pelo parecer tia cominissão 
tive m'euiedio sinão entregar o pescoço a canga, e 	de hygiene e do todos que Foram consultados, que 
resignar-me 	a ver 	a secretaria do Ituperio cheia 	o contrato não podia sei' feito sinão a longo prazo, — 
de 	lixo, permnitta-se.mc a expressão. 	 porque 	ningueni se 	eiitbai'ea 	eui 	unia cflipi'eza 

Pois beni, era forçoso rue désse cumprimento à 	destas leira  captivar SOLiS capitaes por l)OIJCO  tempo; 
lei. O serviço não estava 	organizado. Era preciso 	mas eu, que 	não 	romifiava nos 	dados que- linha 
ter conhecimento da sua natureza, custo e exten- 	colhido, entendi celebrar um contrato provisorio 
são. Tive 	grandes locubraçôes, procedi a inque- 	coam a coiulição de preforoncia dada, em igualdade - - 



SESSÃO EM 2 IE SETEMBRO. 	 489 

1; 

de circumstancias, ao emprezario em exeroicio, 
quando se effecluasse o contrato definitivo. 

Ficou Richard contratado para o serviço pro-
visorio. 

Nomeei logo os fiscaes do serviço dos respectivos 
distríc Los - 

Esses flscaes não eram homens da rua; eram 
pessoas serias, eram doutores e medicos. 

A severidade com que elies procederam fez ac- 
cumular umas sobre outras multas impostas ao 
omprezario, de maneira que dentro de pouco tem-
po, tinha elie sido punido com multas no valor de 
iO ou 50:09O. Como nunca contei entrar nesta 
discussão, para a qual não me preparei, não posso 
precisar exactamente as quantias. 

Mas o Caso é, Sr. presidente, que chegou o dia 
em que a febre ainarella achava-se no seu auge, 
o foi nesse dia, que Richard apresentou-se, dizen-
do-me, que não podia dar conta do serviço com a 
diligencia que se exigia, e que eu ou havia de 
absolvel-o das multas impostas, ou elie trataria 
de rescindir o contrato. 

Não quiz aceitar a imposição; mandei immcdia- 
Lamente chamar o Sr. Gary, a quem nunca havia 
conhecido sinão no dia em que eito, Cimo já re-
feri, apparceu-me para fazer a sua proposta ; e 
uma pessoa de alto conceito foi quem m'o apresen-
tou como merecedor de muita consideraçao, como 
bom chefe de famllia, possuidor de alguma for-
tuna, e de reconhecida actividade,e de mais a mais 
conhecedor dessa ordem de trabalho,tanto que tinha 
já apresentado um carro modelo de sua invenção 
para o serviço da i igação e varrimento das ruas, 
e do qual já se flavia feito exposição publica. 
Gary deu-me logo conhecimento de seus planos, 
e desde então reputei-o capaz de desempenhar o 
servi 	com limpeza. Então convidei-o e in- 
sisti pa

ço 
 ra que ehie tornasse conta da ernpreza pro-

visoria, e adquirisse titulo de benemerenein para 
o contrato definitivo, que todos aspiravam. 

Como já disse, entendiamos que o contrato não 
podia ser feito sifll) por longo prazo,eassim havia-
se calculado as respectivas condições para a coa-
carrencia; eu escrupulisava, antes de estar perfei-
tamente informado do verdadeiro valor e diíllcul-
dades do serviço; e por isso contratei-o provisoria-
incute com o dito Eiichard por espaço de um anno, 
tempo em que a experiencia poderia mostrar o me-
lhor modo pratico de regular e executar as condi-
çõcs do serviço, e de calcular o preço razoavel, á 
que o governo devia sujeitar-se. 

Gary recusou-se a tomar a empreza, dizendo 
que não podia fazer absolutamente o serviço como 
estava sendo feito ;tuc tinha alguns meios seus,mas 
não os podia eomprometter ingloriamente; porque o 
serviço do contrato provisorio não podia ser feito 
por preço tão baixo, e por tão curto espaço de 
tempo; que só desejava concorrer ao contrato de-
finitivo por dez aunos, porque então podia ler es-
perança de indemnizar-se, no futuro, dos prejui-
zos certos e immediatos que teria nos pri:neiros 
tempos. 

Eu lhe respondi: pois então procurarei os outroi 
pretendentes e as suas esperanças no contra o defi-
nitivo talvez sejam frustradas. 

Ante a minha formal declaração, Gary resolveu-
se a executar o contrato Richard, contando com o 
auxilio que lhe poderiam prestar os homen,do com-
mercio com que tinha relações, e mesmo com os 
directores de companhias de bonds, como por ex-
emplo, o da Locomotora, os quaes lhe poderiam 

V. IV  

fornecer não só cavalgaduras, como vchieulos, etc. 
Com effeito não lhe faltaram taes auxilios; o 

que me habilitou a dizer a Richard—que estava 
rescindido o seu contrato. Cuidei, pois, em lixam 
as condições do contrato Gary, e sempre em sen-
tido provisorio. 

Gary não cessou de reclamar miecrescimo lie 
indemnização, mesmo tendo de só executar o con-
trato Richard. Disse-lhe que não duvidaria at 
tender razoavelmente a sua reclamação, comtauto 
que ellc désse provas de melhorar o serviço, e de 
fazeI-o com limpeza. Eu já estava descrente das 
suppostas vantagens da coucurrencia, que lias ia 
já provado muito mal,e procurei 1go associar *s 
condições do entrato provisorio ás do definitivo. 
Resolvi finalmente concedem- o accrescio de in-
demnização fixado em (i:OOO por mez, visto estar 
inteiramente convencido de que sem essa con-
cessão não se poderia esperar bom resultado, não 
direi satisfactorio, mas muito melhorado; e só assim 
podemos chegar a uni accôrdo. Fiz pois alguma 
alteração no contrato Richard, e identifiquei-o com 
as bases do contrato definitivo para melhor ga-
rantir a execução perfeita do serviço da limpeza, 
depois de ter ou já adquirido alguma experiencia, 
e de convencer-me de que aluguem moilmor do 
que o aeual emprezario poderia, naquelia aper-
tada conjunetura, tomar conta do serviço. 

Todavia ilupuz a condição de sóinente pagar os 
6:0eO de acerescirno de indemnização, nu casa de 
não ser o contratogeral e definitivo approvado 
pela assembléa geral, a quem ia submettel-o. 
Com  isto quiz ver si poupava ao Thesouro os 
6:000 meusaes,porque contava, e nem podia dei-
xar de contar, com a approvação mais ou uienos 
immediata do carpo legislativo, que ia se abrir, e 
a quem, apenas aberto, comniuniquei tudo, como 
se vê do meu relatorio. 

E poisGary começou a fazer o serviço do melhor 
modo possivol como opuiilico viu. 

Eu não quero defender a enipreza nem os in-
teresses do emprezario, retiro apenas o que se 
passou, contando o caso como o caso foi, afim de que 
o Senado, a cujo bom senso deixo inteiramente este 
negocio, julgue como entender ser conveniente; 
pôde annuliar o contrato, si quizer, mas sol-
obrigado aexphical-o. Vi-me em circumstancmas 
mui apertadas, para acudir ao clamor publico, 
que pedia providencias; essas providencias no 
estavam delineadas; o meu digno antecessor já 
pensava em dai-as... 

Sia. JoXo ALFREDO dó um aparte. 

O Sa. CUNHA E Fi&uzinsoo : - ... mas já tinha 
planos para o trabalho. 

O Sa. JoÃo ALFIIED0:—Mas não foram athendidos 
neste serviço. 

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO:—Perdõe-me, foram 
presentes á commissão de hygiene, para tomai-os 
em consideração. Si por elIe não- foram comple-
tamente redigidas as condições do contrato, sem 
duvida não seria por outra causa, siniio porque eu 
não tive delie conhecimento prévio, e meditado: o 
plano do nobre senador não podia ser aproveitado, 
totalmente naquehla occasião, mas passei-o á Junta 
de hygiene, que o Leve presente quando se tratou 
de discutir o trabalho de organizar as bases do 
contrato. 

O Sai. SILVEIRA DA MOTTA :—Si passou á Junta 
de hygiene, teve conhecimento. 	
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O Su. CuNu.i E FIGCEIRE»o - Pois não disse 
que tanto Linha conhecimento do que o mcii digno 
antecessor já cogitava uni plano, e que... 

O Sn. SjLVEIBA DA MOTTA:—Ah! 

O Sn. CUNHA E FIGUEHIEDO :—Eu disse que o 
pl.ano cio nobre ministro não estava organizado, 
nem iniciado, estava apenas cai calculos a verifica". 

O Si. Joio ALFREDO : - Apenas estudos fcitus 
que lhe offereci, quando deixei o ministerio, estu-
dos não de contratadores, nem de proponentes, 
mas feitos pelo ministerio. 

O SR. 6X1TA E FIÍUJIREDO —Já disse que estes 
estudos foram-presentes á eoinmisso de hygiene 
publica quando se tratava das bases do contrato 
da limpeza. 

O SR. SILVEIRA DA MOTI'A —Então o contrato 
da corniiiisso de hygiene publica? 
O Su. CUNHA E Fim EIREDIi:—NiiO era; mas a com-

flhissto 1evia ter neile muita influencia e bom con- 
selho; iio foi só consultada a commissao de hy-
giene,mas outras entidades proflssionaes, visto que 
se tratava de um serviço novo e mui importante ,que 
devia ser bem estudado, Nada menos se tratava do 
que montar um servico para o qual o carpo le-
gislativo tinha posto á disposição do ministerio do 
Imperio a consignação de 500:0005 para a lim-
peza de todas as ruas e praças dá cidade, e das 
principaes (los suburbios, e a de 80:00O para a 
irrigação tias principies ruas da cidade, e das ar-
terias de maior transito, sem determinar o modo 
corno e ministro devia empregar essas quan-
tia ; Iieuii tudo sujeito ao seu prudente arbítrio 
ou podia delinear o sei-viço como entendesse, fazer 

(J CfflltfllO j)r0V!@fi0 011 01120, j1F8d0dfi 
ou não a comicurroncia publica. As circumstanelas 
occurrentes ou deprimentes da occasiào decidi-
ratn-mn a celebrar o primeiro contrato provisorio 
por mio de concurrencia publica, e o segundo, 
promiscuamente provisorio e definitivo, já não 

10I1 or Í1110 coII1 Rç []10llEl du d111011H111ut1[1 

unNirria i 	rn 
augmeu tarja iii uiO, a aticle aiie dos que estavam 
sol) o ps e estrago da epidemia. Eu mo achava, 
pois, autorizado para tudo,e muito mais para no se-
gundo contrato, que Se referia ao de Ilichard, dar 
mais 6: 000 pelo accrescimo do serviço provisorio, 
sem condição ou dependencia da approvação do 
corpo legislativo, pois que estava dentro da verba 
competente. Si puz os 6:00O sob a dependeiicia 
da approvação do corpo legislativo, com certa 
repugnancia do emprezario, foi lera ver s i pou-
para essa despesa, no caso de ser o contrato defi-
nitivo approvado logo pela assenibléa geral, e no 
caso de ser reprovado, pouco ter-se-ia de pagar 
ao emprezario, que aliás ficaria recompensado com 
a effeclividnde do contrato definitivo. -Nada mais 
justo. A que vem, portanto, essa historia ou in-
venço de multa? 

A lei do orçamento de 1875 	16 n. 2.0  e 30 

diz o seguinte (lê) 
• Fica o governo desde já autorizado para tiis• 

pender— n. 2 —500:00O com a limpeza de todas 
as ruas e praças da cidade, e das principaes dos 
suburbios :— 2.0 - 80:00O com a irrigação das 
prmneipaes ruas da cidade e das arterias de maior 
transito que conduzirem aos suburbios. Todas as 
quantias (continüa a lei) consignadas no orça-
mento municipal para os sei iços especificados 
neste serão exclusiramente applicadas ao calça- 

incuto da cidade ficando assim aliciado o refe-
rido Orçamento.» 

Eis, pois, Sr. presidente o fundamento do con-
trato de que se trata, esta é a sua origem lega-
lissima. 

O poder legislativo havia, como vA o Senado, 
autorizado a quantia de 58O:OOO para o serviço 
da limpeza e irrigação: eu contratei-o por 
330:00%coniRichard, por mais 6: OOO niensaes 
hypotheticamente com Gary, e finalmente par 
550:00O annuaes a totalidade do serviço. Os 
dons prinleim'os contratos licamani muito iiqucni 
da verba consignada ; o contrato doflnitivo mesmo 
não a excedeu. Si o submetti á approvação 
cio corpo legislativo foi em eonsequencia do longo 
prazo do dez annos, e por desejar que esse negocio 
fosse bem examinado e averiguado pela assemljlea 
geral, pois miada tenho feito com intenções in-
confessaveis. 

iii disse qual foi a origem do contrato, e o seu 
processo: agora vou faliam' sobre os termos do 
mesmo. 

O Senado vai ver que eu não poderia acautelar 
melhor os interesses do Thesouro e manter a regu-
laridade do serviço por mimodo mais severo do que 
o que consta dos proprios termos do contraio. O 
Senado póde chamar a seu exame todas as notas, 
e todos os papeis que mostram os trabalhos preli-
minares do contrato; nesse montão de documentos 
encontrará o Senado a historia da operação, e o 
testemunho tios incessantes esforços que empre-
guei, e a relutancia do emprezario. De tudo isso 
tiveram conhecimento os me14 collegas do rriinis-
terio, os quaes, depois de discutirmos artigo por 

i't1jo, iÉis n Pspin O Ph1lllll, go t!8IIV}II-
ceram de que não havia outro remedio sinão ce-
lebrar o contrato naquelies termos. 

Tenho necessidade de ler todas as condições do 
contrato. O Senado me perdoará essa impertinenc4a, 
sei que vou abusar (te sua Paciencia ; mas, em 
propig,  t1Oíi OrlOu, fll[19 Í1OVO IimEU' 1113 OII11 

ii i 	tw1 	hi' 	d 	i1 
dispensados de o ter, e habilitados para apreciar 
as Impugnações que tiverem de sem feitas ao 
mesmo contrato, e para se desvanecerem as du-
vidas que apresentou o nobre senador pela Bahia. 
O nobre senador, meu collega de Pernambuco, 
ossignou-se com restricção relativamente á irt-i-
gaçilo... 

O SR. BARROS BAURE'ro : - Vencido. 
O Sn. CuNUA EFIGUEIRED0:—Vencido... e o nobre 

senador pela trovim1a do Paraná chrisniou aquella 
condição dos 6:000 com o nome de malta, e 
coacção ao corpo legislativo ; e então stygmatisou 
esta multa da mesma maneira por que acaba de 
sygrnatisal-a o nobre senador pelo 1110 de Janeiro. 
Mas não lia tal multa, ha sómente da parte dos 
nobres senadores um sophisma de troca de palavra. 
O que lia na verdade é uma estipulação da parte de 
um contrataflte,e aceita pelo outro,e que se resolve 
em uma condição onerosa do contrato, dada certa 
hypothese Prevista. Quem a poderá chamar multa, 
e quem póde negar aos contratantes o direito de 
darem lei aos contratos synallagmaticos? 

Gary exigiu mais 6:000 pelo serviço que ia 
prestar, o ministro do Imperio aceitou a estipula-
ção no caso de não ser o contrato approvado ido 
podem' legislativo, e sendo, desistia-se dos 6:000. 
Onde está a multa? E' o que desejaria que 
mostrassem. 
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Esse contrato foi Jogo remetido á carnara, o 
delie fiz mensão no meu relatorio: si a tatuara o 
tivesse approvado ou rejeitado, a questão estava 
acabada. Que culpa tenho eu, pois, de se ter feito 
dormir o contrato nas pastas da camara sem se 
lhe dar andamento? 

O que sei dizer é que esse contrato assim feito 
ntereceu a approvação não só do meu successor o 
Sr. Costa Pinto, corno do successor deste, o meu 
estiniavel coilega o Sr. Leoncio de Carvalho, que 
dizia a muitas pessoas (a mim m'o disse elie ai-
guinas vezes sem que eu Lhe perguntasse) que 
quanto mais lia o contrato tanto mais perfeito 
o achava; e era esse nobre ex-ministro quem, 
com espirito recto, algumas vezes amparava o 
emprezario das aggressoes ou injustiças que lhe 
eram feitas, quando resolvia sobre questões de 
multa, etc. Gary, (não tenho duvida em confessal-o) 
no meu tempo foi algumas vezes multado, mas 
sempre se defendeu com plausibilidade; prova de 
que nunca se mostrou relaxado. 

Si O serviço foi ao depois mal feito, nem respondo 
por isso neta o defendo ; mas o caso é que o em-
prezario do primeiro contrato soifreu muitas 
multas, que deram logar a rescisão, mas a respeito 
de Gary, si os meus dignos suecessrcs foram be-
nevolos, sem duvida foi porque reconheceram que 
elie não marchava mal, e que para correcção eram 
bastantes as multas. 

Torno a pedir licença ao Senado para lér o con-
trato (Zê): 

Condição 1.'—Para distribuição e fiscalisa-
ção dos serviços da limpeza e irrigação consi-
derar-se-ha dividida a cidade eia &s districtos, que 
comprehenderão : L° os territorios da freguezia 
de S. José, de Nossa Senhora da Candelaria, do 
Santissimo Sacramento, e de Santa Rita; 2.o os 
territorios da freguezia de Sant'Anna e Santo An-
tonio; 3.' o territorio de S. Christovão; 4•0  os 
territorios das do Divino Espirito Santo e da de 
S. Francisco Xavier do Engenho Velho até o Au-
darahy, no legar denominado Águas Ferroas, em 
frente ao hotel Aurora ; 5.' territorio da de Nossa 
Senhora da Gloria ; 6.' territorio da de S. João 
Baptista da Lagôa* rios ditos districtos compre-
hendem-se todas as ruas, praças, ladeiras, etc., 
dos morros existentes nos seus perimetros. i 

E Condição."—Para executar os serviços da lim-
peza e irrigação nos seis referidos districtos, o con-
tratante empregará : os carros mecanicos (to sys 
terna—Sohy, por elie aperfeiçoado, e para cuja ia-
troducção foi-lhe concedido privilegio por decreto 
n. 6093 de 43 de Janeiro ultimo, ou outros mais 
convenientes, sendo approvados pelo governo, se-
gundo os modelos, que deverão ser apresentados: 
todos os outros vehiculos, apparclhos e utensilios 
necessarios ; o pessoal e animaes que forem pre-
cisos para o perfeito desempenho dos serviços.' 

Condição 3' Os inspectores geraos dos servi-
ços lerão o direito de examinar e verificar, quando 
e como julgarem conveniente, qual o material e o 
pessoal empregado,ao que o contratante inamedia-
lamente se prestará. No caso de não serem satis-
factorianiente desempenhados os serviços contra-
tados, e entenderem os mesmos inspectores que 
isso é devido á falta de material, ou pessoal in-
dispensavel, intimarão o contratante para augmen-
tal-o, quando fàr necessario, podendo este, si não 
se conformar, recorrer para o ministerio da Im-
pero. Si no prazo de seis mezes, quanto aos carros  

mecanicos de que se trata na condição .', e aos 
especiaes para o serviço da irrigação no de 
dons mezes quanto a todo outro material, e no 
de oito dias quanto ao pessoal, contados da in-
timação dos inspectores, ou, no caso de re-
curso, da decisão do ministro, não tiver o contra-
tante satisfeito a ordem, serlhe-hão, de então tru 
diante, feitos das prestações que tiver de receber 
os seguintes descontos: 1.0, o que fór correspon-
dente ao valor do material que deixar de augmen-
lar, e este desconto se repetirá de dous em dous 
mezes, até ser satisfeita a dita ordem a.', o que 
fór correspondente á importancia dos salarios 
que devia perceber o pessoal, cujo eugmento tiver 
sido exigido, e esse desconto se fará mensalmente• 
até a satisfação da exigencia. Si o contratante sa-
tisfizer a ordem sómente em parte, os descontos 
se reduzirão á importancia correspondente á parte 
do material ou pessoal que faltar. Estes descontos 
não isentarão o contratante das multas em que 
incorra por faltas do cumprimento dos serviços 
contratados. 

Parece-me que nestes casos não se poderia ter 
maiores cautelas. 

Continuarei a lér: 
Condição 7.1-0 serviço da limpeza publica 

comprehende: 
Lo A remoção do lixo, lama, immundicias, 

materias liquidas, aniinaes mortos, terra, areia, 
ele., depositados ou accurnulados nas ruas e praças 
publicas; 

.° A varredura das ruas e praças t)UbliCaS; 
3.' A extracção de toda a vegetação; 
!•° A lavagem e desinfecção das latrinas e ou-

rinarios publicos; 
5.' Esgotamento das aguas estagnadas e das 

que se accumularem por oecasião do chuvas tor-
reneiaes nas ruas, praças, etc. 

Condição 5.' — A remoção do lixo, lama, imu-
mundirias, materias liquidas. animaes mortos, 
terra, areia, etc., se fará em todas as ruas, praças, 
largos, cáes, beccos, travessas, passagens, pontes, 
ladeiras, estradas, caminhos de servidão pudica, 
abertos ou que para o futuro se abrirem, coni-
prehendidrts nos perimetros dos seis districtos 

Esta remoção se fará diariamente eia todos os 
districtos, devendo estar terminada até ás 7 horas 
Ia manhã nos mezes de Outubro a Março, e até 
ás 8 horas da manhã nos mezes de Abril a Se-
tembro. 

Os anirnaes mortos o quaesquer substancias em 
putrefacção que forem encontrados em qualquer 
Jogar publico depois de concluido o serviço diario 
da limpeza geral, serão removidos, cobertos com 
cal, sendo logo desinfectados os Jogares em que 
tiverem estado. 

O contratante é obrigado a fazer esta rornoão 
incorrendo, no caso de falta, nas multas da con-
dição 3. 

Nos districtos em que, segundo - a condieao 8.', 
deve manter carrinhos, a dita remoção será feita 
sem demora, o nos outros districtos logo que tiver 
conhecimento do facto por aviso de qualquer 
agente offlcial. ou por comomunicação ou reílarna-
ção de qualquer pessoa. » 

Condição 6.'— A varredura será feita em 
todas as ruas, praças, etc., mencionadas na coa-
dição precedente e cm toda a largura das mesma, 
incluidos os passeies lateraes 
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Diariamente no L° e no 2.° districtos, e, além 
destes, nas ruas de Estacio de Sé, de Haddock 
Lobo, até ao logar denominado Segunda Feira, no 
Rio Comprido até ao largo do Bispo, de S. Chris-
tovão até ao Portão da Corôa, da Lapa, da Gloria 
(rua e eées), do Calteta, do Senador Vergueiro, do 
M'quez de Abrantes, praia de Botafogo, e na rua 
das Larangeiras, até ao logar denominado Bica da 
Rainha 

Tres vezes por semana, nos outros quatro dis-
trictos, com excepção das ruas, que deiles fazem 
parte e se xelítim acima designadas. 

Os inspectores geraes determinarão os dias da 
semana em que nestes ultimos districtos deverá 
ser feito o serviço alternadamente. 

Condição 7.— O serviço da varredura durante 
os moze de Outubro a Março começará ás 2 horas 
e acenará és 6 horas da manhã; e durante os de 
Abril a Setembro começará ás 3 horas e terminará 
és 7 horas da manhã. 

Condição 8.'— Em todas as ruas, praças, etc., 
do 1.' e do 2.0  districtos, e além destas nas ruas 
especialmente designadas na condição 6.0  se con-
servará perfeitamente a limpeza durante o dia. 

Para este fim serão empregados carrinhos apro-
priados e cobertos, os quaes percorrerão constan-
temente as ruas, praças, etc., sem embaraçarem o 
transito publico. 

Para o mesmo um poderá ser substituido este 
meio por outro que melhor o possa preencher, 
precedendo approvação do ministerio do lmporo. » 

Estes carrinhos foram logo postos em sarviço 
activo. 

Condição 9.' —As varreduras das ruas, praças, 
etc., ficarão, até serem removidas, no tempo esta-
belecido. dispostas e coliocadas em distancia, pelo 
menos de cinco metros, dos ralos dos canos de 
esgoto, e de modo que não embaracem o curso das 
aguas pluviaes. nem o transito publico. 

'Condição 40.11 — A terra, lama, lixo, immun-
dicias, etc., nunca poderão ser levados para os 
esgotos das aguas pluviaes. 

o Condição it.'— O lixo e as immundicias, os 
animaes mortos, etc., serão removidos, em vehi-
culos especiaes de molas, completamente fecha-
dos, e tendo as necessarias condições hygienicas, 
para os depositos tia em preza da limpeza das praias, 
ou para outros pontos que o governo designar, a 
fim de serem transportados para fóra da (idade. 

Os ditos vehiculos serão approvados pelo go-
verno, o qual providenciará para que os deposites 
a que tenham de ser levados o lixo, immundicias, 
etc., estejam abertos e recebam os vehiculos que 
os conduzirem, desde as 4 horas da manhã até és 
8 horas da noite. 

• Condição 12.'— A torra e areia que se accu-
nuibirem nas ruas serão, depois de se separarem 
delias o lixo, as immunílicias, etc., removidas para 
os Jogares que os inspectores geraos designarem 
dentro do proprio districto, ou no mais proximo, 
quando naquelie não fôr possivel. PodOrá o con-
tratante, com permissão destes, empregal-as em 
aterro.' 

Condição 13.'_ A varredura deve ser feita com 
o maior cuidado, de modo que não fiquem nas 
ruas, praças, etc., quaesquer residuos nem aguas 
estagnadas, lama ou terra nas sargetas e nas de-
pressões das calçadas e caminhos. 

* Condição 14.' Todaa vegetação extrshida das 
ruas, praças, etc., será removida para os Jogares 
a que se refere a condição 11 

• Condição 15.'—O lixo e residuos das praças 
de mercado serão removidos diariamente das 
horas és 5 horas da tarde. 

° Condição 16.a —Não só as latrinas e ourinarios 
publicos que actualmente exisiem e os que para o 
futuro forem construidos por ordem do governo 
ou da PIma. camara municipal, mas tambem os 
que o contratante se obriga a construir á sua custa 
se conservarão em estado de completo asseio, de-
veado ser lavados e desinfectados diariamente 
ás 6 horas da manhã e ás 2 horas da tarde, de modo 
que nunca exhalem mén cheiro. ' 

Antes desta condição ara lamertavel o estado de 
asseio. 

o condição 17.0_As aguas pluviaes que, por 
oceasiâo de enxurradas, ficarem estagnadas nas 
ruas, praças, etc., serão esgotadas dentro de 48 
horas, no maxmnio. 

As embocaduras e ralos dos canos ou valias-
de esgoto deverão estar sempre limpos e desem-
baraçados de tudo o que possa impedir o livre 
curso das aguas. 

« Condição 18.'—Na obrigação de remover a 
terra e areia, do que se trata em condições anterio-
res, não se comprehende a terra ou areia prove-
niente de obras feitas por ordem da Ilima. camara 
municipal, de qualquer repa-tição publica e de 
companhias, ou por constructores a edificadores: 
particulares. Em qualquer destes casos o contra-
tante representará ao respectivo inspector geral 
sobre o facto. » 

Condição 19.'— Obri,a-e o contratante a con-
struir e pôr em uso publico, no prazo de nove 
mezes, contados da data da approvação deste con-
trato e segundo os modelos que forem approvados 
pelo ministro do Imperio, nos legares que lhe fo-
rem d3signados e se acharem desembaraçados 

1.° Trinta kiosque.s ourinarios, tendo cada 
um dous vasos; 

2.' Dez latrinas, tendo cada uma tres vasos 
e um repartimento destinado pala o guarda, que 
será pago peio contratante. 

Estas construcçães, de forma elegante, serão 
fechadas de modo que as pessoas que se acharem 
dentro não possam ser Vistas, nem das casas vizi-
rhas, nem por quem transitar pela rua ; deverão 
ser providas de agua o ter illuminação a gaz. 

Todos os ourinarios e latrinas serão franqueados 
gratuitamente ao publico. 

A infracção desta condição sujeitará o Contra-
tante á multa de cincoente mil réis (50000) men-
saes, por cada ourinario ou latrina que não fõr 
construido e posto em uso publico no prazo e modo 
estabelecidos.' 

Bem se vê que o miugmento de serviço não podia 
ser reazado com a paga estipulada na contrato 
provisorio. 	 - 

SERVIÇO DA IRRIGAÇÃO. 

« Condição 20.'— O serviço da irrigação será feito 
tre' vezes por dia nos mezes de Dezembro a Março, 
e duas vezes nos de Abril a Novembro nas ruas. 
ou largos, cães, pontes, etc., comprehendidos nos 
seis disLricIo. 

Nas estradas, porém, a irrigação poderá ser 
feita duas vezes por dia.' 

(Condição 21.'— A primeira irrigação se effee-
tuará nas horas marcadas para o serviço da re-
moção do lixo, a segunda ao meio dia, e a ter-
ceira ás 5 horas da tarde. o 
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Condição 22.—A irrigação será feita em toda a 
largura das ruas, praças, etc., inclusive os pas-
seios, mas de modo que não perturbe o transito 
publico, nem incommode os transeuntes. 

O solo das ruas, praças, etc., ficará bem re-
gado.' 

Condição 3.'— O contratante poderá, para o 
serviço da irrigação, tirar agua dos chafarizes pu-
bilcos, com tanto que não prejudique o suppri-
mento da agua necessaria á população; empregará 
lambem agua que extrahir de poços tubulares 
artesianos, que construirá em namoro sufficiente, 
nos legares que forem designados pelos inspecto-
res geraes, segundo o parecer da Junta de hy. 
giene. 

Estes poços serão postos gratuitamente á dis-
posição do corpo de bombeiros, em occasiáes de 
incendio.' 

Condição 24.4 - Em nenhum caso poderá o 
contratante fazer a irrigação com agua do mar ou 
estagnada, ou proveniente do rios e poços pouco 
asseiados, ou que por qualquer motivo seja pelos 
inspectores gerues julgada impropria para aquelie 
fim. 

Condição 25.a  - Na parte relativa ao serviço 
da irrigação durará este contrato sõmente até ao 
tempo em que estiverem concluidas es obras re-
centemente contratadas pelo ministerio dos nego-
cios da agricultura para o abastecimento d'água 
á cidade. De então em diante, será livre ao mi-
nistro do Inaperio, nu mandar fazer aquelle ser-
viço por adminisiração, ou encarregai-o ao con-
tratante ou a outrem, segundo as condições que 
julgar convenientes, tendo aquelie preferencia 
em igualdade de ei rcumslancias. 

Em qualquer destes casos, cessando inteira-
mente o presente contrato, na parte referida, de-
duzir-se-ha do preço estabelecido na condição 30.' 
a quota correspondente ao serviço da irrigação 
pelo modp estabelecido na condição 31.', e não 
terá o contratante direito algum a pedir por isso 
indemnização de qualquer natureza, ou por qual-
quer motivo.' 

Já vá, pois, o Senado que foi previsto o caso de 
que falia o nobre senador por Pernambuco, de 
chegarem as aguas do rio d'Ouro á capital. 

Deixou-se o governo ampla liberdade para con-
tratar a irrigação, ou para mandai-a continuar 
nos termos do contrato, corno melhor entendesse. 
Não se podia acautelar mais vantajosamente os 
interesses da Fazenda no futuro. Vai ver agora o 
Senado as garantias que se estabeleceram para asse-
gurar o exacto cumprimento do contrato. 

Condição 6.'—Para garantia do presente con-
trato fica depositado no Thesouro Nacional pelo 
contratante o valor de 20:O00 em dinheiro ou 
apolices da divida publica, o qual irá sendo au-
gmentado até que o dito deposito se eleve ao va-
lor de 60:000, deduzindo-se, para este fim, dos 
pagamentos monsaes quantia correspondente a 5 
da importancia de cada um destes pagamentos. 

Em caso nenhum poderá ser d'alil retirado o re-
ferido deposito durante o prazo do mesmo con-
trato.' 

No caso, porém de que o poder legislativo não 
approve este contrato, receberá o contratante mais 
6:000 mensaes pelo tempo em que tiver feito o 
serviço provisorio. 

O Sn. SILVEIRA DA MorrA :— Ahi está a ferida. 
0 SR. CumiA E FIGUE1UED0 :—Si o contrato fosse 

approvado logo, como podia sei-o, porque foi re-
mcttido immediatamente á camara, não cresceria 
tanto a subvenção dos 6;000, que aliás repre-
sentam serviços já prestados pelo contratante. 

O Sim. SILVEIRA DA MOTTA :—Nem podia crescer: 
O Sai. ComiA z FIGIJEIREDO :— E nem o governo 

pagaria o serviço que já na tivesse feito até essa 
occasião, segundo se estipulou no mesmo con-
trato. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA dá outro aparte. 
O Sim. CUNHA E FIGUEIREDO:—Eis aqui o que se 

chama, não multa, inas,  uma condição preventiva 
do contrato feito e assignado por quem estava 
autorizado para isso. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTÀ :—Dependente de ap-
provação, mesmo quanto aos 6:000000. 

O Sai. CUNHA E FIGUETRED0 :—E' claro que a 
approvação era uma condição que devia influir, 
não para dar direito aos 6:00O por serviço pres-
tado; mas para não serem dados no caso da ap-
provação - 

O Sim. SILVEIRA DA M0TTA:—Regeitado o contrato, 
fica regeitada essa condição. 

o  O Sim. CUNHA E FIGUEIREDO :—Não; regeitado o 
contrato, a condição do pagamento dos serviços 
prestados prevalece em sua integridade na fôrma 
estipulada e aceita pelos contratantes: isto é evi-
dente. 

O SR. FAUSTO DE AGUIAR; - Foi referencia ao 
primeiro contrato. 

O SR. SILVEIRA DA MorrA :—O poder executivo 
não linha autorização para fazei-o. 

O SR. CUNHA E Fiairaiinoo :—Si eu podia fazer o 
mais, como não poderia fazer o menos ? Si 
podia dar logo tudo, não podia promelter o menos 
para o fim ?a fazer alguma economia, no caso de 
ser approvado o contrato? Eu não poderia evitar 
essa condição; do outra sorte o emprezario não 
faria o contrato, não emprehenderia o serviço, e a 
população gritaria. 

O SR. DANTAS :—Mas V. Ex., si não me engano, 
disse que a condição 26.a fôra por V. Ex. mesmo 
imposta. 

O Sim. CUNHA E FIGtTEIRED0 :—Não; foi como já 
disse exigida pelo emprezario, como condição 
sine quai não faria o contrato para continuar o ser-
viço que estava a cargo de Richard. o qual não 
podia desempenhai-o por ser pequena a subven-
ção que se lhe deu: o que propuz foi não pagar os 
6:00O, si o contrato fosse approvado. 

Não houve pois, Sr. presidente, como se disse, 
imposição de muita : é palavra puramente arbi-
traria e extravagante, que não explico a realidade. 

O SR. FAUSTO DE AGUIAR:—E' condição que se 
prende ao contrato provisorio antes do que ao 
definitivo, para cobrir o quantum daqueiie con-
trato. 

O Sn. CUNHA E FIGUEIREDO: —Foi o quantum con-
cedido pelo augmento e pontualidade cio serviço 
provisorio, que ia ser continuado por Gary, e que 
effectivamente continuou. 

Eu poderia conceder desde logo o augmento re-
clamado; mas entendi ser mais conveniente aos 
interesses do Thesouro estipular que, no caso de 
ser approvado o contraio, o emprezario nada mais 
receberia; se daria por compensado do serviço 
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feito ; no caso contrario teria direito á indemni-
zação dos 6:OOOJ mensaes. 

Concordei com a condição apresentada por Gary 
para continuar no serviço contratado pelo empre-
zario Richard, depois de ter lutado muito tempo 
para não concedel-a, depois de haver empregado 
toia a diplomacia a fim de evitar augmento de 
despesa. O meu procedimento foi sempre conhe-
cido por meus coilegas, que como já disse concor-
daram constantemente comigo; nada obrei nas 
trevas. 

Certo é gue o serviço effectuou-se omito melhor 
do que quando Richard o fazia. Appello para o 
testemunho publico, ao menos até o tempo em que 
fisealisei o trabalho. 

Diz ainda o contrato: 
« Condição 27.— O contratante obriga-se a dar 

plena execução ás condições estabelecidas neste 
contrato no prazo de sete mezes, contados eia data 
da approvação do mesmo contrato pelo poder le-
gislativo, sob pena do pagar a multa de 10:000 
em cada mez que exceder o referido prazo. Si, 
porém, passado um cano, tambem contado da data 
da approvação do contrato, não tiver dado execução 
plena ás referidas condições, o ministerio do Im-
pero terá direito de rescindil-o desde logo, e neste 
caso não será admittidu o contratante a pedir in-
demnização por nenhum motivo, nem pelos ouri-
narios e latrinas que houver construido, e perderá 
metade do valor depositado. 

Nunca se teve de chegar a este ponto; o empre-
zario cumpriu as suas olirigaç-es. Soifreu poucas 
multas, e portanto não foi preciso lançar mão da 
rescisão. 

Os ministros que me succederam tambein não o 
rescindiram, certamente por entenderem que não 
havia motivo ponderoso. De quem pois é a culpa 
de se haverem accumulado as mensalidades de 
6:000 por tanto tempo? 

E' o que se deve examinar para se não tomarem 
as cousas no ar. Mas, eu já 'dse que não vinha 
defender os interesses de ninguem, e nem sus-
tent:ir o contrato, mas sõmente fazer a sua historia 
venidica. 

Condição 8.a_Durante o tempo que decorrer 
até ao dia em que, nos termos da condição antece-
dente, começar a ter execução o presente contrato, 
obriga-se o contratante a fazer os serviços da lim-
peza e irrigação da cidade segundo as condições 
estipuladas no contrato provisorio que foi celebrado 
com Julio Richard em 30 de Dezembro de 1875. e 
que executará, como celebrado com elie proprio, 
com as seguintes alterações 

4 Os limites extremos dos serviços da limpeza 
e irrigação serão o campo de S. Christovão, inclu-
sive, G legar denominado Perfilo Vermelho, no 
Andarahy, o largo do Bispo, no Rio Comprido, o 
ponto denominado Bica da Rainha, na rua do 
Cosme Velho e o largo dos Leões 

2.a O contratante fará tudo quando lhe fõr pos-
sivel em relação ao serviço da extracção da vege-
tação nas ruas, praças, caminhos, etc., mas só fica 
obrigado a cortai-a rente do chão e a arrancar o 
mato 

3a Pelo que toca ao serviço da irrigação, o con-
tratante fica isento de multas até o dia 31 de Ou-
tubro corrente. 

Condição 9"— O presente contrato durará pelo 
tempo de 10 annos, contados da data de sua ap-
provação pelo poder legislativo, salvos os casos  

de rescisão de que tratam às condições 27.2  e 3', 
e salva a disposição da condição 25.11  

Findo este prazo, si o governo resolver con-
tratar novamente os serviços da limpeza e irriga-
ção da cidade, preferirá o contratante a q*aiquer 
outro em igualdade de condições, si tiver execu-
tado satisfactoriamente, ajuizo do mesmo governo, 
as condições do presente contrato. 

No caso de não ser renovado este contrato, findo 
o seu prazo de duração, nenhum direito terá o con-
tratante de pedir indemnização pelos ourinarios e 
latrinas, que deverá entregar em perfeito estado. 

Ninguemn queria o contrato por um prazo menor 
de 10 anuos por ser uma empreza do grandes des-
pesas. Concedi os 10 annos; mas mantive sempre 
o direito de rescisão. 

o Condição 30a_ O governo pagará ao contra-
tante pela execução de todos os serviços contra-
tados, a quantia annual de 580: 000j000. Este pa-
gamento se realizará cru prestações niensaes, feitas 
até o ia 20 do mez seguinte áquelie era que os 
serviços tiverem sido executados, e de conformi-
dade com os certificados passados pelos inspectores 
geraes - 

Das mesmas prestações se deduzirá a importan-
cia das multas que durante o mez lhe tiverem sido 
impostas, bem conto a dos descontos de que tratam 
as condições 3.ae26, 

Nestas condições, si o contrato não foi bem exe-
cutado, a culpa será dos superintendentes delle. 

a Condição 	No caso de cessar antes de 
findar o Rrazo deste contrato o serviço de irriga-
ção, por se realizar o facto previsto na condição 

caso era que ficará subsistindo o presente 
contrato só na parte relativa á limpeza da cidade, 
considerar-se-ba dividida em seis partes iguaes, 
correspondentes aos seis districtos designados na 
condição 1., a quantia total de 5b0.0 

0ç 
 estipu-

lada na condição antecedente, e de então em 
diante, pelo serviço da limpeza em cada um dos re-
feridos districtos, perceberá o contratante sómente 
a quantia correspondente a dons terços da que 
coiruetiria ao mesmo districto pelos deus serviços. 

Assim, pois, em cada um dos districtos em que 
cessar o serviço da irrigação, perceberá súmente 
dons terços da sexta parte da mencionada quantia 
total estabelecida. O terço, assim reduzido, enten-
de-se ser correspondente ao preço do serviço da 
irrigação que cessar. 

Aqui prevê-se especificadamente sobre o caso 
da chegada do Rio do Ouro: nada escapou. 

Condição 3.a_Não  poderá o contratante, sob 
pretexto algum, traspassar, sem o consentimento 
do governo, o presente contrato, sob pena de re-
scisão -deste e da perda de toda a quantia deposi-
tada. Passará, porém, em caso de morte do contra-
tante, a seus legitimes successorcs, si quizereni e 
estiverem em circumstaneias de continuar a cxc-
cutal-o inteira e completamente, a juizo do go- 
verno. 	 - 

Em ambos estes casos, além de nenhuma tu. 
demuização dever dar o governo pelos ourinarios e 
latrinas que tiverem sido construidos, serão obri- 
gados—no 1." caso o contratante o no 	os seus 
successores - a entregar ao governo todo o niate-
rial da empreza, sendo indemnizados do valor do 
mesmo material pelo modo estabelecido na condi-
ção 35 » 

A condição da não transferencia foi sempre 
por mim insenidaem todos os contratos que cele- 
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brei, não só corno ministro, mas tombem como pre-
sidente de irovincia. Nunca concedi transfe-
renda de Contratos, por estar certo de que, por 
via de regra, querem os concessionarios apanhar 
o privilegio para ao depois vendei-o, tornando 
assim a empreza mais difflcil de realizar-se, ou 
mais onerosa para o publico. 

Condição 33.»— Os serviços da limpeza e irri-
gação serão fiscalisados por inspectores nomeados 
pelo governo, cujas funcçcs serão estabelecidas 
em instrucções oranizadas de conformidade com 
este contrato, podendo ser alteradas quando e corno 
o ministro do Irnperio julgar conveniente, e das 
quaes se dará conhecimento ao contratante. 

Condição 34:' - Incorrerá o contratante na 
multa de seis a dez mil reis, no L° e no 12.o dis-
tricto, e altrn destes, quanto ás ruas especificadas 
na condição 6.', e de quatro a seis mil réis flOS 
outros districtos, quando deixarem de ser feitos em 
cada rua, praça etc., total ou parcialmente, nos 
termos contratados, os serviços da varredura ou 
da irrigação ; e bem assim quando não fôr polo 
mesmo modo extrahida a vegetação, ou não se 
executar o serviço da remoção do lixo, immundi-
cias. anhnaes mortos e mais objectos mencionados 
na condição 4.» 

Fica entendido que. verPicando-se na inerna 
rua, praça, etc., falta de execução de mais de um 
desies servkos, sero impostas tantas multas quan-
tas forem as faltas. 

Estas multas serão impostas administrativa-
mente pelos inspectores geraes, com recurso para 
o ministro do Imperio,quando o contratante, ad-
vertido por qualquor (1 

í 
 )s ditos inspectores, da falta 

de execuciio dos referidos serviços, não a corrigir 
completamente, até seis horas depois da adrer-
tenda. 

Condição 35»—Si durante o prazo do presente 
contrato entender o ministro do Imperio que os 
serviços a que se obriga o contratante não são 
salisfactoria mente desempenhados e que para 
o constranger á plena execução das condições es-
liputalas são ínefficazes os meios estabelecidos 
neste contrato, o mesmo ministro terá o direito 
de o rescindir. 

Previamente, porém, declarará por escripto ao 
contratante os motivos que o determinarem a 
praticar este acto, para que no prazo de 15 dias 
aliegue o que julgar de seu direito, e ouvirá a 
secção dos negocios do Imperio do conselho de 
Estado. 

Realizada a rescisão, não terá o contratante di-
reito a indemnização alguma, nein pela construcção 
dos ourinarios e latrinas, que deverá entregar em 
bom estado. Além disto perderá metade da quan-
tia que, segundo a condição 26.', tiver depositado 
no Thesouro Nacional, e será obrigado a entregar 
todo o material da empreza, pelo qual receberá 
até deus mezes depois da final liquidação a in-
demnização correspondente ao valor que então 
tiver. Para este fim, logo que começar a ser exe-
cutado o presente contrato, será, por pessoa no-
meada pelo ministro do Imperio, determinado, 
de accôrdo com o contratante, o valor de cada um 
dos objectos que constituirem o dito material e pos-
teriormonte o dos novos objectos que o mesmo 
contratante adquirir para os serviços; e, na oc-
cnsião de se realizar o caso previsto nesta condição, 
será por tirbitros, quando não haja accôrdo, ava-
liada a diminuiçito da importancia dos ditos ob- 

jectos, segundo o estalo em que se acharem, pro 
cedendo-se a este ultimo respeito de conformidade 
com as disposições da legislação em vigor.» 

Nada tão seguro para a exacta execução do con-
trato, excepto si se quizer fechar os olhos para não 
enxergar as infracções. 

Condição 36.'— O presente contrato fica - 
pendente do approvaçào do poder legislativo. A 
nenhuma reclamação terá direito o contratante, 
no caso de não ser dada a dita approvaçào. E neste 
raso não fica desobrigado o contratante de con-
tinuar a executar os serviços da limpeza e irri-
gação da cidade, nos termos e pelo modo estabe-
lecidos na condição 28.3, até que4lovo contrato 
seja celebrado pelo governo e comece a ter exe-
cução, ou até que este resolva levar a effeito por 
outro modo oquelies serviços. Si fôr feito novo 
contrato, terá preferencia para chie o actual con-
tratante, em iguaes condições.' 

E, para validade das obrigações acima estipu-
ladas e devidos effeitos, e tendo o contratante, na 
conformidade da condição 26.', feito no Thesouro 
Nacional o deposito no valor de 0:000 em apo-
lices da divida publica, corno consta do confie-
cimento que apresentou sob n. 49, datado (te 2 
do corrente mnez, e bem assim pago o seilo pro-
porcional na importancia de 5:80O, corno consta 
do respectivo documento desta data sob n. 3, o 
qual fica archivado nesta directoria da secretaria 
de Estado dos negocios do Imperio, lavrou-se o 
presente contrato, que d assignado pelo lllm. 
Exm. Sr. conselheiro José Bento da Cunha e Fi-
gueiredo, ministro e secretario de Estado dos ne-
gocios do Imperio, pelo contratante Aleixo Garv e 
pelas testemunhas João Fernandes Valdez e 
Dr. Joaquim Pinto Netto Machado. 

Em 10 de Outubro do 1876.—José Bento da 
Cunha e Figueiredo . —Aieixo Gary .—Joito Fer-
nandes Valdez.—Dr. Joaquim Pinto Netto ifa-
chade.» 

Note o Senado que eu não tinha restricção ne-
nhuina lejslatjva. Foi dado»  como mais de uma 
vez tenho sito, ao ministro do Imperio este pre-
sente fatal, para que eito podesse obrar como en-
tendesse conveniente. 

Estava portanto no meu direito, contratando 
como pudesse. Eu soifria uma pressão horrivel não 
só da imprensa corno dos interessados ou preten-
dentes ; todos cItes diziam que se fizesse logo e logo 
o contrato, porque todos o desejavam e esperavam 
Conseguil-o. 

Eis pois, Sr. presidente, referida a origem legal 
do contrato, e o modo o processo, que entendi 
dever seguir. 

O Senado que aprecie tudo isto como julgar em 
sua sabedoria ; examine o contrato, compulse todos 
os documentos e poderá então reconhecer si ha 
couveniencia publica em approval-o ou não appro-
vai-o. 

Com elle eu nada tenho, fiz o meu dever, en-
treguei-o ao exame do corpo legislativo, e cessou 
minha missão. 

Não estou aqui faliando por espirito de amor 
proprio, e muito menos por capricho, porque nao 
tenho esse afferro que em geral cada uni tem as 
suas obras, e quando dirijo qualquer serviço não 
olho sinão para o interesse do bem publico. Posso 
errar, é verdade; mas nenhum outro sentimento 
inc guia, sinão fazer o bem do paiz por amor dehle. 

Concluo, pedindo segunda vez perdão ao Sena- 
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do, pelo tempo que lhe tomei, a contra-gosto meu. 
O Senado que leve isto á conta de quem me pro-
vocou. 

Um estadista nosso, que já não existe, e de quem 
conservamos saudosa memoria, tinha feito serviço5 
relevantes, acabara com o trafego de africanos, suf-
focara sedições e rebeliiões.. No fimde tudo 
reconheceu, que nem sempre é proveitoso pre-
venir o mal antes do que debelial-o. Dizia-me 
cite em um momento de expansão:—Si eu ainda 
fôra ministro, que nunca mais serei, quando hou-
vese qualquer occurrencia, não trataria de preve 
nir o mal, mas de preparar-me para combatei-o 
logo que elie- apparecesse em scena; porque, 
quando se cuida de prevenir o mal, é necessario 
ter um grande tino, extrema paciencia e até uma 
infatigavel perseverança, fazer mesmo grandes 
sacrificios dos proprios interesses, para afugentar o 
mal antes de irromper. Uma vez, porem, obtida esta 
vantagem, ninguem diz que deve o beneficio 
iiqnelle que preveniu o mal, áqueile que evitava o 
derramamento de sangue; mas quando se ti-ata 
de debeliar o mal, então ahi, como o facto é pa-
tente, como todos soifrem, reconhécem o serviço, 
feito naqueila occasião, e o individuo que corta a 
cabeça já erguida do mal, torna-se um herúe, e re-
cebe muitos louros e ovações. 

Não sei, Sr. presidente, si eu que não sou lutador, 
e que nada pretendo, me achasse nas circumstancias 
figuradas, seguiria este parecer, assim como estou 
certo de que a pessoa a quem me, refiro, e que não 
foi outro sinão o conselheiro Euzebio de Queiroz, 
que inc faliou na occasião em que eslava magoado; 
si se désse, digo, essa circumstancia, eito havia de 
sempre procurarprevenir o mal. Tambem eu 
apezar de magoado, procuraria evitar o mal, 
einprcgaiido para isso todos os meus esforços em-
bora não tenha recompensa, porque não conto nem 
sonho com cliii, quando pratico a minha obri-
gação, o por isso nunca mando publicar os meus 
actos, não tenho e nunca tive trombetas; conten-
10-inc sómente com a tranqulllidacle de minha con-
sciencia por haver cumprido o meu dever. Con- 
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(Muito bem.) 

A discussão ficou adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE deu para ordem do dia 3 a 

mesma já designada, a saber: 

1.3 parte (até ás 2 1/2 horas) 

2.' discussão do art. 6.0 do projecto de lei do 
orçamento para o exercicio de 1879-1880, rela-
tivo ás despesas do ministerio da guerra. 

parte (ás 2 s horas ou antes) 

As outras malerias já designadas, a saber: 
2.' discussão das proposições da camara dos 

Srs. deputados, do corrente anuo: 
N. 225, autorizando o governo a firmar defini-

tivamente o contrato de 10 de Outubro de 1876 
para limpeza e irrigação da cidade. 

N. 186, approvando o contrato celebrado pelo 
governo para a navegação a vapor no rio Ama-
zonas e outros. 

2.' discussão do parecer, cuja urgencia foi vo-
tada, sobre a pretenção de Morris N. Kohn. 

2.' dita da proposição n. 452, determinando 
que os exames de preparatorios feitos no Lyceu d. 
Bahia sejam aceitos para a matricula nos cursos 
superiores do Imperio. 

2.' dita do projecto do Senado, do corrente atino, 
letra H, declarando que o favor concedido pela 
lei de 22 de Junho de 1866 é extensivo ás filhas 
dos offlciaes do exercito e da armada, faliecídos 
antes da promulgação da mesma lei. 

1.' dita do projecto do Senado, letra 1, decla-
rando que as pensões concedidas aos servidores do 
Estado por serviços relevantes não se suspendem, 
quaesquer que sejam os cargos que occupem. 

2.' dita da proposição da camara dos deputados, 
do corrente atino, n. 202, mandando que as dis-
posições do decreto n. 1236 de lã de Julho de 
1866 se façam extensivas aos demais empregados 
da cantara municipal. 

1.' dita do projecto tio Senado, letra 3, decla-
rando que são extensivas ás pessoas a quem pelas 
leis em vigor compete o montepio dos officiaes da 
armada, as disposições do decreto n. 2619 de 8 de 
Setembro de 1875. 

Levantou-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

80.' 8esioem 3 de 8etembro de 1829. 

PIIESJDENCIA DO SR. VISCONDE DE JÀGUARY. 

SUMMARIO. —Exrsursrer. - Quatro pareceres do Senado. 
sondo um da commiesto de pen5003 o ordenados sobro a li-
cença do chefe da directoria da agricultura da respectiva 
secretaria do Estado Augusto José do Castro e Silva, outro 
sobre a matricula do pharruaceulico Gabriel Benedicto do 
Campos, o dons da coinmisdo do emprezas privilegiadas 
sobre o arrasamento do morro do Senado eo prolongamento 
da avenida da Vilia Isabel até á rua do Senador Enzebio.- 
A lUma. cariara municipal da corto. Discurso 	requeri- 
mento do Si. Silveira da MotE,. Observaçdes do Sr. provi-
dente do conselho. Approvaçto do rcqneriInento.—Prsrieint 
PARTE na onosaz no ama. Orça mento da guerra. Discurses 
tios Srs. ministro da guorra e Leitão da Cunlia.—Emendas 

mniieso do orçamento. Discursos dos Srs. Barão d 
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acharam-se presentes 22 Srs. senadores, a saber 
Visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, CruzMa-
chado, Barão de Mamanguape, Chichorro, Visconde 
de Nictheroy, Jaguaribe, Paranaguã, Leão Vellozo, 
Teixeira 3 unior, Barros Barrete, Junqueira, Anião, 
Correia, Luiz Carlos, Diniz, Uehôa Cavalcanti, 
Leitão da Cunha, Barão de Pirapama, Marquez do 
Herval, José lionifacio e Fernandes da Cunha. 

Deixaram de comparecer.com  causa participada, 
os Srs. Barão da Laguna, Conde de Baepeiidy, 
Duque de Caxias, Octaviano, Silveira Lobo, Almei-
da e Albuquerque, Saraiva, Visconde de Bom Re-
tiro e Visconde do Rio Branco. 

Deixaram de comparecer, sem causa participada, 
os Srs. Barão de Souza Queiroz e Visconde do 
Suassuna. 

O SR. 1.0 SECRETÁRIO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Offlcios: 
Do ministerio da marinha, de 1 do correnito 

mez, remeitendo o autographo sanccionado da 
resolução da assembla geral autorizando o gover- 
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no a mandar admittir desde logo o estudante Ar. 
Lhur Waldemiro da Serra Belfori a exame da 1.a  
cadeira do 2 .0  anuo da Escola do marinha.—Ao 
archivo o autographo, communicando-se á outra 
camara. 

Do presidente da assemblea parochial da vila 
de Caiaguazes, da provincia de Minas Geraes, re-
ineltendo cópia das actas da eleição á que se 
procedeu na dita parochia para eleitores espe-
ciaes no dia 40 do corrente mez. 

Aulhenticas das actas da eleição para eleitores 
especiaes da parochia de Itajubá da mesma pro-
vincia, á que se procedeu no dia 10 de Novembro 
do anuo proximo passado. 

A' eommissão de constituição. 
Requerimento de Lauzidino José Martins Penha 

Junior, desenhista da Repartição Hydrographica, 
pedindo ser contemplado no parecer da commis-
são de orçamento do Senado que reconhece o direito 
que têm os membros da Repartição Hydrogru-
phica aos vencimentos que lhes foram suspensos. 
—A' commissáo de orçamento. 

O SR. L° SECREFAIIIO leu os seguintes 

Pareceres. 

A commissiio de pensões e ordenados examinou 
o projecto de resolução da outra camara, de 28 do 
mez de Agosto ultimo, sob numero 268, pelo qual 
é o governo autorizado a conceder ao bacharel Au-
gusto José de Castro e Silva, chefe da directoria 
de agricultura do ministerio da agricultura, com-
mercio e obras publicas, um anno de licença com 
os seus vencimentos, e tendo em consideração o 
altestado medico annexo á referida resolução, e pelo 
qual se acha provado o grave estado de molestia 
deste empregado, cujos bons serviços, pobreza.e 
numerosa familia é de notoriedade, e reconhecendo 
mais que o peticionario tem necessidade mdccli-
navel para salvar sua vida de retirar-se desta cõrte, 
pelo que necessita de todos os seus recursos, abrin-
do-se a seu respeito uma excepção ao principio 
estabelecido no Senado para a concessão de taes 
favores, é do parecer que e resolução entre em dis-
cussão e seja approvada. 

Paço do Senado, L° de Setembro de 1879.— 
L. A. Vieira da Silva.— Antonio M. Nunes Goa-
aives. 

Foi presente á cornmissão do instrucão pu-
blica a proposição a. 248 de 19 de Agosto ultimo, 
autorizando o governo a mandar aduiiltir o phar-
rnaceutico Gabriel Benedicto de Campos a exame 
de anatomia o physíologia, afim de matricular-se 
10 3.0 anuo da Faculdade de medicina do Rio de 
Janeiro. 

Pretenções identicas á do supplicante têm sido 
sempre deferidas pelo Senado; e, pois, conforma n-
do-se a commissão cem os precedentes estabele-
cidos, é de parecer que a proposição seja discutida 
e approvada. 

Sala das commissões em 3 de Setemro de 
1879.—!. D. Ribeiro da Luz.— M. F. Correia.—
Silveira da Motta. » 

A proposição da camnara dos deputados o. 154 
do corrente anuo autoriza o governo para con-
ceder á empreza que se organizar em virtude do 
decreto n. 7181 de 8 de Março ultimo para o 

V. IV  

arrazamento do morro do Senado e aterro dos pan-
tanos desta cidade, os seguintes favores: 

1.0 Dispensa ou isenção do imposto predial e 
do de transmissão de propriedade por 30 annos. 

« 2.0  Direito de desapropriaçãb, segundo a lei 
n. 816 de 10 de Julho de 1855. 

3.° Concessão gratuita dos pantanos pert1-
centes ao Estado que forem aterrados pela em-
preza. 

Deliberando o Senado que sobre a proposição 
fosse ouvido o governo, declarou este, por inter-
medio do ministerio da fazenda, que casiderou a 
realização da empreza proveitosa ao aformozea-
mento e especialmente á salubridade desta iaapltal; 
observa, porém, que dos terrenos pantanosos 
eornprehendidos na área da concessão nenhum per-
tence ao Estado. 

A commissão deemprezas privilegiadas e obras 
publicas, tendo examinado o assuma pio, observa que 
a isenção do imposto predial o do de transmissão 
de propriedade terá de recabir sobre edilicios que 
não existem e não existirão soma a organização da 
empreza, e que, si o Estado não possue na área mia 
concessão pautanos para serem aterrados, prej a-
dicada está a autorização para o terceiro favor,inde-
pendente da eliminação deste da proposição; o que 
merece atteaçào é a isenção do imposto predial 
nos termos latos da proposição, quando o favor 
devo ser restrieto ás construcções que a empreza 
fizer o conservar sob seu dominio, cessando, 
porém, no caso de alienação, de modo que os acqui-
rentes fiquem em condições iguaes ás dos outros 
proprietarios quanto ao imposto. 

Assim, a commissáo é de parecer que a pro-
posição entra na ordena dos trabalhos do Senado e 
seja approvada com a seguinte emenda 

« Ari. (•a § 1.0  Acrescente-se - em quanto 
pertencer á empreza. 	- 

« Sala das eornmnissões, 2 de Setembro de 1879. 
Diogo Vclho.—Pararwgud. 

A' commissão de emprezas privilegiadas e 
obras publicas foi presente a proposição da cama-
ra dos deputados sob n. 160, do corrente anuo, 
autorizando o governo a conceder a particular 
011 a empreza que se propuzer a levar a effeito o 
prolongamento da avenida da Vilia Isabel até ; 
rua do Senador Euzebio as seguintes vantagens: 

L&  Dispensa da decima urbana para os pre-
dios que edificarem na mesma avenida durante 
30 anuos. 

.' Dispensa dos direitos de transmissão de 
propriedade ás acquisições que fizer a empreza 
para sua reclamação, e bem assim ás vendas que 
éfIcctual,  de suas construcções. 

3.» Direito de desapropriações, segundo a lei 
n. 816 de 10 de Julho de 1855. 

« 4.a  Concessão gratuita dos terrenos do Estado, 
que possam ser cortados pela avenida. 

Ouvido o governo sobre o assumpto, informou 
o ministerio da fazenda nos seguintes termos: 

O governo imperial julga de vantagem a aber-
tura da avenida de que se trata, já para o embelie-
zamento da cidade, já para o melhoramento de 
suas condições hygienicas. 

Salvo a dispensa do imposto de transmissão, 
quer para as acquisições que fizer a empreza, quer 
para a transmissão dos edifícios que construir, não 
lhe faz o Estado outro favor, além da isenção do 
imposto predial por edificios que não existirão si 
a empreza não se organizar, e o de alguns metros 
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de terrenos que possue em tamanha quantidade 
sem deites tirar proveito. Estes favores, porém, 
serão compensados pela realização de idéa tão util, 
que convem animar. 

A commissão, adherindo a estas ponderações, 
entende com tudo que a isenção do imposto predial 
de7e ser limitada as construcções que a empreza 
fizer e ficar possuindo, e não estender-se as que 
alienar, isto pela razão obvia do que os acqui-
rentes de taes con.strucções devem entrar no re-
‘siMen commurn dos outros proprietarios e pagar 
imposto na, mesma proporção. 

d Assim, a commissão é de parecer que a pro-
posição.entre em discussão e seja approvada com 
a seguinte emenda: 

s Art. 1.0  § .°—Depois das palavras— que edi-
ficar — acrescente-se — e ficar possuindo. 

Sala das commissões, 3 de Setembro de 1879. — 
Diogo Velho.—Paranaguá.. 

Ficaram sobre a mesa para ser tonaadosem con-
sideração com as proposições a que se referem, 
indo entretanto a imprimir. 

Compareceram mais os Srs. Paes de Men-
donça, Fausto de Aguiar, João Alfredo, Dantas, 
Nunes Gonçalves Barão de Maroim, Mendes de 
Almeida, Visconde de Abaeté e Silveira da Motta 

O SR. PRESIDENTE abriu a sessão 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não ha-

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

Compareceram depois os Srs. Vieira da Silva, 
Diogo Velho, Ribeiro da Luz, Cansansão de Si-
nimini,Affonso Celso,Visconde de Muritiba, Cunha 
e Figueiredo e Barão de C,otegipe. 

A ILLMA. CAMATIA MUNICIPAL DA CÔRTE. 

O Sr. Silveira da Motta :—Sr. presi-
dente, tenho de fazer um pedido de informações a 
respeito da camara municipal da côrte e estimo 
muito que chegasse o nobre presidente do conse-
lho, porque eu hesitava em apresentar este meu 
requerimento não estando S. Ex. presente, qu,e é 
quem pode dar o relevo de que esta discussão é 
susceptivel, sendo de S: Ex. que espero uma res-
posta honrosa para o gabinete e para o paiz. 

Sr. presidente, eu tinha feito uma pergunta a 
V. Ex., antes de serem apresentados os pareceres 
da commissão de orçamento a respeito desse gi-
gantesco emprestimo dos 4 mil contos pedidos pela 
calmara municipal, ou pelos seus procuradores ; e 
V. Ex. respondeu-me com a verdade, como sempre, 
que não havia nos archivos do Senado contas da 
camara municipal apezar das leis do 1840 e de 1851 
que lhe impõe terminantemente a obrigação de 
prestar contas, marcando a forma da prestação 
delias. 

Essa verdade, de que V. Ex. informou o Se-
nado, serviu-me de base para o parecer diver-
gente que apresentei na commissão do orçamento, 
e que hoje foi publicado em varies jornaes desta 
côrte. 

Porém, Sr. presidente, isto por ora pouco im-
porta, porque teremos de discutir esse parecer e 
o projecto da camara, e eu hei de apresentar os 
desenvolvimentos e ampliações que apresento já 
no meu parecer contra tão hediondo emprestimo. 
Por ora, repito, isto pouco importa, importará 
depois. Porém imporia muito desde já uma questão, 
que toma feições de governamental. 

Quando na discussão do orçamento do Imperio 
pedi explicações ao nobre ministro a respeito da 
falta de cumprimento do dever de prestar contas 
a comera municipal da côrte, S. Ex. respondeu-
me... respondeu ao Senado, não foi a mim... tão 
honrosamente como se devia esperar dello isto é, 
que a camara municipal não tinha cumprido o seu 
dever, não tinha prestado contas desde 1858 e que, 
nos ultimes annos, não tinha siquer exhibiao 
contas ; concluindo portanto, o honrado ministro 
do Impede, que não tinha informação nem base 
alguma para dar o seu assentimento ao pedido do 
emprestimo da camara municipal. 

Esta declaração do nobre ministro do Imperio 
deu legar na camara dos Srs. deputados a decla-
rações de um illustre membro daquella camara, 
que é tambem presidente da municipalidade da 
(eine, e nessas reclamações feitas por esse,cluplo 
representante do rnunicipio e da provincia, se vê 
que S. Ex. contesta ao governo, e contesta de 
frente o direito de exigir contas da Gamara muni-
cipal da côrte. Ainda mais; negou-se perempto-
riamente a prestal-as, como consta do seu discurso. 

Asseverou o illustre deputado que a camara 
municipal só tinha o dever de remetter balanços, 
e não de prestar contas ; e o nobre ministro do 
Imperio, o Sr. Sodré, apezar de não estar cousa 
alguma em discussão, segundo declarou o nobre 
deputado polo Rio de Janeiro, pediu a palavra e 
contestou directamente as proposições do presi-
dente da camara municipal da arte, dizendo que 
a lei que obrigava á prestação do contas, estabe-
lecia a formula dessa prestação que a camara 
municipal não tinha executado. 

Ora, senhores, ha um facto importantissimo a 
observara respeito destas declarações do nobre de-
putado, presidente da camara municipal da côrte, 
em relação ás contestações directas do nobre mi-
nistro do Impedia. 

-O nobre ministro do Imperio diz: a camara não 
tem prestado contas como manda a lei, e é obrigada 
a prestal-as... 

O SR. DANTAS : — E' de lei. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA:— E' de lei; respon-
de-lhe o presidente da camara municipal: tu não 
presto, não sou obrigado a prestar, si quizer, 
mande o Sr. ministro pedir os documentos de que 
carece para que Ih'os envie — em ar de favor —; 
isto, senhores, quando unia lei expressamente im- 
põe á cantara municipal o dever de mandar an- 
nualmente as contas. 

E' um facto importantissimo este, o ministro do 
Imperio declara que a camara não tem mandado 
as contas, na forma que a lei estabelece, e con-
testa-se-lhe em face o direito do exigir, conce-
dendo-se-lhe apenas, em ar de favor, que se re-
quisite taes e taes documentos! 

O que ha, porém, de muito importante e notavel 
é que o nobre ministro do Imperio, na camara 
dos deputados, foi apoiado vivamente pela opposi-
ção e só friamente tolerado pela maioria, que sus-
tenta o governo. 

Ora, eu preciso saber si o nobre presidente do 
conselho lambem está frio, como a maioria, para 
sustentar o Sr. ministro do Imperio. 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBII (presidente do cola-
selho):—Não, senhor ; o que o Sr. ministro do Im-
perio disse, é o que se ha de fazer. Fique V. Ex 
tranquillo a este respeito. 
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O SR. SILVEIRA. DA MOTTA 	bem ; estimo 
muito que V. Ex. diga isto ; si o faz, si o sustenta, 
eu estou inclinado a tornar-me ministerial. 

O SR. CASSANSÃO DE SINIMBU' (presidente do conse-
lho) : — Seria uma grande conquista. 

O SR. SILVEIRA DA Morra : — Permitta-me, en-
tretanto, S. Ex. dizer-lhe que eu applaudi muito já 
nesta casa o nobre ministro do Imperio, porque 
elle esqueceu-se um pouco do mau espirito par-
Lidado, possuindo-se dos deveres de consciencia de 
ministro. 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBII (presidente do Con-
selho): — O espirito de justiça deve dominar sem-
pre os ministros. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: — Deve, mas eu es-
tranhamente ou com sorpreza o encontrei no 
nobre ministro do Imperio, pois que isso não se 
via ha muito tempo. 

O Sn CANSANSÃO DE SINIMBé (presidente do con-
selho): —Este estranhamente parece oiTender... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA : —Não é porque não 
se encontre ;_ não é nesse sentido que emprego a 
expressão ; V. Ex. desculpe estes arrebatamentos 
de improviso. 

Neste caso, louvei muito o nobre ministro do 
Imperio, o quando S. Ex. declarou : a camara não 
prestou contas, ha de ser coagida a prestal-as e o 
emprestirno não está no caso de ser approvado, eu 
disse d'aqui: apoiado, muito bem. 

Principio a ser ministerial do ministro do Im-
perio. 

Vai o nobre ministro para a camara e sustenta o 
mesmo e o nobre presidente do conselho, que é 
a quem me dirijo, sem embargo de algumas pre-
dilecções, que as vezes aqui apparecem, pelo Sr. Mi-
nistro da fazenda, eu estou sempre na brecha que-
rendo dirigir-me sómente a S. Ex. 

O Sn. AFFONSO Celso (ministro da fazenda):— 
PredilecOes muito infundadas e immerecidas. 

O SR: SILVEIRA DA MOTTA 	Só quero sempre 
dirigir-me ao nobre presidente do conselho. 

O SR . MENDES DE ALMEIDA : —E' O S01. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA : — E' O Sol, é Ver-

dade, que as vezes com algumas nuvens. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA : O sol tem man-

chas. 
O SR . SILVEIRA DA MOTTA : —Mas dirijo-me tIO 

nobre presidente do conselho, como constante-
mente pratico e é regular é parlamentar, para que 
S. Ex. como homem influente desta situação, a 
quem a camara electiva sem duvida tem feito os 
maiores sacrificios de dedicação... 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBI:I (presidente crõ con-
selho) : — Sacrilicios ? 

O SR. SILVEUIA DA MÓTTA :—Ao SOU program-
ma ; não a V. Ex. Dirijo-me, dizia, ao honrado 
presidente do conselho pedindo que S. Ex. que 
tem tão grande ascendente nessa cansara, commu-
nique-lhe algum calor, para apoiar o honrado 
ministro do Imperio,quando faz declarações destas, 
em ordem a não ser elle recebido tão muda-
mente, e só colhendo os applausos da opposição. 

Isto o que quer dizer, senhores ? Porventura o 
nobre presidente do conselho,que tem tanto poder 
para reduzir a politica deste Imperio á eleição di-
recta, quer que a camara dos Srs. deputados deixe, 
abandone, ou só tolere friamente o honrado mi- 

nistro do Imperio, quando elle diz que a camara 
municipal é obrigada a prestar contas, em virtude 
de uma lei, e se lhe responde em face que ella 
não presta as contas, e que si o nobre ministro do 
Imperio as quizer peça os documentos de que 
precise ? 

O Sr. ministro do Imperio merece elogios meus 
pelo procedimento que tem tido ; porém elle ainda 
não acabou a sua obra, para completal-a devia ter 
feito mais ; no mesmo dia em que o presidente da 
camara municipal da côrte lhe contestou o direito • 
de exigir a prestação de contas, devia q. nobre mi-
nistro responder com a suspensão da camara e seu 
immediato processo de responsabilidade. • Eu não 
sahia do paço da assembléa, como ministro, tendo. 
a meu lado um official de gabinete, sem que im-
mediatamente o fizesse escrever a ordem para sus- . 
pensão da camara municipal. 

O SR. AFrONSO CELSO (ministro da fazenda): 
—Na camara legislativa só ha deputados, não ha 
membros da camara municipal. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA. :—Mas ha um depu-
tado... 

O SR. APTONSO CELSO (ministro da fazenda): 
—Quem o Sr. ministro do Imperio teve diante de 
si não foi o presidente da camara municipal, foi 
um representante da nação.  

O SR. SILVEIRA DA MOTTA. :—Mas ha um depu-
tado, que tem duas naturezas, não são divinas. 
são ambas humanas, e muito humanas. 

O SR. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda): 
—Alli é apenas representante da nação. 

O SR. Simula DA Morra :—V. Ex. quer então 
que lhe responda ? Ha só representante da nação ? 

O SR. LEITÃO DA CEM. :••■•E' O inconveniente 
da accumulação. 

O Sn. SILVEIRA DA MOTTA : — O Sr. Bezerra de 
Menezes,que é deputado, diz:—. Quebra o silencio 
a que se tinha imposto só por dever de honra 

Aqui ha uma amphibologia: não sei si elle 
quebra o silencio por dever de honra, ou si o si- 
lencio a que se tinha imposto era por dever de 
honra. Mas, como V. Ex. deu-me o aparte, devo 
justificar a dualidade de natureza, que ha no re-
presentante da nação. 

Tendo o nobre ministro do Imperio declarado 
na outra casa do parlamento que a camara muni- 
cipal da córte, de que o orador é presidente — 
Bem, logo fez elle expressamente esta reclamação 
que estava sem duvida no direito de fazer como 
presidente da camara municipal, por julgar que 
o Sr. ministro tinha ultrapassado seus direitos ; 
logo reclamou como presidente da camara. Ora, 
(dirigindo-se ao Sr. ministro da fazenda) para que 
vem V. Ex. levantar esta questão escolastica de 
que o homem é deputado e não é presidente da 
calmara municipal, si foi elle proprio quem in-
vocou esta qualidade para defender os direitos da 
camara ? Deixe-me com o Sr. presidente go con-
selho, não venha com semelhante aparte, porque 
isso nada adianta. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA :—Então fica sem na-
tureza. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA :—Não, senhor; fica 
com as duas, porém humanas e muito humanas. 

Deixe-me, repito, o nobre ministro da fazenda 
cern o Sr. presidente do conselho, porque com 
elle é que quero apurar esta questão do ministro 
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do Imperio, pois o que desejo saber em summa é 
si o Sr. Sodré salte do ministerio. 

O SR. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda) :— 
Mas foi com permissão do nobre presidente do con-
selho que eu dei o aparte. 

9 SR. SILVEIRA DA MOTTA :—Está bom. 
O SR .CANSANSÃO DE SINIMBI:T (presidente do conse-

lho):—Ainda mais essa ! 
O Sn. SILVEIRA DA MOTTA :-- O que eu quero 

saber é si essa frieza da camara dos deputados 
para com o preclaro ministro do Imperio ( agora 
quero tombem usar de um adjectivo para signi-
ficar a adhesãa, que estou começando a presthr 

- a S. Ex.), desejo saber si á vista dessa frieza com 
que foram recebidas as declarações do nobreSr. 

. ministro do Imperio, oppostas ás do illustro de-
putado, que lambem e presidente da cantara mu-
nicipal, o Sr. presidente do conselho tambein está 
frio como a sua maioria da camara. 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMIM (presidente do conse-
lho) :—Isto aqui é glacial. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA:— E' preciso um ther-
mometro : aqui é Siberia, e é natural que V. Ex. 
esteja frio, nns na camara é preciso estar quente 
(risadas), e todavia vejo que V. Ex. não cominu-
nica á sua maioria o calor, que ella devia ter paca 
apoiar o ministro do Imperio; e si V. Ex. con-
titula a escassear esta communicação de calorico 
á maioria da cantara para apoiar o ministro do 
Imperio, então, Sr. senador pela Bahia (ao Sr. 
Dantas), tome cuidado com o seu collega de depu-
tação, que está em risco de ser alijado: 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMM1 (presidente do con-
selho) :—Não tenha esse receio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA 	O que tenho de 
colher desta exposição de requerimento ou mesmo 
de sua discussão, é saber si o Sr. presidente do 
conselho está tão frio, ou si está mais quente do 
que sua maioria da camara para apoiar o ministro 
do Imperio. Si está mais quente, bem, mas estou 
vendo que a esse respeito V. Ex. sente suas diffi-
cuidados. 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMMT (presidente do con-
selho):—Não, senhor. 

O SR. SILVEIRA DA MOCTA :— Não lia perigo do 
Sr. Sodré sahir? 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMIM (presidente do con-
selho) : — Não, senhor. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA : — Eu agora estou 
me constituindo procurador do Sr. Dantas (risadas), 
elle é quem devia estar aqui em meu legar, 
apoiando o Sr. ministro do Imperio. 

O SR. DANTAS : — E' muita hurra. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ : — O Sr. Dantas está 

agradecendo este serviço a V. Ex. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: — Então eu posso 

mandar meu requerimento, esperançado de que o 
nobre presidente do conselho ha de communicar 
algum calor á sua maioria da camara para apoiar 
o ministro do Impelia... 

O SR. CANSANSÃO DE SINIAIM1(presidente do con-
selho): — Sem duvida.. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA : — Muito bem, já con-
segui muito.., e que ( chi vai a segunda parte) 
auxiliará, não porá estorvos nem embaraços di-
rectos ou indirectos a que o Sr. ministro do Im- 

pero empregue todos os meios coercitivos legaes 
que forem necessarios... 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBES (presidente do con-
selho) : — Hei de dar-lhe todo o meu apoio a este 
respeito. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA : — ...para que a lei 
seja cumprida. 

Como, porém, o nobre presidente do conselho 
acaba de fazer esta declaração, da qual peço ao 
Sr. tachygrapho que não tire nem uma virgula, 
já fico satisfeito. 

O SR. DANTAS : — Assim como fique consignado 
que o que V. Ex. está fazendo é um verdadeiro 
serviço ao ministerio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: — E é com esta in-
tenção que faço, estejam VV. EExs, certos disso. 
E' por-isso que já no começo deste meti pequenino 
discurso declarei que este negocio do ministerio 
do Imperio quem sabe as resoluções que tem de 
trazer ? Por fim até eu posso ficar ministerial.... 

O SR. AFFONSO CELSO (ministro da fazenda): — 
Já está 1 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA : —Nesta questão já 
estou, o que me falta é ficar lambem nas questões 
bancarias. 

O SR. AFPONSO CELSO (ministro da fazenda):—Es-
pero que chegaremos a este resultado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA : —ISSO veremos de - 
pois. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão o seguiat,. 

Requerimento. 

▪ Requeiro que se pergunte ao governo si já 
mandou responsabilisar e suspender a cantara mu-
nicipal desta cerne: 

g 1. Por ter deixado de cumprir a lei de 21 de 
Maio de ISSO, de 17 de Setembro de 1851 e de-
creto de 31 de Dezembro de 18(18. 

2." Por ter deixado de applicar á amortização da 
sua divida passiva as quotas marcadas nos seus 
orçamentes desde 1873. 

• S. R.—Em 3 de Setembro de 1879.— Silveira 
da Motta.. 

O Sr. Cangsansão de Sinenabil (pr,,  - 
sidente do conselho):— Segundo deprehendi do dis-
curso do nobre senador, que acaba de sentar-se, o 
seu intuito é saber qual a opinião do governo a 
respeito do que elle considera um confficto, creado 
entre o ministerio do Imperio e a camara muni-
cipal da côrte, concernente á prestação de contas. 

O Sn. SILVEIRA DA MOTTA: — Não admitto a pa-
lavra conllicto; desobediencia. 

O Sai. CANSANSÃO DE SINIMM) (presidente do con-
selho): —Bem ; como queira. Declaro ao nobre se-
nador que tenho por verdadeiras as opiniões sus-
tentadas pelo nobre ministro do Imperio na camara 
dos Srs. deputados ; e que, de conformidade com 
essas opiniões, o governo ha de proceder como é 
de seu dever, fazendo com que mulles que lhe 
são subordinados cumpram suas obrigações. 

E' o que posso dizer, por ora, ao nobre senador. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA 	Sim senhor, COO- 

tento-me com isso. 
Findo o debate, foi approvado o requerimento 

do Sr. Silveira da Motta. 
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PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

ORÇAMENTO DA GUERRA. 

Continuou a 2. a discussão do art. 6.0  do projecto 
de lei do orçamento para o exercido de 4879-
4880, relativo ás despesas do ministerio da guerra. 

O Sr. Marquoz do flerval (ministro 
da gzierra): —Sr. presidente, 'vou responder ao 
nobre senador pela provincia do Paraná e com 
algumas observações, satisfazer ás suas exigencias, 
agradecendo o ter-me proporcionado occasião de 
justificar as duvidas que S. Ex. pareceu ter. 

S. Ex. começou annunciando actos que não se 
compadecem com a disciplina enumerou os sue-
cessos que os jornaes annunciaram em Alegrete, 
onde fôra atacada uma typographia, e outra cm 
Corumbá. Logo que o governo teve noticia do 
successo dado em Alegrete, ordenou o inquiriço 
necessaria, para se conhecerem os réos de tal aUen-
lado. 

Não se descobriram. Os juizes pretextaram que a 
estada do batalhão e do commandante naqueile 
legar era uma dificuldade para o bom exito da 
justiça, porque ninguem se apresentava a accusar 
a tropa. Em vista dessas reclamações, o para que 
a justiça não allesse dificuldades, o ministro da 
guerra retirou o batalhão do Alegrete e, por neces-
sidade de serviço, mandou o commandante para o 
Ceará. Mas,fieando o campo livre aos seus accusa-
dores, até hõje nada apparecen que comprovasse 
quem eram os culpados. Assim, pois, o governo 
de sua parte fez o que podia para descobrir os 
autores desse attentado. 

Sobre o successo de Corumbá, nada posso in-
formar ao nobre senador, porque não tenho as in-
formações precisas. 

O nobre senador failou das promoções e do me-
recimento dos coroneis para o posto de brigadeiro. 
Nessa promoção, segundo a lei, não prevalece a 
antiguidade e sim o merecimento. Os brigadeiros 
graduados não têm, pelo facto da graduação, o di-
reito de serem promovidos, porque as graduações 
dão-se aos mais antigos de sua classe e arma, po-
dendo succoder que uni dos graduados seja co-
ronel mais moderno que outros. 

S. Ex. faliou sobre as promoções de subalternos 
que, segundo a lei, são feitas dons terços por anti. 
guidadee um por estudos. Assim se tem execu-
tado a lei. Mas succede que, para executar esta 
disposição de lei, é preciso estabelecer uma conta 
corrente, o que não convem a alguns que reque-
reram. 

Quando forem quatro os promovidos, não se p6de 
estabelecer o terço exacto, e o principio preju-
dicado deve ser attendido na promoção seguinte. 

Sem embargo, o governo, recebendo representa-
ção a respeito, consultou o Conselho Supremo Mi-
litar, que, em seu parecer, opinou de accôrdo com 
a maneira por que o governo procedeu. 

S. Ex. disso que temos muitos officiaes, scin'ti-
ficos desoccupados. Não tenho noticia desses muitos 
officiaes desoccupados. Elies não podem estar em-
pregados, em obras, porque o governo não tem 
verba suficiente para todas as que são necessarias. 
Mas cada"  provincia, á excepção de uma ou outra, 
tem ocaes que são encarregados do serviço das 
obras militares. 

Estes officiaes cumprem o art. 42 do regula-
mento do archivo, e quando executam alguma  

obra ou desempenham qualquer commissão, apre-
sentam os rclatorios dos seus trabalhos, de confor-
midade com as disposições daquelie artigo. 

Na agricultura temos mais de vinte officiaes em-
pregados. 

A commissão de engenharia, que existia desdeo 
ministerio anterior, fazendo fortificações, quarteis 
e outros reparos no Rio Grande do Sul, não era 
composta de officiaes que tivessem o curso de en-
genharia ;mas não deixavam do ter conhecimentos 
da arte. Sem embargo, logo que o goyerno pode 
dispôr de uni bom engenheiro, que estava servin-
do no ministerio da agricultura, o.mandorz, com 
outros, substituir a commissão do Rio Graide do 
Sul, o que não deve causar extranheza ao nobre 
senador, que neste sentido já tinha reclamado. 

O nobre senador notou que o coronel Frota, 
sendo nomeado para director do Arsenal de guerra 
de Porto Alegre, ainda estivesse servindo de offl- 
eia1 de gabinete do ministro da guerra. Assim 
succede,porque preciso desse official por emquanto, 
ainda quando elIe estivesse lá, eu o poderia ter 
chamado, tanto mais quando o seu substituto 
bebi 1 mente desempenha seus deveres. 

O nobre senador censurou a nomeação do nobre 
general Visconde de Pelotas, para inspector de 
cavaliaria a artilharia á óavollo do Rio Grande, no- 
tando que elle não tem o curso de artilharia. O 
illustre general Visconde de Polutas não me 
Consta, com elteito, que estudasse artilharia na 
Escola da Côrte; mas a estudou nos campos de lia-
talha, e como general,devendo ter conhecimento de 
todas as armas, tem feito estudos de gabinete, e 
está apto para desempenhar essa commjssão. 

Demais, si tivessemos em toda a parte onde ha 
soldados um Visconde de Pelotas, talvez o nobre 
senador não tivesse occaslão de censurar actos 
contrarios á disciplina, porque é uni general dis-
Uncto, que cumpre seus deveres e faz respeitar os 
preceitos da boa disciplina. 

Ainda occorreu que esse general foi lambem en-
carregado da inspecção de toda a fronteira,na qual 
commandava um marechal de campo,o era preciso 
que essa inspecção fosso feita por um superior. 

O general Carvalho, ultimamente dispensado da 
commissão para que foi nomeado, não estava na 
côrte, quando sua nomeação se fez, e eu ignorava 
então seus soltrimentos; foi outro interinamente 
commandar as armas emquanto elIe se medicava, 
não havendo nenhuma falta no serviço; mas, con-
tinuando elIe em más condições de saude, foi pre-
ciso dispensai-o. 

O nobre senador aconselha a extincção da lilho-
graphia do Arcliivo Militar, com o que não estou 
conforme, por não achar convoniencia em tal ex-
tincçào, e porque dIa presta bons serviços ao ar-
chivo. O ministerio da guerra pôz á disposição de 
seus coilegas o serviço daquelia lithographia e 
tambem á disposição dos particulares, que della 
se quizessem utilisar, mediante indemnização, pois 
alli se imprimem mappas, planos do nossas es-
tradas, e todos os- mais trabalhos que os enge-
nheiros das provincias remelteni. 

Por Isso acho que não é uma despesa tão grande, 
sendo tão uteis os serviços que presta a llthogra-
phia, que devemos conservar. 

S. Ex. censurou que eu tambem reformasse o 
Archivo Militar. Parece-me que o nobre senador 
está mal informado. O ministerio da guerra apenas 
expediu o regulamento pelo qual deve reger-se 
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aquelia repartição, e isto de accôrdo com a attri-
liuiçáo que lhe confere o art. tO, § i, da con-
stituição. 

O nobre senador qualificou de iliogal a no-
meação do capitão Dantas para professor da Escola 
de infantaria e cavailaria cio Rio grande, aliegando 
no ter elie todo o curso de artilharia com appro-
vaçães plenas. 

Ainda que assim seja, o regulamento exige Ices 
approvaçes, quando o candidato não dispõe si-
não daqueile curso. Mas o capitão Dantas é ba-
charel emmathematicas, e portanto tem um curso 
superior i esse. 

Por failar nesse offlcial, declaro ao nobre senador 
que é um dos soldados do nosso exercito que tem 
ante si um brilhante futuro, que serviu na guerra 
com muita dislincção, e na paz, ainda não ha muito 
foi o pacificador dos disturbios dos Muckors, que 
se deram em S. Leopoldo, na proviucia do Rio 
Grande do Sul. 

E' offieial de merecimento. 
O SR. CORREIA :—Este juizo de V. Ex. é muito 

honroso para elle ; não nego. 
O SR. MARQUEZ no HEnv.&L (ministro da guerra): 

—O nobre senador trouxe para o debate o meu 
projecto em que pedia ao Senado que fosse parte 
int3gral do soldo dos officiaes a gratificação addi-
cional. O nobre senador, lendo o que em outra oc-
casião tinha dito, reproduziu as objecçães que a 
esse projecto fez um dos nossos coilegas, de san-
dosa mamona. Eu creio, porém, que devo dizer 
alguma cousa, porque me parece que S. Ex. foi 
pouco justo, não concordando em que alguma 
cousa se fizesse em bem de servidores que tanto 
merecem. 

Tanto não está fóra da idéa cio nobre senador a 
razão do projecto, que S. Ex. declara que si se 
quer a gratificação addicional como incentivo para 
melhor serviço, então se augmente o soldo dos 
offlciaes - 

Eu não me presto a essa idéa, apezar de julgar 
boa a intenção dos que assim pensam ; porque si 
a causa da opposição é a deficiencia cio meios, a 
despesa proveniente cia addicional ao soldo só traz 
para o futuro um pequeno accrescimo de despesa, 
ao passo que o augmento do soldo o occasiona 
desde logo. 

Ora, senhores, um capitão tem 1O de addicio-
nal : si vem a faliecer e fica a familia com o meio 
soldo, maximo a que pôde ter direito fazendo parte 
do mesmo o addicional, obtem o grande augmento 
de 	. Para o Thesouro e para o paiz a quantia é 
insignificante ; mas para um orphão faminto, para 
uma viuva é muito dinheiro. 

O official quando se reforma só póde ficar com 
o soldo por inteiro, quando conta mais de 25 annos 
de serviço, acha-se alquebrado e invalido por 
doenças; e esse pequeno augmento, por certo, não 
viria empobrecer o Estado. 

Senhores, o que empobrece a nação brazileira 
são outras cousas que ledos nós sabemos. 

Neste recinto o nobre senador pela Bahia fallan-
do de práticos que têm altos serviços e diminuto 
pagamento, e estão no Rio da Prata soifrendo mi-
serias, um ferido e outro enfermo, disse: 

A nação brazileira não deve ser ingrata a quem 
a serve.' 

Quando o nobre senador apresenta uma idéa 
desta ordem, a que eu me curvo pela sua justiça, 
e pelo respeito que me merece o estadista que sabe  

bem avaliar os sacrificios dos servidores do paiz, 
parece que a minha proposta deve ser aceita pelo 
Senado. Parece uma grande cousa: mas não é 
exacto. Os offlciaes que estão em serviço diario 
têm addicional, os que são reformados ou adoe-
cem, têm do diminuir a barriga ( riso), porque 
adoeceram, ou porque são reformados. O que 
morre, deixa a mulher pobre e meia duzia, sinão 
mais, de filhos na penuria. Senhores, houve um 
tempo em que um alferes recebia tl de soldo; 
mas esse tempo não é como o presente. Antes uma 
sobrecasaca custava 40 ao offlcial que deve estar 
fardado desde o toque da alvorada até a noite, em 
serviço do seu quartel. Em um logar como a côrte 
e nas capitaes de algumas provincias, uma sobre-
casaca não dura muitos mezes, e custa mais de 90,5. 

Ainda se dá mais. Todos sabemos que ao sol-
dado tom sido preciso augmentar a etapa para 
comprar generos que se compravam por metade 
do preço que hoje valem. Mas ao ollicial nada se 
au-mentou; cite tem do viver com os seus dez 
tostões diarios. E' preciso que se proveja de 
comida onde estiver de guarda , ou em dili-
gencia, e isso não ha de custar muito pouco. 

No Brazil, quando se manda fazer um quartel, 
não se altende aos commodos necessarios para os 
offlciaes. Esquece-se que a disciplina exige, e isto 
agrada tanto ao nobre senador, como a mim, que 
os offlciaes sejam testemunhas constantes do pro-
cedimento dos soldados. No Brazil estão os sol-
dados entregues a si mesmos ; e os officiaes se 
agazalham nas casas mais baratas que encontram, 
ainda que estejam á grande distancia, 

 
porquê lhes 

faltam esses commodos nos quarteis. 
O nobre senador pela Bahia, o Sr. Junqueira, 

sendo ministro da guerra, reconheceu que os offi-
ciaes não podiam pagar casa, por não terem meios 
sutilcientes de, vida. Isto posso afflrmar, porque 
conheço os recursos dos meus camaradas. 

Quem sabe si ainda hoje ao sahir de casa man-
dei abonar, por adiantamento, dinheiro a um delles 
para enterrar uma filha que failecera, visto que 
lhe faltavam meios para levai-a ao comiterio ? Como 
dizia, o nobre senador o Sr. Junqueira, por isso 
mandou abonar aos offlciaes uma quantia para 
alugarem casas. Esse acto de S. Ex. não chegou 
a ser estabelecido em lei, e foi posteriormente re-
vogado, o que é lamentavei, porque era um grande 
beneficio, c,  seu autor digno de elogios e grati-
dão. 

Estimarei que os nobres senadores, muito maia 
habilitados cio que eu e tão amigos da justiça, 
como se mostram, defendam os direitos daqueiles 
que servem o paiz com toda a dedicação. 

Tendo offerccido algumas emendas ao parecer 
em discussão, o meu nobre amigo, o Sr. Junqueira, 
justificou-as. Escuzo-me, portanto, de dizer sobre 
essas emendas qualquer cousa, pois nada poderia 
dizer além do que o nobre senador explicou, o 
que muito lhe agradeço. 

Tratou-se, Sr. presidente, da suppressão da 
gratificação dos conselheiros de guerra : ó assuin-
pIo que será resolvido, creio, na 3.' discussão. 
Mas eu peço aos meus nobres collegas que atten-
dani que é uma suppressão inconveniente; porque 
em qualquer outra parte um general dispõe de 
ordenança e ajudante; mas no Brazil o general 
no dia em que não commanda não tem ajudante, 
nem ordenança, nem etapa; jé não se precisa 
deite. 
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Sendo pesado o serviço que tem cIte de desem-
penhar, no é justo que lhe reduzam a 100 a 
gratificação de 200f5, que ora percebem. 

Acho que nào, porque cites não tm casa tambem. 
Si preterido-se fazer esta diminuição, porque tra-
ta-se de velhos, semelhante argumento no pôde 
ser adduziclo por quem já tom a cabeça branca. 

Entendo, pois, que não podemos nem devemos 
supprimir estas graIilicaçes a estes generacs. 

O Sn. DANTAS:— Apoiado, não silo essas as eco-
nomias que devemos fazer. 

O SR. CORREIA :— E podemos tomar alguma 
medida para o futuro. 

O Su. BAISROS BÀ[tRETO:—Foi economia iniciada 
pelo minislerio actual, começou pela marinha. 

O SR. 1LaQuEz DO LIERVAL (ministro da Qecrra) 
Si foi o ministerio actual que errou, os minis-
teriOS passados tombem têm errado, mas com erros 
não se argumenta (risadas) 

O So. DANTÀS: —Maito bem. 
O Sn. M.aouoz DO fIEnvAL (ministro da guerra) 

—Sr. presidente, a nossa lei de forças lixou o 
numero de 13,000 praças (te prol para o exercito, 
mas comprehendendo-se neste numero 400 praças 
que silo estudantes durante muitos annos nas 
Escolas militares, de que sem duvida resulta 
grande desfalque naquelto numero de 13,000, pelo 
que eu peco ao Senado e á nobre com *missão de 
marinha e guerra que, tratando das forças de ter-
ra, exclua das 13,000 praças essas 400 que estudam 
e que nenhum serviço prestam. 

O Si. JAGUALUBE: - Apoiado. 
O Su. M,tnouz no HERVAI. (ministro da guerra): 

—Como, accidentalmente, se tdrn fotlado aqui dos 
additivos que foram destacados da lei de fixação 
do forças, para formarem projecto separado, acidi-
tivos (ItiO  tinham por fim fazer alguma modifi-
cação na organização tio nosso exercito, direi ao 
Senado, que, em França, POUCO depois, tambem se 
tratava de questão hlcntica, e resultando muita 
divergoiicia nas medidas apresentadas, lembrou o 
ministro da guerra a conveniencia de ser nuula 
cominissilo de offlciaes competentes do exercito, 
incumbida de dar parecer ou apresentar uni plano 
de reorganização e foi este alvitre acoito. Creio 
que, si cm oecasião opportnna fõr tomada reso-
lução igual, não se praticará um desacerto. 

Não se incluiu na lei do orçamento verba para 
pagamento do professores de, preparatorios para a 
Escola %Iilitar do Rio Grande, o que eu entendo 
ser de grande necessidade. 

O regulamento daqmiella escola não dá essas ca-
deiras, o que obriga a virem os alumnos d'alti 
aprender os preparatorios na Escola Militar da 
Crie. Ora a viagem de cada um deites custa de 
ida e volta 40, do sorte que sendo cites em nu-
mero de 80, 100 e alô 120 por anno, a despesa 
avulta muito, ao passo que havendo Já as aulas 
de preparatorios, o, Estado gristará com isso aBonas 
2 ou 3:000., por anno, e nYém disso os officiaes 
screntificos, que os nobres senadores desejam ver 
oceupados, podem ir reger essas cadeiras e assim 
ainda a despesa mais se reduzirá. 

E' este o pedido que faço aos meus nobres col-
legas, acrescentando que si tj governo não ficar 
autorizado a completar por esta fórnta os estudos 
da Escota Militar do Rio Grande do Sul, aquelle 
estabelecimento pelo menos precisará de um ou  

dons amanuenses de eserípta que o regulamento 
não dá, sendo todo o serviço feito pelo secretario. 

Sr. presidente, solicitei o restabelecimento do 
quantitativo que era destinado para criados dos 
officiaes arregimenlados, visto como a lei exis-
tente não permute que as praças em tempo de 
paz sejam empregadas como camaradas, mesmo 
porque os soldados não são tantos que se possam 
dispensar 1,00 praças para camaradas, convem e 
pedi que fosse restabelecida esta verba. E' o que 
tinha ..a dizer. (Muito bem.) 

( Sr. Ieito da Cunha: - 
membro da commissiio de orçanieuo, a qimeru foi 
distribuida a parte relativa ao ministerio da 
guerra, devo cunittir a opinião que forma a 
mesma commissão a respeito das tres emendas 
enviadas á ruma pelo honrado ministro. 

A i.,  é- ao § 6.11, que trato da Intendencia dos 
Arsenaes de guerra. Esta emenda, Sr. presidente, 
é do simples redacção, porque a commissão do Se-
nado tinha proposto a cxtincção da 1 .a  secção do 
Atinoxarifado da Intendencia, e o nobre,  ministro 
entende que é preferieJ ficar ao arbitrio do go-
verno extinguir a secção que lheparecer achar-se 
neste caso e distribuir o serviço da oxtincta pelas 
duas restantes. Por consoquencia, essa emenda é 
quasi de simples redacçlo, e a commissão de orça-
mente não pe duvida cm aceitai-a. 

Quanto á 2.'. Sr. presidente, a commissflo de or-
çamento do Senado tinha proposto a extincção de 
alguns dos logares do Arsenal de guerra, e a 
emenda do honrado ministro troca; quer que 
fiquem alguns desses Jogares cuja oxtineção propôz 
a commissão de orçamento o prop?ic a extincção 
do outros; mas, balanceada a despesa que fazemos 
actualmente com os vencimentos de uns e de outros, 
o resultado é o mesmo. Por consequonein, sendo o 
governo mais habilitado mio que a comunissão do 
Senado para apreciar quces os logares 9U0 podem 
ser extinetos com anais Vanta-e111 do serviço oivaes 
os que devem permanecer, a commissão nao pe 
duvida Lambem em dar seu assentimento a essa 
emenda do honrado ministro. 

Quanto á 3•3 emenda, ha pontos mais graves a 
considerar. 

Quatro emendas compãemn este 
O SR. MÃIIQUISZ DO HERVAL (ministro da guerra):—

Papel. 
O SR. LEITÃO DA CUNuA:—. -. este papel, ser-

vindo-me da expressão do nobre ministro: a 1' 
refere-se á lei de forças de terra, a 2.a é uni 
dido do governo, a 3.' tanibem se refere á lei de 
forças e a ka  é outro pedido do governo. Vou 
apreciar cada unia destas emendas. 

Na primeira, diz o nobre ministro; c Ao § 9.. 
acrescente-se a quantia de 8:7113 para o paga-
mento das gratificação dons commandos de 
corpos especiaes.' Esses corpos especiaes, Sr. 
presidente, como sabe o Senado, são creação 
de lei tanubem especial, mas que a lei do for-
ças, atiudindo a cites, conservou ; entretanto. 
-a comara dos deputados, lendo enviado ao Se-
nado uni projecto a respeito de organização do 
exercito, antes que este projecto pudesse ser apre-
ciado, discutido e adoptado por esta camara, regu-
lou-se por olie quando organizou o orçamento, não 
ottendendo a que o projeelo não era ainda lei do 

r

aiz o que o orçamento devia ser organizado Con-
ornaea legislação vigente. Em consequencia disso, 
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deixou a camara dos deputados de contemplar 
no orçamento a verba precisa 	para pagamento 
desses dons commandos de corpos ospeciaes; e, 
portanto, não digo que o Senado vai emendar esse 
erro da camara dos deputados; não me atrevo a 
dizer tal, niórmentc depois da imputação feita ao 
Seflado de querer dar quináos naqueila camara e 
ser seu mestre, mas direi apenas que essa emendo 
mandada á mesa pelo nobre ministro 6 para cor- 
rigir uma omissão da camara dos deputados. 	E' 
preciso que isto tique bem claro; o honrado minis- 
tro procura corrigir uma omissão daquella camara, 
qual foi a°  de organizar o orçamento de confor- 
midade- apenas4  com um projecto de lei, e não de 
conformidade com a legislação vigente. 

A La  emenda diz: 	a Aol 10 	acrescente-se a 
quantia de 231:320J para completar a verba pre- 
eisa para pagamento dos criados dos offlciaes. a 

O Senado ha de recordar-se de que., quando se 
discutiu aqui a ultima lei de forças, eu e outros 
membros da maioria conservadora em opposição 
insistimos com o nobre ministro para que aceitasse 
a emenda que mandámos á mesa elevando a 15,000 
praças a força decretada pela camara dos deputa- 
dos. Mostrámos então a S. Ex. que nossa insis- 
tencia era de homens de governo, de homens que 
queriam estivesse o governo habilitado com a força 
necessaria para satisfazer a diversasexigencias do 
serviço do paiz ; que não havia nessa insistencia 
nenhum espirito de opposição. Entretanto, S. Ex. 
não aceitou a emenda, quiz que o Senado appro- 
vasse a reducção feita pela camara dos deputados, 
e, por consequencia, votou-se que 13,000 praças 
seriam as que compuzessem õ exercito. 

em cedo o honrado ministro já principia a 
sentir os inconvenientes dessa sua condescende ncia, 
forçada ou não, para com a cemara dos deputados. 
Um desses inconvenientes revela a emenda de que 
me occupo; porque, havendo a lei supprimido os 
criados aos offlciaes, o honrado ministro tinha de .. - 	tirar do exercito praças para dar 	camaradas 	aos 
mesmos officiaes, e, com a força reduzida como está 
a 13 mil homens, S. Ex. sente que não poderá 
tirar 	essas 	praças 	para 	aqueile 	destino, 	sinão 
com grave detrimento do serviço. 

E' este o motivo da emenda do honrado minis- 
tro pedindo que lhe demos mais 	1:320 	para 
pagamento dos criados a offlciaes. 

• O Sim. MARQUEZ DO HEIIVAL (ministro da guerra): 
—Que a lei ercou. 

O Sn. LEITÃO DA CIJNnA:—Sim, senhor; mas ao 
que quero chegar é que é este o primeiro motivo 
que o honrado ministro vai tendo já para reco- 
nhecer q inconveniente que houve em não aceitar 
as 15 mil praças que nós liTe queriamos dar. 

• - O outro motivo, Sr. presidente, é o que acabei 
de ouvir ao honrado ministro. S. Ex. dirigiu-se 
ha pouco á commissiio do Senado e pediu-nos que 
quando tivessemos de apreciar a lei de forças fu- 
tura excluissemos das 13 mil praças 400, quecom- 
p5em o corpo de soldados que estudam, porquanto, 
diZ S. Ex., estes 400 soldados nenhum serviço 

L pódem prestar ao exercito e, si continuarem a ser' 
• rncluidos nas 43 mil praças, desfalcado ainda mais 

ficará o exercito das praças aptas para o serviço. 
Portanto, Sr. presidente, não digo que estime, 

mas assignalo apenas o facto para mostrar que 
nós tinhamos sobeja razão quando aqui insistiamos 
com S. Ex. que não reduzisse o exercito de 45 
mil praças, que fossemos procurar economia em 

outros ramos do serviço, mas que não reduzis-
semos o pessoal do exercito, porque as 45 mil 
praças, mesmo pela distribuição feita pelo governo, 
não só por S. Ex., como pelos seus honrados ante-
cessores, eram apenas sufficieutes, quando fos-
sem suificientes para os diversos serviços que 
o paiz exige do exercito. Conseguintemente, a 
cQmmnissão de orçamento, composta de homens do 
governo (apoiados), não só por indole propria como 
pela do partido aque pertencem, não põe duvida 
nenhuma em acceder ao pedido do honrado mi-
nistro de conceder mais 1:30 no orçamento 
da guerra,para pagamento dos criados dos olllciaes. 
A comnaissão lembrará apenas a S. Ex a couve-
niencia de, em occasião opportuna, ou na camnara 
dos Srs. deputados, ou em unia fusão que por-
ventura haja, quando a camara não aceite as 
emendas feitas umdo  Sendo, sustentar as que nos 
tem pedido. 	 - 

O Sim. MLIIQUEZ no HERVAL (ministro da guerra) 
—Não tenho duvida nenhuma em fazêl-o. 

O Su. LEITÃO DA CUNHA: - A lealdade do nobre 
ministro obriga-o a sustentar estas emendas, que 
são obra do S. Ex. e não lembrança da commissão. 

O Sim. MAIIQUEZ DO HSRVAL (ministro da guerra) 
—Sim, senhor, tem razão. 

O Sn. LEITÃO DA CUNHA : - A terceira emenda 
é: e Ao paragrapho 15.' acrescente-se a quantia 
de 70:53600, para occorrer aos vencimentos de 
300 aprendizes artilheiros que foram eliminados 
pela camara dos Srs. deputados., 

A commissão aceita tambem esta emenda e, para 
justificar o seu procedimento, não repetirá os ar-
gumentos que já produziu a respeito da primeira, 
isto é, que a camara dos deputados no orçamento 
apenas deu fundos para o pagamento das 100 praças, 
umas, tendo a lei sido emendada pelo Senado, vol-
tando para a cantara e sendo alli adoptada, a ca-
mara dos deputados em vez de harmonizar a dis-
posição do orçamento comas emendas que tinham 
sido por ela mesmo approvadas, não o fez, limi-
tou-se a approvar a emenda do Senado, que elevou 
esta companhia a 400 praças, deixando, porém, no 
orçamento apenas fundos para o pagamento de 100 
praças, ficando, por consequenema, o honrado mi-
nistro sem dinheiro para pagar a 300 praças. E é 
a razão por que S. Ex. nos vem pedir agora que 
lhe demos dinheiro para pagar, nao já só as 100 
praças, como preceilda o projecto de orçamento 
vindo da camara, rimas as 400 consignadas na lei de 
forças. E' mais, não direi um erro, porque o 
honrado senador pelo Piauhy não quer que eu diga 
que a camara errasse, porque ã camara dos depu-
tados é impeceavel. 

O SR. PÂLmrsAGuÁ:—Onde foi que eu disse isso? 
O Sim. BARÃO DE COTEGIPE:—Não é erro, é uma 

omissão. 
O Sim. LEITÃO DA CUNHA : - ... é uma omissão 

praticada pela camara dos deputados, e que deve 
ser supprida. 

A quarta emenda é ao § 22 da proposta, tran-
sporte de tropas. 

A camara dos deputados tinha votado 260:000k. 
O honrado ministro pondera que esta quantia é 

absolutamente insuficiente para este ramo de ser-
viço, ainda mesmo reduzindo o transporte de tro-
pas o mais que fôr possivel. 
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O Se. MARQLIEZ DO 1158 VAL (ministro da guerra): 
—60:000J são insulilcientes. 

OSa. L91TODA CUNHA: —Por mais que S. Ex. 
economise neste serviço esta verba, diz-nos, á 
iusufficiente, e S. Ex. pede que a elevamos a 
310:000000. 

S. Ex. entende que não pôde fazer o serviço 
com monos de 310:009, dênio-lhe 3I0:000. 
Apenas relembrarei ao honrado ministro a conve-
niencia de, em oecasiiio opportune, sustentar esta 
emenda, declarar que foi S. Ex. quem exigiu que 
elevassemos esta verba do projecto da lei de orça-
mento, porque o Senado no estava disposto a 
elevar verba alguma do projecto de orçamento 
vindo da outra camara, e Cotes eslava disposto a 
reduzir; mas o honrado ministro diz que no pôde 
fazer este serviço com os 60:000 que a camara 
lhe dá, demos, portanto, os 310:000000. 

O Se. MARQTJEZ DO HERVAL (ministro da guerra): 
—E a prova está no que se pratica lia oito annos. 

O Se. Laivio DA CiTrigA: —Portanto, Sr. presi-
dente, a commissiio de orçamento aceita as emen-
das apresentadas pelo honrado ministro da guerra 
e votará por ellas pelos fundamentos que acabei 
de expender. 

Resta-me agora. Sr. presidcnte,jusliílcar uma 
emenda da commissão de orçamento a respeito do 
ultimo aciditivo que veiu da camara dos deputados 
e ao qual o honrado ministro alindiu ha pouco 
quando acabou de failar. 

O Senado sabe que bana casa um projecto apre-
sentado pelo honrado ministro, como senador pelo 
Rio Grande do Sul, reduzindo as gratificações ad-
dicinaes dos otflciaes a soldo. 

Sobre este projecto foi ouvido o governo. O 
governo informou, mas a commissão de orça-
mento ainda não teve oceasião de apreciar esta 
informação. 

Mas, como o projecto tem de seguir seu curso, a 
commissão) entende que o adilitivo que veia da 
camera adoptando esta idéa e prevenindo a sua 
adopção deve ser separado e aguardar a discussão 
do projecto do proprio honrado ministro como se-
nador pelo Rio Grande do Sul, afim doo Senado to-
mar uma deliberação sobre o assumplo ; mesmo 
porque a meteria não é propria de uma lei de or-
çamento, á de organização; e não devendo a lei 
de orçamento conter sinão varbas para serviços já 
organizados, deve-se na especie Sujeita aguardar 
que o poder legislativo reorganize este serviço 
para então sobre elle dispôr a lei do orçamento, 
fixando a quota necessaria para seu pagamento. 

Por estes fundamentos, pois, a commissão de 
orçamento manda á mesa a seguinte emenda (lê): 

« Ao ultimo paragrapho das emendas da camara 
dos Srs. deputados: 

Separe-se para ser tomado em consideração, 
quando o Senado discutir seu projecto sobre 
assumpto identico. 

Não quero tomar mais tempo á discussão deste 
orçamento. Limito-me ao que acabei de expôr para 
cumprir o dever de membro de commissão de or-
çamento, a quem foi distribuido este ramo de ser-
viço. 

Foi lida e posta em discussão com o projecto a 
seguinte 

Emenda da cornmissTo. 

Emenda ao ultimo paragraplio das emendas da 
camara dos Srs. deputados: 

Separe-se para ser tomada em consideração quan-
do o Senado discutir seu projecto sobre assumplo 
identico. 

Sala das commissães em 3 de Setembro de 1879. 
—Barão de Coteqipe.—Leitdo da Cunha.–J. Antão. 
—J. D. Ribeiro da T,nz.—Barros Barreto—Diogo 
Velho. —Silveira da MoIta. ' 

O Sr. ]Barão de Cotegipe : - O meu 
nobre coilega que serviu de relator da commissão 
de orçamento, no serviço referente ao ministeriu 
da guerra, acaba de aceitar, em nome da commissão, 
as emendas apresentadas pelo illustre marechal, 
ministro da guerra, e de dar explicações, pela 
omissão que houve, em não contemplarem-se nas 
rubricas respectivas certos serviços, aliás já vota-
dos em leis. 

Não venho, portanto, renovaressas explicações, 
tão beliamenie dadas pelo meu honrado coliega; 
venho sómente pedir ao nobre ministro da guerra 
que reflirta bem no que vai fazer. 

O seu iliustre coilega, ministro da marinha, 
aceitou algumas emendas do Senado, que altera- 
ram o trabalho feito pela camara dos deputados, 
e este acto de S. Ex. provocou, Sr. presidente, na-
quelia camara o pedido de demissão do mais im- 
portante membro da sua commissão de orçamento, 
o qual, reputando do sua dignidade não fazer 
parte de uma com missão cujos trabalhos haviam 
sido corrigidos pelo Senado, declarou que seu 
plano de orçamento tinha sido"completamente 
alterado ou milito modificado pelo Senado. Por 
esta razão solicitara elIe a sua demissão, que jus-
tamente lhe não foi concedida. 

Agora o nobre ministro da guerra não só ado-
pta emendas da commissão do Senado, que alteram 
o plano da outra camara. como de mais a mais é 
quem se encarrega de ainda mais alterar o plano, 
augmentando despesas, em imporlancia não me- 
nor de trezentos e tantos contos, além dos au-
gmentos que a commissão do Senado, com audien-
eia de S. Ex., concedeu ao ministerio da guerra. 

Assim o nugmento, no orçamento da guerra, 
feito pelo Senado excedo a 400:000, e talvez a 
500:000; e com o restabelecimento ou augmento 
do certos serviços, do ministerio da marinha, essa 
despesa subirá a 800:O9O seguramente. 

Eis o plano completamente transtornado. Ha-
verá novo pedido de demissão? Eu creio que não, 
0o o nobre ministro, unido a seus coliegas que 
fazem parte da camara dos deputados, aplacará as 
ondas que parecem querer se levantar contra o 
procedimento do governo, quer aceitando algumas 
sugestões do Senado, quer elie proprio apresen-
tando outras. 

Eu disse, Sr. presidente, quando failei perante 
o illustre ministro da marinha, que elie ia encon- 
trar grande opposiçiio em um dos membros da 
commissão de orçamento da camara, que era uma 
das columnas do governo. 

Esta expressão, aliás lisongeira ao nobre depu-
tado... 

O Se. JAGuARIBE :—Apoiado. 	
61 
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O SR. T3.tno DE COTEG1L'E 	valeu-me uma 
resposta iinmediat, ttribuiodo-se o meu dito a 
faeechi, e acrescentando-se que no se me respon-
dia pelo mesmo teor, apezr de neste terreno poder 
o nobre deputado levar vantagem. 

Ora, eis urna qualidade que eu não disputo ao 
nobre deputado ; reconheço duo em tal assumpto 
a Vafliagem estaria por certo de seu lado. Mas o 
que é exacti é que eu não me exprimi com facocia, 
e si disse que o nobre deputado era urna das co-
lumnas do governo, no foi porque ello usasse 
dessa epres.ao, sim port]ue seus actos e a posição 
que elfr-  havia boiado sia camara, como relator da 
commissiío de orçamento me autorizavam a aflir-
mar que elie era urna das columnes do governo. 

Si minhis considerações podiam er tornadas 
C01110 nina ofTensa, si offcnsa havia na modificação 
doorçamero, era toda a cornmissãoda camara que 
devia dar-s' por offendida e não o nobre deputado 
que tornou-a a si eclusivamente, como si cite fosse 
1) UfliCo autor e o uflico respoiisavel pelo trabalho 
da eommisso. 

Notei que o iliustre deputado fez uma cspecic de 
resumo ti inglz'i tia receita e despesa do orça-
mento, mostrando em que consistia esta e cjuaes 
os ineio que havia a eolnniissão da camara ado-
ptado para augmentar aquelia. 

Tudo isto induziu-me a acreditar que o nobre 
deputado era urna das coltimnas do governo actual, 
e si cite o não declarou positivamente, ao menos 
os facto o indicavam como tal. 

Em que ha nisto facecia? 
Recordo tio que um meu colega de Jninist.erio, 

acdusmio na camara por certas nem eaçes, que seu 
antecessor havia feito para a secretaria da agri-
cultura o para outros empregos, preferira POUCO 
mais ou menos estas expressães : quando o meu 
honrado antecessor não tivesse prestado outro 
serviço ao Estado, o de haver nomeado o Sr. Buar. 
que do Macedo, para a secretaria da agricultura, 
O teria muito clovido mio conceito publico. 

O lilustre representante da provincia de Por-
nambuco não reclamou contra um elogio, alias 
justo, desta ordem. Porque hoje considera íaceci, 
chamaI-o eu columna de ministerio? Então dá-me 
o direito de dztr que lambem tomou por facecia 
o dito do meu lionratio coliega, o Sr. Tliomaz 
Coelho. EFO arnlos os casos ou ha ou não ha fa-
Ceda. 

Sr. presidente, eu não costumo discutir cmii os 
Srs. deputados, desta tribuna. O Senado é teste-
mun'ia do que lenho sido ag—redido e aggredido 
de um modo dcsconnmniial naquella camara, e 
ainda não preferi aqui unia palavra, em resposta, 
posto que pudesse dai-a, com vantagem a muitos 
daquelios senhores. 

O SR. JoXo ALFIIEDO : - E essa é a melhor pra-
tica. 

O Sn. BÂÍIX0 DE Corncin:—Si me referi ao 
nobre deputado sna citar o seu nome., e a um 
outro pela provincia do Rio Grande do Sul, foi 
porque a quesliií era com o ministro da marinha, 
foi porque entendi que era questão iiolilica ou 
administrativa e não pessoa]. 

Tenho discutido d'aqui, e talvez mais do que 
fosse necessario. com  um outro representante da 
nação, mas isso porque elhe foi ministro e questio-
nara sobre os seus actos como tal; nunca, porém, 
disse uma palavra a respeito de seu procedimento,  

quer como particular quer corno representante da 
nação. 

Portanto, si eu agora venho fazer esta rectiíiea-
çtoe dar urna epecie do satisfação ao nobre de- 
putado, não é porque julgue dever delinar deste 
meu procedimento, porém sim para mais e mais 
con iir o ai-o. 

Dizendo eu nesta mesma occasião que era cu-
rioso o systcma que queriam adoptar alguns depu- 
tados, de negar ao Senado direito igual ao ia carna-
1-a na coníecção das leis, se me respondu que a 
minha opinião não podia ser sustentada em face da 
c.or'stituiçao. 

Sr. presidente, não sei onde alguns senhores 
estudam o principios da nossa constituirão 1 
Quero acreditar que muitos deiles estudani de 
preferencia as cOnsLituiÇie3 estrangeiras OU OS 
princípios geras de direito publico, mipplicando 
aqueiies que cItes julgam consentaneos aos inte-
resses pablicos a nossas insLitnies politicas. 
Mas, senhores, nós 1gem habemus. 

A constituição confere á asscmbléa geral, isto é, 
á camara dos deputados e ao Senado, o direito de 
fitar annuaiinente a receita e a despesa publica, 
mas quando trata dos impostos, declara que a mi-
ciOtiva será da camara temperaria, assim como 
tarnijeni a iniciativa sobre o recrutamento. Ora, 
quando, coa que tempo, tem aqui o Senado iniciado 
impostos ? 

Alguem nega ao Senado o diretode tiugmentar 
a despesa, porque, dizem : a despea augnnrntada 
resolve-soem creação de impostos. Esta idé p0-
réni não t'rn passado, nem mesmo na Inglaterra 
(apoiados). 

Augmentar ou diminuir o imposto que vem ini-
ciadopela camara é outra quetáo muito diffe-
rente, não nos pôde ser negado este direito. 

O direito cio iniciativa sobre recrutamento, O 
nobre deputado o confunde com o direito de fixa-
ção de forcas. 

Porventura o direito do iniciativa sobre o re-
crutamento de que faila a constituição é o direito 
dc fixação tia forças? Não, a iniciativa sobre o ro- 
crulonl!nto diz respeito á lei que lia tio determinar 
quaes aquelles que estão sujeitos a esses ontis, e 
quaes os que deite estão isentos. Mas a fixação 
da força refere-se unicamente ao numero que ha 
de ser votado para as necessidades do serviço in- 
terne e externo: no primeiro caso, nós não po-
damos iiiiciar, 110 segundo podemos augmentar a 
forca, porque o modo de fazer o recrutamento já 
esta determinado por lei. 

Na fixaeiio da receita e da depesa a camara dos 
deputados não tm outro direito si não o de come- 
çar alii a diseusão, isli mesmo porque a consti- 
tuição diz que o governo é quem lia cio propôr o 
orçamento e como as propostas do governo são 
apresentadas á carnal-a, por isso é que alIl começa 
esta discussão; mas o augmento ou diminuição da 
despesa compete tanto em um como CIII outro caso 
ao parlamento. 

Como, pois, dizer-se que queremos desorganizar 
o plano da eornmissão, que usurpamos attribuiçes 
que competem ao ramo tem poro rio do poder le-
gislativo? Estas idéas erroneas podem trazer coa-
Ilictos e desgostos entro urna e outra corporação, 
e pois é preciso rectilical-as. 

O principio de que a camara temporaria repre-
senta niais imnniediatamente a nação não é una ar-
gumento que sirva, para contrariar estes que aca-
bo de offerecer á consideração do Senado. 
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Deixamos de parte esta representação da opi-
nião, mandando com vista ao nobre presidente do 
conselho para que S. Ex. decida si, diante do 
methodo actual de eleições, nós podemos estar 
certos de que alguem representa a nação. 

O SR. CANSANSÃO DE SiNIMDÚ ( presidente do con-
selho ):—E' questão que teremos de resolver. 

O Sai. BARÃO os C0TEGIPE:—Ficará adiada para 
occaslão opportuna, a resposta a este argumento, 
porque por ora, ao menos me é permittido duvi-
dar de que elie deva proceder para decisão da 
questão. 

O plano que a commissão da camara dos Srs. 
deputados adoptou é o do ministerio, não posso 
suppôr que haja outro, e neste caso o iliustre re-
presentante torna-se mais realista do que o rei. 
Pois os ministros aceitam as suggestes do Senado, 
discutem com a commissão do orçamento, aceitam 
as emendas desta e insinuam outras, e o plano 
é transtornado pelo Senado ou por SS. EExs.? 
Eu invoco o testemunho do nobre ministro da 
guerra, com quem tem a commissão especial-
mente conferenciado, S. Ex. que diga si podia 
encontrar maiores disposições para accedor ás suas 
exigencias como as achou na commissão do orça-
mento? 

O Sai. MARQUEZ DO lIEnvAL (ministro da guerra.): 
—Depois que V. Ex. faliar, responderei. 

O SR. BAJIÃ0 liS Co'rzaips :—E digo mais, que na 
commissão de orçamento, aliás composto de aidver-
sanes do nobre ministro mas muito respeitosos, 
S. Ex. encontrou aquillo que eu não encontrei 
nos meus propnios aluados quando tive de apre-
sentar-lhes o orçamento do ministerio a meu 
cargo. 

Nós não temos feito política com o orçamento, 
nem a fazemos; si commettemos, ou podemos 
commetter algum erre, será de apreciação; até 
mesmo em materia de confiança, nós a temos dado 
ao ministerio desde que se trata de negocios finan-
ceiros. Si não temos concedido tanto quanto os 
nobres ministros desejam... 

O SR. .loXo ALFREDO.—Nunca houve ministro 
da fazenda mais armado do que o actual. 

O in. BARÃO DE(oT501p5:—. - .Ostou persuadido 
de que isto mesmo é em beneficio do miniterio, 
pois no systerna que nos rege é mister que o 
governo tenha sempre algumas peias ; porque se 
abusa, quando essas peias são do puro aço, se as 
quebra com a maior facilidade, como não abusará 
tendo ensanchas para poder praticar certos actos? 

A tendencia do Senado, quando predominava 
outra política, era restringir, quanto possivcl, o 
arbítrio do governo. (.4fuitos apoiados.) Essa idéa 
ganhou proselytos; e diga que hoje tanto para 
uma, como para outra politica ha proposito firmo 
o inquebrantavel no Senado a tal respeito. Para 
provai-o ahi está o parecer da comanissão de orça-
mento de 1877; ahi estão as disposições contidas 
na lei de orçamento desse anno,que demonstram a 
tendencia do Senado para não dar autorizações ao 
governo; para limitar a sua acção, quanto ao orça-
mente, áquilio que estiver prescripto pelo poder 
legislativo : e para reduzir, quanto é possível, a 
intervenção extra-parlamentar do governo nas 
maiorias que dependem de autorização legislativa. 
(Muitos apoiados.) 

Não quero continuar, Sr. presidente. O meu 
fim era dar esta explicação ao Sr. deputado, que 
alias me tratou com consideração que agradeço. 
E' uma rectificação que faço, assim como foi re-
etiticaçãoa resposta que deu-me o nobre deputado. 

O Sai. PARANAGUÁ:—Constou-lhe que V. Ex. 
dissera que eito se dizia coiunana do ministeiio. 
D'ahi é que vem o equivoco. 

O SR. BARÃO DE COTEc,IPE :- Eu já expliquei. 
Dizendo que o nobre deputado era eolumna, não 
lhe fiz uma injuria; era um elogio. 

O Sai. PARANAGUÁ:—Seria uma imnodestia, si 
eilose diesesse tal. 

OSn. BARÃO DECaIEGIPE :—Haqerja nisso mais 
motivo para agradecer do que para resentir-se. Si' 
eu tivesse dito que elie era esteio, a exprc.são não 
seria inconveniente, porque se poderia applical-a' 
como sustentaculo de algum pardieiro. Mas co-
lumna dá a idéa de um giande monumento, como 
Pantheon, etc. Eu queria que o honrado deputado 
fosse col amua; elle,porim,prefea-e serestein. Tendo 
dado estas explicaes, em que me detive mais 
deus minutos do que desejava, o que corr3 por 
conta do nobre senador polo Piauhy, peço des-
culpa ao Senado por ter demorado a passagem do 
orçamento. Já entramos em prorogação, contra a 
qual se pronuncia muita gente. 

O Sr. Marquez do flerva (ministro 
da guerra) : - Sr. presidente, o nobre senador que 
acaba de failar deu-me a voz de—alerta 1... 

O Si. BARÃO DE C0TEGIPE: -V. Ex. não precisa. 
O Sai. MARQUEZ DO HEnYAL (ministro da guerra) 

-... para algum reparo que possa á caniara 
dos Srs. deputados causar o ter o ministro da 
guerra aceitado uma ou outra emenda do Senado 
sobre leis que alii já passaram. 

Já é escusado repetir o que os mestres dizem, 
isto é, que ambas as camaras têm iguaes direitos, 
salvos os dons pontos que o nobre senador fez 
notar. Por conseguinte não pôde existir direito 
do enfado quando cada uma faz o seu dever (apoia-
dos). 

Tenho a maior gratidão pela camara dos Srs. 
deputados; tenha toda confiança nos seus mem-
bros, feitas raras excepções (riso). 

O Sai. SILVEIRA DA MOTTA : -E' cautela re-
salvar. 

O Sai. MARQUEZ oo HERVAL (ministro da verra): 
- Nisto não ha offensa, porque eu falto da maio-
ria. 

Os S s. deputados organizaram o orçamento em 
que combinámos; porém ocorrer tias discussões e 
o tempo que não é pouco vieram trazer luz, e se 
reconheceu que é preciso emendar alguma cousa. 
De farto o Senado emendou, e a lei ti -m de voltar, 
modificada em alguns artigos (apoiados). 

Por consequencia, senhores, no podem os no-
bres deputados, meus dignes amigos e co-religio-
nanios, se incommodar com o ministro que por 
seu interesso ou por egoismo não foi pedir ao Se-
nado nada, nem contra, nem a favor deites, uni-
camente em bem do serviço. Isto posto,espero que 
os nobres deputados não se incotnmodarão com as 
emendas que para lá forem, Visto que as emendas 
que o Senado adoptar têm por fim o serviço pu-
blico, e a necessidade de se aproveitara despesa 
que se tem feito. 
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O nobre senador quiz que soubessemos que a 
commissão do orçamento tinha-me feito a honra 
de consultar em uma sessão dos seus trabalhos 
para se haver com a precisa consciencia, e talvez 
mesmo por uma deferencia immcrecida para com-
miro. (Nõo apoiados.) 
1 nobre commisso recusou a suppress5o do Ar-

senal (te guerra... 

Encerrada a discussão, votou-se e foram appro-
vadas, a rubrica ii. 1, salva a emenda da com-
missão, e bem assim a emenda, a de n. 2 salvas 
as emendas da outra camara e da eommissão, e 
bem assim as emendas, a as de ns. 3, 4 e 5. 

Posta a votos a de n. 6, salvas as emendas, foi 
approvada, sendo rejeitada a da outra camara e 
approvada a da commissão e a do Sr. Marquez do 
Herval. 

Foi approvada a de n. 7, ficando prejudicada 
a da outra camara. 

Foi igualmente approvada a emenda da com-
missão a esta rubrica. 

Posta a votos a de n. 8, foi approvada. 
Foi igualmente approvada a de n. 9, salvas as 

emendas, sendo prejudicada a da outra camara e 
approvada a da cornmissão e a do Sr. Marquez do 
Herval. 

Posta a votos a de n. 10, salvas as emendas da 
outra camara e a do Sr. Marquez do Herval, foi 
approvada, e bem assim as emendas. 

Foram igualmente approvadas as de na. II e 12, 
salvas as emendas da outra cantara, e bem assim as 
emendas, e as de ais. 13 e !l, a de n. 15, salvas 
as emendas da outra camara e do Sr. Marquez do 
Herval ebem assim as emendas, as de ns. 16, 17, 
18 e a de n. 19 com a emenda da commissão. 

Posta a votos a de n. 20 foi approvada, salva a 
emenda da outra camara e bem assim a emenda. 

Foiapprovada a de n. 21 com a emenda da 
commissão, ficando prejudicada a da outra ca-
mara. 

Posta a votos a de n. 22, salvas as emendas da 
outra camara e do Sr. Marquez do Herval, foi 
approvada. 

Foi rejeitada a da outra camara e approvada a 
do Sr. Marquez do Herval. 

Foi approvada a emenda suppressiva da com-
missão ao paragrapho da outra camara que sup-
primiu a Intrndencia da guerra, ficando compre-
hendida a emenda do Sr. Marquez do Herval. 

Foram npprovados os dous primeiros paragra-
phos addittvos da outra camara. 

Foi rejeitado o 3.° e approvada a emenda sub-
stitutiva da commissão ao dito paragrapho. 

Foi approvada a emenda substitutiva do Sr. 
Marquez do Herval do !.° § addilivo da outra ca-
mera, ficando prejudicados a emenda da com-
missão e o dito paragrapho. 

Posta finalmente a Votos, por partes, a emenda 
suppressiva da commissão ao 3•o paragrapho de 
outra camara, foi approvada. 

'lesta occasião o Sr. presidente declarou que 
ia offlciar-se ao governo afim de saber hora e 
Ioga: em que Sua Magestado o Imperador se di-
gnará receber a deputação do Senado que tem de 
felicital-o no dia 7 do corrente mez pelo anui-
versario da independoncia do Lnperio. 

Foram em seguida sorteados para a díta depu-
Lição os Srs. Jose Bonifacio, Junqueira, Barão da 
Maroim, Fausto de Aguiar, Candido Mondes, 
Leitão da Cunha Paes de Mondonça, Leão Veliozo, 
Dantas, João Aifredo, Cunha e Figueiredo, Luiz 
Carlos, Teixeira Junior e Vieira da Silva. 

Finda a hora, o Sr. Presidente deu para a ordem 
do dia !k: 

1.' parte (até ás 2 1/2 horas). 

2.' discussão do art. 7.' do projecto de lei do 
orçamento de 1879-1880, relativo ás despesas do 
ministerio da agricultura, cominercio e obras 
publicas. 

2.' parte (ás 2 1/2 horas ou antas). 

As outras materias já designadas, a saber 
2.' discussão das proposições da camara dos 

Srs. deputados, do corrente afino: 
N. 225, autorizando o governo a firmar defini-

tivamente o contrato de 10 de Outubro de 1876, 
para limpeza e irrigação da cidade. 

N. 186, approvando o contrato celebrado pelo 
governo, para a navegação a vapor no rio Ama-
zonas e outros. 

2.' discussão do parecer, cuja urgencia foi vo-
tada, sobre a pretenção de Morris N. Kohn. 

2.' dita da proposição n. 152, determinando que 
os exames de preparatorios feitos no Lyceu da 
Bahia sejam aceitos para a matricula nos cursos 
superiores do Imperio. 

ALGUNS Sus. SENADORES: —Da Intendencia. 
O Sai. MAIIQURZ Do HERVAL (ministro da guerra): 

r 

	

	 —...e entoresolveu fazer algumas economias com 
a suppress5o de certos empregados do Arsenal e 
Intendeocia. 

Eu que sempre achei de mais tanta gente no 
Arsenal em tempo de paz, no puz duvida; isto 

- no podia ofender os representantes do paiz na 
outra camara, era conveniente reduzir, aceitei 
as reducç5es que a nobre com misso propôz. 

Pedi, porém, que se destinasse a importancia 
dessas reducçes para se levantar um quartel que, 
havia 15 dias, começava a querer desabar em 
cima dos soldados. 

O Se. LEITZO o.k CUNHA: —E' exacto; e demos 
a V. Ex. mais 80:000000. 

O Sai. MARQUEZ DO HERVAL (ministro da guerra): 
—E tal era a urgencia, que já mandei fazer a 
obra. 

Por consequencia,reconhecendo que meus coile-
gas nesta casa me têm tolerado com paciencia. 

VOZES : — Têm feito justiça. 
O Sai. MARQUEZ DO HERVAL (ministro da guerra): —. . . e que a camara dos Srs. deputados me tem 

tratado com uma consideração extraordinaria,nào 
tenho medo de que se zanguem comigo. (Muito 
bem! Muito bem!) 

O Sai. LEIrXo DA CUNHA: - V. Ex. obteve tudo 
quanto desejou no orçamento do seu ministerio. 
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2. dita do projecto do Senado, do corrente au- do corrente anuo, u. 202, mandando que as dis-
no, letra II, declarando que o favor concedido posições do decreto u. 136 de 15 de Julho de 
pela lei de 22 de Junho de 1866 é extensivo ás 1866 se façam extensivas aos demais empregados 
filhas dos officiaes do exercito e da armada, faile- da eamara municipal. 
cidos antes da promulgação da mesma lei. 	 jU dita do projecto do Senado, letra J. decla- 

1 . dita do projecto do Senado, letra 1, declaran- rendo que silo extensivas ás pessoas a quem pelas 
do que as penses concedidas aos servidores do leis em vigor compete o montepio dos otileines a 
Estado, por serviços relevantes, no se suspendem, armada, as disposições do decreto e. 619 de 8 de  
quaesquer que sejam os cargos que eccupem. 	Setembro de 187L 

dita da proposição da eamara dos deputados, 	Levantou-se a sessilo ás 3 horas tIa tarde. 

r 

1 

FIM 1)0 QUARTO VOLUME. 





SESSÃO E1 4 DE AGOSTO DE 1879v 

ORÇAMENTO DA JUSTICA 

O Sr. Lafayette (ministro da justiça):—
Sr. presidente, o discurso proferido sexta-feira 
pelo honrado senador pela provincia do Rio 
Grande do Norte produziu no meu animo sorpreza 
dolorosa. 

Os honrados senadores que o precederam nesta 
tribuna haviam chido ao debate um tom alto e 
digno: combateram, é certo, os actos do ministro 
da justiça com i alor e energia, mas trataram a 
pessoa do ministro com agueila urbanidade que, 
na phrase da im escriptor, é a delicadeza dos 
grandes espi ri Los. 	 - 

Nem ffa-a licito esperar outro teor de proce-, 
dimeuto de homens to eminentes.Os talentos 
superiores vivem da vida das idéas, elevam os 
assumptos de que se oceupam, tomam Sempre as 
questões pelo seu lado grande e -não vêem, no 
enxergam o lado pequeno que é de ordinario o 
entretenimento dos espíritos curtos e apoucados. 

Sr. presidente, o nobre senador do Rio Grande 
do Norte procurou dar ao debate uma nova phase. 
Tomou S. Ex. para thema da primeira parte do 
seu discurso a pessoa cio ministro da justiça. 

O Se. DIOGO VELHO:— No apoiado, as opiniões. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: - S. Ex. figurou 

diante do ministro dajustiça bypotheses de di-
gnidade ou de indignidade pessoal ; e chegou 
mesmo a dizer que o ministro era habil na ina-

ic atura o que ror via de magicaluras faiscava a 
inteiligencia das leis. 

Os deveres de minha çosiço nesta casa e as 
restricções que dia me impõe me inhibem de 
acompanhar o nobre senador no terreno para 
onde arrastou a discussão. Si m'o permittisse o 
decoro e si eu podesse usar nesta tribuna da 

i 

mesma liberdade que tem o nobre senador e de 
que S. Ex. no fez um uso legitimo, tambem 
poderia oppôr hypothese á hypothese e lem-
brar-lhe-ia que lia magicos mais tiabeis do que 
o ministro da justiça, magicos que sabem fazer 
prodigio que confundiria o proprio Aladino, sem 
embargo da sua maravilhosa alampada. 

O Sn. Dioco VELHO: - Quando se dirigir a 
mim seja claro, seja franco, porque repilio qual-
quer insinuação. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA:—Mas, senhores, res-
peito este recinto e por uniea resposta ao honrado 
senador limitar-me-hei a repetir-lhe este hemi-
stichio do poeta Aulo Persio 

PuI!r, sacer cst locus, extra. 

Na segunda parI do seu discursa o nobre se-
nador denunciou a perpetração de crimes graves 
na provincia da Parahyba e na vizinha do Rio 
Grande do Norte; corninemorou lambem irregu-
laridades e abusos que disse haverem sido com-
inettidos por autoridades policies. Dir-lhe-hei 
que o governo tem conhecimento de alguns dos 
factos a quo atiutilu o que já empregou, coa-
tinúa a empregar e ha de empregar os meios que 
cabem na sua compelencia para que os autores 
desses crimes sejam severamente punidos e para 
que no se reproduzam. 

O nobre senador fez em seguida um elenco 
das graves questões que têm sido trezidas a este 
debate. 

Não discutiu porém nenhuma dessas questões, 
ou, em vez de discutit - as,juigou-as, limitando-se 
a dar sua opinião; não trouxe por consequencia 
nova luz ao debate, e pois, voltar ainda á dis- 
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cussão dessas questões, seria consumir tempo 
precioso ao Senado e fatigar sua attençiio com 
repetições estereis. 

E' certo que, no final do seu discurso, S. Ex. 
aliudiu a uma questão que ainda não foi venti-
lada: a do saber si o poder legislativo pôde re-
vogar decretos do poder executivo. 

Tambem não a discutiu o nobre senador. E' 
uma questão grave, que interessa os principies 
fundaiiientees do direito publico universal e do 
direito constitucional. 

O honrad senador, sem talvez suspeitar as dif-
liculdades que essa questão oferece, quiz resol-
vel-a com uni_a distineção superficial e ilnpre-
stayel. 

Annuncia-se-mo flue O nobrO senador por 
;uyaz, meu antigo e rabio mostre, pretende dis-
cutil-a. Si o iliustre senador tomar n palavra e 
ocdupar-sê delia , naturalmente o fará com a 
lvação de vistas e caiu a superioridade de seu 

reconhecido talento. Si tal acontecer, terei a 
honra de tomar então parte no debate... 

O SR. SILVEIRA DA MorTA: - Não fazia tenção 
de failar, mas V. Ex. quer... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA : - Si V. Ex. failar, 
terei muito prazer e muita honra em acompa-
nhai-o na dieussão. 

O Sn. SILVEIRA DA !fOTTA: - Não fazia tenção, 
mas á vista de tanta honra não ha remedio. 

O SR. MINITilO DA JTIÇA - Passo agora, Sr. 
presidente, a responder ao discurso do honrado 
senador pelo Ceara. 

Occupou-se S. Ex. longamente do deploravel 
acontecimento de 6 de Outubro do anuo passado, 
occorrido na sua provincia. Nos extensos des-
envolvimentos da sua exposição o honrado sena-
dor teve por intuitos principaes fazer a apologia 
do major Ignacio José Corrêa, figura proeminente 
naquehle acontecimento, e lançar sobre o governo 
a responsabilidade de taes feitos. 

Devo dizei-o : o honrado senador deixou-se 
dominar pelo optimismo diD seu espirito ; para 
S. Ex. Ignacio José Corrêa é um heróe... 

O Sn. JÂGUAIUDE : - E' apenas uma victima 
jámais disse que fosse heróe. 

O Sn. MINISTRO DA JUSTIÇA: - O nobre senador 
procurôu até cornparal-o aos varões mais ilius-
tres da antiguidade. No emianto, senhores, a 
verdade é que Ignacio José Corrêa tem sido sem-
pre uni perturbador da ordem... 

O Sai. JAGUARIBE —Nãd apoiado. 
O Sn, MINISTRO DA JUSTIÇA:-..: e posso hoje 

dizer desta tribuna que é utu  criminoso. 
O honrado senador declarou em discurso, pre-

ferido ha tempos nesta tribuna a respeito destes 
factos, que considerava como homens dignos de 
toda a fé o vigario da freguezia da Viçosa, o 
tenente-coronel Vicente de Magalhães Espirito-
Santo... 

OSa. LEÃO VELLOZO:— Apoiado. 
O Sai. MINISTRO DA JUSTIÇA : - ... e o juiz do 

direito da comarca. 
Pois bem: eu vou lér ao Senado um offlcio do 

presidente da provincie, em resposta ás argui-
çes que lhe fizera o major Corra, o o nobre  

senador verá que o presidente da provincia fun-
damenta um grande numero de suas afllrniativas 
nos depoimentos desses cidadãos. 

O offlcio é longo, mas o facto é grave e carece 
ser esclarecido. Peço, pois, permissão ao Senado 
para lêr esse offlcio: é uma resposta ás arguições 
que o major Corrêa fizera ao presidente do 
Ceará. O nobre senador hontem aliudiu a essas 
arguições, foram chias feitas em uni requeri-
mento, apresentado a Sua Magestade o Imperador 
e remettid'o ao presidente para informar (lé). 

Senhores, deste documento resulta que o ma-
jor Corrêa é um perturbador da ordem publica, 
e homem avezado a comrnctter dotictos. O mesmo 
documento dá noticia, de que cIte se acha pro-
nunciado no art. 193 do codigo criminal. A pro-
nuncia foi sustentada pelo juiz de direito, con-
servador, insuspeito ao nobre senador. 

Como se deprehende da ultima parte cio offlcio 
do presidente da provincia, O negocio já entrou 
na sua phase judiciaria. Póile o nobre senador 
ficar certo do que o governo ha de acompanhar o 
processo com a mais viva attcnçiio o lia de tomar 
as providencias que cabem nos suas faculdades 
para que os réos sejam severamente punidos. 

Senhores, o nobre senador pelo Ceará se ocen-
pou tambem de uma parte' da questão relativa ao 
conflicto que se dera entre o presidentcda pro-
vinda e a Relação do Ceará. 

Entende S. Ex. que o presidente da provincia 
não tinha conipetencia para mandar proceder 
nova eleição, cm presença do acórdão fto tribunal 
superior, embora proferido fóra do prazo legal. 

Acrescentou o nobre senador que o acto do 
presidente não era sinão uma declaração de 
nuilidado desse acórdão. 

Não tem o nobre senador razão. 

Trata-se do uma questão de direito eleitoral. 
O direito eleitoral, na moderna encyclopedia ju. 
ridica, pertence ao que os publicistas chamam di-
reito publico organico ; é portanto assumplo es-
tranho ao poder judicial. As questões eleitoroes 
não entram por sua natureza nas attribuições do 
poder judicial; já tire occasião de dornonstial-o 
nesta casa. 

A conietencia do poder judicial para conhecer 
de materia eleitoral carece de ser creada por lei 
expressa. 

Na lei eleitoral não descubro disposição alguma 
que désse ao poder judicial a faculdade de conhe-
cer do facto cm questão, isto é, si os acórdãos 
sobre recursos foram ou não proferidos dentro do 
prazo de 30 dias. O nobre senador lembrou que 
o proprio tribunal que profere o acórdão podia 
conhecer daquehie ponto por via de embargos. 

O Sn. JAGUAnIBE:—Eu não faltei cm embargos. 
O Sai. MINISTRO DA JUSTIÇA:—A lei não pci-

mitte um tal recurso ; ao contrario, as suas dis-
posições claramente o excluem. E si os embargos 
fossem desprezados, subsistia sempre a diffleul-
dade. 

Si a faculdade de conhecer e julgar do facto 
niludido não pertence ás Relações, a que outro 
tribunal quereria o nobre senador attribuih-a ? 

Ao Supremo Tribunal? Nem o diz a lei, como 
fôra necessario, nem o caso é de revista. A com-
petencia, pois, a este respeito não póde per-
tencer sinão ao poder administrativo. 
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O SR. JAGUARUIE: - Recorressem ao juiz de 
direito para dar execução é sua sentença. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA:— Não é O juiz de 
direito quem executa a sentença, é o presidente 
da província. A lei é expressa. 

No caso sujeito tratava-se, não da nultidade do 
acórdão, mas cia execução da sentença subsis-
tente. Havia, é certo, o acórdão da Relação, re-
formando a deciso do juiz de direito, mas esse 
acórdão f?ra dado depois do prazo, por conse-
quencia.era insubsistente. Podia o presidente da 
provincia executar um acórdão que pela letra da 
lei era insubsistente? Não. O que fez o presi-
dente? Executou a decisão judiciaria que, se-
gundo a loira da lei, se deve ter por firme e 
valiosa. 

Mas disse o nobre senador : Isso imporia o 
mesmo que annuUar o presidente o acordão. ' 
Ha equivoco da parte de S. Ex. 

O presidente da provincia não entrou na inda-
gação das nullidadcs que o acórdão por ven-
tura encerrasse, nem procurou verificar si 
tinham sido violadas as fórmas do processo, não 
discutiu tambcrii o merecimento do julgado, isto 
é, si o acórdão era justo ou injusto; o presi-
dente da província, executor pela lei, limitou-se 
a examinar si o acórdão continha uma con-
dição exirinseca, isto é, si tinha sido proferido 
dentro do prazo marcado pela lei ; á vista do termo 
da entrada o da data do mesmo acórdão, con-
vencendo-se do que efleetivainente a decisão fôra 
proferida fóra daqueile prazo, executou a seu-
tença que a lei manda haver por firme e va-
liosa. 

A competencia do preidento da provindo é 
simplesmente a competencia de executor; mas, 
senhores, o executor tem o direito de conhecer,  
si a sentença que se apresenta para a execução 
tem as formalidades externas legaes, as condi-
çães extrinsecas. 

Supponha o nobre senador que se apresenta ao 
juiz do cível unia sentença de partilha dada por 
tribunal estrangeiro com o exequatur, e outra 
sentença de partilha sobre a mesma herança pro-
ferida por um juiz brazileiro: qual o juiz com-
petente para conhecer qual dessas sentenças 
deve ser executada? Sem duvida o juiz da exe-
cução. 

Pois bem : o presidente de província se acha 
coliocado coa identica posição: é o executor da 
sentença do poder judiciario; havia duas senten-
ça, uma da primeira instancia e outra da segun-
da,mas a da segunda notoriamente não podia ser 
executada; o presidente executou a sentença da 
primeira instancia. 

Não tem, portanto, o nobre senador razão de 
dizer que o presidente da provincia annullou 
o acórdão da Relação, como ainda a eleição, 
usurpando desl'arte a attribuição que a lei con-
fere ao poder judiciario. Não foi o presidente da 
provincia quem annullou a eleição; foi o Juiz de 
direito da capital, e, si sua decisãoprevaleceu, 
não obstante decisão em contrario da Relação, 
foi isto devido á circumstancia notada. 

O SR. Cauz MACHADO : - O presidente fez-se 
juiz da legalidade do acórdão. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: —O presidente da 
provindo não entrou na indagação da validade 
ou nuilidado do acórdão; limitou-se a deixar de  

cumpril-o, porque lhe faliecia notoriamento urna 
condição extrinseca necessaria para a execução. 

O Sn. Cnuz MACHADO: - Logo foi juiz da legali-
dade. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: - Ser juiz da nuili-
dade é cousa diversa. O presidente não exai-
nou a ntillidade ou justiça do acórdão; estudou 
apenas a questão na phase da execução. O acórdão 
em presença da lei era inexequivel. 

O SR. JAGUAIUBE : - O juiz de direito não foi. 
ouvido mais. 

O Se. MINISTRO DA JUSTIÇA: —O juiz dg direito 
proferiu a decisão, e nada Inaig4inha o fazer 
esgotou, como se diz em direito, a sua 	ni-• 
petencia. 

O Se. JAGuAnran :— A comera municipal entrou' 
em exercício funccionou durante anuo e meio. 

O Sn. MINISTRO DA JUSTIÇA - Agradeço ao 
nobre senador o lembrar-mo essa peito do seu 
discurso. Confesso o facto: a eamara municipal 
funccionou por anno e meio. Mas este facto não 
resolve a questão. A eleição era nuno, os eleitos 
portanto, diante da lei, não eram vereadores. 
Pergunto a S. Ex : adquirem-se os cargos pu-
blicos pnr preseripção? Um notario illegaimente 
nomeado póje exercer vinte, trinta annos as suas 
funcções. No dia em que se verifica a nullidade 
da nomeação o offlcio lhe é tirado. 

O SR. Cnuz MACHADO: - Error communis jus 
facit. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA:— Isto é outra rela-
ção da questão; quer dizer o seguinte: que os 
,iietos praticados porçsse tabellião que tinha ti-
tulo nulio ignorado do publico são vélidos; mas 
não quer dizer que, descoberta a nullidade, o ia-
bellião continue a exercer o officio. 

O Sn. Cnuz MACHADO:— Mas os actos são váli-
dos, foram recebidos bona fide. 

O Sn. MINISTRO DA JUSTIÇA:—O tempo não co-
bre as nullidades que occorrein no provimento 
dos cargos publicos. Repito: os cargos piiblicos 
não se adquirem por prescripçilo; o nobre senador 
conhece este principio e não pôde contestai-o. 

O Sn. JUNQUEIRA :—Mas as sentenças publicam-
se por portaria da presideucia. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA : —V. Ex. não está 
bem informado. 

O Sn. JoÃo ALFREDO : —Não tem informação das 
fontes por onde V. Ex. se informa. 

O Sn. MINISTRO DA JUSTIÇA: —Oceupar-nie-hei 
agora da parte do discurso do nobre senador, que 
chamarei a parte luterana. Sou a isto obrigado, 
porque S. Ex. ligou essa parte a censuras que 
me dirigiu. 

Annunciou-nos o nobre senador que vinho ex-
plicar a justeza,com que se denominara Odysséa um 
dos discursos que proferi nesta casa. 

Trazendo ao Senado suas reminiscencias de 
professor emerito de rhetorica e potica, deu-mo 
S. Ex. no simile, que imaginara, um papel que 
não me ofendeu o amor ilroprio: disse que eu 
era  Ulysses desta Odysséa. 

Homero qualifica sempre a Ulysses desop1ronés-
tatos anthrôpon, isto é, o prudente dos homens. 

0 Sr.. JoZo ALFREDO:—Astuto... 
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O Se. MINISTRO DA JUSTIÇA : - Não tenho, pois, 
motivo de queixa, sinão razão para ficar com meu 
amor proprio satisfeito. 

Fez o nobre senador aliusão a uma nova Ilhaca. 
Pareceu-me que S. Ex. tomava para si o papel 
de Mentor. Perguntar-lhe-hei, pois, si a nova 
Jthca está muito distante, si lã encontrarei algum 
fiel Eum, que me ajude a desembarcar na escar-
pada ilha... 

O Se. JAGU.&IUBE : - A provincia de Minas i 
que lhe póde responder. 

O Se. .UNISTRO DA JUSTIÇA:— Tambem desejaria 
saber em que paíz vago neste momento: si estou 
no :paiz  dos Pheacios ou si na região dos Ci-
e101)es ou, antes, si estou prisioneiro na terra 
do Circe.... Direi ao nobre senador que por 
cortas signaes, por uns sons estranhos, quasi 
que chego a convencer-me de que effectivamonie 
lT4scanço no palacio de Circo.... mas o nobre 
senador, que se fez o Mentor do novo Ulvsses, 
foi-o dirá. 

M Se. JAGUÀIUBE:— Creio que navega com venta 
0111 p?ipa. 

O Se. MirusTeo DA iusvmç : - O nobre senadõr 
qualificou o segundo ou terceiro discurso que 
preferi nesta casa de Balhrochomyomachia. E' um 
poema heroe-comieo que o nobre senador com al-
guns criticos attribue a Homero, e que tom por 
assunipto uma guerra entre as rãs e os ratos. O 
nobre senador descobriu naquelle poema uma 
imagem da nossa guarda nacional; e, desenvol-
vendo o seu pensamento, disse-nos que os antigos 
ofllciaes dessa guarda constituem os batalhões da 
rãs e os novos ofilcices os dos ratos! A guarda na-
cional tio Imnperio, que soube sustentar lieroica-
mente nos campos do Paraguay a honra e os brios 
da patria, essa guarda nacional, para a qual o in-
victo general, o Sr. Marquez do Herval, não tom 
simião palavras de enthusuasmo o admiração, que 
agradeça ao nobre senador o ridiculo em que pre-
tendeu onvolvel-a. 

O Se. JAcuÂJum;— Que agradeça ao nobre mi-
nistro o destino que lhe dó. 

O Se. MINISTRO DA JUSTIÇA :—Sr. presidente, o 
nobre senador procurou ornar o seu discurso com 
duas citações de ecripto:-es de grande nomeada. 
Estou convencido de que S. Ex. leu por edições 
incorrectas, por edições que soifreram interpo-
lações. Attrmbuiu a Duvergier do Houranne o 
seguinte pensamento 	Si um musulmano se 
fizesse eatholieo, não havia razão para suspita 
mas si esse musulmano quizesse ser papa, era 
preciso desconfiar da sua sinceridade. » A se-
gunda parte do periodo está viciada: Hauranne 
não disse o que se lhe attribue. O seu penamento 

este : « Si uni musulmano se fizesse catholico, 
nG havia razão para suspeita; mas si esse mu-
sulmano se fizesse papa, os cardeaes o envene-
nariam. 

Na citação das palavras de Mine. de Staei 
cahiu o nobre senador em erro ainda mais 

desastrado. Segundo essas palavras a iliustre 
escriptora qualilicara de impudente o procedi-
mento de francezes pertencentes a um certo 
partido. 

O Se. J*GuAIuB: -Nada menos do que os 
terroristas. 

O Se. MINISTRO DA JUSTIÇA: —Protesto contra a 
citação de S. Ex. Na sua ediçãoesta palavra-
impudente—fui interpolada por algum  editor ini-
migo da filha e Neker. Mmc. de Slaei era uma 
mulher e mulher de genio ; tinha todas as deli-
cadezas do sou sexo : Mmc. de Staël não escreveu, 
no podia escrever uma palavra semelhante, 
uma verdadeira grosseria. Sabe o nobre senador 
que as grosserias repugnam aos espiritos ele-
vados, ás almas de una tenipei-a, cimo era a de 
Mine. deStaël. 

O Se. JoXo ALFREDO:—Elia não diria que um 
partido está gangrenado. 

O Se. MINISTRO DA JusTIç. :— O nobre senador 
foi victirna da fraude de algum editor infiel ou 
de algum escriptor do primeiro imperio, que por 
inimizade attrtbuisso a Mn:e. de Stadi urna palavra 
que dIa não podra ter escripto. 

O Se. JAou4ivas:— Olhe que as palavras de 
Mmc. de .Stadl eram aplicadas aos terroristas 
acha V. Ex. que era muito forte chamam de imn-
pudentes aos terroristas? 

O Se. MINISTRO DA JUSTIÇA:—O nobre senador 
terminou o seu, discurso lendo-nos um escriplo 
a respeito do general Lafayetle. Direi a S. Ex. 
que foi infeliz na escolha. O escripto que leu-nos 
é naturalmente tirado de exercicios de composição 
de algum escriptor principiante , chato , sem 
elegaucia e profundamente ignorante da historia 
de França. 

Si o nobre senador queria fecham- o sou dis-
curso corri os traços do iliustre general, porque 
não nos leu de preferencia as palavras inspiradas 
do maior historiador dos tempos modernos, do 
filho da raça latina, do razão mais Incida neste 
seculo? Nessas paginas o nobre senador teria de 
admirar o accento (te respeito e estima Come que 
o historiador do Consulado e do Irnperio falia do 
homem illnstre que pela grandeza de sua alma, 
lada integridade de caracter e por una patriotismo 
puro eelevado, que nunci desmaiou, soube hon-
rar a França: -tinha defeitos, mas oram os defei-
tos das suas qualidades. A bondade do seu grande 
coração seus inimigos a transfiguravam enu frou-
xidão do caracter. Mas a energia de vontade e 
decisão de espirito, o general as deixou escriptas 
nos campos de batalha da Ameica do Norte e no 
solo da propria França. O que efle tinha em grão 
eminente era urna profunda commiseração das 
miserias, das fraquezas e das desgraças huma-
nas. 

Tenho concluido. 

(Muito bem; muito bem.) 
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SESSÃO E1 6 DE AGOSTO 1W 1879. — — — — 
O Si. Lafayetto (ministro d4 jus14a1 

Sr. presidente, levanto-me para responder ao 
curso proferido pelo honrado senador pela pro-
vincia de Minas Geraes. 

Dous foram os pontos capitaes de que se OCCUpOU 
o honrado senador no seu discurso : a reorg;ini-
zação da guarda nacional e a suppressão e divisão 
de comarcas. 

Entende o nobre senador, 1.', que o governo na 
reorganização da guarda nacional não,  podia au-
mentar o numero de commandos superiores; 
Lo, que estava obrigado a nomear para os novos 
carpes os offlciaes que exerciam po3tos iguaes na 
antiga organização. 	 - 

Para sustentar a primeira these, o nobre senador 
pediu argumento ao motivo da lei que reorganizou 
a guarda nacional (lei de 3 de Setembro de 1873). 
Asseverou S. Ex. que um dos intuitos capitaes da 
dita lei fôra reduzir o numero dos corpos e o nu-
mero dos ofliciaes e que este pensamento ora uma 
consequencia logica do motivo, da razão dessa 
lei. 

Senhores, vós sabeis que a lei de (Ode Setembro 
de 1850 deu ã guarda nacional uma organização 
que fez detla uma perfeita machina eleitoral. Si 
tal fosse a intenção directa e confessada do legis-
lador, não lhe teria dado organização diversa. 

A guarda nacional, segundo a lei de 1850, esta-
va obrigada a tres ordens de srviços: ao serviço 
urdinario dentro do municipio, isto é, ao serviço 
de guarnição e rondas, de guardas de honra ; ao 
serviço de destacamentos dentro ou fóra do mtt-
nicipio, para manter a tranquillidade publica e a 
segurança individual, auxiliando a pLdicia ; e ao 
serviço de eompnliias ou corpos destacados para 
auxiliar o exercito, isto é, serviços de defesa das 
fronteiras, para repeilir a invasão de estrangei-
ros, e para a hypotheso de perturbação da ordem 
publica cm qualquer parte do Imperio. 

As duas ordens de serviços enumerados em pri-
meiro lagar forneciam fácil pretexto para se con-
verter a lei em instrumento eleitoral. Era muito 
facil pretextar nas proximidades de eleições as 
necessidades concernentes a estes serviços e cha-
mar olficiaes e guardas nacionaes a serviço, ve-
ial-os com IrabaThos e impór-lhes penas discipli-
nares. 

Os abusos a que me estou referindo tomaram 
proporções teus, quede todas as partes do Imperio 
se levantaram energicus clamores, queixas amar-
gas, que echoaram na imprensa e na tribuna 
formou-se a opinião, e uma reforma radical da lei 
de 19 de Setembro de 1850 tornou-se uma necessi-
dade reconhecida. 

Para dar satisfação a essas vivas reclamações 
fez-se a lei de 13 de Setembro de 1873. 

A nova lei levou o rernedio ao mal em sua 
cansa. Com  elTeilo dIa 3tabelcceu clara o posi-
tivamente que a guarda nacional só poderia ser 
chamada a serviço nos casos de guerra estran-
geire, rebellião, sedição ou insurreição. 

São factos graves que diflicilmente occorremn, e 
por consequencia não podem forneceraci1 pre- 
texto para vexame e perseguiçõs, como os casos de 
serviço de guarnições o de polieia da antiga 
lei. 

Bastavam estes prescripõs pira inutiliser o 
terrivel instrumento de compressão eleitoral. 

Mas a lei não se limitou só a isso: estabeleceu 
ainda que só haveria urna revista de instrucço e 
mostra uru cada anno, a qual nunca poderia rea-
lizar-se siiião doas muezes antes ou depois do 
qualquer eleição. 

Tal é a mente, o tnotívo, a razão capital da nova 
lei da guarda nacional. Mas entre essa lazão e a 
thcse que o nobre senador sustenta, eu não des-
cubro laço logico. Reorganizada a guarda na-
cional segundo a nova lei, dia deixa de ser um 
instrumento eleitoral. O mal não estava no nu-
mero dos com mandos superiores e dos corpos de 
que cites se coumpoem, mas na sujeição dos guardas 
e dqs offlciacs a serviços de destacamento e de po-
licia. 

Nem o numero dos commnandos e dos corpos 
depende do arbítrio do governo. A nova lei 
ordenou uma qualificação geral dos guardas na-
cionees e prescreveu que os de cada provincia 
seriam distribuidos em corpos e commandos supe-
rioras, segundo os typas, isto é, segundo os qua-
dros por dia estabelecidos. 

E', pais, evidnLe que os enmmandos superiores 
e os corpos serão tanto -mais numerosos, quanto 
mais numerosos forem os guardas naciunees quali-
ficados. 

O nobre senador fez especial aj)plicação da sua 
censura à provincia de Minas. 

Disse-nos clie que quando se organizou a guarda 
nacional em 1850, na provincia de Minas só se 
crearam 30 coinmandos superiores e que no reor-
ganização, que o governo acaba de consummar, 
fizeram-se 50 comnmnandos superiores. 

Senhores, em 1850 a província de Minas tinha 
cerca de 14 ou 15 comarcas e contava uma popu-
lação que então se orçava por 900 mil a um mi-
lhão de habitantes. Hoje, segundo a ultima esta-
Listica, aquella provincia contém 2 milhões e 300 
mil habitantes, distribuídos Por 53 comarcas ; é 
manifesto pois que nas ultimas qualificações se 
devia apurar, corno effectivamnonto se apurou, uru 
numero muito maior de guardas nacionaes do que 

1 em 1850. 

O Se. RmnEmno Dx Luz: - Referi-me a 187 em 
que tinha 37 commandos superiores. 

O SR. MmNrsTno DA JmJsT1ç 	Esses commandos 
eram sem duvida os mesmos que furam creados 
em 1850, pois que posteriormente alienas  houve 
a creaào de mais dons ou Ires. 

O Sim. Rmniuno n& Luz:—V. Ex. está enganado; 
em 1850 só liufla 111 ou 16 ~mandos superiores. 
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O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA:— A nova lei esta-
belece que cada cominando superior tenha pelo 
'menos a circumscripçiio de uma comarca. A pro-
*vincla, corno já disse, tem 53 comarcas: organi-
zaram-se 50 commandos superiores. Com  ex-
ce8ção de poucas, cada urna das comarcas pos-
suia o numero de guardas suificientes para a for-
maçilo do um cominando superior. Os guardas na-
cionaes apurados na provincia toda foram distri-
buidos segundo os quadros prefixados pela lei: da 
execução deste processo, de uma exactidão mathe-
matica, resuItou a creação de 50 commandos su-
periore. 

Fez o nobre senador um estudo da lei antiga da .  
1 
 guarda nacional e da nova lei, e desse estudo li-
vou o coroilario de que o governo não podia no-
mear para os novos corpos, salvo os casos de vaga, 
sifão otflciaes que ocdupavam iguaes postos na 
antiga gu arda nacional. A antiga lei aio podia 
dar a S. Ex. os resultados a que pretendeu chegar, 
porque essa lei está derogada nas disposições in-
conciliaveis com as da nova. 

S. Ex. não ROS demonstrou que a sua theso 
assentasse, quer no systems, quer em disposição 
expressa da nova lei. 

Senhores, subrnetti esta lei á um exame aprofun-
dado e imparcial; não tinha outro interesse si-
não o de descobrir o seu verdadeiro pensamento 
e do dar-lhe execução leal. Confesso ao Senado 
que cheguei a conclusões contrarias ás do hon-
rado senador. 

Vou expôr os elementos da minha convicção. 
Reduzirei mesmo os princípios capitães da ques-

tão ás suas idéas mais rudimentaes : o que é 
sempre o melhor methodo de resolver as questões 
de direito. 

A lei deu á guarda nacional uma organização 
radicalmente nova... 

O Su. DANTAS:— Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA:—.-.. determinou uma 

nova qualificarão em todo o Imperio e prescreveu 
que os guardas nacionaes apurados fossem em 
cada provincia distribuidos por novos corpos e novos 
commandos superiores, segundo os quadros mar-
cado. D'ahi a consequencia logica, inevitavel que 
reorganizada a guarda nacional, segundo os typos 
da lei, ficavam ipso facto extiuctos e dissolvidos os 
antigos commandos superiores e os respectivos 
corpos. 

Extinetos os antigos commandos superiores e 
os corpos, de que eonstavarn,é fõra de duvida que 
os offlciaes, que nelles serviam, perderam o com-
mando. 

O SR. JUNQUEIRA:— Não apoiado. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA :— Não perderam a 

vitaliciedade do seus postos, porque essa vitalicie-
dade lhes estava garantida pela lei, e como di-
reito adquirido não podia ser derogado por lei 
posterior. 

Coliocada a questão neste terreno, como os otli-
ciaes da antiga guarda nacional poderiam ser em-
pregados nos novos corpos? Só por meio de novas 
nomeações. 

Eu darei ao nobre senador um exemplo. Havia 
um commando superior, o de Queluz e Bomflm, 
em Minas, comprehendendo duas comarcas. Na 
reorganização, crearam-se dous cominandos, o 
da cornrca de Queluz ao da de Bomfirn hoje de-
nominado de Entre-Rios. De qual desses dons  

commandos superiores seria com mandante o an-
tigo commandante... 

O SR. JLJNQUEIRA :— Do logar de sua residencia. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA:— Havia necessidade 

de uma nomeação nova. 
Eu pergunto agora aos nobres senadores : em 

que artigo da lei se acha a disposição que garante 
aos antigos offlciaes os postos na nova organi-
zaçao? 

O Sn. JUNQUEIRA :—Leia o regulamento. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA :— Na lei não a des-

cubro e regulamentos não podem errar direitos. 
Depois, discutirei o regulamento; agora o que 
digo é que não acho na lei disposições... 

O Sn. JUNQURUSA :—Acha. 
O Sn. MINISTRO DA JUSTIÇA: -E U  já disso aos 

nobres senadores que não podem invocar o prin-
cipio da vitaliciedade, porque o principio da vi-
taliciedade do posto não dá o comutando. 

A propria lei de 1850 estabelecia casos em que o 
offleial conservava o tosto mas não o cominando, 
como na hypothese da reforma, da aggregação, da 
suspensão por tempo indefinido. 

O Sn. RIBEIRO DA Luz dá um aparte. 
G Sn. MINISTRO DA JUSTIÇA :-0 nobre senador 

argumentou com a lei de 1850, mas essa lei não 
podia impõr limites ao poder legislativo, isto é, 
a lei de 4850 é uma lei ordinaria e como tal não 
podia obstar que o poder legislativo désse á 
guarda nacional a organização que lhe parecesse 
mais justa e conveniente. 

O Sn. CRUZ MAcn.no : - Não ha nova guarda 
nacional. 

Ha outros apartes. ) 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA : - Trata-se de pos-

tos; mas, senhores, os postos são considerados 
como empregos publicos e constituidos tão sómente 
por utilidade publica. Como pois conferir a par-
ticulares o por mero interesse pessoal direito abso-
luto á empregos ? Só por excepção ás regras funda-
mentaes do nosso systerna politico; mas as de-
rogações de principies daquelia ordem carecem 
ser expressas. 

Ainda mais, senhores: a interpretação que que-
reis dar í lei vai cifender a um principio impor-
tante de governo, que é o principio da confiança. 
A obrigação de nomear os antigos officiaos, impo-
ria ao governo nomes que podiam não merecer a 
sua confiança. Nisto iria mais uma infracção a 
outro principio fundamental. 

O Sn. RIBEIRO DA LUZ :—Si não mereciam con-
fiança, devia suspende[-os. Era o recurso da lei. 

O Sn. MINISTRO DA JUSTIÇA :—Estou argumen-
tando com o systems da lei; invoco em meu 
apoio prineipios da maior importaReis : não torço 
phrases, não oinprégo subtilezas. A argumenta-
ção que acabo de expôr só poderia ser vencida por 
disposições expressas e terminantes. 

Mas, per rito: onde estão essas disposições ? gu 
Eu não as leio na lei. Tem-se invocado a lei do 
1850, citou-se mesmo o artigo em que ella define 
os modos da perda dos commandos. 

Mas não vedes que é um erro invocar uma lei. 
anterior para corrigir lei posterior. 

A nova lei, sem embargo da lei de 1850, podia 
crear uma nova ordem de cousas, e tirar os com-
mandos aos antigos offlciaes, como fez, desde que 
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determinou a oxtincção dos antigos e a formação 
dos novos corpos. 

O nobre senador falia-nos no regulamento. 
O SR. JUNQUEIRA:— A lei não creou nova insti-

tuição, reorganizou. 
O Sn. MINISTRO DA JUSTIÇA : - O nobre senador 

faltou-nos no regulamento.Eu direi em primeiro 
Jogar, como já tive occasião de declarar nesta casa, 
que os regulamentos não podem crear direitos; 
os regulamentos são dados tão sórnente para a boa 
execução das leis, são medidas secundarias des-
tinadas a facilitar a execução dos princípios que 
se contém nas leis; regulamentos, pois, não 
Podem conferir direitos que não estão iras leis. 

O SR. SILVEIRA DA Morv :—Isto é verdade. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA : - O nobre senador 

pela Bahia faltou-nos no art. 20 do regulamento. 
Eu já respondi que o art, 20 é um artigo confuso... 

O Sn. JuriuEInA : - Clarissimo, 
O Sn. MINISTRO DA JUSTIÇA: - ... é um artigo 

que confunde quadro da guarda nacional com o 
seu effectivo; é uni artigo que, litteralmente exe-
cutado, corrigiria, por assim dizer, o texto da lei. 
A lei mandou reorganizar os corpos, marcando 
desde logo o numero de olllciaes que deve ter cada 
um desses corpos; entretanto, o art. 20 do regu-
lamento parece fazer depender a fixação dos qua-
dros do estado actual do cifectivo... 

O Su. Cnuz MACHADO : - O regulamento desen-
volve o pensamento da lei. 

O Sn. Dioco VELHO :— Nem a lei contém essa 
disposição ; está inventando. 

O Sn. MINISTRO DA JUSTIÇA: - ... porque diz o 
regulamento que o quadro de olficiaes será redu-
zido na proporção das vagas realizadas. 

O Sn. JUNQUEIRA: —Porque V. Ex. não revoga 
esse artigo confuso ? 

O Sn. MINISTRO DA JUSTIÇA : -E' muito facil 
V. Ex. sabe que está isso nas attribuiçães do poder 
executivo. 

O Sn. JUNQUrIIIA : -Leia a lei e a confronte 
com o regulamento. 

O Sn. Cauz MAcinno : - A execução dada á lei 
foi uma taboa rasa no passado. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA:— Eis, Sr. presidente, 
a minha demonstração, e emquanto os nobres se-
nadores não mostrarem o contrario, continuarei 
convencido de que estou executando o pensa-
mento da lei. 

Na segunda Parto do seu discurso, occupou-se o 
nobre senador CoIn a creação, suppressão e sub-
divisão de comarcas. 

Declarou-nos S. Ex. que aceitava o pensamento 
da commissão, isto é, que o governo ficaria obri-
gado a dar inforinaçes ao corpo legislativo todos 
os annos do numero das comarcas creadas e que, 
á vista dessas informações, o corpo legislativo vo-
taria ou deixaria de votar os fundos necessarios. 

Já combati essa doutrina. Cada poder tem a sua 
esphera de acção. A lei, a constituição (dizendo 
cons'ituição incluo o acto addieional), deu ás 
assemhléos provinciaes o direito de crear comar-
cas e por uma razão clara :—a creação de comarcas 
tem por fim satisfazer necessidades locaes e só os 
homens da provincia conhecem pessoatinOnte as 
localidades ; estão habilitados para formar juizo 
esclarecido á respeito. 

Da ali udida disposição do acto addicional resulta 
que o poder geral não tem competencia para co-
nhecer da conweniencia ou inconvenienciaj,a 
creação de comarcas. Faltam-lhe os meios de in-
vestigação. E este o presllpposto da lei constitu-
cional. 

O SR. DANTAS:—Muito apoiado. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: —Aos poderes cen-
traes, pois, incumbe prover as comarcas creadas 
e Votar os fundos nece.ssarios. 

Os nobres senadores argumentam com a liypo. 
these de abusos por parte das assemiéas pro-
vinciaes. Com  o mesmo direito se lhes pôde re-
plicar que os outros poderes tambetn'podem abusar. 
Coiloco e devo coliocar a questão no terreno lea1. 

Si tem havido abusos, não procedem elles dos 
textos do acto addcionaI, mas Ià sómente dos ' 
homens. O. governo central, como já tive oecasião 
de observar, tem nas provincias delegados, homens 
de sua confiança, que vivem o devem viver cm 
boa intelliencia com as assembiéas provinoiaes. 
E' possiveT e facil o accôrdo. 

E' certo que não raro os presidentes negam 
sancção aos projectos de creação de novas co-
marcas e que esses projectos, voitafido ás assem-
btéas provinciaes, passam pelos dons terços de 
votos. 

Mas, quem não comprehende que na maioria 
desses casos o presidente não envida os esforços a 
seu alcance para impedil-os, e limita-se apenas a 
afastar de si com a não sancção a responsabili-
dade por taes actos? 

Senhores, nós vivemos em um pala de excessiva 
central isação adninistrativa. Nesta tribuna, na 
da outra eamara e na imprensa, homens os mais 
autorizados, de ambos os credos politicos, todos os 
dias levantam os mais energicos e vivos clamores 
contra esta centralisação esmagadora. Como, pois, 
quereis ainda ngravat-a, nuhlificando uma tão 
importante attribuição das assenbléas provinciaes 
em favor do governo central? 

O nobre senador, tratando da suppressão das co-
marcas, deu a entender, não sei si comprehendi 
bem a sua proposição, que em rigor de direito as 
assembiéas provinciaes não podiam supprimir co-
marcas, porque isto importava a negação da perpe-
tuidade dos Juizes de direito. 

O Sn. RIBEIRO DA Luz:—Não disse isso. 

O Sn. MINISTRO DA JUSTIÇA: - Bem, passarei 
adiante. S. Ex. occupou-so igualmente com a 
subdivisão de comarcas. 

Sr. presidente, a subdivisão de uma comarca 
púde ter um alcance tal que destrua a entidade 
da comarca preexistente. Pareceu-me que o nobre 
senador contestou esta proposição e sustentou que 
P subdivisão jámais pôde importar a supprcssiio 
de comarcas, que ha sempre, pelo menos, um ter-
mo que é a cabeça da comarca, e que este termo 
fica constituindo a antiga comarca. 

Esta proposição, peço licença ao nobre senador 
para dizei-o, é incorrecta. A subtracção dos mu-
nicipios de que se compõe utmi comarca pôde 
importar a extincçiio da mesma comarca. O que 
é uma comarca? No nosso direito administrativo é 
a circumscripçiío territorial dentro da qual o juiz 
de direito exerce suas funcçes. Quaes são os ele-
mentos, as molecutas de que se conlpãe uma co-
marca? E' o termo. A comarca só se póde 
compôr de um, onde deus, ou mais termos, mas 

4 



- 

8 	 ANNAES DO SENADO. 

não se pSde compôr de um fragmento de termo, 
nem de um termo e fragmento de termo. 

Ora, dada a bypothese de que, compondo-se uma 
eomnarca de dous termos, sejam estes tirados para 
se reunirem, cada um, a um outro termo sepa-
rado de outra comarca, resultando d'ahi a forma-
ço de duas comarcas, pergunto, qual destas duas 
comarcas é a antiga? 

O SR. Cauz MACHADO : - A da séde de Bomflm. 
O SR. RmnEino DA Luz dá um aparte. 
O Sn. MINISTRO DA JUSTIÇA - V. Ex. occupou-

se muito lurgamento do accidente da conservação 
ou da mudança de nomes. Devo dizer que para a 
questo d quê estamos tratando, no dou a mi-
nilua importando á conservação ou mudança de 
nomes, porque d'ahi não resulta effcito juridico 

- algum. 
Voltando á hypothese, pergunto ao nobre se-

nador, qual das duas comarcas é a antiga? 
O Sn. Couz MACHADa :—A de Entre-Rios. 
O Sim. MINISTeO DA JUSTIÇA :- A antiga comarca 

desapparcce. Tomemos a hypothese de que se oc-
cupou o nobre senador, a antiga comarca do 
Para. 

A comarca do Para compunha-se dos muni-
cipios de Bomflm e Pará. 

Uma lei da assembléa provincial de Minas tirou 
o termo do Parádaqueila cornarca,e tomando outro 
termo de uma outra comarca, o termo de Sete La-
gõas, construiu a nova comarca a que deu a deno-
minação de Sele Lagõas 

Do outro termo da comarca do Pará (o do Domnfim) 
e do de Entre-Rios, do comarca de Queluz, formou 
uma nova comarca. Destes factos resultou inven-
civelmente a etincção lia antiga comarca do 
Pará e o apparccimento de duas novas comarcas. 

O Sim. Riazino DA Luz dá um aparte. 
O SR* MINISTRO DA JUSTIÇA : - Eu mostrarei o 

contrario. 
A comarca é uma entidade jurídica sujeita a 

diversas o importantes relações do direito. Onde 
está a antiga entidade juridica—cornarca do Pará, 
composta dos termos de Bomfiin o do Pai á? E' uma 
entidade que não existe mais, que desappareceu 
da scena juridica. 

Mas, disse-nos o nobre senador, continua a 
comarca naqueila á que fica pertencendo o termo, 
em que estava a séde da antiga. Estudemos oque 
é séde e vejamos si elli póde dar essa couro-
quencia - 

Séde de comarca é uma noção que juridicamente 
não tem a minima importancia ; é apenas o logar 
onde o juiz de direito resido habitualmente, o 
tanto a lei não lhe liga -importando que o governo 
pôde, quando julgar conveniente, mudal-a de uni 
termo para outro termo; pôde mesmo detirminar 
que passe provisoriamente para Uni dos termos. 

A coliocação da séde antes em um termo do que 
em outro não produz nenhum effeitojuridieo, em 
nada influe no e'ercicio das altribuições do juiz 
do direito. 

Que razão, pois, ha para se sustentar que onde 
está a séde da comarca extineta está a nova 
comarca? Supponha o nobre senador que tiram-se 
os termos de uma comarca, e passa-Se to 
sómente a villa ou cidade, séde, desligada do 
seu termo, para a neva comarca. 

Entenderá o nobre senador, que dada essa hy- 
• pothese, o povoado que era séde da antiga co- 

marca, terá a virtude de conservar subsistente a 
entidade extinota, isto é, a comarca de que foi 
séde? 

E' impossivel que o nobre senador sustente tal 
absurdo. Pois é uma consequencia de sua dou-
trina. 

O nobre senador quer dar á comarca a natureza 
da lenia. Ernquanto não se extingue a cabeça, o 
animal subsiste sempre, reconstrua os seus élos e 
é sempre a mesma tenm que d'antes era. 

O nobre senador apoiou-se fortemente na dou-
trina dp consulta do conselho de Estado de 17 de 
Dezembro de 187. Vou ler essa consulta, de-
monstrar que elia sustenta a minha opinião, isto 
é, que, aindaconservada a séde, a comar:n pôde 
deixar de ser substancialmente a mesma co-
marca. 

OSa. RIBETIIO DA Luz:—Peço a V. Ex. que pri-
meiro leia a lei provincial a respeito da comarca 
de Entre-Rios. A lei diz que a comarca do Pará 
denominar-se-lia comarca de Entre-Rios; parta 
V. Ex. deste principio. 

O Sim,JUNQUEIRA:-0 nobre ministro agora é 
quem faz questão de mudança de nome. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA:— Ao contrario, não 
faço questão de nome. 

Diz a consulta (lê): 

« Que dis 23 comarcas anteriores duas, porém, 
a do Rio Grande o a do Rio das Velhas, posto 
tenham o mesmo nome soifreram alteíações tão pro-
fundas nas suas circurnscripções ter ritoriaes que 
hoje não são substancialmtate as mesmas. 

Eu vou demonstrar ao Senado quoes foram as 
alterações referidas. 

O SR. RIBEIRO DA Luz : - V. Ex. leia a parto da 
consulta que diz que a mudança de nome sem al-
teração da circumscripção não pôde alteram- a co-
marca. 

O Sim. MINISTRO DA JUSTIÇA - Vejamos a lei 
mineira á que se refere a consulta. 

E' a lei o. 4740 de 8 de Outubro da 1870. Essa 
lei organizou a comarca do Rio Grande com os 
termos do Formiga, Tamanduá e Piuinhy. O mu-
nici1rio de Passos, que era a sécio da antiga co-
marca do mesmo nome, passou com o de Jacuhy á 
formar outra comarca que se denominou do—Ja-
cuhy, com a sua sécia nesta ultimo termo. Ah 
está, pois, a hypothese da sécia da comarca passar 
com outro termo a formar nova comarca. Na tbeo-
ria do nobre senador a comarca de Jacuhy é que 
seria a do Rio Grande, porque absorveu a sede 
desta. Mas não o entendeu assim, nem podia en-
tendei-o a secção do conselho de Estado. A co-
marca cio Jacuhy constituiu nova comarca e a nova 
do Rio Grande, embora conservando o mesmo 
nome e um dos municipios—o de Piumhy, é enti 
dadn diversa da antiga. A antiga comarca do Rio 
das Velhas constava dos termos de Santa Luzia, 
Sete Lagoas e Curveilo : a lei n. 4710 tirou-
lhe o municipio do Curveilo e acrescentou-lhe os 
de Sabará eCaethé. A consulta eonsideroi e bem 
a alteração tão profunda, que, no seu modo de 
ver, a comarca do Rio das Velhas no é sub-
etancialmente a que era antes da citada lei n. 170. 

O Sim. Rumino DA Luz:—E o que concluo V. Ex. 
d'ah? 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA :—Que a consulta 
consagra doutrina contraria á de V. Ex. O nobre 
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senador ainda se apoiou nessa consulta liara dizoi', 
que o juiz de direito tia comarca extiucta tom di-
reito á ser coilocado em urna das novas comarcas. 

A consulta, o que diz ó, que no raso de exLineço 
sie comarca, d justo e eonvenitfltc que o juiz de 
direi to, cuja comarca foi supprimida,sja nomeado 
para outra existente, u liara alguma das que 
foram fornimdis com Lerritorio tirado de sua 

Mas veja o nobre senador que se trata do urna 
questão de convoníencís e não de direito. 

Soro duvida, inuítris vizes o governo entenderá 
11111  COflVemH ao serviço IJLIt)1iG9 que o juiz cio di-
reito, cuja comarca Foi siippriniida, seja coflueado 
0111 UnIa 	comarcas que se organizaram com o 
errítorio da çom;uca oxtineta. 

IIYIJOIIIOSC pt.le ucCuri ei cai que a designação 
do uni tal juiz para alguma das novas comarcas 
seja inconciliavel com a boa administração da jus-
tia. E' urna questão que fica ao arbitrio do (to-
verto. O que i fóra de duvida, á que o juiz do di-
reito, cuja comarca foi supprimidaou directamente, 
011 imola suhdivisao e t1esannexaio de termos, í]ca 
avulso. 

O Sa. Cauz MACHADO :—O arbitrio, sempre o 

(lia outros apartes.) 
O SR. MI(I5T110 DA JUSTiÇA 	() nobre senados 

disse que era sua opinião que os j nízos de direito 
que se toiliavam avulsos por iCLOS das assemijléas 
provinCices, deviam continuar a vencer os seus 
ordenados. 

O SR. JIIBEu1O n Luz:— Eu disse—por actos 
abusivos tio governo. 

O Sn. MINISTRO DA íJSTIÇA : - Direi ao nobre 
senador qual á a pratica adoptada. 

O Sn. Ptnnmo DA Luz - ias a asseuibta pru-
vincial não suppli 11h11 a comarca. 

O Sn. SHsrsTaO DA JUSTIÇA: —1sto se pmde re-
duzira um arguiiienlo muito simples. Pergunto: 
existe a comarca do Pará? 

O Se. ltinr:ino da Luz - Existe com o nome de 
Entre- Rios. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA : - Não a nntita 
cofluIi•Ca mio 1?arit deixou de existir. Nem eu, corno 
ministroda justiça, poderia nomear juiz de di-
reito para a comarca do Parti que se compunha 
dos termos do Boinfhin e Para. 

O Sri. limnineo DA Luz : —Só houve niudara aio 
nome a comarca do Pará veiti a se chamar de 
Entre- fios. 

Se, MINISTRO DA JUSTIÇA - Então o governo 
poderia nomear hoje juiz de direito ira  a nnIi.a 
comarca i!o Pará, composta do termo deste 1101110 e 
do do Bomnílmn Não Lenho a prelencão do comi-
vemicer a V. Ex. : fúra um iniposiv-eI. 

O SR. Ciiuz MAcra.Do : - Eu não ouço sintio 
dou.ti'ina mie arbitrio, sempre de arbitrio. 

O S.R. FIUiNANDES DA CIJKHA :—Uma alterai.—-Rio de 
nome produzindo effcitos juridicos 

O Se. MINISTRO DA JUSTIÇA - O liobre seu idair 
por Minas Geraes terminou o seu discurso 
rindo-nos que o finado Visconde de Alliuqiit quo 
declarava que linha medo dos advogados no 1)1er 
ijorque, do ordinário falsificam o pensauientm da 
lei ; e acrescentou que á este respeito estava de 
perfeito accôrdo coro osso illasLro finado. 

2 

Senhores, não á a primeira vez pie tenho ou-
vido aliogar que a Ilrohissão de advogado é uru 
motivo da incapacidade para os altos cargos do 
Estado. Não lia nimiit.s dias amo membro da carnara 
dos Srs. deputados negava-mo capacidade para 
ministro da justiça purmjuo soa advogado. 

O Sri. RIBEIRO DA Luz :—Não ó motivo de inca-
pacidade, mas tora muitos inconvenientes. 

O Se . MINISTRO DA JUSTIÇA : - A ordem 
dos advogados cm todos os tempos tem JOPiIeeidi) 
aos governos dos iaiv.es cultos homens de Estado 
da primeira distiierãu_ 

Nada cIo niais natural. A prossão do advogado 
presmmppãe a formatura em direit ; a formntura 
em direito presupptu o estudo e o conheeiimwnto do 
direito natural, do direito publico uniitrsal, do 
direito constitucional, do direito mias gentes, do 
direito Publico eeelc'siastico, dos diversos ramos 
cio direito privado, do direito adminismiativo o 
aUi da economia política. São as scienria que 00 
sou rorn[m1eo Cowaílueni a SCICIICÍR de Estado. 

D'aqui se vê, quê o advogado formado cm d-
reito, tem os elementos 1ra ser homem de Es-
tado. Mas mão é só isto. O advogado vive em 
Corm tacto É1 [100 com os homens de todas as classes, 
e d todas as hierarchias. Suo-lhe COIltiadoS os no-
gocios humanos inala ilnportaihs. Hiai graves o 
delicados : questões !' fainilia, quisLes de pro-
priedade., e defesa mia honra, da liberdade, da vida. 

a girriosa lida da sua 1iiofissào eito adquire 
conhecimento seguro e uma pratica intmIligonte 
dos homens e das comrsas. As faculdades que Deus 
1 tu' miou, eSteihd rn - Se., ft)FLlfiOSmn-sC, gan bem em 
flrmneza o precisão Ahi estão as gmandcs aptidões 
do homem de Estado. 

Um escriptor riotavoida Fiana dizia que a ordem 
dos advogados é unr dos na.Ihoros viveiros para os 
altos cargos do Estado. Srrn duvida; é o teste-
munho da historh. 

Sahiram da ordem dos advogados hlaniiltoll, um 
dos primeiros homens tio Estado da ljnitio Ameri-
caua, lord Erskino o loid Kairn, poiiticrs e paria-
mmnl.arcs de pm'imueim'a plaina na terra de F'ox 
Burke. Foram tarnbemnr advogados 'froilhard, col-
laboraílor do comllgo civil, Mirim, WO mls Pri-
Ifleiros jurisconsultos da Europa, Serre, tinia 
das gurias da tcibuaa franeiza na Restauração, e 
Marti guac, suni muidal mm piuli tiea mio reinado do Gim 
los X. Uerrier, Iiapirm e Odillon forreI. 

Quem é o actual presidnte da Ilepubhica Fran-
cem. Me. Grêvy? E' unia das celebridades foren-
ses de Pariz 

Formaram-se pela maior parte na profissão de 
advogado essa pleiaule de modernos estadistas da 
lia hi, tàO distinetos polo saber o pia sagacidade, 
como pelo patriu t ismuo - 

A constituição da Belgica é tini monumento do 
sabedoria pohitica. 

Pois bem: mia commisso que a redigiu faziam 
parte oito advogados, um dos qwrcs Foi o relator. 

Mas, senhores, para que buscar exemplos es-
trilrigeiros, si temnol-os brilhantes de casa ? Basta 
Icuibi-ar os nomes de Souza Franco, Bernardo Pe-
reira da \Tasconeetios, urna das maiores glorios 
desta casa, saturnino de Souza e Oliveira, Jequi-
tinhionha, Ferraz e tantos outros. Aqui mesmo cor-
rendo OS olhos poreste reei nto,vejoeohlcgas meus do 
fáro distinetissimuos : á direita os lionrados Srs. Sil-
veira tia Motta, Mendes de Almeida e Fernandes da 
Cunha, em frente o Sr. ministro da fazenda, ã 
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esquerda os Srs. Dantas e Leão Veliozo; e para 
fechar dignamente esta galeria, aqui está o vosso 
1 ustre presidente: foi no exercicio da profissão de 
advogado que e!e revelou suas grandes faculda- 

s; e foi dessa profissão que sahiu para vir 
exercer com a maior distincço os mais altos 
cargos do Estado. 

Em vista de exemplos tão claros e de uma signi- 

ficação tão positiva, estou convencido de que o 
nobre senrc'or ha do confessar que o seu con-
ceito acerca de uma classe tão respeitavt'I e digna 
de estima é injusto. Por minha parte, creio que o 
nobre senador não teve a ntcnção do menosprezar 
a ordem dos advogados, ordem que, na phrase de 
um grande magistrado francez, é tão anga como 
a sociedade e tão necessaria como a propria jus 
tiça. (Muito bem muito bem,) 

SESSÃO EI\I 8 DE AGOSTO DE 1879. 

1 

O Si. Lafayette (ministro da 
Sr. presidente, presidente,o honrado senador pela provincia do 
Paraná voltou ao debate para reconstruir os bata -
lhães da argumentação, que desenvolvera no seu 
primeiro discurso. Ouvi-o com a altenção e ores-
peto a que tem direito pelos seus talentos e llu 
tração. 

O seu discurso deixou-mo a seguinte impressão: 
—que S. Ex. fra mais eloquente do que logico. 

O nobre benador percorreu de novo o circulo 
das questões que fizeram objecto do seu primeiro 
discurso. 

Eu me proponho acompanhai-o no estudo de 
cada uma (essas questões. 

ln&stiu ainda pela oinão que da prin'eira vez 
sustentar.. acerca do poder do commutar penas. 
Ente Ido que o poder moderador, uo exer&cio da 
facu1de de commutar penas, está sujeito,como o 
judeiario, á legislação peral. 

Para dar mais relevo ao seu ponsainonto,'eu-nos 
uma spuLt iça do juiz de direito de Nlctheroy, e 
coilocendo, como dizem os francezes, a dou-
trina sohie o facto2  commentoa essa sentença á 
luz dos seis principies. A sentença condemnara o 
escravo Sebastião no médio do art. 103, mao, 
por força do art. 60, o juiz reduziu a pena a 300 
açoutes. 

Ao lei-a, exclamou o nobre senador: Pois que ? 
o juiz, por força 10 art. 60 do codigo criminal, 
transformou a pena de prisão em açoutes : como 
podia o poder moderador commutar por seu turno 
açoutes em prisão? Não é infringir, derogar cla-
ramente o ar. 60 ? 

Senhores a arumentação do honrado senador 
põe por ante principios absolutamente inconcilia-
veis com a na Lureza e com a missão do poder mo-
derador ; e a propria hypothese, do que se serviu 
como meio de demonstração, torna claro o equi-
voco, em que assenta a sua dourina. 

O poder moderador, exercendo a attribuição de 
commutar penas, tem necessariamente a faculdade 
de derorar, do suspender a lei criminal em relação 
á hyp3tkeso que lhe é sujeita. 

O SR. SILVEIRA DA MorrA: —Nunca. 
O SR. MINISTRO DA JusTiÇA :—Tem essa faculdade, 

sinão a commutação fora impossivel. 
A sentença é dada na confo»midde da lei, im-

pe a pena marcada na lei, mediante as provas do 
facto. A sentença exprime a applicação da lei ao 
facto. E o que faz a comniutação? Desfaz a seu- 

tença, transforma a pena imposta por alia em uma 
outra pena menos grave. Ora o que é isto sinão 
uma derogação, uma suspensão ou dispensa da 
lei na hypothese ? 

O SR. SILVEIRA DA MorrA —Não é derogação 
da lei. 

O Sii. MINISTRO DA JUSTIÇA : -Este poder, o de 
commutar penas impostas ao sentenciado, só tem 
os limites que resultam da sua propria natureza. 
Não lhe é permiltido empregar na commutação 
penas í ne não estejam consagradas na legislação 
ordinaria, não, como já o disse nesta tribuna, 
porque a legislação ordinaria possa lhe pôr limi-
tes, mas porque esse poder não tem a faculdade 
de crear penas. 

Assim que: a necessidade em que está de só 
empregar nas commutações as penas reconhecidas 
nas leis penaes, não é um Junte estabelecido pel.. 
legislação ordinaria, mas é uma consequencia, um 
corollario da essencia do propnio poder, que com- 
muta, 	não legisla. 

A doutr
mas 

 ina que eu sustento é ensinada pelos 
mais eminentes publicistas, acha-se consagrada 
pela pratica dos mais iliustrados governos estran-
geiros, é finalmente a doutrina professada pelos 
homens mais eminentes da escola politica a que 
pertence o honrado senador. 

Já tive occasião de lêr nesta tribuna um trecho 
do uma consulta assignada pelos Srs. Visconde de 
Uruguay, Pimenta l3aeno e Visconde de Jequiti-
nhonha. Nessa consulta se dizia que, subordinar 
o poder moderador, quando exerce o direito de 
commutar, ao art. 60 do codigo criminal, é um 
absurdo. 

Devo juntar a estas autoridades uma não menos 
imponente, a de um homem dos mais versados no 
nosso direito constitucional e nos diversos ramos 
da administração. Retiro-me ao Sr. Visconde de 
Bom Retiro, o qual pensa do mesmo modo. 

Eu pois não voltarei mais a esta questão. Para 
mim dIa está discutida e a solução não pôde ser 
outra sinão a que lhe dá a razão, a scicncia e 
autoridades que acabo de citar. 

O SR. PARANAGUÁ :—Apoiado. 

O Su, MINISTRO DA JUSTIÇA :— Proseguindo no  
seu discurso o honrado senador trouxe ainda ao 
debate os decretos de 31 do Agosto e 16 de No-
vembro do anuo passado. 
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Eu tinha estabelecido que o § 7.° do cri. 1.0  da 
lei de 6 de Agosto de 1815 encerrava o principio 
seguinte: que a designação dos adjuntos para jul-
garem os recursos do pronuncia seria conhiac' á 
incerteza da sorte, isto é, que a lei queria que 
os juizes só fossem conhecidos no momento de se 
proceder ao julgamento. 

O nobre senador polo Paraná, contestando esta 
intdfligencia, disse-nosque a lei determinara o 
sorteio como um meio de dar mais celeridade ao 
julgamento, iliude-se o honrado senador: atiri-
bue á lei uni erro de logica que dia não com-
mettcu.  

Si a razão dominante da lei fosso a celeridade 
aos julgamentos, ufro teria elPa recorrido a ese 
expediente extraordinario, de confiar a designação 
dos juizes á fatalidade, mas teria disposto que fossem 
adjuntos os dous juizes immedia Los ao relator, e 
que na conferencia seguinte, relatado o feito, j ai - 
gas.sem a questão. Mas o nobre senador, ao passo 
que me ergue de haver argumentado contra a 
evidencia, tentou sustentar uma proposição que é 
contra a evidencia. Eu dizia que o sorteio tem 
por fim estabelecer a incerteza ; na verdade o que 
depende da sorte é incerto; o o nobre geriador 
sustentou o Contrario, isto é, que o sorteio estabe-
lece e certeza! 

O Sa. CORREIA :—No me recordo. 
0,911. MIMSTBO DA JUSTIÇA--  Proposição inadmis-

sivei, porque fere a evidencia, porque é o sim.st 
esse ei nou esse, porno infringe o principio da 
contradicçito, principio que é lei suprema de nosso 

I 
	e cio qual Arislotees deduziu todas as leis 

(ogicas do espírito humano. 
Eupois é que tenho razuo para dizer que o 

honrado senador, mais de uma vez, empregou a 
subtileza cia seu espirito para contrariar a pro-
pria evidencia. 

O Sim. Cdauim.k :—Eu no disse que o sorteio é a 
certeza, disse que V. Ex. fazia do sorteio urna 
.orpreza. 

O Sim. aliiçisvr.o DA JJSTIÇA :— Até ao momento do 
julgamento so os juizes incertos; no momento 
do jul 'aumento são indicados pela sorte. Eis o pen-
s.mei tu que está na lei ; no se Pio púde dar 
ou,nt interpretado. A lei não quer juizes provia-
mente conhecidos e foi para assegurar a execução 
deste pensamento em hypothese que não estava 
exprossamerte prcista que se expediu o decreto 
de 16 mie Novembro. 

Na camara dos Srs. deputados eu havia sus-
tentado que o corpo legislativo não tem o direito 
de revogar os decretos, regulamentos e instracçes 
expedidos 13010 poder executivo, toara a boa exe-
cução das leis, em virtude do art. 101 § t da 
COflstll,uiCãO. 

O nobre senador pelo Paraná iLnpugnoa aqileila 
lhesc' e deduziu no seu discurso as razões mie sua 
convicção. 

Peço licença ao nobre senador para dizer-lho 
que S. Ex. adduziu argumenLo de ordem se-
cundaria. pois que deixou de estudar a questão 
ã luz tios priiicipiosfundanientaes que a mliiiiiivam. 

Senhores, o assum')to é grave. Sou forçado a 
'scutii-o, porque Lenho necessidade de sustentar 

a these ilue enunciei : sirva-aio isso de ecusa. 
Uma ( s bases fuiidanientaes das fõrmas do go-

verno livre é a divisão e a indopendoncia dos po. 
i'ercs politicos. Costumam os publicistas conside-
rar a divisão dos poderes debaixo de dons pontos 

de vista: a divisão subjec.:va e a divisão objectiva, 
Á primeira é a cFvimão puI'amene irieIlectual, ou 
antes puramente logica ; resulta de uma simp es 
operçào do espir:to, consiste simplesmente na 
c-iasIhesçao das attrib i'ções do poder publico em 
cortas categorias o que é possivel, ainda mesmo 
que todas as atiribuiçes estejam concentradas em 
uma ao pessoa, como acontece no gom erno despo- 
liGo. 

A segunda é equeila em que cada categoria de 
attrihuiçes, constituindo uru poder separado,reskio 
em pessoas oucorperaçes distinetas. 

A divisão objectiv. dos poderes é a primeira 
condição da liberdade individual e potitica, e ', 
possibilidade dos governos livres. 

Moniesquicu, explicando o goverm ingtez, pro-
clamou e iliurninou como seu genro essa verdade. 
Poro licença ao Senado para ler as palavras do 
i ilustre escriptor 

o Qwndo, na mesma pessoa ou no mesmo corpo 
de ma istr.dura, o poder executivo se acha reu-
nido no 1e siativo, não lia liberdade, porqre é 
de temer que o mesmo monarcha ou o mesmo 
senado faça leis tyrannícas para tyrannicamenle 
executal- as. 

Não lia ainda liberdade, si o poder de julgar 
não é separado do legislativo e do executivo. Si 
aquelie poder estivesse ligado ao legislativo, o 
poder sobre a vida e liberdade dos cidadãos seria 
murbilrario, porque o juiz seria legislador, si o 
reunissem ao executivo, poderia o juiz ter a força 
de um oppressur. 

o Tudo estaria perdido, si o mesmo homem ou 
a mesma corporação exercesse estes tres, po-
deres: o de fazer as leis, o de executar as resolu-
çes tomadas e o de julgar os crimes e as contra-
versias dos particulares. (Jsprit dez leis 1, 
XI. e. 6.)o 

No mesmo sentido escreveratn Eousseau, BOIAJa-
!fiin Constant e outros publicstas celebres. Eu 
invoco a autoridade de Montesquieu para opôl - a 
a imola asserção do nobre senador por toyaz. 
O honrado senador, nllulincio toque ert havia ar-
firmado na outra camara a este respeito, disse que 
não com prehondia corno um lihcal, uni domocratm 
sim stentasse que o poder legislativo não pie re-
vogar decretos e regulamentos tio poder executivo. 
PoÍs bom ; com os textos de Montesquieu direi 
S. Ex.que sou eu que estou com a escola liberal: 
porque defendo o principio da separação e indo -
pendeucia dos poderes, uma das garantias funde-
mentacs da libe.'dede individuo' e politice. 

A theoria do nobre seriado- por Goyaz daria em 
ultimo resultado o despotismo parlamentar, o petor 
de todos os despotismos, o despotismo anonymo, 
o despotismo ir.responsavcl. 

O Sim. BARROS B&nnsvo :— Viva a democracia 
moderna. 

O Sim. MINISTRO DA JUSTIÇA :—Sâo tres OS gran-
des poderes politicos; o legislmu4ivo, o executivo e o 
judicial. A rossa constituição separou do poder 
executivo algumas das suas attribuiçães mais im-
portantes o com cItas constituiu um poder  parte. 
o poder moderador. 

Cada um desses poderes tem o soa paUel, a sua 
missão no governo do Estado. O poder legislativo, 
que alguns escriptores ehem.m o ins.rumento das 
generalizações, é destinado a tixr as regras pelas 

(l
qunes ao deve reger a com munhão politica. O Po-

er executivo, além de ter a seu cargo a dirccçi 
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do governo do Estado dentro dos limites das suas 
attribuiçs constitucionees e da latitude que lhe 
deixa .i legislação ordinaria, desempenha uma mis-
são, que tambeni é importantissima, a de executar 
o fazer executar as leis. O poder judicia tem por 
fim resolver as rontroversias entre os particulares 
por meio da applicaçio da lei aos casos occur-
reptes, e administrar a justiça criminal. 

Mas cada um dos poderes tem seu modo de acço, 
e reveste os seus actos de uma fórma peculiar. 

A fórma, que tornam os actos do poder legisla-
tivo, denomina-se lei, decreto ou resolução, a dos 
actos do 1 odor executivo tom o nome de regula-
mento, insrucçes, ordens ou aviso. 

A fórna, quos actos do poder judicial assumem, 
é o despacho, e a sentença. Um dos poderes não 
pôde dar aos seus actos a fôrma que pertence aos 
actos de outro poder. 

A divisão dos poderes presuppãca independencia; 
porque sem a independencia não ha na realidade 
divisão de poderes. O poder que dependesse de 
outro poder para consumrnar os actos de sua com 
petencia, seria subordinado desse, do cuja acção 
carecesse. Afflrmar, pois, a divisão real dos po-
deres, 4 affirmar-lhes ao mesmo tempo a indepen-
dencia. 

A independencia dos poderes assenta sobre dowi 
principios 

O primeiro é que o poder tenha o direito de li-
vremente exercer as suas atLribuiçes, sem pres-
são, sem inlerferoncia de poder estranho. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA : - Sem destruir a 
acção do outro. 

O Se. iusisvno DA JUSTIÇA : - Sem duvida ; hei 
de lá chegar. 

Si um poder não podo perfazer os actos de sua 
alçada sem a interferencia do outro poder, si chie 
não obedeca ás suas proprias inspirações, mas só 
se agita e move segundo os dictames de poder di' 
verso, é claro que não é independente, sinão su-
bordinado. 

O segundo principio é em substancia este: 
que os actos de um poder, perfeitos e acabados, 
não podem ser annullados, modificados ou corri-
gidos por outro poder. Si a um poder se conferisse 
a faculdade de aunuilar, desfazer ou alterar os 
actos de outro poder, é evidente que o poder que 
tivesse uma tal faculdade seria superior a esse 
outro poder. O poder judicial, por- exemplo, pro-
fere sentenças que passam em julgado: as sen-
louças passadas em julgado são actos perfeitos. 
Supponbamos que ao poder i.gislalivo ou execu-
tivo rosso permitildo revogar, desfazer esses actos. 
Pergunto: em tal hypothese o que seria da inde-
pendencia do poder judicial ? Pôde alguem sus-
tentar seriamente que é independente um poder 
cujos actos são suseeptiveis de serem cassados por 
outro poder? 

Tomemos agora para exemplo o poder legisla-
tivo. Dai ao poder executivo o direito de revogar, 
suspender, alterar a lei. Nesta ordem de causas 
o poder legislativo deixaria do ser soberano para 
ser subalterno do executivo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA : -E' o que está 
acontecendo. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: - Mas, senhores, a 
independencia dos poderes não é a luta; ao con-
trario, da independencia reciproca-masce a harmo-
nia, e o geverno do Estado é o resultado dos actos 

de cada poder, actos que se ligam, se entrelaçam, 
se presuppoem e tendem para o mesmo fim. 

Por exemplo, o Poder judicial condemna por 
sentença lassada em julgado a Fazenda Nacional 
a pagar uma divida. A sentença, eis o acto do p0-
derjudicial. Mas a sentença não pôde ser execu-
tada sem a consignação de fundos pelo poder le-
gislativo. O poder legislativo vota os fundos no-
cessarios. Cada poder faz o que é da sua compe-
tencia. Ahi está a independencia e a harmonia. 
A cooperação de lodos os poderes para o governo 
do Estado pôde ser expressa nesta synthese:- 
o poder legislativo faz as leis: 1) executivo prati-
ca os actos que contêm em si a execução das leis, 
ou que são necessarios para execução dehlas; oju-
dicial faz applicação aos factos oceurrentes das leis 
que entram na sua alçada. 

Mas tem-se dito que um poder pôde invadir de 
facto a esphora de outro poder. Sem duvida o 
facto é possivel, mas não autoriza a invasão re-
ciproca. Aliega-se o caso do poder executivo, no 
exercicio do direito de expedir decretos e regula-
mentos para a boa execução das leis, incluir nesses 
decretos e regulamentos disposições contrarias ou 
além das disposições das mimesmas leis. Neste caso, 
sustenta o nobre senador pelo Paraná, o poder le-
gislativo tem o direito de cassar, revogar os de-
cretos e regulamentos do executivo. 

Senhores, o abuso de uru poder não se corrige 
com o abuso do outro. A invasão não autoriza r  
não legitima a invasão. 

lleço licença ao Senado para lhe tembrar a timeo-
ria dos inglezes acerca do cheque. Cada um dos 
poderes constitucionaes tom os meios necessarios 
para defender a sua comnpetencia, seio sahir deus, 
sem transpór- lhe os limites. O poder, que não 
encontra entre as suas faculdades a de repeilir 
invasões de poder estranho, é uni poder aleijado. 

Si para mentor illesa a sua esphera o podem 
carecesse de invadira esphera do poder em frente, 
desappareceria a theoria do cheque; seria a ia-
VeSái pia invasão, a substituição do governo pela 
anarchia. 

Mas, como vos dizia, os poderes constitueionae 
estão armados de faculdades necossarias para faze-
rem respeitar as suas ronmp'tencias. sem que ca-
roçam do entrar pela esphera do poder invasor. 

E facil demonstral-o. 
Sutiponha-se que o poder executivo tenta usur-

par attribuiçães do legislativo. Teon o poder le- 
gislativo armas efficazes para contei-o: pôde ne-
mr ao governo os meios de vida--.dinheiro e força: 
podo ainda decretar a accusação o responsabilizar 
os ministros. Todos estes meios estão dentro da 
competencia legislativa. 

Imagine-se que o ataque é feito ao poder judi-
ciario. O poder legislativo declare por lei unha 
e sem etfeito uma sentença proferida pelo podei' 
judiciario. Como defende o poder judiciario a 
sua indepondencia ? Não obedece a uma lei tal. 
Si os interessados vierem com uma nova acção 
fundada na nuhhidado da sentença declarada 
pelo legislativo, o poder judiciario a ropellirá com 
a exceprão rei judic~ deduzida da sontenra in-
constitucionalmente annuliada pelo legislativo. 

Esludeincs, á luz dos principios que ficam esta-
belecidos e que são inconcussos, a those que faz 
objecto da discussão. 

Senhores, o que é um decreto, um regulamento. 
expedido pelo poder executivo para a boa exeen- 
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cão das leis? E' uru complexo de medidas secun-
darias, destinadas a assegurar a execução do pen-
samento da lei. Dessas medidas, urnas são provi-
sorias, outras accidentaes, e algumas pódeni ter 
um caracter definitivo, mas são sempre puras me-
didas de cxecuç.to: não erdam direitos e obrigações, 
não pádem offender as leis, mas ordenam tão só. 
mente actos e factos que são necessários para tor-
nar possivel a execução das leis. 

Si, pois, os decretos e regulamentos expedidos por 
virtude do sri. iO, § lá da constituição são me-
didas de pura execução, d'ahi resulta uma conse-
quencia invencivet e é que o poder legislativo não 
os pôde revogar ; si o fizesse, é evidente que 
entraria pela esphera dá execução, tornar-se-ia 
executor, praticaria um acto que repugna á sua 
indole, á sua na ureza. 

Quero ltr-vus, acerca deste assumpto, as pala-
vras do uni escriptor que todos vós conheceis, Tho-
nissen, professor da Belgica, autor de excel-
lnles commentarios sobre a constituição do seu 
paiz. 

Diz o sábio publicista 
A eonstitukão garante a independencia reci-

proca do poder legislativo e do executivo. Quando 
aquelle decreta as leis destinadas a reger a com-
munhão nacional, esgota a sua competencia ; tudo 
o que concerne á applicação. á execução dos seus 
decretos não lhe pertence. Desde que se trata de 

C leis em acedo, ent ra-se nncessarianaente no 
jo exclusivo do poder executivo. 

'Mas como o poder executivo obra sob sua propria 
responsabilidade, é indispensável que se lhe deixe 
a liberdade de regular os detalhes da execução, 
de tomar as precauções provisorias ou accidentaes, 
em outros termos, o direito de prescrever as me-
didas que, não respeitando sinão a acç4o, a appli-
caçdo, não têm nenhuma relação com a instituirão 
reservada ao poder legislativo. Tal é o objecto 
dos regulamentos de administrações publicas. 

E' textualmente a doutrina que acabo de ex-
par-vos. 

Ma, dizeis: ' Si o regulamento infringe a lei.. 
Bem,o poder legislativo, sem sahir da sua esphera, 
usando das suas altribuições e dando aos seus 
actos a fôrma que lhes é peculiar, tem meio se-
curo e efflcaz do repellir o governo para dentro 
os limites da sua acção. Póde declarar a lei, dar-

lhe rim sentido claro que exclua a duvida. E 
desde que  intelligencia da lei é estabelecida por 
lei, a disposição do regulamento em contrario cabo 
de si mesma, por via de consequencia. Cada po-
der obra na espbera da sua competencia; dos 
actos de cada um delles resultam os cifeitos tegaes, 
e um dos ofretos, no ponto de vista sujeito, é que 
a disposição do regulamento contraria á lei cessa 
de existir desde que lei posterior fixa a intelligen-
cia que fira desconhecida. 

(Crusans-se diversos apartes.) 
Mas, admiitamos por argumento que o ministro 

é um discolo e que, sem embargo (Ia declaração do 
poder legislativo, insiste era dar vigor ao seu re-
gulamento. O corpo legislativo tem atiribuição 
para decretar-lhe a responsabilidade e condem-
na]-o; pôde ainda negar-lhe os meios de governo. 
Ainda mais: o proprio poder judiciario tambena op-
poria á invasão uma barreira invencivel : appli-
cana tão sómente a lei ao facto e não faria obra 
pelo regulamento nos pontos em que infringe a 
lei. 

Esta doutrina é a que ensina o publicista belga 
ha pouco invocado. Thonissen estuda a mesma 
hypothese. 

E eis o que diz: 
Si estes principies fossem desrespeitados pelo 

Redor executivo, os tribunaes e os cidadãos acha-
riam na constituição duplo remedio contra o a?bi-
tiio ministerial.., o poder judiciario não pôde 
applicar os decretos reses e os regulamentos geraes, 
sinão quando conforme ás leis. Do outro lado si 
ministros subscrevessem decretos incompativeis 
com as restricções do art. 67, a sua rasponsabili-
dade se acharia certamente Compromoitida, 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA dá um"aprte. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA:—A doutrina de 

V. Ex. falsifica a theoria do cheque. Segundo,, 
essa Iheoria, cada poder tem nas suas attriliuições 
oonstitucionaes as armas de que carece para de-
fender e proteger sua competencia, sem necessi-
dade de entrar pela esphera alheia. Pela doutrina 
de V. Ex. opoder legislativo, para conter o execu-
tivo, precisaria de exorbitar da sua esphera e 
entrar na daqueile poder: o que seria corrigir o 
abuso pelo abuso. Uma doutrina tal seria na rea-
lidade a negação da theoria do cheque. 

A these que sustento já foi estudada á luz dos 
princ.ipios da nossa constituição por homens emi-
nentes como era o finado Sr. Zacarias de Góes e 
Vasconcelios, um dos nossos estadistas, como já 
tive occasião de dizer, mais profundamente ver-
sados no nosso direito publico constitucional (apoia-
dos); e como tamborim o é o Sr. Visconde de Muri-
tiba. 

Em 1874, o finado senador Figueira de Mello 
propôz o seguinte projecto de lei : 'Fica seio ef-
feito o decreto n. 5618 de 2 de Maio do 1874, que 
dá novo regulamento ás Relações do Imperio.. Era 
uni decreto expedido, não por delegação do podei 
legislativo, mas por virtude da attribuição que 
confere ao executivo o lá, art.tOl tIa consumi-
ção do Imperio. Foi esse projecto ã com omissão de 
le.dslação composta então dos Srs. Zacarias de Góes 
o Vasconceilos, Visconde de Mnritiba o Antonio 
Rodrigues Fernandes Braga. 

A eommissão, depois de notar que o decreto con-
tinha disposições do natureza le,islativa, como a 
que cieava para o presidente do tribunal da Relação 
cornpetencia para ser juiz em aggravos, foi do pa-
recer que o poder legislativo carecia de faculdade 
para revogar directamente os decretos e regula-
mentos do poder executivo. 

Lerei esta parte do parecer; está redigida com a 
lucidez com que costumava escrever o relator, o 
finado conselheiro Zacarias. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: —Desde então protes-
tei contra isso. 

O Sn. MINISTRO DA JUSTIÇA (lendo):— O corpo lo-
irislativo só pôde revogar directamente actos le-
gislativos ou os do poder executivo, quando este 
os haja expedido em virtude de autorização do 
lei. 

Sem duvida, porque neste caso o regulamento 
ou decreto é expedido em nome do poder legisla-
tivo, por virtude de delegação, tem força de lei; 
o poder delegante, que é o legislativo, pode revo-
gal -os. 

(Continúa a ler.) 
«Fóra desses casos não cabe revogação directa 
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pelas cainaras, as quaes chegam, entretanto, a cor- 
rigir os abusos do executivo 	pela censura, ou, si 
tanto é preciso, pela responsabilidade dos ministros 
que excedem as suas attribuiçes. 

Nestas poucas phrases está toda a theoria dos 
cheques. 

s, pois, senhores, a doutrina que sustento e 
pareceu erronea a alguns dos nobres senadores, 
coberta com a autoridade do Sr. Zacarias. 

Não sahirei deste assumpto sem lembrar-vos as 
palavras de um homem que era distincto pelo ta- 
lento, qualquer que seja a idéa 	que possais for- 
mar do seu caracter: eu me refiro a Rouher. Esse 
iliustre ?ninjstrr, de Napoleão III, respondendo na 
tribuna franceza a um discurso em que Thiers, 
com as delicadezas necessarias, se tinha proposto 
provar que a constituição do segundo Imperio 
era na realidade a negação do governo do paiz pelo 
paiz, 	disse ao velho estadista: 	'Vós estais 	en- 
ganado, eu vos vou confundir. 	A constituição 
do segundo Imperio dá ao senado fi-ancez uma at- 
tribuição que constituição nenhuma do mundo 
confere ao corpo 	legislativo, a de annullar os 
actos do poder executivo. 

Passo a outro assumpto. 	O nobre senador pelo 
Paraná insiste ainda 	em sustentar a opinião que, 
em seu primeiro discurso, externara acerca do 
conflicto occorrido entre o presidente da província 
e a Relação do Ceará. Acompanhou-o na mesma 
ordem de idéas o honrado senador pelo Maranhão. 
Responderei, pois, ao mesmo tempo a um e outro. 

Eu já disse ao nobre senador que, na primeira 
phase deste negocio, não haviam ainda surgido os 
elementos do conflicto. Na 	primeira phase nada 
mais havia do que aexecução da 	decisão, 	pela 

ojuiz de direito da capital annullaraa eleição qual 
de Mecejanae a consequente eleição da nova ca- 
marc. 	Foi na segunda phase que appareceu o 
eontlicto : o tribunal da Relação, a proposito do 
recurso acerca da nuilidade 	da 	segunda eleição 
de Mecejana, declarou nulia a portaria do presi- 
dente da provincia ordenando que se procedesse á 
nova 	eleição: declarou nuila a nova eleição, 	e 
expediu ordem directa aos vereadores eleitos, para 
que deixassem o exercio, e ao promotor publico 
para denuncial-os, si por ventura não obedecessem 
ao acórdão. 	A. usurpação de attribuições admi- 
nistrativas pela Relação é clara e manifesta. 

O nobre senador pelo Paraná affirmou que não 
havia possibilidade juridica de conflicto, e o 	ou- 
rdo senador pela Bahia,o Sr. Fernandes da Cunha, 
em um aparte cheio de acrimonia, acrescentou que 
era um absurdo ver em taes factos materia para 
conflicto. 

Senhores, não preciso dispeuder uma só palavra 
para provar a existencia do conflicto. 	Basta vos 
dizer que as duas secções 	reunidas 	de justiça e 
do Imperio do conselho de Estado foram de parecer, 
unanime ne;te ponto, que houve usurpação do 
ittt-ibtiiç3e3 e que o conflicto levantado devia ser 
julgado procedente. E' a melhor e mais decisiva 
resposta ao nobre senador pela Bahia, que não co- 
nhece os factos, que não os estudou e que no 
emtanto qualifica de absurdo aquilIo que é susten- 
tado pelas notabilidades da sua escola politica, de- 
pois de exame aptofundado e consciencioso 	do 
negocio  

O nobre senador pelo Maranhão afflrrnou que o 
acórdão 	da 	Relação 	fôra 	proferido 	dentro 	do 
prazo legal e apoiou a sua asserção com dons ar -  
gumentos, 	a saber: 1.°, 	que o prazo fõra inter- 

rompido pela supervenidncia das férias 2°, que 
ao presidente da Relação, por virtude do que dis-
põe o regulamento respectivo, a que faz remissão 
a lei eleitoral, compete marcar dia para o julga-
mento, e por consequencia bem podia marcar o 
dia que lhe aprouvesse. 

E' facil confutar aquelks doas argumentos de 
uma maneira decisiva. A lei diz : o prazo de 30 
dias é improrogavet. O nobre senador é uni ho-
mem eminente em jurisprudencia e sabe que a 
superveniencia das férias, nos casos em que sus-
pende o curso dos prazos, importa verdadeira 
prorogação. Si, pois, as férias interrompessem o 
prazo de que se trata, o prazo seria prorogavel e 
nesse caso estaria violada a letra da lei que dz 
que o prazo é improrogavel. 

E' certo que o regulamento de 12 de Janeiro de 
1876 dispõe que os recursos eleitoraes sejam jul-
gados na conformidade do art. 38 da lei de 19 de 
Setembro de 186. Diz o artigo citado que as Re-
lações tomarão conhecimento desses recursos de 
preferencia a qualquer outro serviço, observando-
se o processo estabelecido polo art. 33 do decreto 
de 3 de Janeiro de 1833. Segundo o art. 33, o 
recurso deve ser julgado na primeira conferencia 
ou na que fõr marcada pelo presidente do tri-
bunal. 

Senhores, o antigo regulamento das Relações 
(de 1833), bem como o actual, dão ao presidente 
da Relação a faculdade de marcar conferencias 
extraordinarias em tempo de férias, quando a na-
tureza do serviço o exigir. Tôm andanientu 
em férias os recursos criminaes e os recursos 
eleitoraes. Mas o nobre senador, que tanta 
predilecção tem pelos argumentos côxos, da 
faculdade que tem o presidente de designar con-
ferencias em férias, tira a consequencia de que o 
presidente pôde marcar para os recursos eleitoraes 
qualquer dia, ainda fóra do prazo, isto é, pÓdo 
designar a conferencia para o quinquagesimo, 
sexagesimo ou centesimo dia depois da entrada Cw 
papeis na secretaria. Direi ao nobre senador que 
este argumento não é côxo, mas que é um argu-
mento que padece de vicio mais feio, é um argu-
mento que tem pernas de mais. Observa um 
naturalista, que o ter o animal maior numero de 
membros do que deve ter, segundo o typo da sua 
raç., é um defeito muito mais grave do que sofirer 
de aleijão em algum dos membros naturaes. 

Pois bem : o argumento do nobre senador não 
é cô,w, tem pernas de sobresalente. S. E. affir-
mou que eu estava a sophismar sempre; ha de, 
pois, dar-me a liberdade de dizer que, argumen-
tando com o art. 33 do regulamento da 1833, pela 
fórrmta por que o fez, o nobre senador sophismou 
de uma maneira a lembrar a classificação de se-
phismas de um velho escriptor e que creio ser 
Rahelais; e si estou em erro quanto ao autor, 
S. Ex., que é muito lido nos alfarrabios, me 
corrigirá. Dizia aquelie escriptor que lia duas 
classes: sophisrnata barbata e sophisrnata mmc bar -
bata. Elle chama sophismas barbata ao que hoje 
chamamos sophismas pôdres e sophisrnas non bar-
bata aos sophismas que podem illudir a homens de 
boa f: o sophisnia que o nobre senador pôz por 
diante é um sopbisma barbatum (risos). 

O nobre senador 'elo Paraná como o nobre se-
nador pelo Maranhão declararam que era unizi  
verdadeira atrocidade o procedimento do presi-
dente da proviucia do Ceará. Mas eu mostrei mi 
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S. EExs. e espero hoje demonstrar, com a letra 
da lei, que o iresidene do Coarã no Fez sinão 
exercer a competencia que a lei lhe deu. A lei 
diz que a decisão tios recursos deve ser dada deu-
iro do prazo iniprorogavel do 30 dias, sob pena de 
prevalecer a decisão recorrida. 131atjni, senhores, 
já vMos que o presidente de provincia ó o compe. 
tenho para executar os:icdrdiios. 

Na hypothese, eu já vos fiz vêr, o presidente da 
provincia no ano uliou o primeiro acórdão, não 
aunultou a eleição de Mecejana, mas executou a 
dedso que, segundo a letra da lei, era a subsis-
tente, a decisão do juiz de direito que aunuilara a 
dita eleição (10 Mecejana. 

Diante das impugnações dos nobres senadores, 
fui estudar de novo a lei, seguindo o conselho de 
Cujocio, do procurar sempre no prolrio texto das 
leis a solucão dos duvides que occorrens nas ques-
tões de direito. Li, pois, de novo, o texto da lei 
e afinal achei disposição expresso aeetea do ponto 
em litigio. 

Peço liceui:a ao Senado para ler a ultima parte 
do art, 151 do regulamento eleitoral. Diz assim 

Os recursos eleitoraos (relativamente ás cama-
ras munieipaes) serão regulado pelas disposiç6es 
do art. 85. 

O art. 85 diz, nasegunda parto 

No caso de ser citualiada a qualificação ou de 
ieío ter sido decidido o recurso no prazo cstahclecido, 
o presidente da Relação, no Irimeiro caso (é O pri-
meiro raso, a annullaçOo) enviará imrncdiatamente 
ao ministro tio Imperio na côrte, o aos presidentes 
nas provincias cópia do respectivo acôrdão afim do 
proceder-se promplameute a nova qualilieaçao, e 
no segundo caso (o de não ler sido o recurso dcci - 
dido no prazo de 10 dias), c,o,nrnun(card a occurron-
eia aflui de providenciar-se convenientemente. 

Eiç ahi: a letra i positiva. Si o recurso não é 
decidido no prazo cm que o devo ser, o presidente 
da Relação deve fazer ao presidente a nocessaria 
rommunicação, afim de serem tornadas as provi- 
dencias. 	qual era a providencia a tornar? Dil-o 
o art. 14, 	2, 3 e 4: ts metidas' subsistir a de—

dada e proceder á. nova eleição. si  se dá a 
livpothese do citado 

Supponhamos que o presidente da Bolarão, por 
olvido ou de proposito deliberado, deixa ao fazer 
ao presidente da provincia a cora municação re-
conunendada pela lei. Póde uma semelhante falta, 
porventura, impedir o presidente da provindo do 
cumprir o dever que lhe impõe a lei? Pdde a falia 
alheia cercear attribuiç?íes que as leis conferem 
ao funecionario publico? 

OSe. Connaw— O texto da lei não se refere ao 
raso em que lia acórdão. 

O Su. MINISTRO DA .uJsiiçÂ:—A lei i eprossa 
ela diz 	.. no caso de não ter sido decidido o re- 
curso no prazo estabelecido. 

O Sn. Cauz MAcrtxno : - Este lambem é barbatus 
(riso), 

O SR. M1(ISTRO DA IOSTIÇA— 0 ilObi'O senador 
pelo Paraná fez objocto dc acre censura o haver o 
mmi ro da justiça removido do urna comarca de 

cutrancia, na província do Goyaz, para outra 
da me 'ina categoria em Minas Geraos o juiz de 
direito Dr. Mello Franco, actual deputa  á  as- 
semblé.a gersi legislativa. 

Senhores, estou em um terreno, cm que posso  

ainda allegar, para defender o meu acto, o texto 
da lei. 

Antes porém de ler a lei, ou vos lembrarei um 
principio de jurisprudeneia universal. A incom-
patibilidade t rad uz-se sempre em restriccão, cmii 
cerceamento do direitos. A restricção de aireiios, 
vis o sabeis, deve de ser expresso na lei não 
pôde ser ampliada por interpretações tiradas da 
analogia ou dos motivos da disposição leislatiYa. 

E' um principio elevado e dictaclo polo respeito, 
&Jiberdade humana, é finalmente uns principit. 
aceito pela legislação de todos os POS cultos. 

Isto posto, asseguro-vos que o Isypothose de que 
se trata, não sé não está na lei, canso ainda a lei a 
exclue. 

Eu lerei o art. 5., 6' que diz: 	Salva e dis- 
posição do art. 31 da constituição do Imnperio, mm., 
raute a legislatura e seis meses depois é inrompa-
livel com o cargo de deputado a nomeação deste 
para empregos ou commissões retribuidas, gerses 
ou provinciaes e bem assim a concessão de pri-
vilogios, etc. Exceptua tu-se: 1.' os accesros por anti-
guidade, etc.. 

Senhores, a lei prohibo tão sémente a nomeação 
e o accesse, salvo por antiguidade. A lei diz: E' 
iucornpaivel a tw7mação. O qtLc.ó nomeação? E' 
lima palavra lechuica no nosso direito, tem signi-
ficação legal e precisa. À nomeação presuppõo que o 
indivíduo não tem ainda mi cargo Publico fiara O 
qual é nomeado. E' absurdo imemear a quem já 
está nonieado. Remover, portanto, uns juiz de unia 
comarca para outra não é nomear. A remoção não 
importa para o removido a investidura do cargo 
iuo olle já tem pela nomeação. 

O SR. ComuuuA:—EIitiiO não foi nomeado 1 

O SR. MI1N1S'iRO DA JUSTIÇA:—Não houve no-
meação, houve remoção, A remoção pre.suppõe no-
meação prévia só podo ser removido o que ja &' 
juiz do direito. Haveria aceesso ? Tamnheum não 
porque o juiz de direito de, que se traia foi 'reino-
vido da comarca de 1.' para a comarca de. 1.' eu-
trancia. 

Senhores, eu poderia invocar em favor da in - 
telligeneio que dou á lei ii pratica já instituida 
Os jurisconsultos dizem coasueludo optirna legum 
iuterpres, o costume, a pratica é o melhor inter-
prete das leis. 

Os autores desta lei a entenderam no sentido 
que exponho. O nobre Barão de Anadia ora de- 
pulado á assembléu geral.. - 

O Sis .loXo ALFREDO:—NiO era. 
O SR. MINISTRO DA JUSTiÇA :—... 13 já no doniiniú 

desta lei foi removido de uma comarca da pro-
víncia das A)ngôas para outra de igual categoria 
na provincia da Bahia. 

O juiz de direito Sr. eonsollicirnFranco,sendo mi-
nistro da marinha e igualmente deputado ti assom-
bléa geral, foi removido da capital da Bahia para a 
comarca de Nictherov. lia outros factos identicus 
de que neste momento não me recordo. Como 
quereis hoje negar a inteiligencia que, autores da 

lhe destes? 
O Se. Coannix :—Mas quando se deram essas 

nomeações, elie não era deputado. 

O Sii MINISTRO DA JUSTIÇA: - Eramim ainda de-
putados, ou iuIo menos, ainda não cmiii passados 
os seis meses da lei. 



16 	 ANNAES DO SENADO. 

1 

O SR. JoXo ALFREDO: - Fixou-se a interpreta. 
cão no sentido de a lei não abranger os decretos 
da legislatura, que acabava. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: -A lei não con-
sagra semelhante excepção, que aliás seria extra-
vagte, porque, como é sabido, as leis obrigam a 
todos, tanto os simples cidadãos, corno os que 
como deputados as votaram. 
- Sr. pre.idente, o nobre senador pelo Paraná 
erminou o seu discurso fazendo-me uma serie de 

perguntas relativamente a factos e delictos occor-
ridos nas provincias. 

Eu devo dizei' a S. Ex. que o governo tem 
onhciInento de alguns desses factos e que lia 

tornado as providencias, que cabem em sua ai-
t:ada. 

Referiu-nos o nobre senador um facto de certa 
gravidade que se deu em uma villa do Rio de Ja-
neiro, a de Capivary, onde se negara sepultura, 
segundo lhe constava, ao cadaver do vigario. 

Não tenho c»mmunicaçào nenhuma a esse res-
peito; mas, á vista da declaração do nobre senador, 
já exijo informação do presidente da provincia 
do Rio de Janeiro. 

Devo lambem dizer ao nobre senador que eiTo-
etivamente suscitou-se um conflicto de attribuição 
entre o juiz Metelio e o presidente da provincia 
de Matio-Grosso. 

Os papeis respectivos estão já em poder do go-
verno e se acham preparados para serem, como é 
de 101, sujeitos á secção de justiça ao consdho de 
Estado. E' negocio pendente; não seria, portanto, 
prudente entrar no desenvolvimento do facto e 
suas circurnstancias. 

Em relação a outros factos de que se OCCUOU O 
nobre senador, eu opportunameuto dar-lhe-hei os 
esclarecimentos, que constarem na secretaria da 
repartição a meu cargo. 

Agora, Sr. presidente, cabe-me a honra de res-
ponder ao nobre senador pelo Maranhão. 

Começou o honrado senador seu exordio, dizen-
do-nos que entrava no debate alerrurisado. Esta 
plirase não foi sinão Uni daquehles ertificios de 
rhetorica, de que S. Ex. sabe servir-se com tanta 
habilidade. 

Não tinha razão para se aterroriser. A mim é 
que S. Ex. causou uma especie de terror sa-
grado. O tom de brandura que deu ao seu exor-
dio, o perfume de santidade que resaltava (lo 
suas palavras, e certas reminiscencias historicas 
que esse tom de. brandura e esse perfume de 
santidade despertaram em mim, me ptazerarn em 
estado de verdadeira inquietação. 

Eu li nas historias do seculo XVI, que havia 
uma seita do homens que faltavam uma linguagem 
tão branda e tão perfumada de santidade, ctmo a 
do nobre senador, mas que, no emtanto, tortura-
vam O cremavam os homens em nome de suas 
santas doutrinas! 

Ouvindo o honrado senador (aliar urna lingua-
gem semelhante, preparei-me para o sacrilicio, 
mas bem depressa o meu terror desappareceu. O 
honrado senador, proseguindo no seu discurso, 
praticou a virtude da tortura, mas não torturou o 
ministro da justiça, torturou a logica. 

Senhores, o honrado senador, terminando o 
sen, longo exordio, entrou no assumpto do seu 
discurso, trazendo a debate a organização judi-
ciaria. 

Quiz ler-nos a parte do relatorio do ministerio  

da justiça relativa á reorganização da magisratnra; 
trouxeram-lhe o relatorio, e diante deite, excla-
mou S. Ex. tomado de assombro: Que calhamaço 
volumoso; é um canhão Krupp! 

Senhores, causou-me admiração a sorpreza do 
honrado senador. Pois que 1 Não é S. Ex, o in-
ventor e o introductor do calhainaço na llttera-
tura patria?! 

Escreveu o nobre senador um livro, aliás muito 
esilinavel e rico de erudição—Direito Ecciesias-
tico Brazileiro: - o primeiro tomo tem 1,600 
paginas (risadas). Esse livro produziu uma re-
volução na arte de encadernar ( continuam as 
risadas); tiveram os encadernadores & dividil-o 
em 3 volumes ; o L° vai da pagina 1 a 500, o Lo 
da pagina 500 a 1.000, e o 3.° da pagina 1.000 a 
1600. (Continúam as risadas.) Não foi só isto. 

honrado senador escreveu ainda um livro  
igualmente cheio de merecimento, como são tolas 
as obras que. ahein de sua penna,intitulado—Auxi-
liadoriuridico; é um outro caihamaço,é um in-folio 
de duas coluinuas. lena duas mil e tantas paginas. 
Vou chegar uma cireunistancia que prova o amor 
do honrado senador ao calhamaço. 

Neste livro incluiu o seu sabio autor as epigra-
pIes e as theses dos antigos praxistas, de Vallasco, 
de Cabedo, doPhebo.. 

O SR. Cana MACHADO —De Gabriel. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA:—... de Gabriel Pe-

reira de Castro e de nauitw outros praxistas. 
Sem querer fazer critica, essa Lranscripção de 

epigraphes e theses é uma perfeita inutilidade. 
Os que adquirem o livro do honrado senador, ou 
têm os escriptores citados, e nesse caso,  não ca-
recem das epigraphes e theses transeriptas, ou não 
os Lôm, o então de que lhes serve a simples trans -
cripção das epirraphes e theses? Mas qual a razão 
porque S. Ex. incluiu essas epigraphes e theses? 
Evidentemente por amor ao calhamaço (risadas). 

Mas ainda não fica sã nisto. 
O honrado senador escreveu ainda uma outra 

obra tambem cheia de. erudição-0 Codigo Philip-
piuzo—, contém o texto das ordenações, ordinaria-
mente editadas em 3 volumes. Pois beta, o 
honrado senador accresceu - lhes commentarios, 
transcreveu legislações, citou avisos e decretos, e 
fez do tudo isto um volume de 1,00 paginas 
(risadas). 

Ora, si o nobre senador é o inventor e o intro-
ductor dos calhamaços, como se admira de que o 
modesto relatorio do ministro cia justiça tenha 
mais alguns cadernos de papel? 

O honrado senador leu algumas palavras do 
relatorio na parte relativa á organização judiciaria, 
e exclamou: O ministro da justiça não diz nada 
de novo, não adianta urna idéa, um pensamento 

Senhores, pôde ser que as idéa propostas pelo 
ministro da justiça, no que diz respeito á organi-
zação judiciaria, não agradem ao nobre senador, 
mas o que é verdade é que ahi se acham expostos 
os traços fundamentaes de um systema de reorga-
nização do poder judiciario, systema que mo parece 
ounico capaz de habihital-oa exercer o papel que 
W! compete nas nossas instituiç5es. 

Estou profundamente convencido de que a nua-
gisratura não poderá elevar-se á altura de sua mis-
São, si não fôr organizada sobre a larga base de 
independencia pessoal do juiz. Royer GolIard dizia 
que o juiz deve ser inaccessivel ao medo e u espe-
rança, isto é, impassivei como a lei. 
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O grand3 interesse tio juiz é a pz'ornoçio, vós O 
sabeis. Alii está para eito a fonte do medo e tia es-
parança. Cumpre, poi', coilocar a promoção dos 
juizes féra do alcance das paixões humanas, isto é, 
iitregaI-a á fatalidade do principio de antigui-

dade. 
Em França tom-se combinado diversos alvitres; 

para resolver a questão da promoção dos juizes 
teto-se mesmo imaginado a intervenção dos tribu-
tiaes superiores e da ctuie de Cassação por nicio 
00 organização tia listas mas homens de Estado e 
magistrados daqueile paiz condeiniiam um tal sy-
siema, que apenas desloca, mas não resolve as dif-
1cuiiIades. 

Mi parece que o unico meio capaz de (lar 
á magistratura a independencia tia que dia ca-
reca, é coliocar a promoção fóra da vontade do 
governo, fura da propria corporação da magistra-
tura, emtim féra da acção das paixões humanas. 

Então o magistrado poderá sei' impassivel como 
a lei, porque nào tem favores a esperar, persegui-ções' 

temer. 
Pois bem ; para o nobre senador pala provincia 

do Maranhão esta idéa não é uma idéa. 
Dir-lie-hei, porém, que pôde da não merecer 

a approvaçáo de S. Ex., mas tem por si a auto-
ritiado de homens eminentes pela elevação do 
sabei' e pelo conhecimento) pratico do assumplo. 

Senhores, a reorganização da nossa magistra-
tua é uma das necessidades mais urgentes do 
paiz. 

O que quer dizer urna magistratura totalmente 
dependente do governo, dependente dos ami ty 

do governo, e dos amigos dos amigos do governo? 
Isto não pôde continuar. E' preciso remedio, 

-ainda que seja heroico. As instituições constitu-
cionaes não púdem ftincrionar regularmente sem 
uma magistratura independente, que possa diante 
tio governo e dos poderosos escrever na sentença a 
inspiração de sua consciencia. 

O Sn. SILVEIRA DA Mo'rrA dá um aparte. 
O Sri. MINISTRO DA JUSTIÇA :— Disse o honrado 

senadorque as leis ordinarias do Imperio atrophia-
ram e desnaturaram o poder judiciario e que 
sse poder judiciario que shi existe não é o da 

constituição. 
O SR. SILVEIRA DA Mo'rTA:—Não é mesmo. 
O Sri. MINISTRO DA JUSTIÇA : - Eu aceita a pro-

posição do honrado senador. Mas de quem é obra 
essa orgauizaçãojudiciaria, que tão justamente in-
corre na censura dos nobres senadores? 

O codigo do processo criminal é obra dos libe-  
voes. As suas disposições de principio a fim cor-
rem sob unia inspiração profundamente dernocra-
-lira: deu á justiça de L& instancia, principalmente 
a 	irninal, urna organização exceliente nos seus 
lançamentos eapitaes; tinha, é certo, defeitos e 
graves; creou diante do governo central desar-
mado a policia local independente, de modo que 
no exercicio de attribuições importantes quanto á 
segurança individual e tranquillidade publica, o 
governo estava na dependencia dos juizes de paz. 

Na execução exageravam-lhe os defeitos e ja em 
1836 se iniciava um movimento energico de reac-
ção contra o systema daquelie codigo. A reacção 
ti'iumphou e escreveu a sua Victoria com todas as 
suas exagerações na lei de 3 de Dezembro de 4841. 

Não e preciso fazer a critica dessa lei ce-
lebre nas lutas dos nossos partidos: elIa preoc-
cupou-se quasi que exclusivamente da policia  

de que fez tini instrumento aperfeiçoadissimo év  
compressão, investindo-a até tia attribuiçáes pura-
mente judiciarias; e quanto á magistratura do 1.' 
inslancia, limitou-se a dar-lhe unia organização 
mesquinha e contraria ás noções fundamentoes do 
assurnpto. 

Senhores, eu vou eit,u' palavas cheias de sen'lii 
e verdade, preferidas por um dos mais impor-
tantes membros desta casa, o finado senador Sr. 
Bernardo Pereira de Vasconceilos. Vasconceilos 
em 18116 propéz a revogação simples e pura da 
lei de 3 do Dezembro, e fundamentanulo a sua 
idéa, fez em unia synthese clara e cnergic a cri-
tica mais sagaz e justa dessa lei. 

O Sri. CRUZ MAnCADa: -Foi urna ironia contra 
os executores de então. 

O Sri. MINISTRO DA JUSTIÇA : - Elie disse : Or-
ganizando a lei de 3 do Dezembro, pensavamos 
fazer unia lei de governo, e na realidade fizemos 
urna lei de partido. 

Vêdr : Vasconceilos, depois de 2 de Fevereiro de 
184, illuminado pela observação dos factos (a 
machina funccionava então na milo dos lil)eraes, 
comprehenden que a lei de 3 de Dezembro era 
unia lei do partido e não de governo. (Apartes e 
denigarões.) 	 - 

O proprio partido que foi autor dessa lei e que 

por milito 

annos a considerou um padrão de 
gloria, levantou a sua voz nesta tribuna, na ca-
mara tios deputados e na imprensa contra a lei 
do 3 de Dezembro. Depois de mil tentativas abor-
tadas, podaram afinal os proprios conservadores 
fazer passar nas camuaras a encantada reforma da 
lei do 3 de Dezembro. Refiro-me á lei de 20 do 
Setembro de 1871. Esta lei, no que diz respeito é 
protecção e garantia da liberdade individual, con-
sagrou alguns principies, por-  cuja adopção cla-
mavam todos. Ilas na sua parte principal que é a 
relativa á organização judiciaria, é uma obra de-
ploravel: estabeleceu uma complexidade de com-
petencias abstrusas, de difflcil inteiligencia para 
Juizes e advogados, separou o julgamento da iii-
steueção das cansas e desorganizou a justiça cri-
minal, de modo a reduzil-a quasi que á impo-
tencia - 

Sem duvida, o nobre senador pelo Maranhão 
teve razão. Esse podei' judiciario, que a lei de 
L de Setembro de 1871 organizou, não é o da 

constituição. 
(Ha alguns apartes.) 
Mas quem são os autores dessa lei? 
O regulamento das Relações dado pelo decreto do 

3 de Janeiro tio 4833 é um producto da escola li-
beral. Assignou-o Honorio Herrneto Carneiro 
Leão; coliaborara nelle Vasconcelios, como se sabe. 
Não quero negar a iliustração do autor do decreto 
de 2 de Março de 1874, mas devo dizer que o secreto 
de 1833 é superior ao de 1874: é mais simples, é 
mais logico, regulo, mas não embaraça a activi-
dade dos tribunaes de 2.a instancia. 

Para completara revista de nossa organização 
judiciaria, faliar-vos-hei do Supremo Tribunal. 
A leio creou é obra de Vasconcelios ; luas 
neste trabalho o genio do grande estadista ecly-
psou-se. A mente do legislador era organizar uma 
côrte de Cassação; mas a lei de 187 não fez na 
realidade sinão reorganizar o Desembargo do Paço. 

Senhores,urn tribunal de Cassação tem deus fins: 
fazer manter a observancia da lei pelos tribuuaes 
inferiores e lixar a jurisprudenciti. Entretanti 
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•ompromette, não o aceusado, mas o aceusador, si 
faliece a prova. 

Perguntou finalmente o nobre senador pelo Ma-
ranhão si constava ao governo a existencia da ca-
amentos entre membros das religiões dissidentes, 
elebrat1os no Iniperio contra o 	do art. Lo da 

lti de 11 do Novembro de 161. Alludin o nobre 
enador especialmente a padres que abjuram o 

•atholieismo, se passam para qualquer das reli-
iies dissidentes o se casam; altudiu tambem a 
maridos eatholicos que, sendo casados segundo o 
oncitio Tridentino, tém igual procedimento. 
Direi ao nobre senador que na secretaria de Es-

tado nada consta a semelhante respeito. 
Pareceu-me que o nobre senador desejara co-

nhecer a opinião do governo a respeito da validade 
dos casamentos, a que se referiu. Diante do texto 
terminante do 4.° do cri. 1.0  da lei de ii de No-
vembro de 1861 são esses casamentos nulios 

O citado i E°  estabelece que os casamentos de 
dissidentes, celebrados no Itnperio entre pessoas 
me, segundo a lei vigente não se podem casar pela 
oxistencia de impedimento absoluto e invencivel, 
são nulios. 

() nobre senador é muito versado nestas mate-
rios, sabe, pois, que segundo a lei vigente no lin-
perto, isto é, segundo os canones, o impedimento 
ordinis o o impedimento vinculi são dirimentes 
aI,si bi utos. 

Sr. presidente, vou'tcrminar, e tal-o-hei to-
mando em consideração uma parte do exordio do 
nobre senador pelo Maranhão. 

O nobre senador arguiu-mo, era tom acre, do 
haver em uni dos meus discursos anteriores ar-
riscado uma allusão otrensiva á dignidade do Se-
nado. Eis o incidente que feriu a susceptibilidade 
do nobre senador pelo Maranhão. 

O nobre senador pela provincia do Ceará, com-
memorando que um nobre senador qualificara de 
Odyssãa o meu discurso em resposta ao nobre se-
nador pelo Paraná, por seu turno me denominara 
novo Ulysses. Tomei a S. Ex. como Mentor e lhe 
perguntei em que região do mundo pairava eu 
naqueile momento. 

Enumerei alguns dos legares por onde pere-
grinara Ulyssc.s, e entre cites  mencionei a ilha de 
Circo o acrescentei : « Pelos sons que ouço pare-
ce-me que descanço no palacio de Circe. ' 

Senhores, alguns espiri los malignos deram 
óquellas palavras um sentido, uma allusao que não 
osPivamu, nem podiam estar na minha intençã. 

Eu vou explicar qual é o meu pensamento. Pe-
diri'i a explicação ao interprete mais mntelligente 
o mais feliz de Homero. Vós sabeis que o heróe de 

Virgilio tambem errou pela região onde habitava 
Circo e que clii vira os mesmos phenomenos que 
tanto assombro causaram ao navegante grego. Eu 
vos peço licença para lbr os admiraveis versos, 
em que Virgilio descreve a passagem de Endas por 
aquelia região. Creio que não é uma incon\e-
niencia citar Virgilio neste recinto. Virgilio tem 
sido o poeta da predilecção do grandes homens de 
Estado. 

Eu quero vos dar uma traducção cm verso 
prefiro a de João Franco Barreto, que, si não é 
mais fiel, é a que melhor reproduz, si bem muito 
imperfeitamente, a harmonia do original 

Junto ás praias da terra se navega, 
Que da magica Circo se apregôa 
Com um continuo canto que ao edo chega, 
Aqui a filha do sol o bosque atrôa 
E nas soberbas casas por costume 
Faz de cheiroso cédro, á noite, lume. 
E com pente sonoro e mui polido 
Tece subtis e delicadas tas. 

Virgilio falia do canto da deusa: o assíduo reso-
nat cantu i e Barrete traduz -que chegava aos 
céos. 

Esta casa é o centro onde se reunem os maiores 
oradores do Brazil - Dizendo, pois, que pelos soas 
que ouvia acreditava estar na terra de Circe, l - 
ludia aos échos cia vossa eloquencia. 

Este foi o meu pensamento. 
E não pudera ser outro. Neste recinto o meu 

maior esforço tem sido conquistar as boas graças 
do Senado. Como, pois, e para que fim ofTen-
dei-o?... 

Os Sns. DANTAS,PARANÀGUÁ E OUTROS SEN}IORES -
Apoiado; muito bem. 

O Sn. 'MINISTRO DA JUSTIÇA : - Não, não po-
dia estar no meu pensamento offender o Senado, a 
quem voto o mais elevado respeito, e a mai. 
alta consideração, não só por ser uma das 
grandes corporaçães do Estado, como pela illustra-
ção, pelos serviços e pelas virtudes dos membros 
que o compõem. 

(Muito tem; muito bem.) 
0 Sn. Ciwz MACHADO: -Está desfeita a nuvem. 

Eis o texto de Virgilio: 	 ' (' 
Proxima Circece raduntur littora te?rce 
Dives inacessos ubi solis filia lucos 
A38iduo resonat cantu, tectisquó sâperbis 
UrIL odoratani nocturna ia lumina cedrttn. - 
Arguto tenues porcurrens peetine telas. 


