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SESSÃO IMPERIAL 

;de ·encerramento !la sessão extraorUinaria e da abertura da' 3. a sessão .. ~a,· 
17.3 legislatura da assembléa geral, em 3 ·de Maio de 1880 

PRESIOENCIA DO !Ro VISCOND. DI!: 1A.GU-'.RT 

Ao meio-dia, nchando-se reunidos os Srs.dc
putados e senndores no paço do senado, !oram 

·nomeadas as seguintes deputações: 
Para receber Sua Magestade o Imperador : 
Deputados, os Srs. Cnrlos Alfonso, Zama, A:ne

rico, João Brigido, Abreu e Silva, Barão da Es
tancin, Hortn de Araujo, Manoel Eustaquio, 
Bulcão, Jonquim Serra, Danin, Antonio de Si
queira, Sonres Brnndiio, Ilderonso de Arauio, 
Yosé Basson, 1\leira de Vnsconcellos, Prado f•i
mentel, Aureliano de Magnlhães, Florencio de 
:Abreu, Souza Andrade, França Carvalho, Can
dido de Oliveira, Viriato de Medeiros e Jos~ 
Caetano. 

Senadores, os Srs. 1\lendes de Almeida · Leão 
Velloso, Barão da Laguna, Jaguaribe, Barros 
Barreto, Paranagmí, Godoy, Barão de Cotegipe, 
Correin, Fausto de Aguiar e Nunes Gonçalves. 

.Para receber Sua !tiagestade a Imperacriz : 
Deputados, os Srs. Frederico de Almeida, Olc

gario, Theophilo OLtoni e Rodolpho Dantas. 
Senadores, os Srs. Conde de Baependy e Vis-

conde de Bom Retiro. . . 
A' l hora da tarde, nnnuuciando-se a che

gada do Suas 1\fagestadcs, sahiram ns deputn
ções n recebei-os á porta do edificio, e, en
trnudo Sua Magestade o Imperador no salão, foi 

Võ I. 

ahi recebido pelos Srs .. presidente e secretarios, 
os quaes, reunindo-se aos membros da respe
ctiva commissão, acompauhnram o mesmo Au
gusto Senhor até o throno. 

Logo que Sun !tfngestnde o Imperador tomoa 
assento, o mandou assentarem-se os Srs. depu
tados e senadores, leu a seguinte falia: 

Auguscos e dignissimos Srs. •representnntes 
da nação. - . 

Congratulo ·mo comvosco pela auspiciosa reu
nião do corpo legislativo. 

Os trabalhos das duas primeiras sessões da 
áctual legislatura~ e os do sessão cxtt-aordinaria, 
dão testemunho ao esclarecido .zelo. com que 
vos occupastea dos mais graves interesses de 
nossa patria. · 

As relações de amizade, que cultivamos com 
as nações estrangeiras, não têm soffrido alte
rnção. Sinto não poder nindn nnnunciar-vos o 
restabelecimento. dn paz entre .a republica do 
Chile e as do Perú e Bolivia. Fnço. votos .para 

.que cesse a guerra, como o reclnmnin os sen
hmentos.de 'humanidade e·os interesses da ciTi
lisa~iio. 

O Governo Imperial foi convidado pelo da 
Republicn Franceza .para nomenr um dos tres 
commissarios.que, em vit·tudo do tratado recen-
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2 ANN.A.ES DO SENADO 

temente concluído em 'Vashington, têm de de
cidir sobre reclamações pendentes entre a França 
c os Estados-Unidos da Americn. 

f.n SESSÃO 
En1. 4 do :M:a..to do :r.sso 

O governo corrcspondou·a esta prova do con-
fiança acoitando nqucllo convite. · PRESIDENC!A DO Sll. VISCONDE DE 1ACU,\llY 

SU.llliARJO.- OnDJom DO DJA.- EJoir.ão di mosa o das com-Continúa inallcravel a tr:mquillidnde publica. 
A segurança individual e de propriedade mc
recerá especial attenção do governo. Serão op
portonamentc submetticlas no vosso exame me
didns a !Jom da org-anização judiciaria e da ad
ministração da justiça. 

Podemos r.onder gl'll(.'IIS it Pro\•idenciu por 
haver 11mlim cessado a cnlamidnde da sêccn, 
que, por mriis de Ires annos, llagollou alg-umas 
províncias do Norte. As cbuvus que ultimn
mr.n te têm ca h ido com abundancia nnquella 
região, reanimaram seus habitantes, os qnacs Me 
viio recolhendo nos seus dornicilios. Gr:mdcs 
foram os sacrilicios do Estndn na prestação de 
soccorros aos nos~os compatriotas victimas da 
sêcca. Assim procedendo, cumprimos um devel' 
sagrado, e evilomos o despovoamento daquollas 
províncias. 
· Desenvolveu-se durante o verfio passado, 

nesta cnpitnl, n epidemia da febre amare lia som 
maior intensid;,de. O governo adoptou medidas 
para auenuai' e prc\•enir os effeitos do mal, es
tnndo presentemente a epidemia qunsi extincta. 

Aproveit:mdo os recursos com que dotnstes a 
instrucção pui.Jlica, o governo procurou molho
ror o snu cstodo; o pt·osegoirá neste empenho. 

A substituição do systema eleitoral vigente 
pelo do eleição directa continúo a SOl' uma medida 
mstant.;monte reclamada. Paro esse lim o go
verno offorecou :í vossa consideração o J>t·ojecto 
do reforma clcitot•nl. ConlJo de vossas h1zes c 
pall'intismo que dotareis o paiz com um:; lei, 
que possn contribuir emcazmonte pnra a ver
dade do nosso syst!lmn parlamentar. 

Auxiliar a lnvoura, J'ncilitnndo·lhc espociul· 
mente cnpitae;; o ensino prolissiOtl:ll, é ainda 
urna necessidade ·sentida geralmrmte, e que re
commcndo á vossa nttencuo. 

Devemos esr1crur que· as medidas ndoptmlas 
cm vossa ultima sessiio l'cstabele~am, no exer
cício de 18t!:l a f882, o equili!irio da despeza or
dinnri:o com a receita do Império. 

Não podemos, entretanto, intet'romper algu
mas obras extrnordinnrias, que correm por 
conta de ereditos espcciacs. Elias exigem ul
guns sucril1cio~ mnis, que compensariio no 
futuro. Terrninadus que sejam, e ex.tinctns 
dentro cm pouco as grandes despezas com soc
cort·os publicos, nossa situnr.iio financeira nos 

· dar:í ensejo para rcconsiderür o nusso systenut 
do impostos o alliviat· n nnçiio de gra,•nmes, CJUO 
niio tenlwmos ninda podido diminuir. 

Está t•ncorrnda a sossiio extraordinnria e aberta 
:t 3.• scssiio dn llresento legislatura. 

'D. l'EDilO 11, IMI'EilADOR COli'STITUCIO!'I'AL E DEF.EN• 
SOR l'Eili'ETUO DO DRAZIL. 

Terminado este neto retiraram-se Suas Mnges
tadcs Imperiacs com o mesmo ceremoninl com 
CJUO .fot•um rocLibidos, e immedintnmente o Sr. 
l'res1dente lev:mtou a sessiio. 

. JnÍS!iÚO:!!. • 

A's .11 horas da manhã foz-se a chamada c 
acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a 
snbet•: Visconde . de Jaguarv, Cruz Mar.hado, 
Burão de 1\lalllnnguape,Chichórro.Correia, Con"'e 
de Baoprndy, Junqueil·n, Barros Barreto, Ucbôn 
C!!valcanti, Leão Velloso, Visconde de 1\luritiba, 
V!sconde de Nictheroy, Vieira da Silva, Diniz, 
V1s.conde de Abaeté, Diogo Velho, José Boni· 
fa01p, Baruo da Laguna, Candido Mendes, Antão, 
Buruo do 1\Jaroim, Jnguartbe, Barão de C.:otegipe, 
Ribeiro da Luz, Luiz Carlos, Leitão da Cunha, 
Vi•cor~tle de Bom Retiro, Dantas, Paranaguá e 
Affonso Celso. 

Compnrecernm depois os Srs. Dias de Car
valho, Fausto de Aguiar, Cunha e Figueiredo, 
Nunes Gontmlves, Barão de Pirapnmn, Silveira. 
da 1\lotta, Fernandes da Cunha, Saraiva, Te i
xeira Junior e Godoy. 

Deixnram de comparecer, com causa~partici
pnda, os Srs. Duque de Caxins, Octuviano, Sil
veira Lobo, Sinimbú e Visconde do Rio Branco. 

Deixaram de compnreccr, som cnusn pnrtici
pndn, os Srs. Bat·iio do Souza Queiroz, Paes de 
J\<lenclont'a e João Alfredo. . 

O Sn. PllESIDEI!TE abriu a sessão. 
_ Let·nm-se as nct.,s ele 30 do mcz proximo findo· 
o de 1 do conente, e, não bnvondo quem sobro 
ellns fizesse obser\•açõcs, foram dadns por ap
provadns. 

O Sn. 1." SECRET.~mo declarou que niio havia. 
expediente. 

ORDEii'I DO DIA 

_o Sr. Presidente disse que. na fórma do rll· 
gunonto, ia-se pl'Ocodor it eleiçiio da mesa co-
meçando pelo presidente. ' 

Cort·endo o escrutínio, toram recebidas 33 ce
dulas, e sahiu eleito o Sr. Visconde de Jngunry 
por maiorin absoluta de 30 votos. 

. Pam a eleição de v ice- presidente fornm rece
btdas 33 cedulas e sahiu eleito o Sr. Bnriio de 
Cotegipc por maioria absoluta· de 29 votos. 

Pnrn a elei<;ão do :L" o a." sc~retnriús: 
Foram reccbidus 33 ccdulus e snhirnm elei

tos: :l. • secretario l) Sr. Dias· do Carval bo por 
:H votos, o 3. 0 o Sr. Bnriio de Mam:mguupe 
por 29. . 

Para a eleição do 2. o c ~.o secretaries : 
!~oram recebidas 35 cedulas o sahirnm eleitos 

os Srs. : 2. o secretario, Cruz r.Iachado, pot• 3~ 
votos, e ~.· Godoy por 33. · 

Ficaram supplent.es os senhores : 
Vieira da Silva e Leitão da Cunha que obli

verum um voto cada· um. 
~~~~sou-se.~t\ eleioiio das respectivas com

mtssues. 

).-_,, 

., 
I' 

I 

~. 

T 



SESSÃO EM 5 DE M:AIO 3 

Resposta á falia do ·th.r"I~O 

Foram recebidas 33 cedulas, sendo duas em 
branco; sahiram eleitos os Sr;;. : Correia por j6 
votos,Junqueirapor 2~. e Vieira da Silva por 2~. 

-
Constituição 11 diplomacia 

Foram recebidas 33 cedulas, foram eleitos os 
Srs. : Vieira da Silva por 29 votos, Bariio de Co
tegipe por 26 e Conde de Baependy por 2:>. 

Fa:::enda 

Foram recebidas 37 cedulas, sendo uma em 
branco, e slibiram eleitos os Srs. :·Teixeira Ju
nior por 3~ votos, Jaguaribe por 22 e Visconde 
do R1o Branco por ~:l. · 

Legislar;cio 

Foram recebidas 37 cedulas, sendo uma em 
branco, e sahiram eleitos os Srs. Fernandes da 
Cunha por '27 votos, Mendes de Almeida por 2~ 
e João Alfredo por 2L 

Marinha c guerl'a 

Foram. recebidas 3fi cedulas, sendo uma em 
branco, e snhiram eleitos os Srs. Visconde de 
l\luritiba por 31 votos, Junqueira por 30 c Barão 
da L~guna por 39. 

Commcrcio, ag1·icultura, iniustrias c a1·tes 

Foram recebidas 32 cedulas, sendo uma em 
branco, e sahiram eleitos os Srs. Uchõa Caval
canti por 31 votos, Diniz por 29 e Leão Vclloso 
por 23. 

Empre.zas p1·ivilegiadas e obras publicas 

Foram recebidas 31 cedulas, sendo duns em 
branco, e sahiram eleitos os Srs. Dio.t:o Velho 
por 28 votos, Darão de Maroim por 27 e Vis· 
conde de Nict!Jeroy por 23. 

Inst/'ucçiio p11blica c ne,qocios ecclesiasUcos 

Foram recebidas 30 cedlllns, sendo duas em 
branco, e sabiram eleitos os Srs. Ribeiro da 
Luz por 27 votos, Correia por 27 e Silveira da 
Motta por 26. 

Devendo eleger-se a commissiie de saude pu
blica, reconheceu-se não haver _mais ~umero, e 
o Sr. Presidente declarou. que nao podm prosc
guir a eleição das comm• ~sues. 

Em seguida dou para a ordem do dia fi : 
Continuação da eleição das commissões. 
Levantou-se a sessão a :1. horn e 40 minutos 

dn tarde. 

2.n SESSÃO 

EDl. :S d~ ::.\l:a1o do 1SSO 

PRESIDE:I'CIA. DO SR. VISCONDE DE JA.GUA.!IY 

SUM:\IARIO .-EXPfmJKI'I."TE.-OnoE» no Du .• - Conclusão da 
oloiçlto da~ eommis~ü'os.- Pnreeor do eomrnhuito do 
•ondtiLuiçito sobro a eleição tlo um danador por Minas. 

A's U horas dn manhã fez-se a chnmada e 
acharam-se presentes 29 Srs. seoadores,a saber: 
Visconde de Jagun1'y, Dias de Carv~lho, Cruz 
Machado, Barão de Mamaoguape, Godoy, Vis
cond de Abaeté, Diniz, Luiz Carlos, Vieira da 
Silva, Visconde de Muritiba, Uchõn Cavalcnnti; 
Junqueira, Barão dn Laguna, Chicharro, Conde 
de Baependy, Correin, Ribeiro da Luz, piogo 
Velho, Darão de Maroim, Cunha e Fil.:'ue~redo, 
Alfonso Celso, Ba1'ros Barreto, ·Leiio yeuoso, 
Barão de Cotegir.e. Leitão da Cunha, VIsconde 
de Nictheroy, SilVeira Lobo, Visconde do Bom 
Retiro e Paranaguú. 

Deixaram de comparecer, com causa p11rtici
pnda,os Srs. Duque de Caxias.Fausto de Aguiar, 
Octavinno, Sinimbú,Fernandes da Cunha e José 
Bonifacio. · 

Deixaram de comparecer, sem· causa partici
pada. os Srs. Barão de Souza Queiroz, t>aes de 
Mendonça e João Alfredo. · 

O Sn. L • SECRET.\RIO dou conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do presidente da provincia do Pinuhy, de 29 

de Março ultimo, remettendo dou:s exemplares 
do relatorio com que o llr. João Pedro Bdfort 
Vieira pa~sou a administração da rtJferida pro
víncia ao ~.· vice-presidento. 

Do presidente da província do Goy~z. Cr.!.· 
viando dous exemplares do relatoriu com quo 
!lle .. passou a administra~ão da referi<!a pre
vincia o i. • vice-presidente.- Ao arcluvo. · 

Requerimento de l\larcellino Cnrlos Pinto, pe
dindo a 'à,.l'nça de ser nomeado para o Jogar de 
guarda as galerias desta nugusta camara.
A' mesa. 

Representação da camara municipal dn ca
pital âa província dn Parahybn, contra nlgumas 
lfregularidades da eleir.iio que teve ultimnn1ente 
Jogar para o pre~nchimento da vaga do falle
cido senn•lor Frederico de Almeida e Albuquer
que.- A' commissiio i:le legisluçlio. 

Tendo compnrecido mais os Srs. Teixei_ra Ju
nior, Dantas, Jngunribo c Antão, o Sr.Pres•dente 
abriu a sessão. 

Lê-se a acta da sessão antecedente, e, não ha
vendo quem sobro ella fizesse observações, deu
se por npprovndn. 

Compareceram depois de nberta n sossllo os 
Srs. Silveira da Motta, Saraiva; Visconde do 
Rio Branco, Nunes Gonçalves. Bariio de Pira
pnma e 1\londes de Almeida. 

: 



4 ANNAES DO SENADO 

ORDEM DO DIA 

Proseguiu a eleição das eommissões. 

Saudc publica 

Foram recebidas 31 cedulas e snhirnm eleitos 
os Srs. Luiz Carlos por 30 votos, Godoy por 30, 
e Barão de l\Iamanguupe por 28 votos. 

Redacção das leis 

Foram~rece!Jidas 3ü cedulns, sendo uma em 
bl'illlCO, e subiram eleitos os Srs. Visconde de 
Bom Retire por 3(1, votos, Octaviano por 32, e 
F:msto de Aguiar por 28. 

Estcttistica, catechese 1. colonisar;ão 

. Foram rece!Jiclns 38 cedulns, sendo uma cm 
llranco, c sahiram eleitos os Srs. :Mendes de AI· 
meidu por :17 votos, J3nrros Barreto por 36, c 
Cunha c Figueiredo por 35. 

Assemble'as provinciaes 

Forram recebidas 3(1. cedulas c sabiram eleitos 
es Srs. Silveil·a Lobo por ::lil. votos, José Bonifacio 
por 32, Uchua Cnvalcauti por ::li. 

Orçamento 

Foram recebidas 38 codulas e snhiram eleitos 
es Srs. Barão de Cotegipe por 37 votos. Silveira 
da l\fotta por 36, Ribeiro da Luz por 3(1,, Barros 
Barreto por 33, Diogo Velho por 30, Leitão da 
Cunha por 30 e Visconde do Rio Branco por 27. 

Pensões e ordenados 

Foram recebidns 36 cedulas e sahirnm eleitos 
O$ Srs. Nunes Gonç:1lvcs por 33 votos, Parana
gu~ por 27 e Antão por 21.. 

Terminada a eleiçiío das commisslies, o Sr. 
i." secretario, obtendo a palavra pela ordem, 
leu o sogumte 

A commissão de consiituição, a que foi re
mcttida a curta imperial de 22 de Novembro de 
i879 nomeando senador do Imperio o conselheiro 
Lafayetle Uodrigues Pereirn, tendo examinado 
ns netas e mais documentos relativos :i eleição 
procedida pela vaga deixada por morte do se
nador Firmino Uodrigues Silvn, submette ít con
sideração do senado o resultado de seu tra-
balho. . · 

A província de Minas Gcraes está dividida em 
7i collegios, e jú por occnsião da eleição an
terior !orl!m verificadas <ls eleições pr1marias 
em sua ma10r parte. 

A commissão para.mnis clareza passa a tratar 
de cada um dos colle~ios separadamente. 

COLLEGIOS 

Abaeté 

De iO .eleitores reconhecidos da parochia de 
S. Soln1stiiio do Pouso Ale~ro compareceram 3; 
-de W não reconhecidos amda por falta de actas 
da pnrochia de Nossa Senhora do Patrocínio da 
cidade de Ahneté compareceram H ;-do 20 da 
de Nossa Senhora das Dores do Indaiá 7; -e 
de :1.:1 da de Santo Antonio dos Tiros L 

A vota;iio foi discriminada. 

Lafayette......... 3 H 7 i ao todo 22 votos. 
Lima Duarte...... 3 H 7 i • 
Martinho Campos.. ::1 :1.:1. 7 :1. • 

Tendo sido nnnull:~da a elciçfio da parochia 
de Nossa Senhora do ·Loreto da 1\Iorada Nova, 
que dli nove eleitores, não consta que se tivesse 
procedido a nova elei<;iio. 

Alfcnas 

Dos :1.7 eleitores reconheci dos dns pnrochias de 
Nossa Senhora do Carmo da Escar:~muça e da 
Sacra Familin e Santo Antonio do l\lncbado 
compareceram :1.0 eleitores, cuja votn()iio !o i: 

Lafayette ........•.....•... 
J~imn Duarte ......•...•.•• 
M. Campos •.....•.•....••. 

:1.0 votos 
:1.0 
:1.0 

Não constava no eollegio que já estavam re
conhecidos os oito eleitores da parocbia de 
S. Francisco de P:mla do Machadinho, dos quaes 
compareceram 7, cujos votos foram tomados 
em separado e devem ser computados na apu
rn~•ão. A votação foi : 

llnrtinho C:~mpos .....•..•• 
Limn Duarte ..•..•......•• 
Visconde de Prados •....... 

7 votos 
7 •. 
7 

Compnreceram dous eleitores dos 7 da pa
l'ochin do Nossa Senhora da Conceiçiío da Boa 
Vista, nindu nüo reconhecidos por falta da acta 
d:~ eleição da mesa, e seus votos foram tomados 
em separado, obtendo : 

Lafnyette ..•.•.•.•....••... 
Lima Duarte ..•......•.••• 
M. Campos ............... . 

2 votos 
2 
2 

Da acta consta ,que não houve eleição nas pa
rochias de S. Sebastião do Areado que dá :1.0 .elei
tores, de S. José o Nossa Sc•nhora das Dores do 
Alfonns crue d:\ H, e do S. Joaquim da Serra 
Negra que dú :1.7. 

~;:.1 
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SESSÃO EM 5 DE MAIO 5 

Al"flssualty 

De 66 eleitor9s reconhecidos do tres parochias 
compareceram 37. fnltando 29 a!é!TI de sete. q:~ 
parochia de S. 1\'flguel do Jeqmtmhonha, ClfJD 
eleiçiío foi ann ullnd:t. e tres da de S .. Sebasti_uo 
do Salto Grande, onde niío consta ter-se fe1to 
eleiçiío primariu. 

A votaçiio foi a seguinte : 
Lafayette ........•.....•• 
Lima Duarte •.........•.. 
M. Campos •........• · ...• 
Gama Cerq ueirn ..•...•.. 
J. Penido .............•• 
Brotas ....•........•.... 

Ara xá 

33 votos 
33 
33 • 

J1, •. 
11 
11 

• 
• 

O colle"'iO compõe-se de quntro p:~rochias: 
Carmo do

0 
Arraial Novo com. :10 eleitorc;S, S. 

Domin"'os do Amxu com 3~, Santo Antomo da 
Pr:~tin!í'a com sete e S. Frnncisco das Chagas do 
C. Grnnde com oito, no todo 59 eleitores. 

Foram reconhecidos os dn primeira p:~rochiu; 
ainda niío os dn segundn por l'altn de neta da 
mesa, e nüo houve eleição a 6 de Novembro de 
:1.878 nas duns ultimas. 

Falta·a act:1 da install:~çiío do collegio, e na dn 
eleir.ão apenas se diz que não compareceram 3:1, 
e se 'declara que, estando reconhecidos pelo poder 
competente todos os eleitores que co·rnpõem o 
oollegio, e por isso mesmo lwbilitndos pnra vo· 
tarem c serem votatlos, eram convidados para 
votar em tres cidad~ios para formar a lista nllm 
de preencher a vaga do senador, e receberam-se 
3:1 cedulns, cujo resultado foi: 

L:~fayelte ...• :. • . . • . . . . 23 votos: 
Lilna Dnurte. . . . . . . . . . . 23 » 
1\1. Cnmpos............. 23 •· 
V. de Pratlos. . . . . . . • . . . 23. 
·~auln S:mtos........... i 

Este~ votos não são computados como de elei
tores reconhecidos. 

O presidente dn provinciu, com officio.do 26 de 
Setembro remettcu no :1. • secrotnrio ào senado 
authenticas da eleiçiio a· que se procedeu· n 
f.O de Agosto na~-· pnrocbi:1. . 
· As authenticas consistem em uma cópw de 
actas som :~uthenticidade alguma. · 

Na do dia 7, pnra a form:~o;ão da mesn, a 
redacçüo nilo se prestuu sentido nlgum:-npenas 
delln se deduz que, faltando seis eleitores, estan· 
do presentes dous, sendo um destes o juiz de 
paz Francisco 1\lendes Teves,. for11m chamados 
cinco suppleules e não se observou absoluta
mente o processo marcado na lei. A neta do dia 
:1.0 começa por dnr ú mesa parochi:~l composta 
de sete individnos eleitos pelos eleitores e sup
plentes sob a presidencin do· dito Teves, ·e 
conclue com oito :~ssignnturas. 

A neta do dia H comecn com tres.mesarios sob 
a. presidenciu do mesmo Teves o conclue com 
cinco. assignnturns .. 

A acta do dia :1.2 começa com quatro me
sarios, sob a presi<lencia do mesmo . Teves e 
foram. :~purndas 23 cedttlns .nesse dia, recebidas 
nus tres chamadas dos dias :10, :1.:1 c :13, e cone! ue · 

com uma nssignatura do secretario, que a es
creveu. 

Si taes nctns contêm nlg-umn eleição, deve o lia 
ser nnnullndn, mandando-se proceder a nova, 
remettendo o presidente da provincía ao juiz de 

·paz um exemplar das instrucções pnrn serem 
observadas nnquella parochia. 

Ayu1·uoca 

Ainda niio foram reconhecidos por falta das 
actas da eleição das mesas os eleitores das pa
rochias de Nossa Senhora da Conceiçüo de Ayu
ruoca, de Nossa Senhom do Bom Conselho dos 
Serranos, e do Senhor Bom Jesus do Livramento 
em numero de 23, o destes comparecernm :1.7 
que o collcgio julgou reconhecidos, e tomou em. 
sepnrndo os votos de seis eleitores. da. parochia. 
de Nossa Senhora do Roznrio dn J"ngóu, que 
já foram reconhecidos, mns alli não.constava, 
JJem corno os de :10 dos 13 eleitores da parochia 
de S. Domingos da Bocaina,cuja eleição se fez. 
a :1.0 de Agosto. 

A votação foi o. seguinte : 
Lima Duarte.... :1.5 e :1.0 em separado 
Lnfayette... . . . . :13 • :10 • • 
M. Campos..... :13 • :10· • •. 
Gam:1 Cerqueira. 11 • 6 • 
Penido.... .•. • • 11 • 6 • 
Veiga. • . . . . . . . . 2 • 6 • • 

Os votos dos iO eleitores da Bocnina devem 
ser comput~1dos na apuração, visto que as actas 
purochiaes estüo completas, c for:~m observadas 
:~s form:~lidades prescriptas na lei, dando-se 
apen:1s o defeito de· votnr-~e em qu:1tro nomes 
p:1ra mesnrios em vez de dons, o que não influe 
no resultado, visto a vot:~c•ão dos eleitos. 

Baependy 

De ti7 eleitores deste collog-io· votnrnm 51 Iios. 
tres cnndidatos Lafayette, Lima Duarte e Mar
tinho C:~mpos, sendo seis dos oito reconhecidos. 
dn pnrocbin da Concoiçüo do Rio Verde ; :J6. dos· 
39 da de Santa Maria de Dacpendy, ainda não. 
reconhecidos por fnltn de nctns parochiaes; e 
novo dos :10 da de S. Thomé das Letras tnmbem· 
ainda não reconhecidos por fnlt:1 da neta da, 
organiznçlio da mesa pnrocbinl. 

A cópia das :~ctns do collegio não está devida
mente authenticada. 

Ba.qagem 
O collegio compõe-se de 66'eleitores de cinco .. 

pnrochins; foi annullada n eleição da de Nossa 
Sonhara de> Cnrmo da Bng-ngem, que dá H. elei
tores, e lwvendo 39 eleitores reconhecidos· d& 
tres pnrochias, deste~ compareceram 28, .e mais. 
sete dos i3 dn <lo Bnm .T~~us do Brejo Alegre,. 
cuja olciçiio foi annulludn, mas não constava no
Jogar ainda. 

Os 35 eleitores presentes,· inclusive os ditos 
sete, distribuirnm .. a votação do modo seguinte.: 

Lafayette. • • • • • • • • • • • • • • • . 27 · votos 
Lima -D.uar.te:.. • • • • • • • . . . • • 26: •· 
1\I. Campos .••.•••••• ; • • • • 26 
Prndos. • • . • • • • • • . • • . • . • • • 26- •· 

Portnnto, a votaçlio do :1;" serú de. 20, e a dos. 
tres outros de :1.9 votos. 
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Barbacena 

De 91 eleitores reconhecidos de seis parochias 
compareceram G5, .faltand<? .26, além. de :lf! ~3 
p:~rochia de Santa Rtta de lbttlpoca, cuJa eletçao 
foi ann ullada. 

A votaçüo foi a seguinte: • 
Prados ....•.••..•..•.•.•• 
Li ma Duarte .•.•.•..•.••.• 
Lafn YP.ttc ......•.•.•.•.... 
li. Campos ......•........ 
Bispo da Diamantina ....•. 
Desembargador Cancdo •... 

63 votos 
60 
33 
29 
6 
:1 

Não se npurou umn cedula porque ostuva 
envolvida cm outra com urn envolucro o com 
<li1ferentes nomes; 

Bom Fin~ 
-Compõe-se de cinco parochias com 76 eleito

res :-estão reconhecidos 57 eleitores de quat~o 
paroehins dos quaes CQmpareceram no collegto 
25, e por' falta de a.ctas ninda ní!o foi. verificada 
a eleiçiío da parochw do Bom F1m (ctdade), que 
dá 19 eleitores. Destes, compareceram no colle
"'io U e foi tomado cm separado o voto de um 
supple'nte chamado para substituir um .eleitor, 
que não está no gozo. das faculdades mle~le
ctuaes, caso nlio prevJsto pelo art. 65 da let de 
!9 de Agosto de :l8~6. 

A votação foi a seguinte: 
Lima Duarte........ 29 votos-:l em i"Qparado 
M. Campos......... :17 • -t 
Prados ............. 36 • --i • 
Penido . . . . • . . . . . . . ~ 
Lnfayette. . . . . . . . . . . 3 » 
Bretas.............. ::! 
Gama Cerqueira..... i 

Houve urna cedula com dons nome:=<, o cinco 
ccdulas em branco. Deduzindo-se dos tres pri
meiros os votos dos U eleitores não reconheci
dos ainda, e que deverão ter sido discriminados, 
a votação ó a seguinte: 

Lima Duarte .••.........•. 
M; Cnmpos .••....•......•. 
Prados .•...•••.••...••.... 

Bom Succcsso 

28 votos 
26 .. ,. _., 

De 33 eleitores reconhecidos de que se com
põe o collegio, compareceram 25, cujn votação 
foi: 

Lafayette ...•.•••.•...••••• 
Lima Dunrte .••.•.•..•.•.• 
M. Cnmpos .••......•••.•.. 

25 votos 
25 li 

25. 

Cabo Verde 

Compareceram f :l eleitores dn pnrochin de 
Nossa Seuhorn da Assumpção de Cabo Verde, c 
U dn de S. José dn Bon-Vistn.;-faltando um de 
cudn uma dellas, estnndo reconhecidos os dn 
2.A e tendo sido annulladn a eleição da :l. • pelo 
sonndo em virtude do parecer de 31 de Julho 
ultimo, a delibera~ão devora ler sido commu
nicada para os devidos ell"eitos. 

A votação foi n seguinte : 

·J,afnyetto •••.••••.•.. · .•.• 
Limn Duarte ..••..•••..•. 
1\1. Campos .•.•....•.••.•• 

2~ votos 
22 
~2 

Deduzidos U votos dos eleitores !le Cabo 
Verde, cuja eleição foi annullndn, fica cndn can
didato com H votos. 

CaetM 

Quatro parocbins com ~2 eleitores formam 
este collegio: não houve eleiçioo nas do Santis
simo Sar;rarnento do Taqunrussú que dá U: e 
.l'iossa S"nhorn 1\lndre de D"us de Ho~·as Novas 
que dá sete ; e dos U reconhecidos dn ·de Nossa 
Senhora da Conceição de Jabotic:otubns nem um 
comp:oreccu; e dos nove não reconh~cirlos, por 
faltn de netas da p:orochia de Nossu Senhora do 
Bom Successo de Cnethé, comparccernm sete que 
constituíram collegio, cuja vota(."ão foi: 

Lafayette................. 7 votos 
Lima Duarte.............. 7 
M. Cnmpos ..•.•.•.. :. .•. . 6 
Assis 1\lnrtins... . . . . . • . • . • :1. 

Caldas 

De 36 eleitores reconhecidos das quatro paro· 
chi:os que formam o collegio, compareceram :19, 
sendo a v-otnção a seguinte : 

Lima Duarte ...•.....••••.• 
1\1. Campos •...•.•..•...... 
Lafayette ..•...••..•.....•• 
Brotns.. . • . • • • . • . . . • . . . • . • 
Prados •...•..• ~ .•..••.••.. 
Cesn.rio Gama ..••..•....•.• 

Campanha 

:1.7 votos 
:13 • 
:1.3 
H 
2 
i 

De 52 eleitores reconhecidos de cinco 1>arochin.s, 
compareceram 31, além de iS, cujos vutos foram 
discriminados, porém, já fot·nm r~conhecidos a 
::!2 de Set~mbro os 19 eleitor,s da parochin de 
Santo Antonio do V alie da Campanha. Não consta 
si já se procedeu n nova eleição na pnrochin do 
Bom Jesus de Lambary, que d:\ seis eleitores. 

A votação foi a seguinte : 
Limn Dunrte......... 3:1. - :15 - ~6 votos 
M. Can1pos .•..•.••.•• 26- ~~--~O 
La!nyette • • . . • • • . . • • • :1.3 - :l~ - 27 

Visconde de Prndos ....... . 
Rezende ......•..•..•...•• 
H. Brnndão ...........•.•• 
Evnristo Veiga ••••....•.•• 
Brotas .•.•••...•....•.•.••• 

Clt7-istina 

:l8 votos 
~ 
:l 
:l 
:1. 

Compõe-se o collegio de cinco parochins com 
61 eleitores; de 26 reconhecidos das pnrochias 
do Carmo e Snnta Cnthnrina, compareceram :18, 
sendo u votncão a seguinte: Lufuyette, Lima 
Duarte e 1\1. Cnmpos, com :18 votos cadn um. 

Dos 25 não reconhecidos por falta de actns, 
das parochias de S. Sebastião dn Cnpitubn, Con
ceição dn Virginin e E~pirito Santo da Christinn, 
comparocernm :l9, Ct..JOS votos fornm tomados 
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sem discriminação de parochins, e por isso, bom 
que pelo exame das actas se verillque que na 
parochia da Cllristina a eleição se fez com mteira 
obscrvancia das prescripções da lei, não se póde 
discriminar os votos de :10 eleitores dos :13 que· 

Os votos dos H eleitores da Conceição e sete de 
S. Domingos devem ser computados. na apura-. 
ção o annullndos os dos oito eleitores da Senhorn 
de Porto de Guanllãs, c os seis do S. Francisco de 
Pnrnúna e adiados OS· dous de Santo Antonio da 
Tapera. dá e compareceram. · 

A votação dos f!J foi a seguinte : 

1\f. Campos................ :18 votos 
Lafayctte........ •.•• •.• . • . • :12 
L. Duarte. • . . • • • • • • • . • • • . • i O 
Gama Cerqueira........... 8 
V. de Prados. . • • • . • • • . • • • • 7 
Penido •..•...•..•.••.•••.• · 2 

Conceit:ào 

Campõe-se o collegio de sete parochias com 
7& eleitores. Dos 29 reconhecidos das parochias 
de Nossa Senhor:t da Oliveira do It~1mbé do 
Mato Dentro e de Nossa Senhora do Pihll" do 
Morro de Gaspar ::ioare~. compartJceram 25, e bem 
assim os :1:1. de Nossa Senhora da Conceição de 
1\Iato Dentro, já reconhecidos, mas niío con
stando isto :linda alli, o collegio discriminou os 
votos .. 

Compareceram oito dos nove eleitores da pa
rochia dn Nossa Senhora do l'orto de Gu:mhans, 
cuja eleição foi annullnda pelo senaclo a 22 de 
Setemb1·o o os votos discriminados devem ser 
deduzidos. 

Compareceram sete do :10 da nova eiBição da pa
rochia de S. Doming-os do llio do Peixe a que se 
procedeu a 10 de Agoqto; dou• dos nove elei
tores da parochia de Snnto Antonio da Tapern, 
ainda não reconhecidos por falta de actns, c Jinal
mente, os sois da parochia de S. Francisco do Pa
raúna, da eleição feita a 25 de Ag-osto,. sendo os 
votos discriminadog, é o resultado o seguinte : 

votos 
1\I. Campos, :15, U, 8, 7, 2, 6............ 49 
Lima Duartll, :15, H, 8, 7, 2, 6........... &9 
Lafnyette, U, 8, 7, 2, ti.................. 34 
V. de Prados, !5....................... :15 
Gama Cerqueira, :10.... . . . . . • . • • . . . • • . . . :10 
Penido, :lO. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i O 
Brotas, :lO •••••••••••••••••••• ; • ; • • • • • • • i O 

Verifica -se das actas dn paróchia de S. Do· 
mingos do Rio do Peixe, que para a elei~:ão d:1 
m~,;a concorreram nove eleitores e um imme· 
dinto,que votaram cm listas do quntro nomes vara 
mesnrios cm vez du dousnomes,obtendoosquatro 
eleitos, dez tres dellt's c o outro nove votos: a ir· 
regularidade niio influe no resultado, bem como 
a fnltn de substituição de dous immediatos. 

Quanto ao demais processo, foram observndns 
as prescripcões da lei concorrendo 58 votantes e. 
faltando 25::1. 

Verillcn-so das netas da pnrochin de S. Fran
cisco de Parnúna que, para t;~leição· da mesa con
correram quntro eleitores c um. immedinto, 
votanpo aquelle>: para mesnrios o este unico para 
supplentes em listas de quatr·o nomes, quando 
dovram todos cinco votnr em listas de dous 
nomes pnrn mesarios c todos cinco cm listas 
tambem de dons nomes para supplcntes. A clci
çiio, portanto, não póde ser npprovndu e nella 
apcnns concorre1•am :13 votnntes, fnltnndo :16~. 

Curvcllo 

Dos 27 eleitores reconheeidos das pnrocllias 
de Sant'Anna de Trnhiras, e Nossa Senhora da 
rmmaculnda Conceirão do Morro da Gnr•;:r,com
parPceram U, e bem a~sim f.7 ria pnrochia de 
:santo Antonio do Clirvello reconhecidos a 22 de 
St!lembro ultimo e seis dos tOda pnrochin de Noss:t. 
Senhora da Piedade dos Bagres. 

As votações foram discriminadas : 
Lafnyettc~.. . . • • . U-:17-6 3& votos 
L. Duarte •.••.. U-!7-6 3& 
M. Campos, .... :1:1.-!6-6 33-
Anto.nio Martins. :1 

Devem ser computados na apurar;ão os Yotos 
dos :l7 eleitores da p:oruchin de Santo Antoni() 
do Curvello e nnnullados os dos seis da de Nossa 
Senhora da Piedade dos B:ogros, porquanto, das 
netas consta que não se fez eleição para sup
plcntos de mesa rios, tendo-se chamado para sup· 
,..,·ir nm delles um cidadiio não votndo. Que 
nella niio foram tran~criptos os nomos dos cidn· 
diios activos que deixm·am de votar, mencio
nando-se apenas o numero delles, tendo faltado 
7~2 e se apurado 6~ cedulas. · 

Diamantina 

De 90 eleitores reconhecidos; de quatro paro
chias, compareceram 29 faltando 61, além de :18 
das parocluus de N ::~ssa Senhora da Conceição 
de Curimatahye de Nossa Senhora da Conceição 
do Rio l\lar.so, nas quaes ainda não se fez eleição 
para eleitores especiaes. 

A ·votação foi a seguinte: 
Lnfayette ..•....•.•••.•..• 
Lima Duarte ........•.•••. 
1\l. Campos ••.•..•......•.. 
JoMtuim Felicio ••.•••.•... 
Marrnho ..•.•..•..•••.••.• 
Pcnido .•••.•..•....•••... 
Brotas ••.••••.••..•...•.•• · 
Paula Santos ...••..••••..• 

29 votos 
29 
29 
6 
:1 
i: 
:1 
:1 

O commendndor José Ferreira do Andrade 
Drant, como t.• supplente J20r morte do eleitor 
da parochia da Diamantina JoaoCoolhode Araujo, 
não foi admittido pela mesa do collegio a votar, 
pelo que. em protesto feito, perante tabelliiío pu
blico, declarou 'que votava no Visconde de Pra
dos, Dr.l\lartinho Campos e commenl}.adorPaula 
Santos, c, em re}lresentação diri~ida ao senado 
juntou traslado do protesto, cerlldiio de obito do 
dito eleitor, certidão dn actn pnrochial de apu
raçiio e cópia da petiçiio dirigida ú mesa do col
log-io. O direito do queixoso é perfeito e o pt·o. 
cedimanto da mesa do collegio contrario ao dis
posto no art. 65 da lei de :HJ de Agosto de 18~6 
o ni.io est:l no seu arbítrio aceitnr ou não o voto 
do supplento cm caso do morto do eleitor. 
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Dores da Boa Esperança 

Compareceram 20 dos 26 eleitores da pnrochia 
d:t cidade, e seis dos nove eleitores da do Espírito 
Santo dos Coqueiros, e nenhum dos :1.6 da dl:l 
S. Francisco de Agua pé. 

Os eleitores ainda não (oram reconhecidos. 
A votação foi a seguinte : 

Visconde de Prados.. 20 6 votos 
'li. Campos.......... Hl 6 
·Lima Dunrte.. . . . . • . :1.8 6 
Penido.......... ... • 2 
Lnfayette. • . . . • . . . . • . :l 

Formiga 
De 35 eleitores reconhecidos compareceram 

.:1.5, cuja vot:t\'ão foi n seguinte: 
Lima Duarte.............. ifl. votos 
Lafayette. . . . . . . . . . . . . • . . . . :1.3 
:}[. Campos . . . . . . . . . . . . • . • . H 
V. de Prados.............. 2 
Veiga............ . • • . . . . • . :1. • 
Dr. Cyrillo................ i 

Dos :1.6 eleitores da parochin de Sant'Annn do 
]3ambuhy, cuja clci~iio foi nnnullnda pelo se
nado, niio constando nimla nlli, co111parecer•nm 
c votaram em separado dous eleitores por niio 
estarem reconhecidos, e seus votos recallir:tm 
nos tres primeiros. 

Na acta se declara que entro as cedulas rece
bidas achou-se uma contendo os nomes do Vis
conde de Prndos e Dr. Martinho Cnmpos, e por 
conter sómente dous nomes resolveu-se que 
não fosse inclui da na votação. 

Deve-se reunir os votos aos dous que os tive
ram, ficando 1\lnr.tinho Campos com :12 votos e 
Visconde de Prados com tres. 

a~~ão-Moaol 

Compõe-se este colleg-io de tres pnrochias: Santo 
.Antonio da Itncambirn, com 25 eleitores, Santo 
Antonio da It:lcnmbirnssú dn Sert·a do Grão
Jifogol, com ~"'; S. Josó dn Gorutuba com 35, ao 
todo i O"' eleitores. 

Na :1.• nfio houve elciçiío. Compnreceram 78, 
faltando um da a. •, e a vota~iio foi a seguinte: 

Laru~etto ......... -......... 77 votos 
1\I. Cumpos. . . . • . . . • . • . . • • • 77 
Lima Duarte.. . • . . . . . . . . • . . 77 
Dr. Sarnhyba.......... ..... 3 

- Tendo sido annullndn pelo senado a eleicão da 
3.• J?nrochia (parecer de 3:1 de Julho) deve-se 
nttrtbuir o comparecimento dos eleitores a 7 
do Setembro no collegio á ignornnciu do facto, 
e tem-se de deduzir a~ votos a cada um dos 
candidatos. 

Itabira 
O collegio compue-so de nove pnrochias, com 

:1.06 eleitores; hn :>6 cloltoresTeconbecidos de tres 
deli as e dos gunos compnrecernm ·21 ;-:12 das pa· 
rochit1s de Nossa Scnhorn de Nnznreth de Antonio 
Dias .Abaixo, e s(lte da do Snntn Mnrin do Itnbira, 
ainda nfio fornm reconhecidos por falta do netas 
da organização da mesa e nenhum dclles campa· 

receu; foram ::mnullndos as eleições das parochlas 
de Nossa Senhora do Carmo da Itnbirn, que dá 
H eleitores; de S. José da Lngõn que dá oito; 
de Snnt'Annn do All1é que dá :1.0; c não houve 
eleição na de Nossa Senhora da Conceição de 
Cuieté que dá dous. 

A votaçtío foi a seguin~e: 

Lnfayette ••••..••.•••..... 
Li111n Duarte •.••.•.•..•.•.. : 
111. Campos •...••••.....•..•. 
Penido ••....••.••.....•....• 

Itajubá 

2:1 votos 
21 
20 
i 

De ~:i eleitores reconhecidos compareceram. 
H, cuja votação foi a seguinte : 

Gama Cerqueira .•••••..•... 
Penido ...................... . 
Lima Duarte .............. .. 
L:tfnyette ................... . 
Martinho Campos .•....••.... 
Bretus ..................... . 

6 votos 
6 • 
6 
5 
5 
5 

Consta que não se fez eleição na parochin da 
cidade de ltnjubá, que cá i2 eleitores. 

JaguanJ 

De 32 eleitores reconhecidos não est:tndo ainda, 
por falta de netos da organizaçiio das mesas, i! 
das parochins de Santa Rita da Extrema e 
S. José de Toledo, compareccrum 20, cuja vota· 
ção foi o seguinte : 

Martinho. . • • . . . • . • . .. • . • • . . . • 12 votos 
Prados ....................... · 8 ,. 
Limu Duarte.. . .. • . . . .. • . . . . • 8 
Lafayettc . • • . . . • • . • . . . . • . . • • • r. • 

Hou,•e oito cedulas em bronco e quatro com 
dous nomes sómente. 

Januaria · 

Não foi presente cópia da acta da eleir.ão deste 
collegio, em que ha :li eleitores reconhecidos 
sendo :1.0 da parochia dus Dores da Januarin é 
2:1. de Nossu Senhora do Amparo do Brejo do 
Salgado. 
. Tendo sido annulladn a elei<;;ão du parochia da 

Conceiçuo de Morrinhes, que dá i O eleitores, pro
cedeu-se a nova a :1.0 de Agosto de :1.879. 

As netas estão regulares, tendo-se observado 
as prescripçõcs da lei, dando-se só mente a irre
gularidnde de te1·-se votado cm lista de quatro 
nomes pnrn mesarios, o que, á vista da :votação, 
não in!luc no resultado, pelo que póde ser appro-
vadn a eleiçuo desta paro chia. ·· 

Jui:: de Fóra 

Compüe.se o collegio de cinco parochias com 
88 eleitores; de 38 reconhecidos de tres,parochins 
compareceram 17, .cuja votação foi : 

Lima Duarte ••••.••••.•.•.• 
Lnfnyotte ••••••••••••.•••.. 
Martinho Campos ......... .. 
'Prados ...................... . 
D1·. João Penido ........... . 

17 votos 
·H, " 
:l~ • 
~ » 
2 • 
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Dos 50 eleitores ainda não reconhecidos, sendo, 
36 da pnt"ochia da cidade e :l~ da de Nossa Se· 
nhora d'Assumpçiío doChapéo d'Uvns, por falta 
«lo actas da organizaçiio das mesas, comparece
ram 36, cuja votação foi: · 

Lima Duarte ..............• 
Lafayette ....... : • ... -......• 
l\lariinho Campos .......... . 
Prados ................... . 

e tres votos cm dous outros. 

M votos 
33 • 
""' ~~ 

:1.6 

As netas da organiznção das mesas destas du11s 
parochins ostiio regulares, e nas eleições dellns 
foram observadas as prescripções da le1, pelo que 
a votaçiío dos 36 eleitores deve ser computada 
na apuraçiío. 

Lavras 
Compõe-se este collegio de quatro parochias 

com 79 eleitores ;- de 29 reconhecidos d(l duas 
parochias compareceram nove, e a vot:u;ão foi: 

Lima Dnarte.............. ... !l votos 
l\[. Campos. . . . . . . . . . . . . • . . • . 9 
Lafayette • . . • . . . • . . . . . . . . . . . 8 
J•rados. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . :l 

Por falta de netas da organizm;ão das mesas 
parochiaes ainda não foram reconhecidos os elei
tores das parochias da cidade de Lavras com 28 ; 
desfes compareceram :l9, e de Bom Jesus dos 
Perdões, com :22, compareceram H, sendo as vo· 
ta~ões discriminndns. 

Dos :l!l de Lavrns votaram em : 
Lima Duarte.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . :L9 
Prados. . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . :19 
l\1. Campos..................... :1.8 
Penido........................ . . :l 

Dos H da parochia do Bom Jesus: 

Lima Duarte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • H · 
l\1. Campos...................... :1.:1 
Prados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l :l 

Lcopoldim' 
Consta das actas do collcgio que, por fnlt:Í de 

convocacão, niio se fez a eleiolio, na parochia de 
Nossa Sl'nhot·n da Conceinão da Boa :Vista, que 
dá H eleitores ; o na da 'cidade do Leopoldina, 
que dú :L9, por não terem sous habitnntes com
pnreeido para esse fim. 

Dos (),~ eleitores reconhecidos de quatro paro
chins compareceram :l8, sendo a votneão a se-
guinte: • 

Limn Dunrte..... .. . . . • . :17 votos 
Lafayette. . . . . . • . . . . . . . . :l4 
Prados................. :l2 
1\l. Campos............. 8 
Gama Cerqueira......... :1 
Penido. . . . . . . . . . . . . . . . . :L 
Ferreira Viannn.. . . • . . . . :L • 

De :l/i eleitores de Calagunzes compnrecerum 
oito, cuja votnção foi tomada em sellarndo por 
não estarem reconhecidos, e como JÍt o l'ornm 
devem seus votos set• computados nu npm·n(lão. 

V. I. 

A votação foi : 
Lafayette ........•....... 
Lima Duarte ............ . 
M. Campos .•..........•. 

8 votos 
8 • 
8 

Dos :lO eleitores eleitos a 10 de A"'osto no pn
rochia de Snnt' Anna de Pirapitin"'a, "'cuja eleição 
foi nnnul!ada 1>or parecer de 6 de Setembro com
pareceram quatro, cuJos votos foram toÍnados 
em separado, recahindo nos seguintes : 

Prados................. . . . q, votos 
G. Cerqueira.............. q, 
Penido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;; • 
Brotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l 

,l/ar de Hespanlta 
Compõe-se o collegio de cinco parochias, com 

78 eleitores; a votnção dos :l:L rcconhcr:idos da 
do Divino Espírito Santo foi: 

Lnfayotte................. H votos 
Lima Duarte. . . . . . . .. . . . • iO 
l\1. Campos............... :lO 
Prados ........... :..... . . 2 

Dos 67 ainda niío reconhecidos; 110r falta de 
netas de organizaciio das mesas pnrochiaes, com
pareceram 34, cujas votnoões foram discrimi
nados, a saber: de sete da pnrochin de S. José 
de Além Parahyba: 

Lafayette •................. 
Prados ...................• 
Lima Duarte .............•. 
M. Campos ............... . 

7 votos 
7 • 
4 
3 

De oito dn de Santo Antonio do Aventureiro: 
Lnfnyctte ......•............ 
Prados .................... . 
Lima Duarte .............. . 
M. Campos ................ . 

8 votos 
7 • 
6 
3 

De seis dn de Dores t1e ~Ionte Alegt·e : 
Lafayette. . . . . . . . . . . . . . . • • . . 6 votos 
Limn Duarte........ . . . . • . . 6 
M. Campos........ . • . . . . • . . 6 

De :l3 da de Nossa Senhora das l\Ie rcês do 
Mar de llespnnha: 

Lnfnyette •.................. 
Lima Duarte ........•...... 
l\L Campos .•.............. 
Prados .................... . 

~larianna 

:13 YOtOS 
12 
12 
2 

Este eollegio compõe-se do :lO parochins 
com :106 eleitores ; de 82 eleitores reconhecidos 
do seis parochins, comparecernm 36 cuja vo
tat;ão foi: -

Lafnyetto ............•.. " ••.. 36 yotos 
Lima Duarte.. . . . . . . .. . • . • . . 36 
l\L Campos ................. 32 
Ignacio l\Iartins. . . . . . . . . . . . 4 

Além dos l.t6 eleitores reconhecidos, que 
faltnrnm, deixnram de comparecer 21l de ctuntt·o 
pnrochias em que const•t dn nctn do collegto não 
so tor feito eleu,;ão, a snbor : Nossa Sen110ru lln 

' 2 
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Conceição <ln Cachoeira do Brumndo, Nossa Se
nhorn iln Concoiciío de Camargos, Nossn Senhora 
do Noznmth do Infeccionado e Nossa Senl.wrn 
do Rosario do Sumidouro. 

Ainda niio constnvo {) reconhecimento dos H 
·eleitores dn parochia rln cidade da Oliveira, e 
por isso o collegio discriminou os seus votos. 

llfinas Novas 

De 129 eleitores J•econhecidos de H pnroéhias, 
que compõem o collcgio, compareccrnm M·, e n 
votnçiío roi : 

i\f. Cnmpos................ M votos 
Limn Du11rte. . • . . . . . • • . . . • . 33 
Ln fnyette. . . . . . . • . . . • • . . . . . 27 
Prndos ...•.••.•..•..•.. ,.. !7 
Gnma Cerqueira............ H 

lllonte .4.leq1'0 
Compõe-se o collegio de tres pnrochias: Santa 

!!Iaria,com seis eleilores, cm que niío constn ter 
havido elei~ãn; Nossa Sonhorn dn Abbndia c Bnm 
Suecc550, éom iO eleitores, cuja cleiçlio tendo 
sido nnnullnrln niio consta que se procedesse n 
novn, c S. Francisco das Chn~ns de Monto Ale
gre, com 12 eleitores, cujn eleíçiío ninda não foi 
vcriftc:ndn por tci" vindo sómentc n actn da npu
raciio. E~t,~s 12 compnrecernm ao collogio, e a 
voinçiío recahiu em : · 

Lnfavette ................. . 
M. Campos .•.......•..•..• 
Lima Duarte .............•• 

:Montes Clw·os 

12 votos 
f2 
:12 

Compõe-se ile sete purochias: . A eleiç1io de 
rttwtro, com 96 eleitores, jü foi verifir:ada, e 
destes compnreccrnm 4.6,, Aindn niio foi vorifi
cniln po1· fnltn elo neto da formnçiio dn mesa :1 dn 
pnrochia d.; S. José do 1\fon tes Cloro~. que d:í 2ij 
eleitores, e compnrcccndo toilos os 2ü foi n vo
tação discriminoiln no collogio; foi nnnullnila o 
eleiçiio ila p11rochio ilo Snnt'Annn dos Olhos 
d' A~lla, que dá nove eleitores, c niío constn f{UC 
se fizesse nova, o bem assim niío lendo havido 
cleiçiio n 10 ue Novembro do i878 na porochio 
ile Nos~n Senhora do Horn Successo dn Barra do 
Rio dns Velhas. que d:l f8 elciLor•~s. não eonsta 
que se 11zcsse de[lois. 

A votaçiio dos 69 eleitores foi a Silguint(\ : 
Lufayotte................ 12-25 
Lima Duarto.,.......... '•2-25 
MurLin h o.. . . . . . . . . . .. . . . t~2-2:i 
Gamn CorrJueirn......... 2 
B1·etns. . . . . . . . . . . . • . . . . . 2 
Peni do.. . . . . . . . . . . . .. . . . . 2 

As actns dn pnrochia. ele S. José do Montes 
Claros estão regulares, tendo-se obscrvndo na 
elei()uo ns f?t'escrip~õcs dnlei, p~lo que os votos 
dos seus 21.> eleitores dtNem sei' computudos nn 
:t p Ul'llt_; ii o • 

Oliveim 
Do ü6 eleitores reconhecidos de seis Jlarochias 

que compõem o collcgio compnrecerllm 33, cujn 
'"otaçiio t'ol : 

1\f. Cumpos.... . . . . . • :13 votos 
Limn Duai'Ie........ 33 
Prados .............. f7 
Lnl'nyctto . . . • . . . . . . . i6 

Om·o P1·cto 

De 95 elcilorcs reconhecidos de nove pnrochi~s 
compareceram '•O, cuja volnt:ão foi a seguinte : 

T.imn Duarte.............. 30 vcotos 
Ln fnyette. . . . . . . . • . . • . . . . . 37 
i\I. énmpos ................ 37 
Prados . • . . . . . • . • . . • . . . . . • !:2 

E mnis quatro nomes n um voto, tendo umn 
ceduln dous nomes. 

Niío comnarecen eleitor nlgum da pnrochin da 
Itnhíra do Cnf!JpO, que rltí"IO, cuja eloiç1io foi nn
nullmla cm vtrtude do parecer de 31 de Julho. 

Dos U ciclodiios eleitos a 10 do Atrosto na pa
rochia dn Piedarle do Pnraopebn, compareceram 
tres que votaram em sepnr~do, sendo o result!ld~ 
tres votos nos tres primeiros, mas fnllan.do a 
neta de formnçiío da mesa, ndi~·sc ~ verificaçiío 
dn elci{'iõO desta parochia. 

Pará 

De 43 eleitores reconhecidos compareceram 
30, c a yotaçuo foi a seguinte : 

J.arnyettc .•.....•....... : 
Lima Duarte ...........•. 
M. Cnmpos ........•..... 

IIOU\'tl uma ceduln cm hrnnco. 

Pamcatlt 

29 ''otos 
29 
29 

Compi'í~·se este colle~iodc <'inco pnrochins com 
80 el~itores : niio houve eleiç1io em duns-snnt' 
Anna do Burity e Sant'Annn do Catinga com 24 
eleitores, tl os 61 dns outras tres aindn não fo
ram reconhecidos por l'ultn de netas pnrochines. 

Dns actns do colleg-io constn que n1io compa
receu nenhum dos i4 dn parochlll de Snnt'Anna 
dos Alegres;-qne compnrecerum 32 dos 37 do 
do Snnto Antonio da 1\lun~a da cidz1de de Pnrn
entú, e sei~ dos 10 dn do Santa Rita ilo Guardn-
1\lór; discriminanilo-se ns votações foi o resulta
do o seguinte: 
Lnfnyette.................. 32-G :lS votos 
Lima Duarte.............. ::1::!-ü 38 " 
1\I. Campos................ 31-6 ::17 
Prados. . . • . . . • • • • • . • . • . . • . :l 

Pa.~sos 

Consta da actu do colle"'io que não houve 
eleição uns pnrochins d~ Nossa Sonhoru dos 
Dõros do Aterrndo, Snntn Rítn do Rio Cluro o 
S. Sebauião da Veninniu, que duo 25 eleitores ; 
que nuo compnrecernm os cinco dn pnrochia do 
Snntn lliln do Cns~in do Bio Claro, 11inda niio re
conhecidos por fnltn de netos; e que compore· 
cernm 14 dos i9 <ln pnrochiu do Sc:nhor Bom 
Jesus de Passos, e i::! dos :14 do parocltio do 
Cnrmo do Rio Clnro, cujn eleiçiio umda niio foi 
verificndn por falln do actns, · e a do Passos foi 
:11Ulllllndn Jl!llo senado n H de Sotom!Jro. 
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A yotaçiío dos :1~ de Passos (annullados) e -12 
do Carmo do Rio Glnro (adiados) roLa . seguinte: 

Lafayette •.•••...• ; • • • • • • 26 votos 
Lima Duarte. . . • . . . . • • . • . 26 
1\I. Campos.. .. . • . . . . . • .. • 2G 

Patos 
Dos 23 eleitores reconhecidos da pnro_chia do 

Santo Antonio_ de Patos, «<.ompareceram 20, c 
:<]eram os scgurntes \'otos: 

La rayette.. . .. . . .. . • • 20 
J"ima Duarte........ • 20 
1\f. Cnmpos.... . • . . . . . 20 

De H da "pnrochia do SanL'Anna de Par11na· 
hyba, compareceram :H, cuja votação tomada 
.em separado foi : 

. Lnfayette............ :U votos 
Limn Duarw......... :H 
1\f. Campos........... H 

Tendo sido annullada a olei<;>iío desta parochia, 
procedeu-se a nov:. a fO de Agosto, cujas netas 
t>Stiío regulares, tendo sido observadas as pre
scripções dn lei,polo que a votnçiío dos :1.1 eleito
res deve ser computada na 11pura~'ão. 

Patr6cinio 

De 78 eleitores reconhet,idos, compnreceram 
.iS cuja votaçiío foi a seguinte : 

Lafayette............. 48 votos 
J"imn Duarte. . . • . • . . • 48 
11!. Campos. . • . . . • . .. .48 

Piranua 

Compõe-se o collegio do oito pnrochias com 
92 eleitores, e estão reconhecidos 36 de duas : 
Sant'Annn da Barra do Bacalhau e Piedade da 
Boa Esper11nça, comparécendo apenas 13, cuja 
votaçiío foi : 

Lnfayette............ ..... :1.3 votos 
Lima Duarte.............. i2 
M. Campos............... H • 
Prados................... l 
Bret:.s..... .• . .. • .. .. . . •• i 
Alvim................... i 

Pitanuuy 
De 48 eleitores reconhecidos de cinco paro· 

chias, compareceram setocujn votação foi: 
Martinho Campos......... 7 votos 
Lnfnyfltte................. 7 
Lima Duarte........ .. .. • 6 
Vallad11res... . • . • . . . • . . . . . :l 

De oito d11 parochin de Snnt'Anna da Mara· 
vilha, ninda não reconhecidos por !alta da acta 
d11 eleiçiía da mesa parochinl, compareceram 
quatro cuja votação foi: 

Lnfnyeuo............. . . • . ~ votos 
M. Campos............... ~ 
Lima Du11rte...... . . . .. . . ~ 

De i6 dn parochia de Nossa Senhora do Pilar 
dn cidade do Pítnnguy, ainda não reconhecidos 

por falta d11s netas, compareceram i3, eu;in vo
tação foi : 

Lafnyette ................ . 
Lima Duarte ............ . 
M. Campos .............. . 

F111ta um jvoto. 
· Piumhy 

:1.3 votos 
13 
13 

Dos 37 eleitores reconhecidos das parochias de 
Nossa Senhora do Livramento de Piumhy o 
Nossa Senhora do Hosario do Pimenta compare
ceram :18; fnllando f"ete da pnrochia do S. João 
Baptista da Gloria, e 12 de S. Roque do Piumhy, 
nas quaes diz a neta consta não ter havido 
elciçiio. 

A votação foi a seguinte: 
Gama Cerqueira .•••..•... 
Bretns ....•.......•....•. 
Pcnido ........... · •......• 

17 votos 
17 
i7 

Houve uma cedula em branco. 
Pomba 

De 26 eleitores reconhecidos compareceram 
20, cuja votnçi:io foi a seguinte: 

Lima Duarte............. 16 votos 
Lnfayette................. :l(J. • • 
Visconde de Prados.. . . . . . • H 
M. Campos............... :lu 

· De :llí. eleitores da parochin de No~sa Senhora 
das 1\rerccs da Pomba o de :ll da do Senhor Bom 
Jesus da Canna Vcrt!c do Taboleiro, ainda não 

. reconhecidos por fulta de actas, bem como dos 
' 19 ultimamente eleitos da do Espirita Santo do 
Pomba, compnrecernm f.2 da :L•, f.O da 2.•, 
o f.~ da 3.•, cujos votos foram tomados em.sc

. parado. 
Votação dos 12: 

Lima t.luarto ............. . 
Larayetto ................ . 
Prados ....•..•....•.•.••.. 
1\1. Campos ............... . 

Votuçiio dos i O : 
Lima Duarte ............ .. 
Prados ................... . 
Lnfayotte ....•...•.•..•••• 
1\I. Campos .............. . 

Votnçiio dos 14: 
Martinho Cmnpos .....•..• 
Lnfnyette •.•.•.•.••.••••.• 
Lima Duarte ............ . 
Prados ................... . 

Ponte Nova 

U votos 
H 
u 

3 

9 
8 
7 
6 

Do 97 eleitores reconhecidos compareceram 32, 
faltando todos das parochins de Snntn Margarida, 
cuja eleição foi annullada, o de Snnt'Annn de 
Jequiry, onde não houve eleição. 

A votação dos 32 foi ; 
Lirn., Dunrt<J .•.••.•.•.... 
Laf:~yotte ......•........•• 
M. Campos ............. .. 

'l'res outros um voto. 

32 votos 
31 
30 
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Pou,<o .illc!JI'C ·, 

Do~ ~1 eleitores reconhecidos das parochins 
da cidudo, Estiva e .Tacotinga compareceram 29, 
e mais H dos 23 da de ÜLlro Fino, cuja elei~;,iio 
feita a lO de Novemhro ele :l878 foi :mnullndn, o 
nu o consta que se procedesse a nova: o collegio 
nu o disc;·im inou os votos destes, e o resultado 
foi o seguinte: 

Lnfnyette.................. ~O votos 
Lima Duarte............... 37 
M •. Campos ................. 35 
VCJg"ll............ .... ... . . ~ 
S:tldnn lw l\farin h o .. :. . . . . . q, 

Tem-se, pois, de deduzir H votos elos tres pri· 
moiros. 1 · d 

Não compareceram 2q, eleitores :la paroc llll c 
Snpncnhy, cuja eleição anterior foi annullada! e 
não consta ter-se procedido a novn, c bem llJSim 
H da ]larochia da Borda da Matta, onde m•o se 
fi)z eleição. 

Pouso .1tlto 
Compõe-se este collegio elo trcs pnrochins: 
S . .Tosé do Picü, crnc dtí nove eleitores cuja elei

oão foi nnnulladn, c não consta <lUC se tivesse 
procedido a nova ;-Nos.~n Senhora ela Conceioão 
do Passa Quatro, que dá oito eleitores, que já 
est5o reconhecidos e compareceram quatro dclles, 
tomando o collegio cm separado seus votos sem 
declarar nn neta da eleir.ii:l o motivo , -Nossa 
Senhora da Conceição do'Pouso Alto, que d:\ :l9 
eleitores, cnjn eleição ainda niio foi verificada 
11or ter vintlo sóme.nte .~ neta da apuração. . 

Compareceram fi> cleJtoros dos :l9 dn parochw 
de Pouso Alto, cuja votação foi a seguinte : 

Pmclo~ ................... . 
:\Inrtinho Campos., ...•.... 
Lima Duarte .......••.•.... 

A votação dos q, foi a seguinte : 
Lnfayctte ...••.........•... 
J,imn Duarte ..•.•.......... 
:\[nt·tinho Cnmpos ......... . 

Prata 

ii) \"OtOS 
:W 
:l5 • 

q, votos 
q, • 
q, 

Não foi presente cópia das netas da eleição 
d~stc col!cg-io, que se compõe de qn11tro p11rochins 
com 27 eleitores, tendo sido nnnullndns as de tres, 
L' niio t~nclo havido eleição na ileS. Francisco 
rlc Snlles, r]ne dá sete eleitores, niio constando se 
procotlc•sso a novas elei~ões nas ditns trcs •• 

Queluz 

De 98 eleitores reconhecidos de cinco) pnrochias 
compareceram 71, cuja votnção roi a segninte : 

I.nfnvctte.................. 70 votos 
Lim:i Duarte.............. 51. 
!\lartinho Ca111pos.......... Ui 
Paula Santos............... 20 
Cesnrio Alvim............. :l2 
Ottoni..................... 4 
Prados. . . . . . . . . . . . • • . • . • . . 3 
Fi delis.................... :l 
Penido.................... :l 
Bretns. . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . :l 
Gama Cerrrueira........... :l 

O collcgio discriminou os votos de sois eleitores 
da pl\l'ochin do Lnmim, Q'qe _já foram reconhe
cidos pelo senado, mas nlll nno constava, c que 
devem ser reunidos, tendo: · 

Ln fnyettc ..•......•........ 
Lima Duarte .........•..... 
1\1. Campos .............. .. 
C. Alvim ................. . 
Ottoni .................... . 
FideJis·.' ..........•.....•.. 

6 votos 
4 
4 
2 
:l 
i 

Discriminou tnmbem os votos de sois eleitores 
dos sete da parochin ele S. Gonçalo do Catas Altas 
de Noruega, ryue ainda nEo foram. rcc_onheciqos 
por fnltn de :Jctas,e. a votnçao dos sc1s fo1 n scgum
.te : 

Lnfnyette ................. . 
J.imn Duarte .............. . 

6 votos 
6 

1\I. Campos ............... . 6: , 
P:mln Santos ............... · :l » 
F. Rabello ............... . :l • 

Não compareceram os 12 eleitores dn parochia• 
de S. Brnz de Suassuhy, onde não houve eleição. 

Rio Novo 
Compõ~·so o col!egio de trcs parochins: Nossa 

Senhora da Conceição do Rio Novo, com :l2 elei
tores, S. João Nepomuceno, que dá 2~·, e Espirita 
Santo do Piau com H, no todo 57 eleitores, dos 
quaes compareceram 28, e votaram cm: 

Lima Duarte ................... . 
Peniclo .........•...•.......••.. 
G11ma Cerqueira ................• 
1\f. Campos ..................... . 
Prados .....••...•...•...••...•.• 
Bretas ......................... . 

"'' ~<> 

:lü 
:lq, 
:l3 
:l3 
ti 

Não se discriminou a votnção dos eleitores 
reconhecidos do Rio Novo, da dos de S. João 
Nepornuceno, ainda não reconhecidos por falta 
de nctn. . 

Na act11 se declara que o numero de 28 forma-se 
do eleitores das tres pnrochins. Tendo sido nn
nullndn a eleição da 3.• p~rochia, conferindo-se 
os nomes dos presen~e~ e ausentes com. a acta 
da npurm:1io da ele1cao nnnullnda, vor1fica-se 
que dos ú elcito•·es ·desta eleiçiio figurnm iO 
entre os 28 p1•esentes e um entre os ausentes, e a 
niio terem sido os mesmos H eleitos em nova 
eleição, o que não consta, concluo-se que na 
localidade não se teve conhecimento da decisão 
do senado. Conferindo-se com a neta da npn
raçiio do Rio Novo vcrillca-se lambem que entre 
os 28 presentes ha :lti desta pnrochia ; o assim 
por cxclusiio de partos vcrificn-so que nos 28, 
são dons de S • .Toão Nepomuceno, o entre os nu
sentes 22. 

Deduzindo-se dos candidatos :lO votos do 
Pinu e dous de S . .Toiio Nopomuceno, não reconhe
cidos, será o resultado o seguinte: 

I.imn Duarte..... H votos certos de eleitores 
do Rio Novo. 

111. Campos....... 1 Yoto. 
Prados........... :l voto. 
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Rio Pardo 
De 88 eleitores reconhccidos,comiJ~recera~ 7:3, 

e de r..o dn parochin de Santo Anto01o de Salmos 
31 ; <::ujos votos o collegio tomou engiC?bJdo
mente mas exominadns as netas do eJeu;ao a 
que sÓ proce'deu nesta porochi::~, verificn-se que 
nello foram observodos os prcscripções do lei, 
pelo que póoc toda _o votuç~o ser computndo ~~~~ 
opurnção, a qual fot a scgumte: 

Lafoyetto ..••.....•...•..• 
Lima Duarte ..•.......•.. 
Martinho Campos •....•... 
Gamo Co1·queirn •....•.... 
Brotos .........•.•....... 
Penido ••.•.•......•..•• - • 

Rio Pt·cto 

!li:i votos 
!li:i • 
95 
9 
!) .• 

9 

t:onipõe-so o collegio de qnatro parochios co~ 
(1.7 eleitores. Comparecerem sete dos nove olet· 
tores reconhecidos da porochia de Santa Bar
bara de l'!lonte Verde, o um dos ci~co recon~e
cidos da parochin de Santo AntoniO da Olor1n, 
e os seto elegeram a mesa ; eomporeceram 
mais H dos 22 do pnrochia do Senhor Çios Pas
sos do Rio Preto que já foram reconhec1dos n 22 
de Setembro, más não estando então fC?ram sei).S 
votos discriminados, bem como de cwco elei
tores dn porochia de Santa Rito do Jocotingo. 

O resultado foi o seguinte : 
Lafnyette ...•.•.... 5 -H- i:i 
Lima Dunrte ..•.... 6- 7 -ll. 
M. Campos ..•..... ll.- ll.- 3 
Prados •.••.....•.• 6-2- i 
Conego Sant' Anna .' 4- -
Assis Martins .••.. ~ r.. -
Penido............ i - i 
Gama Cerr1ueira... i 

21 votos 
i7 
H 
9 
4 
4 
2 

Na paroc!Jia de Santa Rita do Jocotingn orga
nizou-se a mcsn n 7 de Agosto ; no dia lO fize
ram-se a i.• e 2.• chamadas, recebendo-se (1.8 
cedulos, no dia H fez-se n 3 .• cha~nda rec~
benclo-su mais 22 cedlllns, ao totlo ,o, e no d1a 
i2 concluirnm-se os trabalhos. 

Foi presente ao senado uma representa(;ão as· 
sinonnda por 23 eidndiios contra estn oleiçiio, pro· 
v:í'ndo com documentos que sendo H eleitores e 
tres immedintos,tondo comparecido só um destes, 
devendo-se supprü· a fnltn de outro nn pro
porrão do terço dos seis eleitvres p1•esentos, un 
fórma do urt. 5. • § ti.• dns instracçües, ulio se 
fez isso, a tomou parte nn eleiçiio dn mesa um 
cidadão qae teve votos, mns niio é do numero 
dos immedintos do terço. · 

Em verdade, pnrn mesarios cinco oidndiios o~
tiveram 8, 3, 2, 2 e l votos, e os quatro pri-
meiros foram tleclnrndos mesarios. . 

. O concurso inde!Jito desse cidndiio póde ter u~-
·fiuirlo na eleiciio de dous mesarios, um delles det· 
xnria de ser desde que um dos dous votos que te
ve recollisse no 5.•, e ambos deixariam dfl ser 
desdu que dous votos, que tiveram, recalussem 
um no 5.• e outro em diverso, e este assim te· 
ria de entrar em sorteio com os doas para o r... • 
Jogar de mesario. 

E pelo art. 86 das instruccilcs desde que o 
concurso do pesson incompete~~:te nn eleicuo de 

' membros da mesa, póde ter intluido no resul· 
tado. dolla, importa isso necessariamente nulli· 
dado. 

Affirmam que tendo-se feito a L• e 2.•·cba· 
mndas no din iO, começnndo ás H horas e sus· 
pendendo-se os trabalhos ás r.., o quejulgam im
praticavel nesse breve espaço de tempo, não se 
nnnunciou que n terceira teria Jogar no dia H, 
de sorte que sorprehcndeu-se assim os cidadãos 
que não tiveram scioncia, e por isso não pu
deram exercer seus direitos como aconteceu nos 
representantes que dirigindo-se á matriz no dia 
H, foi-lhes declarado que n 3.• chamada estava 
encerrada. 

Nn acta do dia 10 aponns se diz que o presi· 
dento suspt'ndeu os trábolhos ás 4 horas, e con· 
vidou os membros da mesa para nelles prose· 
::ruir no dia seguinte á hora marcada; e na neta 
uo dia H npenas se diz que ás :lO horas se fez a 
3.• chamada. Não se observou a fórmula do art. 
i07 das instrucções. Argúem a omissão de 
sete nomes na relação dos que faltaram , 
defeito que niio tem inQuencia no resullndo, 
bem como a fnltn dil sete votos correspondentes 
no numero de cedulas opurndns, mos som ma dos 
os da acta da apurnção, dá-se apenas a falta de 
.tres yotos que não d~slocaria nenhum dos on~e 
mais votados para ele1teres. Tendo a pnrochw 
505 votantes, tendo concorrido apenas 70, o 
tendo havido vicio na eleição dn mesa que con· 
stitue nullidndo, e falta de annuncio da 3.• cha· 
madn, formalidade necessnrin para evitar sor· 
presas e privação de exercício do direi to de · 
voto. deve-se nttondcr aos representantes, man • 
dando-se proceder n nova eleiQão nessa pa· 
rochía. · 

Sabm·á 

Do 80 eleitores reconhecidos de·seis pnrochins 
compnrecernm 25 : 11 votação destes, encon· 
tr:mdo-se duns cedulns em branco, foi a se
guinte: 

Lafnyette .•...••...••. 
J...imn Dunrte .••....... 
1\1. Campos ...•.••••.. 

2:! votos 
2i 

Prados......... • .... 
Penido ........•...•.• 

2:1 .2 
i 

Do 43 não reconhecidos de duns pnroohias, 
por falta de actas da eleilllio dns mesas, n suber: 
do 26 do Santa Quitaria· com{larcccram quatro 
que votaram nos tres primeiros, e de l7 de 
S. Gonçnlo da Contagem compareceu um que 
entregou uma ceduln em bronco, e tendo s1do 
nnnullada a eleição dn pnrochin de Nossn Se· 
nhorn da Boa- Viagem do Curral de El-R.ei, que 
dt\ ill. eleitores, em virtude do parecer do 3i de 
Julho, ainda não se procedeu nelln n .novn 
el!)içiio. ' 

Sacramm1to 

De 50 eleitores reconhecidos 
22, cuja votação foi : 

Lnfnyotte ...•.•.•....•.•..• 
.Lima Dunrte ..•••.•.••.••.. 
1'!1. Cnmpos .••••.•••.••.... 

compareceram 

22 votos 
22 
~2 
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Além dos 28 eleitores que faltaram, não com
pareceram os seis da parochin de Nossa Senhora 
(lo Desterro do Desemboque, em fJ..UC não houve 
cleiçiio. 

Santo .4.ntonio do .lf!ontc 

Compõo-sc este collegio de 30 cleitorc~ reco
nhecidos da p:orochia da villn de"Snnto Antonio 
do Monte, ·e de ii'i ainda ni'io reconheci rios por 
falta das o.ctns da parochin de No~sa Senhora da 
Luz do Aterrrido. Não vciu cópia da neta da 
installnção do collegin, é na da eleição se fô : 
• reunido o collegio,cm coillinuação da sessão de 
hoje o presidente declarou qtte,j:í estando veri
ficnd'os os eleitores, os convi dava a votar em 
tres cidadlíos, y,ara senador, etc. • do que se 
conclue CJUO os !:.8 quo compareceram, ~ão os da 
parochia da villn. . 

A votação foi n seguinte: 

Lima Duarte ............... . 
1\1. Campos ................ . 
G. Cerqueira .............. . 
Penido .................... . 
Drcltas .................... . 
Lafayettc ..•..•......•....• 
Prados ................... .. 

Santa Bai'I.Ja1•a 

2~ votos 
if1 
12 
12 
:1.0 • 
6 

·6 • 

Dos 82 eleitores reconhecidos de cinco paro· 
. chias, compareceram 3~ o de 38 de tres pnrochias, 
a saber: il do Santa Bm·bara, f9 d{) Cattns Altas 
de 1\Intto Dentro e oitu do Bom Jesus do Amparo 
do Rio de S . .João ainda nfio reconhecidos por 
falta de neta~ dus· mesas, comparecet•nm f~ das 
duas Jlrimeiras e a votação fot a seguinte : 

Lafayctte....... .. :33 votos c H em separado 
J-imn Dtwrte...... 30 e i3 
Martinho Campos. 30 e 13 
Prado~... . . . . . .. 3 • c 2 
e seis votos em tres outros cidadãos. 

Estando regulares n~ actag das mesas das duns 
Jlarocllins Snnta llarbara c Cattns Altas, em cujas 
eleições foram observndas as prcscripções da lei, 
devem os votos tnn scparndo• ser computndos na 
npura(:iio. · · 

Santa Luzia 

Dos 69 oleilor~s J'econhecidos das quatro paro
chias, que compõem o collegio, compareceram 
3~. cuja votação foi : 

J-nfayette ................ . 
Lima Duarte •..•........• 
M. Campos .............. . 
G. Cerqueira ....•....••.• 
Penido ..............••..• 
13rctas ...............•..• 

S. João Baptista 

33 votos 
33 
33 

i 
i 
i 

De 36 eleitores reconhecidos, de tros purochias, 
comparoocernm 27, faltando nove nlém de 13 dn 
parochin do Santíssimo Coração deJesus, cuja 
elciçilo nindn niio foi verificada por ter vindo 
só mente a neta da apurnçiio. 

· A votação foi a seguinte : 
Lafayetto •....•..•......•• 
Lima Duarte ............. . 
lll. Campos ••.•.•.•....•.•. 

S. João d'El·Rei 

27 votos 
27 
27 

De 68 eleitores reconhecidos de quatro paro
chi.ns compareceram 27, cuja vo\nçno foi a se
gumte : 

Lima Duarte .............. . 
I-nfayette ...•.............• 
Vi~conde de Prados ...•.•.. 
M. Campos ................ . 
Cerqueira Leite .•.....•.... 
Visconde de Arnx:'t ..•...•.. 

~6 votos 
26 
25 

2 
J. 
·1 

De nove eleitores da parochia de S. lliiguel 
de Cnjurú, já reconhecidos pelo senado~ mas 
cujo reconhecimento nlli não constava, t:ompa
receram seis cuja vota!(âo, que deve. ser com
put:Jda nn apuração, fot tomada em sepnrndo: 

Lima- Duarte............... 6 votos 
Visconde de Prados......... 6 
Martinho Campos .. :. .. .. .. .. 6 

Dos oito eleitures da parochia de Santa Rita 
do Rio Abaixo, ainda não reconhecidos por falta 
da actn dn formac;iio da mesa, compareco:>rnm 
quatro cujos votos tomndos em separado reca
hirnm cm Lafnyette, Lima Duarte c Prados, 
quatro a cada um . 

Dos quatro eleitores da parochia de Nossa Se
nhora dn Conceiçiio de Carrancas ainda niio re
conhecidos por falta de acta dn formação da 
mesa paroclnal, compareceram dous, cuja vo
tnçilo em sepnr.ado rccabiu em Lafayette, Lima 
Duarte e Prados. 

Portanto de 89 eleitores compareceram 39 o 
faltnt·am 50. 

S. José d'El·Rei 

Compõe-se do cinco parochias : na de Nossa 
Senhorn da Penha de França da Lnge C)Ue dá 
sete eleitores, não consta ter hnvido eleição ; 
ainda não estão reconhecidos os cinco eleitores 
da de Snnt'Anna do Curnndahy por falta de acta 
da mesa, e destes compareceram tres, cujos 
votos foram discriminados. bem como dos oito 
ela de Nossa Senhora dn Conceição de Prndos, 
já reconhecidos, o que ainda não constava, com· 
pnrecendo f2-cleitorcs reconhecidos rins paro· 
chias de Santo Antonio de S. José d'El-Rei, c 
de Santo Antonio da Lagoa Dournda, faltando 
um duque!la e quatro desta. 

O resultado roi o seguinte: 
Lima Duarte.... i2 - 8 - 3 votos 
Prados . . . . . • . . • :1.!! - 8 - :1 
Lnfayette .. . . . . . H - 8- :1 
Gama Cerqueira. - - - - 2 
Penido . . . . . . . . . - - - - ! 

Nas i2 cedulas houve uma com dous nomes. 

S. José do Pamiso 

Não foi presente cópia das actas dn eleição 
deste collegio, composto ~~~ ::i3 eleitores reco
nhecidos. 

I r 

·-
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S. Paulo de •lfuriallé 

Bste collc~io compüc-sc de :1.0 parocbias com 
Sü eleitores, estão reconhecidos Hl, a ~ahcr: sote 
da Conceição dos Tnmbos de Carangolla e i2 de 
Nossa Senhora da Gloria de Muriahé, não -es
tando ainda, por falta de acta da org-anização da 
mesa sete da pnrochin do S. Francisco de Assis 
do Capiv11rn, · não tendo havido eleição em sete 
parochias que dão 60 eleitores, e por participa
ção do presidente da provincin, datada de q, de 
Dezembro de :1.879, ao rninisterio do imperio, 
consta que alli niio se reuniu collegio para eleição 
de senad,or. . 

·S. Sebastião do· Paraiso 

Compüe-se o collegio de cruatro parochias com 
57 eleitores, nada consta sobre :• eleição na pa
rochin de S. Francisco das Chagas de Monte 
Snnto, que dá iS eleitores. J:í foram reconhe
cidos os Hl de S. Sebastião do Parai~o. dos quaes 
compareceram H, e . faltam as actas das paro
chias de S. Carlos do Jacuby e de Nossa Se
nhora das Dfll·cs de Guaxupé; dos nove da pri
meira compareceram oito c dos H da segunda, 
nove: houve discriminaçiio e foi o resultado o se
guinte: 

J.afnyette ....•..•. H-8-9 
M. Campos ........ H-8-9 
.Limn Duarte...... 6-8-9 
Saldanha .Marinho ...•..•.. 
Prados: .•...•........• , •.. 

8_erro 

28 votos 
28 
28 
3 
2 

De i68 eleitores deste collegio c_9mpareceram 
WO, CLlja votação foi : 

1\Iartinho Campos ..• 83-11 
LP fn yette. . . . . . . . . . . 60-1:1. 
Lima Duarte ..••.... 58-:l.i 
Gamn Cerqueira .....••..•.. 
Prados ....•.•••.•••.•..• 
Penido ..•...•....•.....•.• 
Bretas •.......... ; ..•.....• 

9.1. votos 
71 
69 
30 
27 

3 
3 

Houve umn cedula em branco eU votos tomn
dos crn separado são de 1:1. eleitoi·es da parochin 
de Pessanlw, cujo reconhecimento aindn não 
constavn nlli, mas, devem ser computados na 
apuração. 

S1•te T..agôas 
Dos 3a oloitorcs reconhecidos das auus pnl'o

chias r1ue compüem o collegio compnl'er:ornm 25 
cuja ,·otnr;iio foi a seguinte : 

Lnf!lyette.................. !.3 votos 
Limn Duarte.............. .3 
l\1. Campos. . .. .. . • • • • . • . • • 23 • 
Penido ....•.• :......... •• • ! 

Houvo umn cedula em brnnco e outra com 
<lous nomes. 

Tamanduá 

Compue-sc o collegio de cinco parochias com 79 
eloitores. 

De 32 jú reconhecidos, sendo 20 dn parochia 
de Nossa Senborn das Cnndêns e f.2 da de Bom 
Jesus de Campo Jlello, compareceram :1.:1. da 
.primeirn e nenhum dn segunda, bem· como 
todos 2:1 da de S. Bento de ·Tamanduá e oito dos 

-:13 de Nossa Senhora do Desterro, ainda não 
reconbe~idos por falta ·de actas das mesas, as 
quaes tendo vindo se acham regulares. tendo-se 
observado as prescripçües da lei nas eleir;ües de 
nmbns as parochias e os votos do seus eleitores 
devem ser computo dos na apurar;lio. O colle~io, 
porém, discriminou as votar:ües por parochias, 
inclusive do doús dos :l:l rla do Espírito Snnto de 
Itapecericn, cnja eleição se fez a :lO de Agosto, 
por ter sido annnllada a anterior, sendo o resul
tado o seguinte : 

Lima Duarte .•.•.... 
Martinho Campos ...• 
Lafnyettc ........... . 

11--21--8--2 votos 
H-21.-8-2 
U-17-5-2 

Viscon<lo de Prados .. q,_3 

Pelas actns da nova eleição de Itnpecerica 
verificn-se que apenas concorreram 25 votantes, 
deixnndo dú fazei-o. 3~6 c que deu-se a irregu- '· 
lnrid:~dc de, na eleição rla mesa, tendo votado 
nove eleitores e tres immediatos e obtido tres ci
dadãos H- H- 2 vntos para ml:'sarios e .tl'es 
outl'os, 12-H-:1. votos rmra supplentes, não se · 
procedeu :í eleição pnra um quarLo mesa rio, e fo
ram considerados taes os dous mais votados para 
supplentes, pelo que esta eleição ntío póde ser 
appr·ovada deduzindo-se os votos dos dons elei
tores que compareceram. 

Tres. Pontas 

Dos 60 eleitores reconhecidos das tres paroehias 
que formam o collogio, compareceram sómente 
tres,e o juiz de paz que tinha de pre~idir a eleição 
ila mesa participando isto ao presidente da pro
víncia, declnrou que com os tres não era possí
vel org-anizar a mes•• provisoria e nem ter Jogar 
a eleiçiio dn etrectiva; que alguns eleitores re
metter·am officios que ello não abriu porque das 
escusas só póde conhecer a mesa. do collegio e 
os conservou fechad~.em poder do escrivão do 
juizo. 

T·urvo 

Do a:; eleitords reconhecidos ·das tres parochias 
que form:•m o collegio, comp11receram 33,'cuja 
votação foi : · 

Lafnyette ....•......••.•..• 
Lima Du:~rte .•.•.••......• 
Visconde de Prados, ..•.••• 

Ubá 

33 votos 
33 • 
33 

O collegio compõe-se de sete pnrochills com 9!! 
eleitores. N5o consta ter lwvi lo eleiçlio na de 
Sant' Annn do Bagres, que d:i nove eleitores ; não 
compareceu nenhum d.os oito da de Santo An
tonio de 1\furinltó., aindn niio reconhecidos por 
falta de acta~. bom como nenhum dos i3 de 
Sant'Anna do Snpé, e cumpnt·ecemm 20 dos 28 
reconhecidos de S. Janunrio de Ubá, o sois dos 
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W reconhecidos de S .. .João Baptista do Presidio, 
ao todo 26, cuja votnt'ão foi a seguinte: 

Lima Duarte............... i9 votos 
1\L Campos................ iS 
Lnfnyette.................. :1.7 • 
Prados ... ·................. :1.0 • 
Bispo da Diamantina.. . . . . . 7 
Conego Saut'.anna......... 7 

Compareceram mais quatro dos oito não reco- · 
nhecidos de S. José do Barroso, cuja clei•;ão teve 
Jogar a lO de Agosto ultimo ; a votação deste, 
tomada em separado, foi:- Lnfuyetto, Bispo dn 
Diamantina econego Snnt'Anna quatro a cada um. 

Compareceram tnmbem quatro de S .. José de 
Tocantins (diz a neta), faltando sete ainda não 
reconhecidos, cuja votMüo tomada cm separado 
foi a seguinte: . • 

Lafayette................. ~ votos 
Limn Duarte.............. 4 
1\I. Campos................ 4 • 

Pelo numero do H julga n commissão que a 
parocbia que na acta está com a denominação 
de S . .José do •rocantins é a de S. José da Paruo
peba, na qual se foz a clei~ão n 10 de Agosro, 
faltando as actas desta e da' de S . .José do Bar
roso. 

Uberaba 
O collegio compõe-se de tres pnrochias: Santo 

Antonio c S. Sebastião do Uberabt~ com 2G clei
tor~s, S,. Ped~o do Uberabinha com 10, que 
est:ao reconhecidos, c Nossa Senhora do Carmo 
do Fructnl com 13, de que nada consta. 

Compareceram 28 eleitores, cuja votação foi: 
f;tfayettc ............. ; .... · 28 votos. 
.1ma Duarte... . . .. . . .. . .. 28 • 

III. Campos................ 28 • 
VipOSlt 

pe tiO eleitol'es reconhecidos do quatro paro-
chws cornp·u·eceram 38, cuja votação foi: 

Lnfayctte............... . . . :JS votos 
Lima Duarte............... 38 
lii. Campo~ .......... -. .. .. . :JS 

Nos 38 o collcgio discriminou o estão inclui
~o~ os votos de_ sete eleitores de S. Seba~tiiío do 
Co1mbra por nao constar nlli nindn o rcconhcci
men to dclles. 

Não compnrecer~m 2G da pa1·ochin de S. !\li
guei dn Anta e 23 dn de S. Sebastiiio da Pedra 
de. 4_nta, ondt; consta não se ter Jll'Ocedido á 
olotçno para elottorcs cspeciaes como se decla· 
ron na neta. ' 

Em conclusão : 
Çompareceram portanto em GG collogios 2.386 

cleilOI'es co~o se vtl do rnappa junto, organizado 
de .conformidade com o exposto neste parecer o 
obtiveram votos os .. Srs:. 

Lima Dum·to 

De· eleitores reconhecidos ..... 
Jj nüo M ••••••• 

~nnnllndos •........ 

1. GüO 
361 
1W 

2.:1.2G 

Lnfayctto 
De eleitores reconhecidos .... . 

não • ..... . 
annullndos ....... . 

1\Iartinho Campo3 

De eleitores reconhecidos ..... 
não • .•... 
:mnullndos ...•...• 

Visconile de Prados 
Do eleitores l'cconhccidos .•... 

• não • ..... . 
:mnullndos ....•... 

l.ti02 
288 
:1.06 

:1..896 

:1.488 
3~9 
H~ 

:1. 9ii1 

~21 
:l48 
22 

5!l:L 

Os dçms co~legio> i! o S. Josú do Paraíso e da 
Jnnu.c!!r1n, cp.,JaS actas faltan~, compondo-se o :1. • 
qc a3 eleitores recouhec1dos c o senoundo de 
GO, dos quaes sórncnte 31 estavam: t;cconhecidos 
niío _podem nltcrar a lista ·triplico. . ' 

Nao se reuniram t1·cs c,ollegios: o de Trcs 
Pontas, composto de ,60 cle1tores reconhecidos, 
o de S. I•anlo de 1\Iurmhé, de 8G dos quaes :1.9 re
conhecidos~ sete ainda não reconhcc1dos c GO de 
sete pnr~eluas em q~o ainda não se fez eleição 
pat:a eleitores especiacs, c o do Prata com 27 
eleitores de crrl~tro pm·ocbias, tendo sido an
nu!lnd~s as elCIÇods de tres. 
. Da~ 3G7 pnrochias da provincia de 1\linns (não 
mciUidas. as mslalladas depois do arrolamento 
dg Im_eer10,_em IJl;lCsegnndoa lei não ba elei
(iUO) nuo cstao v~rllicadas as eleições de GO con
stantes da relnnuo n. 1 com 818 eleitores não se 
tem. procedido 'ainda ít eleição para elcilores es
p~glaes. cm 1111 constante,s da relação n. 2 com 
3<>~ cle1tores, c tendo s1do aunulladas pelo sc
na~o 23 co!lstnnt~s da rclao1io n. 3 com 291 
cle!tores, amd~ '!ao forum presentes as actas 
da~ novas clou;oes, o segundo a relnnão n 4 
~XISLf?D! netas das eleições feitas posteriormente 
u e~eu;:ao de senndor cm iO purochias com f.31 
eleitores sobro ns q_nn~s n com missão dnrá depois 
parecer, porque nuo unportnm á eleicão de se-
nador que se YCI'itica. • 

Ha por~nnto 22ü pnrochias com 3.1.i53 eleitores 
rcconllec1dos. 

Finalmente a commissão é de 

l'ARECER 

i. • Que sejam approvadas as eleições das pa
rochias seguintes : Espírito Snnto da Christina 
S. Domin.sos dn Bocninn, S. Dominnoos do RiÓ 
do _Peixe~. ::;an!o A,ntonio do .Juiz de Fór.a, Assum
)?CUO de ~.;hn poo ll Uvns, S. Josú do 1\Iontes C lares 
SUI'\t'Anna do Parnnailyhn, Santo Antonio dÓ 
Sulmns, Santo Antonio do Riboiri\o do Snntn 
Bnrbura, Concoiçiío do Cattns-Aitas do l\Iatto 
dentro, S. Bento de •rumnndu;i, Nossa Sonllora 
do Desterro c Conceição de MorJ"inhos · 

2 .• Que scjnm annulladas as cleiçõés das pn
rochins segumtes : S. Francisco uns Chng-ns do 

·,. 

. 

I 
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Campo Grande, Santa Rita do Jacntinga, S. 
Francisco de Para una, Piedade dos Bagres e Es
pírito Santo de Jtnpecericn, officiando-se no go
verno para mandar proceder n novas eleiÇões 
nestas, bom como nas~~ constuntSP da relação n.2 
e 23 da relação n. 3 cm que não se haja ainda 
procedido a novas eleições; • 

3." Que se peçam ao governo as actas que 
faltam das 60 pnrochias constantes da rolaçüo 
n. i, Jlara se poder verificar as· respectivas 
eleições; 

~-o Que sejam approvadas as eleições dos 66 
eollegios, de confo1·midade com o .exposto neste 
parecer; 

5. • Que seja reconhecido senador do Imperio 
pela província de 1\linus Geraes o conselbeiro 
Lafayette Hodrigues Pereira. 

Sala das com missões, 5 de i\Iaio de iSSO. -
Barão de Cotc{lipe. -L. A. Vieira da Silva. -
Conde de Bacpendy. 

N. J. 

ReZar-ão das parpcltias cujas elei[-ües ainda nãó 
{oram vertficadas por {alta de actas. 

i Dores do Indayá, falta a acta da mesa. 
2 Patrocínio de Abaeté, faltam as actas. 
3 Santo Antonio dos Tiros, idem idem •• 
~ Conceiçüo da Boa Vista de . Alfenns, 

~o 
:15 
H 

7 

29 Piedade do Parnopeba, falta a acta da 
mesa •••..•..•..•.....• ; ..•.....••• 

30 Sant'Anna dos Alegres,faltam as uctas. 
3!. S_nnto ;Antonio dn.ftlanga de Paracatú, 

1dem Idem .......... ; ..•.........•. 
32 Santa lUta do Guarda-mór, idem idem 
33 S!ln ta Rita de Cussia do Rio Claro, idem 

Idem ..••.•...••.•....•...•. · ...••. 
3~ Conceição de Piranga, idem idem .•.. 
35 Conceição do Turvo, idem idem ..... . 
36 Santo Antonio do Cnlamllúo,falta a acta 

da me::;a ••.......•.......•... .•.•.. · 
37 S. José do Chopotó, idem idem .•.... : 
38 Nossa Senhora do Pilar de Pitanguy, 

faltam ns actas ..•.•....•......•..... 
39 Sant'Anna da rtfaravilha, falta a acta 

da mesa ........•....•••.•.....•.. 
40 EspiritoSanto do Pombn,falta.m as actas. 
M 1\Icrctls do Pomba, idem idem ... .' .... 
~2 Bom Jesus da Canna Verde do Tabo-

leiro, idem idem ................•.• 
~3 Conceiçüo do Pouso Alto, idem idem. 
~~ Cattas Altas de Noruega, idem idem .. 
~5 S:mta Quiteria, falta a acta da mesa •.. 
~6 S. Gonçalo da Contagem, idem idem. 
~7-.Luz do Aterrado, faltam as actas .....• 
48 Bom Jesus do AD) paro do Rio S. João, 

. falta a acta da mesa ................• 
~9 Corn()liO de Jesus de Barreiras, faltam 

as actas ............•.............• 
õO Conceição de Carrancas, falta a acta 

da mesa .......•.......•.......... falta a acta da mesa ...•.••......•.. 
5 S. Domingos do Araxú, idem idem ... 
6 Bom Conselho dos Serranos, idem idem 
7 Conceição de Ayuruoca, idem idem .. 
8 Bom Jesus do Livramento, idem idem 
9 Santa iiiuria do BnepeHdy, faltam as 

3~ tH 
7 52 

H 

Santa Rita do Hio Abaixo, idem idem. 
S. Francisco de Assis do Capivarn, 
idem idem .....................•.. 

actas ....••..•....•.•..........•.. 
:lO S. 'fhomé das Letras, falta a acta da 

Ulesa ......•....•..•...•..••...•.. 
:1.1 Senhor do .Born-Firn, (cidade) faltam 

as netas ..•...........•............ • 
:1.2 Bom Successo do Caetbé, idem idem .. 
:1.3 Conceição de Virginiu, falta a acta da 

mesa .....•............•.•..•....•.••••.• 
:1.~ S. Sebastião de Capituba, fall:im as 

actas .....•....••.•....•...•..•....• 

39 

10 

i9 
9 

iO 

ü3 Dores de Gunxupó, faltam as actns .•• 
5~ S. Carlos de Jacuhy, idem idem ..... . 
55 Santo Antonio de Itluriahé, idem idem. 
56 Carmo do Fructal, idem idem ...•.•.. 
57 Sant'Anna de Carandnhy, faltn n acta 

da mesa ......................... . 
58 S . .Toão Nepomuceno, faltam as :~ctas •. 
59 S. José do Barroso, idem idem ..... . 
60 S. José de P:traopob:~, idem idem ..•.. 

N. 2 

i-i 
H, 

37 
i O 
:; 

H 
i3 

i2 
9 

Ui 

8 
i9 
i7 

H 
i9 
7 

26 
:1.7 
iS 

8 

i3 

* 8 

7 
H 
9 
8 

:13 

õ 
24. 
8 

H 

,. BiS 

:1.5 Santo Antonio da Tnpern, idem idem. 
:1.6 Dores da.Boa Esperan_Qa, idem idem .• 
i7 E~cEit·ito Santo dos ~.;oqueiros, idem 

1 em •.•.•...•..•...•......•••.•.• 
:18 ~azareth de Antonio Dias abaixo, fulta. 

:1.2 
9 

26 

9 

Rclar-tTo das parochias cm que, 11ào tendo !•avido 
clcit:tTo a :1.0 de Novembro de :1.878, mio consta 
ter "havido depois. 

a neta da mesa .•....•.•.•...•..•.• 
i9 Santa Maria du Jtabyra, . faltam as 

actas ...•.•.•.•....•.•...•••.•....• 
20 Santa Hitn da Extrema, falta a. neta. da 

mesa ..............•....•.••...•..• 
2i S. José de l'oledo, idem idem •...•.•• 
22 Sant'Anna. de Lavras do Funil, idem 

~3 B~C::CSãs"üs d.o·s· Pcrciciàs,- iciõiri iii em::: 
2~ Dores de Mont'Aiegre, idem idem •••• 
25 J14~rcês do Mnr do HespanlJU, idem 

26 s~n6t~Aüiõõ.iô "cici ·Ãve"D.iürciro,· ·id.em 
~7 s~dJ~~ "ciõ 1iéri-i i>nràliyi:iõ; iCiãiri .idem 
-B S. Francisco das Chagas de l\lonte 

Alegro, faltam as actas •.••..•..••... 
v. r. 

:1.2 

7 

8 
4 

2.8 
22 
:1:1. 

31 

:1:l 
:1.0 

:12 

:1. S. Joaquim da Serra Negra •••.•••••• 
2 S. Sebastião do Arou do .....•••••.• ': 
3 S. Sebastião do Salto Grande ••.• •· .• 
~ Santo Antonio da Pra tinha •.•.•••..•• 
5 lllndre de Deus de Hoças Novas •••••. 
6 Sacramento de l'aquarassú ••••.••••. 
7 Conce!c!!_o de ~urimatahy •.•••.••.•• 
8 ConceJçuo do H10 rtlanso •.•.•.•.••.... 
9 S. Francisco de Agua-pé.-· •••.•••. 

:1.0 Santo .Aptonio de Itncambyia •••.•••• 
H ConceJçuo ·de Cnethé .•...••••..••••. 
i2 S. José da cidade de S. Francisco •••• 
:13 Conceiçüo da Boa Vista •.........•••• 
i!J; Conce!çªo da Cachoeira do Bruma do .. 
Ui Conco1ÇUO do Camargos. . • • • . . . • • •. 
:16 Nazur~th do Infeccionado .••••••• : .•. 
J.7 Hosano do Sumidouro ....•••..••••• 

3 

:17 
:lO 
3 . '7; 

. 7 
:li 

8 
i O 
:1.6 
2:i 

2 
:U 
:Li 
3 
4 

•4, 
i3 

·'. 
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iS Santa 1\Inri~ de Monto Aleg-re •...••.. 
i!l Bom Succcsso dn D:~rrn do IUo dns 

Velh:~s •....•...•.......•..•...•.. 
20 Snnt'Anna do Buryti ••....•...•..... 
2i S~nt'Ann:~ do Catinga .•.....••...... 
22 Carmo d.o Rio Cl~ro .•.••.••.•...... 
23 Dores do Aterrado ................ . 
!M Snntn Rit:l do Rio Cloro ........•...• 
25 S. Sebns!íão da Ventania ..•......... 
26 Nossa Senhora dn Oliveira de Pyranga. 
27 S. João 13aptista do Gloria ..•........ 
28 S. H o que de Pi um hy •......••...... 
S!l Snnt' Anna do Jequery ••.•.•••••...• 
30 Cnrmo dn 13ordn da 1\Iattn ..•.......•. 
3:1 S. Francisco de Snll e:o; .............. . 
·32 S. Draz do Sunssul1y ..•....•.•...... 
33 Desterro do Desemboque ...•.•...... 
31. Nossn Senhora dn Ponha de Frnnça 

da La(l""e .... .-.............•........ ... ~ r• • 3<.> Dures n ' Iotorm ....•.............. 
36 Santa Luzia do Carnngolla ..••.•.•... 
37 S. Francisco tle Paula da 13on Fmnil ia 
38 S. P:nilo do 1\Iuriahé ............... . 
::19 S. F•·ancisco do Gloria ....•..••...•. 
(lO S. Sebastião da Cachoeira Alegro •.•. 
rd. S. Sebastião da 1\lntta .•......•....•• 
(12 S. Francisco das Cllngas de 1\Ionte· 

Santo .....•.•.•......•••........•. 
(13 San L' Anna dos Bag1·es ............... . 
~'i S. Sebastiüo da Pedra do Anta ...... . 

N. 3 

6 

iS 
:19 
i) 

H. 
G 
9 

w 

7 S. Sebastião dn Leopoldina............. :19 
8 Sant'Annn dos Olhos d'Agua.... .. . . . . . . !l 
!:1 Abbadia do 13om Successo.. . . . . . . . . . . . :lO 

10 Itabyrn do Cnmpo..................... W 
H 13om Jesus dos Passos................. :19 
:1.2 S. Cnetnnodo Chopotó................ 6 
:13 Santa llitn do Snpucahy ......... ·.·... . . 2~ 
:14 S. Francisco de Pnuln do Om·o Fmo... . "''l 
:10 s. José do Picú.... ... .. . .. .. .. .. .. .. . ·o 

a 16 Carmo do Prata....... . . . . . . . . . . . . . . . . !l 
7 :17 'Boa Vistn do Rio Verde................ IJ, 

12 iS S. José do Tíjuco..................... 7 
:l7 Hl Espirito Santo do Piau................ H 
i~ 20 S. Miguel do Anta.................... 26 
7 21 13om JtJsns do Brejo Alegro............. 13 

:1.2 22 Conceição de Itnjubú.................. 12 
6 23 Santa 1\Iargarida...................... :lü 

7 
5 

i2 

!29:1 

~ Relar:tTo das pw·ocftias em que se p1·ocedeu a dei-
9 r:ilÕ de eleito1·es c.çpf:ciaes, depois da ultima clei-

:lO Í:à-> de smwdo1•, cujas actas esttTo en~ poder da 
s êommísstTo. 

iS 
8 

13 

3, ... 
i). 

:l Santa Rita de Ibitipoca, por ter sido 
:mnullnda. Eleição n íl6 de Outnbro 

2 Nossa Senhora da Boa Viagem do Cm·· 
rnl d'EI Roí, id~m idem idem .•.•.• 

3 S. Josrf da Gorutuba, idem idem idem 
IJ, S. José c Dores de Al!enas, idem idem 

idem ....•..•••....•..••.•..•..•. 

:1.5 

:liJ, 
35 

:1.:1. 
8 

Relupio das patocllias, cuja8 elcitões {o1•am an
mtlladas ]Jelo senado c e1n que se mandou Jlro
ceder a novas eleif:ÕI!S, cujas actas ainda mi'o 
(o1·am Jll't!sentt•s. · 

5 S. José da Lagõa, idem idem idem ... 
6 Bom Jesus de Lambary, idem idem 

idem ....••.•....•.•..•••...•••••. 
7 Nossa Senhora do J .. orcto cln 1\lorada 

.Nova, idem idem a 7 de Dezembro. 
8 Nossa Senhora do Porto de Guanhãcs, 

idem idem :1 28 de Dezembro .•.••• 
9 Snnt'Annn do nambuhy, idem idem 

6 

9 

i S. :Miguel de Jequitinhonha .....•.•... 
~ Curn1o dn BngaA"enl . .................. . 

7 
1~ 

3 Assumpção de Cabo Verdi', votaram os 
eleitores annullndos................... i2 

r., Carmo dn ltabyrn... . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l:l 
t> Sant'Anna do Alfié.................... :lO 
6 S:mt'Anna de Pirapctingn . . . . . . . . . . . . . fO 

idem .••...••....•.•.•...••..•..• 
fO Santo Antonio da Manga de S. nomlio, 

( niio se tinha feito) idem a 7 ele 
Dezembro ....................... . 

:lu 

8 

:1.31 

.. 
t.' 

f 
~-~ 

~~· 

!;. 
r:· 

~ 
~ ,;; 

•"' ... t;. , __ 
;. 
~ 
"" ~-
fi 

r 

•. 



SESSÃO EM 5 DE MAIO 

Elelçií.o -de II!ICD!;'dor por Mlnns Gero.es. 

~ B DC'ARTR MÃUTJNIIO CA>IPOS L.AF.\YR'rTC PRA 'DOS ... J,J)JA 
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::: ~ -= o Q 
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~ s = ;; :; "" " B 8 :;; = ~ -~ = § 
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..-. -< == < < == 

i ~\bn.otó •••••••••••••••••••••••••• ·•• Gã 22 3 :I.Q_ 3 ·. ~~-
2 Alfenas.......... .•• . • • • • • • • . . • • • • • 70 1.9 17 •• 17 •• 
3 .Arossuahy......................... 76 37 33 33 
4 Aruxá............. •.•..•.••••••••. 50 3! 23 •• 23 •••••••• 
ü Ayuruocn.., ••••••••• , ••••••••• ,.... 42 33 JO • iÍi :lO :l3 • , •• 
~ gaopcody ••••••• , ••••• ... • • • •• • • • • • g~ 8A :lg 45 •• ·; g t,.ã • ••;. 

~ 3~~~~~-~:":":":":":":"::-:-::::::: ~::::::: t~g fg ~g ~9 ::::\o .. ~ 
:lO Bom Succosso...... •• •• • .•• . • . • . . • 33 25 25 . • ii ~g .. ~~ : :·:: 
!3 Caldas • • • . • . • • • . . • . . • • • • •• . . . • • . • :16 i9 17 i3 • • . . • • • • 13 

~ l'l 
':;: :; 
:;; Ei ..-. < 

11 
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'i ... 
8 = 

7 

10 
63 
25 

t~ g:~~hr~~?~:::·.:·::.::.·::::::::::.. ;; :!f .... ~~ ... , .. ii .... ~~···;;,.~~:······ 
:1.4 Carnpanho. ,. , , • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • i1 t,.6 46 40 •• o. • • • • a7 
:!ti Christinn. o o •••• o. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 61 37 1.8 ' • i_.Q .. • JS 18, • • • • is 
:16 Cuncoição......... •• • •• • • • • • • • • • • 7!., !i9 · :J3 .... !4 :J3 21 :U ..18 

"i __ ~ 
·~ .. il ,.,oi5 

!7 Cnrvollu ...... o ........... , o •••• o., 5~ '34 98 6 :!i •• o. 6 ::!8 
1.8 Diamu.ntin:..o ......... o o. o......... :108 29 :m :19 • • .. • .. • !!O 

~g tg[.~l::.~~~:~s.~~~~~~::::::::·::: gf i~ "'':ti .. "~i 0 ""i2 ~;j ooo;, '"'i!1 
21 Grito l\logol ............ o ....... 00 o !0:'.. 78 r .. 3 34 '•3 34 '•3 
~2 Jta!Jira ..... o •• o. o o. o ••••••••••• ,., iOü 21 21 :!0 , • • • :!l 
23 Ituj ubá o ••••• , •• o o. o •••• o ••• o •••• o !l7 J-1 6 !i ••• o 5 

;~ ~~~~~~.::::::::.:::::::::::::::::: ~~ 20 8 i2 .•.• r,. 
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~ :::: 
'28 Loopoldin:... o .... oo .............. o !&2 30 °5 JG 22 .. . ~Õ ~~~~i~~n!'~~~-~~~:~::::::::::::::::: tb~ ;g_ ~8 '":\8 ~g ::~~ ~~ ai 
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38 Pa&iiOS,, , o , , , , ••• , ••• , , o. o, o o, , , o o _ 03 2G •• o •••• llo J2 i4 .. .. .. 12 "j_~ 
30 I Patos.. . • • • . • • • • . . . • . • . • • . • . . • • • • . a7 31 31 
40 Pata•ocinio............ •• • • • • •• • • • 7R 48 4b 48 

i~ ::r:ris~i::::::::::::::::::::::::.-:0 ~~ ~" . i~ "i7 
1

~/"iGI:.::: 
43 Piu1néy., ., •• , • , •. o •• o ••••••••• o.. .5G JS 
1,.4 Jlomba.o o •• ,.,, ••• ,., • • • • • • • • • • • • • • 70 l:iG iG 20 !G, 22 • o.· 
45 Ponto Nova •••••••••••••• o......... !30 32 32 •• o. . . . . :JO'.. •• • • o. 
46 Pouso AICHI'C,.,,,. o,,,,,.,.,.,, •• o -J.fr'2 40 ::!:G • o. o i:l 2).11 

• • o o li 47 Pou~to Alh>,.,. o ••••• ,. o •• o • • • • • • • • 30 :1.9 !., 15 . . . . t., 1;j 
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• .. • ;~ 1 ... ~I:::: 
55 S:..nto Antonio tlo l\fonto........... 45 28 . ;~ :::: :U·I ....... . 
06 Santa D:..rbn.ra •••••••••••• o o...... -120 t .. B '•3 43' .•• o ...• 
.ti7 Sa.nta Luzia •• , •• , o.; •••••• o •••••• o 09 34 3:l 33 
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60 S. Josil d'El-Rol. •• •• • ••• •• • • . . . • • • 37 23 20 a •.•.• ,I ....... . 
O! S. Josú do Par:..iso...... •• •••••• •• 53 I I 
G:!l S. Pnulo de Muriabú.............. 86 
03 S. SobastUto do l,arai:~o........... 57 28 6 17 • .. • U :li .. .. 
64 Serre.............................. Ui~ !00 69 94 •••• I ... . 
GS Soto LngdaR.,, •. , , ..... , .... , • • • • • !JG 25 23 23 •••• l,. o. 
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20 ANNAES DO SENADO 

Fõi a imprimir para entrar na ordem dos 
trabalhos. 

Deixaram do comparecer, sem causa partici
pada, os Srs •. B~rão de Souza Queiroz, Paes de 
1\lendont;a o ,João Alfredo. O Sn. PnESIDEIITE dou f•arn o oruem do dia 7: 

Continuação da discussão adiada do p:trecor 
da commissiio do constituiçiio sobre a eleição de 
senador pela província do Espirilo Sanlo. 

O Sn. PRESIDENTE abriu a sessão. 

3.• discussiio das proposiçõas da camara dos 
deputados ns. 234, 2!!5 e au de :187!!, concedendo 
dispens:t nos estudantes Antonio Ilha 1\Iot·eira, 
Au~;uslo Gomes ele Almeida Lima c Raymundo 
de Vasconcellos. 

Lidn :nicta da sessão antecedente, e, não hn· 
vendo quem sobre cllit fizesse observações, 
deu -se por npprovada. 

O Sn. L• SEcnETAniO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Conlinuação da 2.• discussão adiada da pro
posição n. :186 de :l87!l, approv:mdo o_ contrato 
celebrado pelo governo para a navegaoao a vapor 
do rio Amazonas e outros. 

Officios: 
Do ministcrio da justiça, de 3 do corrente me:r;, 

communicando que nüo existindo na secretnria 
do estado a seu carg:o cópias dos processos 
instaurados, na cnpitnl da província da Bahia, :l.• dita da proposição n. H.7 do mesmo anno, 

autorizando a camara municipal dn côrte a 
eóntr:!hir· um emprcstimo até a quantia de 
4.ooo:ooonooo. 

Levantou-sa a sessüo ;, 1 hora c 10 minulos 
d:t tarde. 

3.n SESSÃO 

E:Dl. 7 do Ma.lo cl.o 1SSO 

PnES!DF.NCI,\ DO sn. VISCONDE DE JAGliAn\" 

SUMMARIO.-ExrRDli~N'TE.- Eloir;:to da Pnrahyba o pedido 
do informa.cüot~. Discur:-)0 e rocp1crimontú 40 Sa·. Diogo 
Velho. _Ap_pro,·aç_lio tlo ~CHJI~~rm!onto .. -Ltccnca. n u~ 
juiz do throuo o o JUrv tlo S. hlloiJs. Dtscurso o •·oqucr•
monto do Sr. Cori'Cia. Adiamento do roqncrimonto. -
OnDRI'It no DTA. -Eioiciio do um somu.!or poJo Etoph·ito 
Santo. Discurso do Sr. Pa.ranuguá. Votação do parocor 
e omonúas. Doclnraçiio do "Yoto Jo Sr. Silvo ira Ua Mottn. 
-:\fn.tricula doll e:~tndantog Antonio llhtL l\loreirn .. Augusto 
Gomus do AI moida Limn o Raymuntlo do Vasconcollos. 
Encerramento da di14CUfiSilo.-Nuvcu;~ção do rio Amnzonas. 
Discursos dos Sra. Vis,c.:ondo elo Rio Dranco, presidenta 
do congolbo o ministro ela justiçn. ApproYação llu pz·o
~Oiição da cnmaru.tlosSra. doputntlos. Rojoição tlaomonda 
do Sr. Nuno:~ Gonçalvus. - Bmprostímo !l lllmn. cnmara 
municipal. Obsorvaçoos dos SrB, Lo!to Volloso o prosi· 
dento c.to con~tclho. 

A's H horas da m:mhã fez-se a cl1amada o 
acharam-se presentes 31 Srs. senadores, n saber: 
Visconde de Jagua ry, Dias de C:u·vnl h o, Cruz 
Hachndo, Bariío de 1\famanguope, Godoy, Vis· 
conde de Abacté, Barão dn Laguna, Jaguaribe, 
José Bonifncio, Barão de Cotcgipe, Antão, Vieira 
da Silva, Leão Valioso, Luiz Carlos, Visconde de 
Huriliba, Correia, Silveira Lobo, Conde de Bae
pendy, Diniz, Barros Bnrrcto, Junqueira, Dio:;ro 
Velho, Bnrão de 1\Tnroim, Sinimbú, 1\Iendes ae 
Almeida, Leitão da Cunha, Chichorro, Parana
guá, Fausto de Aguiar, Visconde de Bom Reti
ro c Silvcir:t da l'!Iotta. 

Comparccernm depois de aberta a sessiio os 
Srs. Visconde do Rio Branco, B:orão de Pira
pama, Alfonso Celso, Uchõa Cavalcanti, Fer
nandes da Cunha, Cunha c Figueiredo, Nunes 
Gonçalves, Dnntns e Saraiva. 

Deixar·nm de comparecer, com causa partici
pada, os Srs. Duque de Cnxins, Oclavinnoci Tei
:xcira Junior, Ri!Jeiro dn Luz o Visconde e Ni
ctheroy. 

contra algumas nuloridacles, que abusaram du
rante as eleições para o preenchimento das vagas 
de dous senadores, acaba de exigir as referidas 
cópias. 

Do L• Secretario da·camara dos Srs. de
putados, de 5 do corrente mcz, participando que 
tendo a dita camnra, cm sessiio de (lo do corrente, 
procedido :i cleiçiio da mesa que deve funccionar 
no presento mcz, elegeu: 'presidente o Sr. Vis
conde de Prndos, vice-prcsidcntes os Srs. Fre
derico Augusto de Almeida, Luiz Felippc de 
Souza Leiio e Bernardo Avelino Gaviiío Pei
xoto, :1.. • secretario o Sr. José Ccsnrio de Faria 
Alvim, 2.•, 3.• o 4.• os Srs. 1\Ianoc!Aives àe 
Araujo, Thomaz Pompeu do Souza Brazil c 
Francisco Prisco de Souza Paraíso. 

Do Sr. Duque de Cax:ins, de 6 do corrente, 
participando que não póde comparecer j:i :is 
sessões por continuar ainda o seu mau estado 
de saude. 

Do Sr. Teixeira .Tunior, communicando que 
grave incommodo de pessoa de sua familia obri
ga-o a não comparecer ú sessão de hoje. 

Ficou o senado inteirado. 
Representação de Antonio Arruda Cnrvalho, 

fazendeiro na freg-uezia do Monte Verde, muni
cipio de S. Fi delis, província do Ri0 de Janeiro, 
sujeitando á consideração do senado o projecto 
impresso que elaborou sobr·c terr!ls publicas.
A' commissiio de commercio, agricultura, indus
tria e artes. 

ELEIÇÃO DA PAnAHYO,\ E PEDIDO DE INFOnMAÇÕES 

O Sr. Diogo Velho:- Pedi a pala
vra, Sr. presidente, afim de enviar :í mesa as 
representações das camarns municipaes do ·Pilar, 
Alagó:l. Grande, Bananeiras c Araruna, protes
tando contra o simul:wro de cleiçiio senatorial 
havida ultimamente nn provincin da Parahyba 
do Norte, para que tenham o destino que V. Ex. 
julgar conveniente. 

0 Sn. PRESIDENTE:- Elias irão remett.idas · á 
com missão respectiva. 

O Sn. DioGo VELHO:-Em segundo Jogar, para 
offereccr á consideraçtio do senado doas reque
rimentos, pedindo. informações sobre factos. c 
dns qunes necessito para habilitar-me a instituir 
juizo seguro a respeito de acontecimentos que 
entendem com a vnlidnde daquella elciçiio. 
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Foram lidos, apoiados e postos cm discuss1ío 
separadamente os seguintes 

O preceito da lei que manda formar a culpa· 
dentro do 8 dias é alli letra morta. Entretnn to
dá-se· o facto de tor.havido duas sessões do jury.., 
n ultima do nnno passado e a primeirn deste 
a uno, sem que se elfectnasse julgamento algum. 

Reque1'imontos 

c Requeiro que pelo ministerio do Imperio 
sejnm pedidas ao governo com urgencia as se
guintes informações : 

L• Qunntos contrntos foram celebrados pelo 
presidente 'da província dn Pnrahyba durante o 
anno passado com pm·ticulnres para o estabele
cimento o sustentnçiio de retirantes da sêcco, 
declnrando-se as datas, clausulas principnos e 
duração dos mesmos contratos, os nomes dos 
contratantes, o numei'O de retirantes assim 
estnbelecidos o as despczns eO'ectuadas mensal· 
mente com este serviço desde :1.• de Setemb1·o 
de i879 até agora. · 

2.• Quantos nuclcos du rotirnntes administrn
tivamente or~a nizados existiam na província 
até ao fim do dito anno o quantos ainda restnm, 
declarando-se as loc:olidndes, o numero de re
tirantes c as despczas feitas mensalmente com 
este serviço no poriodo deco~rido de :L.~ de Se
tembro do mesmo anno em d1ante. 

3.• Quantas enfermarias c casns do soccorro 
para os retirantes havia na província ·até no fim 
ae i879 o ainda ha, especiticando-se as locali
dades e a despeza mensal do :1. o de Setcmbra do 
dito anno até ao presente. 

Em 7 de Maio de iS79.-Dio{Jo Velho. • 
c Requeiro que pelo ministerio da fnzenda se 

peça com urgencin no governo conta especificada 
das despezns cll'ectuadns com a sêccn na provín
cia da Parahybn fiO :1. o de Setembro do anno 
passado até o presente, declarando-se a dota, 
natureza e importancia dos fornecimentos assim 
em dinheiro, como crn gencros alimentícios e 
outros objectos remettidos da cõrte,ou de outras 
pro v incins. 

Em 7 de Mnio de iSSO.-Diogo Vellto. • 

LICENÇA A. UM JUIZ DE DlfiEITO E O JURY DE S. 
FJDELIS 

O·Sr. Correia:- Li no Dim•io Oflicial 
que foi prorognda por dous mezos, sem ven
cimentos, a licença no juiz de direito da co
marca de S. Fidelis. l'rntn-se de um co-rcli
gionnrio politico rncu, e devo crer que o nollre 
ministro da justiça procedeu. por motivos va
liosos. Desejo porém mostrar :1 S. E:t. que hn 
urgente necessidade de ter ::tqnella comarca 
juiz· de direito efl'ectivo, nüo porque o juiz mu
nicipal, que interinamente sorve o cnrgo, me
reça qualquer censura, mns pelas razões que 
passo a e:tpor. 

" A comarca de S. Fidelis, de um só termo, 
está sem jui7. de direito etrectivo desde 23 de 
Novembro de iS7G. 

Consequcncins dcsstl facto: 
J~1stica criminal. - E:tistem na cadeia de S. 

Fideiis' iS presos sem culpa formada, sendo 
um n 2 anuos e S mezes, dous a mais de anno 
e outros n iO, 7, ii e ~ mezes. 

Justit:a orp!tanoloqica e dc1 p1:ov~doria. -No 
longo "espaço de dous annos cm que o juiz 
municipal lettrado se acha no exercício da vara 
interina de direito só julgou tres contas de tu
tela e nenhuma· de testamento. E assim mesmo 
porque os tutores se apresentnrnm voluntaria
mente o queriam mostrar-se livros de respon.
sabilidnde para levantarem emprestimos hypo
thccnrios nos bancos. E' o que certifica o proprio 
juiz, o qual dit os motivos de taes inconven!Cn· 
tes, que se dão ·no fõro; a saber : fulln de juiz 
lettrndo na vara municipal e as poucas habilita
ções dos leigos que a exercem por tão largo tempo; 

Os seguintes documentos justificam as minhas 
proposições : 

• Illm. cE:tm. Sr. Dr. juiz de direito interino~ 
-O bacharel Antonio Francisco .Ribeiro, a bem 
da administrnç1ío da justiça nesta comarca, pre· 
ci~n que o escrivão do jury, revendo seu proto
collo de nudiencins, certifique désde que data 
esta comarca está sem· juiz de direito elfectivo, 
outrosim, requer que se lhe certifique quím
tos processos tam sido j ui gados na ~-· sessão 
do jury do :mno ~assado e L• deste anno. 
Pede a V. Ex. deferimen:to.- E. R. llr.·
S. Fidelis, i~ de Abril do iSBO.-Antonio Fran
cisco Ribeiro. 

c Certifique. S. !<"i delis, H, de Abril de !8SO. 
-Pc1•eira Pinto. 

c O Dr. Caetano l\loreira de Carvalho Goytncaz, 
actual 2. o tabelliiio publico, do judicial, crime 
e notas, escrivão do jury e privativo dos exe
cuções civeis e crimes nesta cidade de S. Fi delis 
e seu termo, interinamente, por impedimento 
do proprietnrio e nomeação do Exm. presidente 
da província, etc.: Certifico que revendo cm 
meu cnrtorio o protocollo que serve para as 
nudiencias do juizo de direito desta comarca, 
delle consta, ser a ultima audiencia dada pelo. 
juiz de direito desta coma rc:~, o E:tm. Barão da
S. Domingos, no dia 23 de Novembro de :I.S76 •. 
Certifico mais, revendo o livro em que se lançam . 
as actas das sessões do jury deste termo, delle . · 
const~. que na~. • sessiio do anno pro :timo pas
sado de iS79, não foi s,ubmettido a julgamento 
processo algum por nfio haverem preparados; 
nn :1. • sessão ordmnria do j nry deste termo, no. 
corrente a uno, foi apresentado a julgamento um. 
processo preparado, mas que não foi julgado por· 
não comparecerem as testemunhas notificadas,. 
o outras quo não fornm notiicadas, sendo, por· 
consequencia, ndiado para a sessão seguinte. O· 
referido é verdade, e aos proJlriOs protocollo e
livro me reporto, o dou J'ú. S. Fidelis. iO de 
Abril de iSSO. Eu, Dr-. Caetano ?.foreira de Car
vvlho Goytncnz, escrivão inte1·ino o subscrevo e 
nssigno. - Dr. Caetano Moreira d~ Ca1•valllo 
Goytaca:::. • 

• Illm. Sr. juiz municipal.- O bacharel An
tonio Francisco Ribeiro, a bem da justiça pu
blica, prccisn que V. S. mande o carcereiro da 
cadeia desta cidade certificar qunl o numero de 
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presos CJUO ainda não estão com culpa formada, 
indicando o nom ~ de cada um e a data de sua 
Jlrisão com o motivo desta. 

c Passe-se. S. Fidelie, 9 de .Abril de :I.SSO. -
Fw·tado tl• Jlfello. • 

• José de· Oliveiru Guimarães, c~rccreiro da 
cadeia da cidade de S. Fidelis, por nomeação na 
fórma da lei, etc. 

• Certifico que revendo os livros d,l) entradas 
e sabidas de presos da cadeia· desta cidadP., cm 
virtude da petiçiio o do meritíssimo desp:tcho 
supra, delles consta, no livro findo, a fis. 96, 11 
cntr:tdn de Antonio Francisco Balbino, em 5 ae 
Fevereiro de 1879. por tentativa de homicídio, 
nã6 constando. si tem ou n1io culpa formada, o 
qual está á dispQsicão do juiz municipal -A 
Jls. \JS, Justino .!Oilé Antonio 1\larianno, ontrado 
cm 16 de Abril do anuo de :1.879, â disposição· 
do juiz municipal, por ordem do delegado de 
policia, niio constando qual o motivo da prisão, 
nem si tem culpa formada. 

• No livro actuul, a fls. 9, consta -Joaquim 
Alves Bittenzourt, recolhido em :1.5 de Setembro 
de :1879, i1 disposição do juiz municipal, pelo 
crime de homicídio; a fls. 10, Laurinda Carlos 
Vieira, r•ecolhido em 28 de Setembro do anno 
de 1870, it di>'fJOSição do subdelegado de policia 
da frcguezin do Monte Verde, por crime d.J fe· 
rimentos, niío constando si tem culpa formadn ; 
a fls. 12, Cypriuno Josú Antonio, recolhido a 2\J 
de Novembro do :lS79, it disposição do subdele
gado de policia dn freguclZia do Monte Verde, 
por crime de homicídio, não constando si. tem 
culpa form:uln; a tis. 1:2, 1\fanoel, que diz ser 
escravo do Vbconde de S. Salvador de Campos, 
r!:lcolhido cm 2:2 do Dt·~c!llbro d~ 1~79, ã dispo· 
sJilÜtHlo delegado rle policia, por fugido; a fls. :1.3, 
RÔmualdo Francisco Luciano, recolhido cm 26. 
de Janeiro do corrente nnno de iSSO, it disposi· 
r.ão do juiz municipal, por crime de ferimentos, 
não constando si tem culpn formndn.-A's fls. 
:l~ 1\l;moel AI ves dn Silva, recolhido cm 28 do 
Janeiro de :18SO ;\ disposição dJ juiz munit:ipnl 
}JOr crime tl~ f,:rimentos graves, não constaudo 
si tem cu I pn formada .-A's fls. :15, 1\lanoel, es· 
cravo de José Rnposo Pereira, :i disposição do 
Sr. juiz municipal recolhido cm 2 de 1\lnrço de 
1S80, pm· tentntiva de homicídio; não consta si 
tem culpa rormnda.-A"s mesmas ns.W, Joaquim 
Figueira da Silva, recolhido em 23 de l\lnrço do 
corrente anuo de 1S80, li disposição do Juiz mu· 
nicipnl, por cr1mo do teutalivn de homicídio. 
A's Jls. 16, Ubnldo, que diz ser cscruvo de Joa· 
quim da Sih•a Cunhn, recolhido em 23 de l\lar"o 
de 1S80, 110r ordem do subdelegadodo poliein da 
fregue:da de S. José de T .. eonissn, ú disposição do 
dele:::ado de policia, por fu:::ido.-Nas mosntas fls. 
:lG, Calisto. cscrnvo de Feliciano José Henriques, 
recolhido em 30 elo 1\farço do corrente nnno elo 
:ISSO, it d isposi~i'io do juiz municipal, pot· crime 
de homicidío, não constando si tem culpn fOI'· 
mndn.-Nus mesmas Us. :lG, 1\lanocl Francisco da 
Silveira, recolhido cm 31 de 1\lnrro do con·ente 
nnno de :1.880, á disposição do delegado de po· 
licia, por denuncia dadn de haver desnonrudo 
sun irmã c ter tido esta um filho: não constnn· 
do si tem culpa formadn.-A's ns. i7, Const:m· 
li no Frnngisco da Cruz, recolhido, ú 13 de Abril 

corrente, por ordem do delegado de ·policia, 
por crime de roubo.-Nns mesmas fls. Emiliano 
Francisco da Crúz, recolhido no mesmo dia :13 
de Abril corrente, por crime de roubo, por 
ordem do delegado de JlOiicia.-E nas mesmas fls. 
i7, Hortencio Gabriel Sonres, reco I hido no mes
mo dia :1.3 por ordem do dei egndo de policia, pelo 
mesmo crime do roubo, não constando, si tem 
ou uiío culpa formada. O reCeJ•ido ó verdarle c 
nos mesmos livros me reporto, d'on<le fiz extra· 
hir a presente certidão, do que dou fé.- Outro· 
sim certifico que ·do livro lindo n tis. 7S, consta n 
entrada de Josú Antonio Valentim, recolhido em 
2~ de Agosto do anno do :I.S77, á disposição 
do juiz municipnl, por crime de homicidio, 
não constando si tcrn culpa formada; c bem 
assim no livro actunl n folhas :S, igualmente 
consta a cutrnda de 1\lanoel Agostinho ela Si!Ya 
em 23 de Junho do anuo de :1S79, romettido 
pru~o pelo subdelegado de policia da fregue
zia de Santo Antonio de Padun, niio con·Han· 
do o motivo da prisão nem si tem cnlpa formada, 
sendo recolhido por ordem do delegado de po-
licia. . 

O referido é verdade e aos proprios livros 
me reporto: o pOI' ser verdade manrlei passar e 
extrahir a presente que cm fé assigno. Cadeia 
da cidade de S. Fidclis 110s 2:1 dias do mez de 
Abril de iSSO.- O carcereiro, José ele Oliveira 
Guinzm·ãcs. 

c 111m. c Exm. Sr. Dr. juiz de direito interino. 
c O bacharel Antonio Francisco Ribeiro, á bem 

da ndministt'ação da justiça nesta comarca, pre· 
cisa que V. Ex. lhe attcste: 

:1.• Quantas contas de tutela o de testamento 
tem V. E:c julgado durante o período de mais 
de dous annos em que tem estado no exercício 
interino da vara de juiz de direito. 

2.• A que motivos V. Ex:. :1ttribue tão poucos 
j ulgnmentós, quando é certo que esta comarca é 
importantissima, já pela ex:tensiío do seu ter·ri
torio, já pela sua população e cultura do café. 

Pede a V. Ex:. lhe defira.- E. R. AL
S. Fidelis, :14, de Abril de .iSSO.- A1~tonio 
FNtncisco Ri6ei1·o. • 

c Certifique o escrivão do :l. • officio o que de 
seu cartol'io constar em referencia no I. • que· 
si to;~> torne depois a petiçuo.-S. Fidelis, :1.4, de 
Abril de 1880.-Pereim Pinto. • 

• José Victorino de Souza Villela, L• tnbellião 
interino do publico, judicinl, crime e notas, 
cscl'ivão pt•ivativo de orphiios e :•uscntes, da 
provedoria, capollas c resíduos, nesta ciJnde de 
8. Fidelis c scn termo, official interino do rc· 
g-istro geral das llypothecas dn comarca, no impe
dimento do proprietario e nomeaçiío elo Ex:m. 
presidente desta provincin n:t fórma da lo i: 

c Certifico, cm cumprimento no rcspeitavel 
despacho da petit;oiio >;etro, quanto ao .Primeiro 
quesito que até hOJe foram sentencllldos tres 
autos de prcstnção ·àe contas de tutelas pelo 
actual merotissirno Dr. juiz de direito da co·. 
marca. Quanto á prestn~•ão de contas tostn· 
mentari!ls não tem o mesmo juiz julgndo umn 
só das que se promove o respectivo nndnmento. 
O referido é verdade. que dou fé.-Cidndc de S. 
Fidelis, :1.6 de Abril de 1SSO.-O escrivão inte
rino, Josú l'ictorino ele Souza Vil/ela. • 
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• Em deferimento d:~ petição rctro, attesto 
que, no pt•riodo de dous annos e onze dias 
que tenho exercido interinamente a vara de di
reito, nponas hei sentenciado trcs prcstnções de 
contns de tutelu,essas mesmo porque os tutores 
se apresentaram volunt:~riamente a prestnl-:~s e 
nem uma só de test:~mento. 

por alguna momentos o attençüo do se11ndo sobre 
9 mesmo assump!O que de certo não deixa .de 
mtere~sar-lhe, VIsto que carece o senado de 
esclarecimentos para proferir uma decisão con
scienciosa, como costuma. 

I~oi p_or isso e C!fi virtude ":o compromisso 
contra ludo desta tr1buna que J ufguei -111e no 
dever de fundamentar meu voto, apresentando 
com mais algum desenvolvimento minha opi
nião. 'five pois . de compufsn1· documentos . 
fo_rmar juizo e adquirir. esclareci meu tos quê 

. Qu:onto ao segundo quesito, posto que conste 
de ffiPUS de.spachos c sentenças o motivo a que 
attribuo o pPfJUeno movimento do COro. aliás 
obrigndo a Iuüito maior aclividade, já pela ex
tenç,;o, população e riqueza da comarca, já pelo 
atrnzo 0111 que tlaram a maioria das causas de
pendentes do_ pJ·omoção ollicial, nttestarci' que, 
a meu vor, sao razões do lamentavel :~bnndono 
em que jnzern os negocias, estado esse que con
stituo o desespero dos q_ue se interessnm.pelos 
crerlitos deste municip1o: :1.• a falta, de hn 

·muito sentida, de um juiz lettrndo. na vara mu
nicipal , 2.• a pouca pratica c nenhum:~ sciencin 
jurídica dos cidndiios que tüm exercido por 
esJ?a~o de tempo, a,;saz longo, as fuucr-õ"s tlo 
ju1z, que por assim dizer, retêm cm si todo o 
expcdumto do foro. Comc1U:1nto rcconherm quo 
a esses cidndiios sobram os predicados de t'wnra
dt'z e de di~nidade. pa1·ece-me tambem que fal
tando-lhes n sciencia, e por conseguinte a :~nto· 
nomra, não lhe,; póde deixar de escassear tum
bem a forçn moral, a espontaneidade delibera
tiva e, emfim, a faculdade de ncudir á proposito 
e de prompto :1 todns as necessidades que a au
toridade que representam é chamada a garanti!'. 

T:~es são, segundo presumo, os motivos da 
desorganização e anarchin que lavram neste 
fôro. S. Fidelis, 20 de Abril de 1880.-Pm:il·a 
Pinto • • 

C•·eio que estes documento~ demonstram a 
nece~sid:~de de ter n comarca de S. Fidelis um 
juiz de direito etrectivo. 

O Sn. JAGUAnrn~:- Apoiado. · 
O Sn. ConnEtA:- O nobre ministro da justiça 

tem meios a seu alcance Jlara attender a esta 
necessidade, sem fazer violencia ao actual juiz, 
não podendo este, por motivos plausíveis, reas
sumir o cargo. 

O requerimento que mando it mesa é este 
(18) : 

• Requeiro que pelo ministerio da justiça se 
Jleçanl in formnções ao governo sobre os motivos 
pelos quaes deixou de funccionar o tribunal do 
jury de S. Fi delis, {lrovincia do Rio de Janeiro, 
em suas duas u1t1mas reuniões. - Manoel 
Francisco Correüt. • 

Foi :~poiado e ficou ndiado, por ter pedido a 
palavra o Sr. Paranagu:i. 

ORDE!I[ DO DIA 

ELEIÇÃO DE U~[ SI!NADOR PEI.O ESI'lniTO SANTO 

Continuou n diseussiio do parecer da comrnfssiio· 
de constituiciio ~obre n eleiçiio do Espirita Santo. 

nao serão de todo perdtdos para orientar a 
votação. 

.l'ão pretendia voltar á eleição de Ita pemirim 
Parecia-me haver rlito quauto era sumcienté 
para convencer o senaúo da justiça das conclu
sões do parecer do honrado senador pela pro
víncia do 1\lnranhão. 

0 Sn. SILVIlrnA LODO : - Com etfeito I 
O Sn. PAnANAGu,i. : -Não procedi leviana

mente; fil-o depois de meditado estudo e em 
vista de documentos quo não podom ser recu
sados, nem postos na mesma linha que justifi
cações, que se resentem de parcinlidade ou que 
nada concluem, justiticaçõui em que figuram 
como testemunhas os proprios autores das du
plic:~tas e aquelles que são mais interess~tdos na 
sua approvoção. 

A' VISta, porérn, do Um protesto que foi inse
rido no Jol·nal elo Comm~1·cio contra as conside
rações que aqui trouxe ao senado, devo alguma 
cousa dizer ainda para que o senado e o paiz 
conheçam a razão do meu procedimento. 

Não houve informações de fonte impura, mas 
de documentos que foram submettidos á hon
rada commissão de constituição e poderes, c que 
podem ser vistos o analysados pelos nobres 
11enadores. 

O Sn. SILYF:IBA Loao:-Documentos officiaes t. 
E' a fonte (Jura I 

O Sn. PARANAGu..i.:-Não me refiro a docu
mentos otnciaes; o meu nobre amig-o ouça-me, 
porf!ue confio no sou juizo escl~recido e recto. 

Sabe o sen:~do que houve uma duplicata de 
elei~ão na rreguezia e collegio de [tapem i rim •. 
As solemnidad'es externas foram observadas em 
uma e outra ; a questão toda pois limita-se a 
saber; visto quo ~s actas não apresent1.1m falta 
ou irregularidade alguma, qual a turma de 
eleitores legitimas, e, pura chegar a ~;~ste resul
tado, indispensavel é verificar-se a legitimidade 
da mesa que :presidiu á eleição. 

Contra a elet~;ão que o honrado relator da com
missão julgou válida, isto é, aquella cuja mesa 
foi organizada sob a presidencin do primeiro juiz 
de paz, o Sr. Heleodoro Gomes de AZambuja Mei
relles, com o concurso de nove eleitores e tres 
supplentes, allega-se que fura a organização 
feita ás 8 horns da manhã na igreja matriz a 
portas fechadas. · 
E~ ta asserção não est:l provada. 
O Sn. SILVEIRA Lono: -Ate com a 1·esposta 

dada pelo presidente antes da hora. 
O Sr. Pnrnnaguú:-Sr. presidente, 

niio tendo podido, na ultima sessiio, concluir o 
meu discurso, por achar-se ;.a bora bastante 
adiantado, sinto a necessidade de occupar hoje 

O Sn. PAIU.NAGU..i.: - Ha um documento irre
fragavel, que demonstra· n falsidade de seme
lhante nssever:u;ão, documento que não póde 
ser rejeitado, porque é a dcclarnçuo do 6..• juiz 
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de paz, o Sr. José Gomes da Fonseca, o proprio 
juiz de paz que presidiu á duplicata, que se 
pretende que seja approvadn. 

Existe annexoa uma justificação para dernons· 
trar a falsidade daquelln a1llrmativa um nttes· 
tndo do proprio juiz de paz, que presidiu á du, 
plicatn, no qual cllc declara que foi convidndo 
depois das :lO horas do dia :l7 do Junho para 
.presidir a uma mesa parocbial, que nesse mcs· 
mo dia prestou juramento c compareceu (já vê 
que não podia ser senão muito depois das 1.0 
horas) e chegando á igreja matriz, achou o pn· 
me i ró juiz de paz, o Sr. llelcodoro 1\Jeirellos, 
organizando a mesa. · 

Logo os tá peremptoriamente demonstrado, por 
um documento insuspeito, porcJUC parte do pro· 
,prio juiz 'de paz quo presidiu outrn eleiç~o. que 
-das :l!) para as :l:l horas a mesa ainda nlio estava 
organiznda; os trabalhos tinham apenas corno· 
çado, e aquclln hora era n leg-al. Sendo assim, 
vê-se que o telegramma expedido ás 81;2 llor~s 
da manhã no presidente da província referiU 
uma noticia inexacta, pois a eleição niio estava 
feita corno se affirmou, prepornndo-sc desto ~rte 
uma prova do que opportunnrncntc pretenilwm 
prevalecer-se aquelles que impugnam a Jcgiti· 
midado da eleição pres1dida pelo l." juiz de 
paz. 

Aindn mais : um ilocumento olTerccido pelos 
interessados cm :mnullar essa cleiçüo, isto 6, 
um attestado do escrivão do juiz do paz, diz que 
o primeiro juiz de paz foi para a mntl'iz com os 
eleitores c suppleu tes :is horas marcadas na lei; 
e depois acrescentn que a formnçiio da mesa 
concluiu-se it i hora da tnrde, sendo posterior· 
mente a isto que orospectivo presidente oill· 
ciou ao presidente d~ camara municipal exi
gindo o livi"O i! a qualificação que aquclle deixara 
de remetter. 

Ora, senhores, si o juiz de paz com os eleito· 
res e supplentcs compareceram á hora marcaila 
na lei; si a organiwção da mesa sú se cone! uiu it 
i hora da tarde, onde a cl:mdcstinidadc desta 
eleição ? 

Como póde ser vcrdaileiro esse telegramma, 
"que se arvora em cavallo de batalha pnra pro
var a illegitimidade da eleição ilo :l.• juiz de· 
paz? 

O Sn. JAGUAniBE : -Que fé merece este at· 
testado? 

O Sn. PAnANAGU.-i. :-E' um documento produ· 
zido pela parte contraria, c que portanto lhe dá 
a fé necessnria. 

A cerlilliio do estaciona rio o que prova é sim· 
plesmente que o telegramma foi expedido ás 
8 :ll2 horas, mas isso se fez calculada mente, pois 
a cleiçiio a indu se niio havia realizndo, segundo. 
informa o juiz de paz, que presidiu á eleiçi1o, 
que se tem interesse em fazer prevalecer. 

Tendo-se debalde tentado o comparecimento 
dos 2.• c 3.• juizes d~ paz que se recusaram a 
}lresidir n esta duplicata, foi praciso recorrer-se 
ao (!..•, o qual, a pedido do Sr .• cnpitão Joaquim 
:Marcellino da Silva Lima, cunhado de um dos 
candidatos, sendo convidodo depois das iO ho
rns, foi prestar juramento e compareceu quando 
j:l os trabalhos da organização da mesa estavam 

em começo na igreja matriz, sob a presidoncia 
do :t.• juiz de pnz. 

Portanto, está demonstrado á luz da evi
dencia ••• 

O Sn. SILVEinA Lono:-Não apoiado. 
O Sn. PAnAN,\GUÁ:-... que.a-quelle telegram· 

ma foi expedido calculailamente, que a organi
zação dn mesa não se fez ás 8 llor.ns como :1liás se 
affirmara :10 presidente da província. 

O Sn. JAGUAmnE:-Esto cscrivfio é inteira
mente suspeito, niio póde produzir fé nlguma, 
porque é o que serviu ncssn duplicata. 

O Sn. PAnANAGuÁ:-1\fas cu me prevaleço de 
um documento que foi produziilo pela parte 
contraria, c digo que este documento é provn 
contra aquelles que o for.11eceram. 

O Sn. JAauAnmE:- V. Ex. não quiz ler até 
ao fim. · 

O Sn . .PAnANAGUÁ :-0 nobre senador faz-me 
uma grande injustiçn; argumento sempre com 
Jenldnde, não occulto nada que o senado tenha 
o direito de saber. O documento a que o nobre 
senador se refere, é relativo :i eleição de Gua· 
rapary; hei de lê!· o todo, porque a parte que 
niio li, é justamente aquella que mais nprovei
tava á minha argumentação. E pnsso j:í á elei· 
ção do Gu:~rapary. 

O nobre senador pela província do Ceará, 
meu amigo, assim corno o honmdo senador por 
l\Iinas. pediram mais de uma vez que eu lesse o 
resto de um documento de que me havia fll'e
valecido, para provar que tinha havido antici
Jlaçlío na horn da org-nniza~ão da mesa parochial 
de Gunrapary, presidida ]JÓio :1. • juiz de paz, 
sem o concurso dos eleitores e supplentes. Os 
nobres senadores insistiram pela leitura da parte 
final desse documento. , 

Si o não li então integrnlrncntc, npresso-me 
ag-ora n reparar e~s:o fulla o o faço com tanto 
maior satisfoção, quanto o que deixei de ler 
desse documento corrobora e firma as minhas 
:~sserções e testemunhn a lealdade com que ar
gumcn to. Seguramente não me era licito des
virtuar qualquer ilocumento, que porventura 
possn oncaminhnr o juizo do senado. 

Eis o documento (U): 
c Benedicto dos Santos Trindade, escrivão do 

juizo de paz desta villa, por nornea·ção na fórma 
dn lei, etc. 

c Certifico que tendo siilo conyocados os elei
tores e supplentes do primeiro terço desta paro· 
chia para comparecerem no dia dezesete do 
corrente mez pelas dez horas da manhã na 
sala da camnra municipal desta villa, afim do 
formarem a mesa que devia presiilir aos traba
lhos eleitornes do dia vinte, aiJLcompareci na 
qunlidade de escrivão· :Is 9 horas pouco mnis 
ou menos, e Ut encontt·ei os eleitores e supplen
tcs do primeiro terço supramencionado, para 
ter o lognr digo ter Jogar o fim u que foram 
convocados. • 

Com isto se prova que não se poderia· pro-.... 
Rcindir do concurso dos eleitores e supplentes 
para n organização du mesa. Até aqui tinha eu 
lido. Lerei agora a conclusão, cuja falta indu
ziu os nobres senadores u suppõr que latet an-
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uais in lte1·ba. Màs estn parte .ó a molhar do docu
mento (lê) : 

• L::í encontrei os oleitoros o supplcn tos do 
primeiro torço suprumcncionndo para ter to
gar o fim a que foram convocndos, abys
mando-me de JÚ encontrnr a tal hora no topo 
de uma mesa 9 juiz de paz o cidadüo José Alves 
Carneiro, dizend'o j:í ter formado a dita mesa 
com um eleitor c outras pessoas. O referido é 
verdade do quo dou fé. Gunrapnry, 30 do Junho 
rlo 1879.-0 oscriviiG Bm•tlicto dos Santos T·rin
dade.• 

Ha outras provas .fJUO mostram que a elcir;iio 
que se diz presidida pelo 1.• juiz de paz foi clan
destina, feita antes da hora Joga! o por sorpreza, 
c tonto que antes das 9 horas estavam os tra
bnlhos concluidos, como afiançou o escriviio no 
documento que m:abo de lérsem omissão do uma 
palavra, como podem verificnr os nobt·cs sena
dores pela leitura do mesmo documento, que vou 
enviar á mesa. 

O Sn. JACiUARIDE : -Esse escriviio é suspeito, 
funccionou com noutra mesa que é nulla. 

O Sn. PAUANAGUÁ:- Esse escrivão não func
cionou; chegantlo antes da hor<t marcada para 
começarem os trabalhos, ficou abysmado no Yêt· 
que tudo estava concluido. 

•remos outra declarn-oão importante, maior de 
toda exccpP.ão, a do Dr. juiz de tlircito da co· 
marca, o qual diz o seguinte (U) : 

• Attesto: rJUlmto no L • item, que eram oilo 
c meia horas da manhã qunndo tive a commu
nicação no mesmo it~m r,-,rcrido; quanto ao 2.", 
que cheguei á casa dn cnmara ús nove horas 
menos cinco minutos da manhii, e que logo 

"depois da minhn chegndn, isto é, m~tes tle soa· 
·1·em 11ovc horas nos retogios da vizinhnnçn, 
come~ou o escrivão atl lwc dn mesn orgnnizndn 
a lc1• â acta. da organiznr;ão dn rnesma mesa ; 
quanto no 3. •, que é exacto ter cu encontrado 
os supplentes (os eleitores o suppleutes) reu
nidos na casn dn camnra :i hora mencionadl.t, 
nt=hnn'do-sc com ellos o escrivão do juiz de paz. 
Benedicto dos Santos '1'1·indadc. Gtlarnpary. 30 
de Junho de 1879. - Joa!Jitim Victo1·ino Td
:c~lra A·lvcs. • 

Portanto, esta duplicntn ú oviLlentementc 
nulla, producto dn sorpreza, acto verdadeira
mente clnndcstino. 

Aléna disto, o proprio jni.~: da paz, o Sr. Alves 
Carneiro, que presidiu a eleição, declarou que, 
tendo sido convidado pelos eleitores c sup
plentes para presidir a organiznçiio da mesn, 
recebora o olllcio ás H borns, estando j<i con
cluídos os trabalhos pa1·a os qunes fUra convi-

com o concurso dos eleitores e immedintos, sob 
a presidoncin, do juiz de paz Llo termo vizinho, 
é quo deve prevnlecet·. · 

O Sn. JAGUAnmm:-'l'ermo vizinho n mais de 
12 leguas. 

O Sn. PAnANAGUÁ:- A sddc do termo está 
nesta distanciA, mns o juiz de pnz, o Sr. França 
Barc.\)llos, mora a tres Jeguas da freguezia de 
Guarnpary. 

O Sn . .TAauAnmE:- Onde está n prova disto? 
Quem informou a V. Ex. póde estar illudido. 

O Sn. PAn..I.NAGUÁ:- Outros muitos pontos 
poderia discutir com vnntag-Am; mas o honrado 
senador pelo Mnrnnh1io, relator da. com missão, 
demonstrou com tanta lucidez os fundamentos 
do seu parecer, que receio incorrer no desagra
do do senado, prolongando p.or ntai$ tempo a 
decisão desta questão. - · 

Eu poderia dizer alguma cousa, por exemplo, 
sobre a eleição de Santa Cruz, cuja núllidnde 
deseja· o nol.Jro senador por Minas Gernes. Pode
ria mostrnr que seria isso uma iniquidade, pois 
quo a mesa dessa eleição foi organizada sob a 
presidencia do L" juiz de paz com os eleitores 
c s upplcntcs. 

O Sn. Crwz M;\cirAoo:-Não contestei a mesa ; 
digo que a eleição foi foitu com grupos de co
lonos armndos. 

O Sn. PAnANAGUÁ:-E' inncroditnvel ísso. O 2.0 

juiz de paz é que o assevera nn neta dn dupli
cata que presidiu; mns elle tinha necessidade de 
nllegnr alguma cousa paru cohonestnt· seu pro-
cedimento irregulnr. . . . 

Por· qne razão havia do ser ropelhdo o 2 •. • J urz 
de pnz, si elle não podia disputar a competencin. 
do :1.•? Por que raziio haviam de ser repellidos 
os votantes, si nada tinham CIUC fnzet• no dia :1.7 
de Junho, porque, como se sabe, só intervêm 
na organização da mesa os eleitores c sup
plontcs "! 

O Sn. Cnuz 1\I.\CIIADO :-Não fallei em mesa. 
O Sn. PAnANAou,i. :- Vu V. S. que as cousas 

estayam encuminbadas no sentido dessa escan
dalosa duplicata ; o 2. o j ttiz. de paz, sem compe
tencia, sem eleitores nem supplentes, orga
nizou uma mesa. E' tal o escnndalo dessa du
plit=atn que, niio podendo loA"itimnl-n, pede-se a 
aunull:u;ão de :unb11.s as eleições. · 

O Sn. Cnuz MACH.\oo:-Pela incompetencin 
do juiz de paz. Sou homem do direito. 

O Sn. PAUANAGU.i.:-Nesse sentido são todas as 
outras dnplicntas. Os j Ltizcs Lle paz, não tendo 
elementos pam a orgauizaçüo dns mes:rs, pres
cindiram dos eleitores o fantazinram-nns. dndo. · . 

A' vistn distt1 ~ inacreditavel fJUO os eleitores 
o supplentes, convocado~. tleixnssem de com
parecer :i hora in(licmln c no logar designnuo. 
E' tnmbem fóra do duvida qne :antes dns !l horas 
j1í ·a orgnnizaçiio da mesn e~tnVt\ terminada,· 
qu:mdo, na fórma tln lei, esse trabalho dcyeria 
com~çnr dns :lO horas em dinnto. 

Portnnto, não Jwvendo legitimidade nom com
}Jctencianos que eoncorrornm para a orgnniznçiio 
da mesa presidida pelo !:l.• juiz do pnz Alves 
Cnt·neiro, é evidente que a eleição que so fez 

Portnnto,cssus duplicatas estão inçadns de nul
lidndcs. Umas porque, sondo reaes, süo feitas 
contra n lei- e outras porque em sua maior p:trto 
siio funtnsticas, ni'io podem merecer a votação 
do sen:tdo, que espero votará pelas conclusões 
do pnrecer do nobre sen:r.dor pelo l\luranhiio, 
parecer Incido, desenvolvido e, seguramente, 
digno dn sabedoria do scnndo. 

V. I. 

Tenho conelnitlo. 
O Sn. JAt!IJAurnE :- Inl'elizmeute não posso 

mais fnllnr, souiio hnvia de dar-lhl;'l a resposta. 
4 
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O Sn. PAnANAGu,\. :-E eu tinha muito mais
que dizer, mns nfoo quero ubusnr dn paciencin 
do scnndo. 

quanclo membro de uma das commissõcs CJUC 
teve de dnr parecer sobre n rnatcria dest~J pro
jecto. Consequentemente obteve de um dos 
nossos collegns que apresentasse emenda, no 
sentido do parecer que o nobre ministro suston
tarn naquc!Jn occnsiiio. Não adduziu, poróm, 
S. Ex. argumento novo; não so disso melhor 
informado do qtte ent5o estivera·; .pot· outros 

O Sn. Cnuz MA.CITAD·1 :- Nem eu, porque fnllo 
ás cnbc~'ns e não nos corações. Tenho feito com 
is'o um grande discurso,-fallo ás cabeças e 
não nos cornt;õcs. · 

Findo o debate, votott-se c foi npprovnd~ n 
:1.• conclusãO' do parecer, $alvns as emendas do 
relator da commissüo. 

Foram ig-unlmonto npprol'nàns ns emendas do 
relator d:o commissão. 

PostD a votos n 2.• conclusüo, foi nppro· 
'\"Od3 ~ 

Posta a votos por pnrtcs, salvns as cmcndns, 
n 3.• conclus1io foi approvadn. 

Postn a votos por pnrtes n lJ..• conclusão, foi 
npprovndn com a r,ectiOcnção do relator da com
missão relativamente no collegio de BcncYente. 

Postas n votos a 5.• e ü.• conclusues, fornm 
npprovndns. · 

Postns a voto~ ns emendns do Sr. Jnguaribc, 
relntivns :is oleiçües primnrins c sccundnrins, 
foram rejeitadns c julgndns prejudicnd::s ns do 
Sr. Cruz l\fachndo. 

Foi finalmente submettida ú votação c appro
vatla n 7 .• conclusão. 

O Sn. l'UT~SIDENTE declarou CJUe cm virtnde 
da cartn imperial de nomeação o da delibern<;ão 
que o sen:tdo ncnbavn do tom:~r, dcclnrnvn se
nador do Imporia peln província do Espit·ito 
Snnto o Sr. conselheiro Christiano Benedi cto 
Ottoni, n quem ia officinr-se pnrn Yir prestar 
juramento e tomnr assento. 

Foi cnvindn :í mesa n seguinte 

Decla.l'apíio ·de voto 

• Declaro que votei contra a validade da elrJição 
de senador pela província do Espírito Santo peln 
mesma rnzüo peln qunl tenho votndo contra 
outr:ts cleiçücs de senador, n que se tem proce. 
dido sem terço.-Silveim drt 1Jfotta. • 

Mo\Tn!CULA DE: ES'fUOA!\"TI':S 

Entraram successivnmente em 3.• discuss5o, 
a qnal ficou oncet·rada por r~Ita do nnmero par:t 
votar-se, as proposições da e:unurn ilos $rs. de
putadcs ns. 23(1., 205 c 3H de :1.879, concedendo 
i:lispensu aos estudantes Antonio Ilha Moreira, 
Augusto Gomes do Almeidtl Lima e Hnymundo 
do V:tscoucellos. 

NAVEGAÇÃO NO IÍIO AMAZONAS 

Continuou n 2.• discussão du 11roposição da 
cnmara ilos Sa·s. tloputudos n. :I.Sü de :1.870,appro
vaudo o contrato celebrado pulo governo purn 
n nnvegn~ão ti vnpor do rio Amnzonns e outros. 

O !!!b.·. 'Visconde do D.io Branco: 
-Sr. presidente, o BOIJre presidente do conse
lho, ministro da fazendo, declarott no senado 
que ainda pensava hoje como havia opinallo 

·termos, não nos declarou q uo houvesse confir
' mado nquclle setl juizo sobre novos dados oJll

cincs, que poryenturn lhe. fo~sem presentes; 
cntre::mto era Isso que serw m1ster Jllll"a conse
gui!· do senado seu esclarecido voto, com todó o 
peso rrue lho devemos nttribuir, quando este 
voto seja o resultado do um exume consciencio
so de qunlclUCI' assumpto importante sujeito it 
dclibornção desta cnsn. . 

l'ortanto, o nobm ministro não levnrú a mal· 
que cu lhe diga tmnbem que penso hoje como 
pensava quando contestei o pnrecer de S. Ex. 

Não vejo novos elementos do convicc1io em 
contrario, e tem p~rn mim mniln autoridade o 
pnrtJcer de dnns caman.ts, uma conservadora e 
outrn liberal, c de dons ministerios, Lambem um 
liberal o antro conservador. -

Os documentos impre~sos fallnm om favor do 
que foi deliberado pelos ministorios transactos, 
do nccõrdo com n camnra d:t legislatura pnssada 
c a nctunl cnmnr:t dos Srs. deputnllos. · . 
' O nobre ministro então sustentava que não 

carecinmos no Amazonas senão de v:tpores que 
fizessem o serviço regular de correios e pudes
sem trnnsportur tt·opas nos casos evon tunes e 
nos casos ordinnriiJs. Notei no ultimo discurso 
do nobre ministro, que S. Ex. já reconhece quo' 
os vDpores dn companhia subvencionada devem 
prestar mais algum serviço, transportando car
gas do commercio, não por preço lixado no livro 
arbítrio da mosm:t companhi:t, como fazem os 
dos particulares, mas por uma tarifa favoravel 
ao desenvolvimento dos interesses nacionaes 
daqu.ellns regiões, tarifa approvada pelo go
vcrno. Quer, porém, o nobre ministro, não 
obstante impor essa condição, reduzir não só o 
quw1tmn da sulll'enç1io, mas ainda o prazo, in
cluindo no tempo que ora se vai dnr á compa
nhia os dous annos ou ilous · nu nos e meiu j:\ 
decorridos. 

Não param ainda aqui :ts novas condições : 
S. Ex. quer que n comp:tnhia se nncionalise; 
isto é, que estabelel'n n séde de sua i!it·ectoria em 
uma das c ida dcs do "rmperio ! 

Sr. presidente, eu eruizer:t antes que o nobre 
ministro, em vez de julgar-se pt·eso ao p:treccr 
que dern como memLJI·o do uma das commissões 
do sen:tdo, viesse pedir uma autorização ampln, 
de plenn cnnfiunçn, par:t 13zer aquillo que JUl· 
gasse rnllis conveniente. 

A não approvar-se o qne jú está lm tnnto 
tempo contrntn'lu, en não duvidaria dnr, eu 
preteriria essa autorização no nobre ministro, 
e corresse entüo sob sua rcsponsnbilidnde o que 
delibornsse definitivnmente o governo. Devo 
crer que nesse caso o ministel"io procederia 
com perfeito conhecimento da mnteria, o que 
seu neto sorin inspirndo pelos dictatnes du jus
tiça o dos interesses publicas. 

O nobro ministro, ao passo qtto o contrato 
:mgmentou o servi<;o, muito redLlZ o tempo quo 

\ 
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dá de durnçüo Íl co.mpanhin; e quer aindn que ponsavcis ao nosso pa.iz? Pcrgnntorei 8indn: 
clla altero ns. condições do sua oxistoncia actu~J. porque é que a com pnnhia de navegnçüo dnlinha 
Pois cm monos de tres nnnos pódc-se esperar do Sul tem a sua directoria cm Lontlres? Porque· 
dessa cmp1·czn que renove o seu m:::torial, como as no~sns emprozas de linhas de ferro, organi
é mister para que desempenhe o serviço de (JUC zaiJas naquella praça, tõm igualmente alli a sua 
foi encarregadn? Pódc-sc empregar um capital s6de? Porque niio se exigiu, dando-se uma sub
avultado unicamente pelas vantagens even- ·vcilçüo :í companhia dos Estados- Unidos, que 
tuaes de tres annos ou do dous :mnos e meio? clla ta miJem viesse estabelecer n!JUi a séde de 
'lias, entretanto, seria forçoso ri!novar esse mn- sua directoria? Porque unicnmente esta excepçüo 
tcriul, porque a maior parte dos vnpores carc- para a companhia do Amazonas, e·isto quando o 
com do rt'paros, e !la ncccss:dado de adf.!uirir nobre ministro nfio quer mantel-a senfio por 
novos transportes. Sabe-se quanto é acttvo o dous ou dous annos c meio 'l 
servi()O do que sç t_ratn, 6 que ui timnrnente oc- Eu aindn comprehonderia -semclhnnte con
corrermn novos sm1stros. . diçiio, que aliás nüo'me parece necessaria, si o 

Tão consideraveis despezas nüó se podet·ão nobre ministro ::doptnssc o prazo do contrato 
fuzer com a perspectiva de um prazo por do- feito pelo governo o já approvado pot· duns ca
mais curto, do trcs ou dous alinos. mnras o por deus ministros; mas reduzir o prazo 

E o nobre presidente do conselho não pára e a subvenção, nüo :tttendor á que o serviço foi 
ohi, cstnbclece essa condição pela rJual a com- augmentado o ao mesmo tempo estabelecer essa 
pnnhia teria de transferir a sédc de sua tlirec- clausula nova, me parece dema::iado rigor, o 
toria para o Impet·io. · . uma ooherenoin mal entendida da parte dos 

Peço licença ao nobre presidente do conselho, i nobres ministros com as opiniõe~ quu susten
pnra contestar este principio como summa- , taram ha tres ~nnos. 
mente inconveniente nos interesses cconomicos I Acaso, SS. EEx., conespontlendo ao aparte 
do Brozil. Nós precisamos attrahir os cnpitoes · com que ha pouco me honrou o nobre ministro 
estrangeiros para as nossas industrias, c é sa- . dn j usti~a, quereriio impor o mesma condiçlio a 
bido que os c:•pita!istas estrangeiros, pela maior I todas ns em prezas que se organizarem pnra es
parto, niío qncrem cmlwrcar seus capitaes sem trndns de ferro, ou linhos de navegaçüo nos 
que pelo monos lhes fique reservada a direc~iío mares c rios do Brnzil ?. 
geral da omprezo.. . . . :· o Sn. DANTAS (ministto da justira):-Nüo. 

O Sn. p.\NTAS (mmt.~li'O da;ustt!:a) :-A hy- O Sn. VISCONDE Do H10 BnA.r>co: -Nüo ..• 
potheso u outra. Entüo a clausula cm quest1io é especial pnra a 
. O Sn. VIsco:mE oo H10 llnAxr.o:-Qnal é? comp:mhiu do AmazoP.as? · 

O Sn. DANTAS (minist1·o da jttstira):- Nós . O Sn. D,u-;TAS (ministro da justit;al:-E para 
queremos os capitncs estrangeiros, mas nüo é ns qu~ estiverem n~s mesmas condtçues. 
disto que se trata e!ll relação it companhia do I o Sn. VISCONDE DO RIO BnANCO :- .Ha.de ser 
Amn~onas, a cousa tl outra : cm aparte nfio posso difficil ao nobre ministre. provar a necessidade 
expltcur. de uma tal clausula especinl, relativamente á 

0 Sn. VISCONDE DO RIO llnANCO·:- !'tias eu ia COOl[JSDhia do Amazonas. 
explicar no nobre ministro o meu pcnsnmento... Os vnporcs_ destn !!Ot:npanhia siio brazileiros, 

O Sn. DAN'rAs (ministro da justica) :- Que cu tQ_m n b_an?etrn braztlelra, s_eus commandant~s 
respeito muito, mas peço licenM p"ara discordar. sao braztlctros, e a companhta tem ·no Imperw 

. " . quem a represente perante o governo e perante 
O SI!. VIsCONDE DO RIO D!IA=-:c~:- ... o <;ont1- os tribunnos; todas as qucstlies suscilad::;s aqui, 

nuare1, ~. sustentar o prmCipto contrariO no é dos contratos, seriío decididas perante os tri-
de S. Ex.-.. btinaes do Brazil. 

O Sn. D.\NTAS (minislto du justiça) :-E eu, o o Sn. DA:-.-T,\S (minlstm du)ttsttf;a):-Todas, 
m~ . _ n~. 

O Sn. Vzsc_oNDE DO llto BnAN~o: - .•. Ecrcs- o Sn. VI>CONDE oo Hto BnANCO:-Todas, sim. 
ccn!ando mu1s que os nobres mtplst!:os nao J?O· Porque, pois, esta condi,üo de que a asscmbléa 
d!Jrao ser consequentes na llJlpltcaçuo do prm- gcrnl dos accionistns da companhia do Amazonas 
ctpiõ que ora querem ostalJelecor. · nlio possa ter sua séde em Londres? 

O Sn._ D.ü••·rAs (ministro da justifa):-· Niío O Sn. DAN'l'AS (ministro da fustira):-1\fuito 
tom rawo. - poucas ou ·nenhumas questlies serüÔ discutidas 

O Sn. V1,;coNDF: DO H10 BnA.,.co:- Dizia Ctl que aqui, si passar o que V. Ex. quer. Já demonstrei 
a maiot• parte das cmprcza~ que vüo pedir capi- is_to. 
taes nas T?r!!~as estran_gen·l!.s, enco11trnm ahi o Sn. VISCONDE DO H10 BnANCo:- V. Ex. jul
como condtçao que a d1rcc~~o S'!'lrul deve J1cm· "'n ter demonstrado tudo quanto asseverou •.. 
nos gran!:les mercados monetnrtos onde esses 0 

.. •. • • .• • • , 
fundos snu levantados. E' por isso que, em O Sn .• DA.NrAS (umust'.~ da _;us~ça).- N~stn 
gernl, as emprezas ot·ganizadns em Londt·es, ou part~ pcrmlltn que lho d1_.,a q_uo n.•o. ha duv1d~, 
mesmo em Pariz, para serYiços do Imperio, tam e nttl o Sr. Andrade F!S'tletra 1•:u nlém, dtz 
alli :t sua direcção geral. nt•nlwmas, o cu d1go mwto po-ucas. 

Orn, qucrerüo os-nobres ministros, por uma O Sn. Y1scoNDE DO H10 BuA:>co:- Sr. presi-
C<?ndiçiio l!scu~adn, ~ue nadn import!l para o ~er- dente, si. v,. Ex. n~o ':Cm ~m met1 .ouxilio, o 
VIÇO publico, tmpedtr que so org-antwrn mmtus nobre mtntstro clu JUStiça nuo me de1xn prose
emprezas· uteis, necossarius e ntli mcslllo indis- guit•, ató mo estú put•ectmdo que S. Ex. começa 

.· 

-· 
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n desgostar-se do ministerio, e quer ver si nos 
empresta o seu calor de antigo opposicion is ln. l~u 
ponho-me desde .iá. em gunrda rru:mto nos pln-
nos do nobre minlstJ•n... . 

mntl!rin, clccid.indo tlfJUillo que julgarem mais 
coni'Oniontc ao bem publico. 

Confio cm fJUC os noiJJ·os ministros pro
cnrnriam acertar, c si nfío neertasscm, o seu 
Cl'ro seria do I.Joa fli. Em tod.o o caso, porém, 
~ct•inmos n vantagem de que n responsabilidade 
111t1Jiru cnbel'ia nos nob1·cs ministros, si resol-

O nobre ministro dn justiçn, _ S1·. presidente, 
julga .que as opiniões e propos!cüe:;, rruo nquí 
enunciOU, ficnrnm todas ou quas1 todas demons
tradas nté :'1 evidencia ; rrue é teme1·idnde duvi
dar de qunlquer dellns ... 

. O Sn. DANT.\s (ministt·o llrt ju.~tira) :-Eu nfío 
diSSO to!. . . 

O Sn. l'RESI~EN'rE:- O Ol'ndor j:í recla1110u 
contra os apartes. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BnANCO:-Eu estou 
interpretnn<.lo, c CI'Cio que fielm•mle, o discm·so 
com rrue hn po·uco o nobr" ministro dn justiça 
me interrompeu; mas tenho tnmbem n frnquczn 
d.o suppo1• qno r•studei n materia, c acompanhei 
pao·i pnssu o nob1'e ministro nesse dclwte, sem 
que tlcassem nbalmlns as minhas opiniões, sem · 
que cu fnssc convencido por S. Ex. Agora que 
o nobre ministro é poder, cu quízern que me 
tíra~<sc do cmbarnço da nossn diverg-cnciu. Niio 
quizcrn impor no governo n cxecu~iio de um 
contl'nto que lhe seja dcsngr:Hlavo!", nMs po1· 
outro lnd.o penso rrtw o governo, n não neeit~n· o 
que cstú feito c tão ndiantnclo, devin peitit· uma 
autorização ampla para fnzcr o lfllC j ulgasso 
mais conveniente nos interesses publicas, depois 
do bem cxmninnrla a qucstiio. Procederia então 
o gabinete sob sua responsabilidaue; o si por 
acaso os no!H·es ministros, ntendo·sc n uma 
cohcrencin mt1l cntcndifln, pelo f!llC disseram 
:1qni como simples sl!nndores, viessem n crrat· 
no quo realmente proticasse111, não tct·inm o 
diroito do : tll'ibuil' esse erro no pud.ct· legisln
tivo, como niío lw muito acontceeu: rrunndo 
mididas solicitndas com empenho pelo gôvcmo 
o anno pn'ssndo, na pratica se reconllecctt cruo 
ofTcrecium S'l'nves inconvrmicntos, o governo 
respondeu pela sua i mprl!nsa-eston preso í1s 
disposi~Lios Jegislntivas, hei do cumprir o IJUO 
deliberou o poder legislativo. Isto é o QUO ou 
n1io desejo que se dli no caso nctnal. 

. vessem tiio importante questão no sonlic:lo rln 
opiniiio fJUe. snstcnta1'nm nntcriormontc como 
simples senadores, contra outras opiniões quo 
tnmlwm niio devem sor ·monos consiclorndns 
do fJUO n de SS. EEx. o IJUC se npoínm na 
rlcoisiio jü dad:1 pot· duns camnrns, uma conscr
vnuorn e outra libernl, o por dons ministerios 
tambcm de cor,;s díffercntes. 

Em conclusão: nfío pogso votar pela crnenàn 
do .noiJ_:e ministro; votaria antes por uma au
torLza~ao umpln no govet·no no sentido n que me 
referi. (Muito bem. ) 

O Sn. Str..vmn,\ D.\ 1\Io·r-r.\ :- Quod Deus avertat 1 

O Sr. SaJ.•aiva (Jwesirl!mtc do conselho) 
referindo-se ús p:ilaVI'ns que acabou de proferir o 
h~n1·ado scnnLlol' pela .provincit1 do l\Intto Grosso, 
d1~ que com ell'uito clle c os cruc ncornpnnham 
a snn opinifío só procuram ser coherentes 
com o c/tlC tlissernm no senado, hn tros nnnos, 
cstn~llfiC o o nssumpto, sem pnixiio, e só com o 
deseJO de acerlnr. 

O Sn. D.\XTAS (ministro da justir.a) :-Si tive
mos alguma paixão, foi pelo bêm dnquellns 
regjües. 

O Sn. LEI'l'.:i:o DA CUNIIA : -V. Ex. não pó de 
apreciar o IJom dacluellns regiões melhor do 
<Jlle cn. 

O Sn. S.\nAIV.\ (presidente do conselho) diz que 
o nobre senndor por l\Intto Grosso nsscvci'On que 
o oJ·ndor m:111tinlw completamente o que dissera 
hn b·es a unos; mas IJUC, si::;. Ex. examinar o 
parecer quo cntiio deu, c o quo disse 1111 dias, 
hn de :1chnt· algttnln diJI'erença. No pnrecer nu
torizavu o goYCI'UO, do uccôrdo com o faliecido 
senador Frederico de AIIJnrJuerquo, a celebrar 
contrato com 11 compunllia mndiante a subvenção 
de :JOO:OOO,~ nnlllwes, no maximo, tendo sú o 
Sr. Barfío de Maroim opinntlo !Jtlll olln so olc
vos~e :tté ti00:00015, scnc.to o p1'nzo o maximo que 
se OHll"CD.Yn. 

Ern ultitno cnso, n prevnlocer n itnpug-naçüo 
do nobre ministro lln f11zendn, que S. Ex., otl· 
vindo a opinifío insuspeita do sou honrnito coi
lega. o Sr. ministrodu jnslica, fucn o qncjulgnr 
melhor, mas fn<·u-o sob' n stin resptmsnbilidudc 
exclnsinunente: desde qne.despreza tantos !1!1-
reccrcs o actos em contt·arLo. 

Niio !H'etenda o nobre ministro IJUe aqu~llcs 
IJUe divcrgirnm ele SS. EEx., niio vendo nrgu
mentos novos, nfío so llw d.eparanuo nm sú 
documento oii!cial, \1010 qual os nobres ministt·os 
possam dizer !Jlle, c CJlOis elo noi'O o rellectido 
ex~11110 du m:licri:~, é que confirma mm o sllnjnizo 
anterior :nfío pretenda IJUO os qno niio foi'Uill 
convencidos do 1pw cstm·am em CITO, so rotrn
ctcm do (Jne entuo sustenturmu cm J'ai'Or do um 
acto que obteve o assentimento dos d.uas c:1ma
ros e de dons ministerios. 

Como, por.:m, viu que tinha augmentltdo um 
pouco o set'l'il:o a curgo da compnnl1ia, fez o 
ndditnmcnto no sontido de se elevar a subvenção 
até 3GO:OOO!S, limitando-se o pt·nzo o nncionnli
sandu-so os VDJlores. 

Não contcstu no nobre senaaor ser possível 
rruo, estndando o omdot· como governo a quos
t:io, llrrno mais hnbililallo para resolver com 
segnru1H;:1, exigindo c.tn compunhin esclareci
mentos quo não oiJLove, nem ot·n possii•Ol O!Jtor, 
como membro -tln commissüo, porque não dis
punltn do tempo, nem dos recursos qtlo pód.c o 
dove ter como ministro. 

Si os noJJJ·es minist1·os não julgam urgente 
n decisão deste neg-ocio, si estiío prol'nndamonto 
convencitlos de !JUO 11 nppt•ovuç~o do novo con
tmto fora um mui, nfío rruoil·nm tnmi.Jem que 
sub:;crevnmos :'1 sna e1uendn ; JlCcam ::tiilos ut1· 
toriz:11;ão pnru clL•liiJerm·, c llJlús Í1oyo exumo da 

Por oonscgninto nlio se oppõe a quulquor 
emeniln que o nobre scundor apresente no in
tuito de nutoriznr o governo a roconsidorar u 
11 nos tão. 

Si o nobt•c sonn1lor, porem, ~ú exige agora a 
opinilio tio go\'orno, jü disse qt1e c lia osl1'1 ex~radu 
na emenda do nobre senndot·, o Sr. Ntmes Gon• 
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çalves. 1\Ias, si entende que se deve estudar a 
mntoria com animo desprevenido, pnrn melho1· 
se resolver, niío p•íde nesse caso deixar de aceitar 
a autorização. 

Disse o nobre senador:lw dons governos e dons 
pareceres de commissiio contm a opinião do 1!'a
binotc. Respeita-o orador a opinião desses dons 
governos o desse5 dons pnreceros, mos o senado 
que sign esse modo do entender, as~umindo 
toda a responsabilidade. Estará no seu direito 
procedendo assim. 1\Ias o nobre senador parece 
querer dar no ministerio a responsabilidade, 
nfa~ tan do· a dos do us governos o das duns cn • 
marus. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BRANCO:- No CllSO de 
não se approvar o contrato. 

O Sn. SAnAIYA (p>·esidente do conselho) diz que 
o governo aceita essa rcsponsnbilidnde que o no
IJre senador lhe quer dar, posta que nc•ste caso 
não seja cousa muito ugrndavel. Por sun parte, 
como ministro, não pórle deixar de assnmil-a, 
considerando que será um meio do.rosolver a 
questão. 

O que não púde é votar cont1·a as suas con
vic,ões ; pois nüo IÍ defeito sustentar o rrue jit 
disse fundado nos esclarecinwntos que lho fo
ram pre~entes. 

Em conclusão, pois, si o nobre senador oxig-o 
a opiniiio do gove1•no, essa opini1io é conheci
da. Si CfUCll porém que o ministerio tomo n 
l'esponsabilidade, efle n nccita, no cumprimento 
do seu dever. · 

O Sr. Danta~< (millist1•o da justir:a):
(pela orde-m) Parece-me que, depois dÓ dis
curso do honrudo senador por Mato Grosso o 
da respostn do honrndo presidente do conselho, 
partiri~ do honrado senndor n quem primeiro 
me rofe1·i, ou de nlguom por S. Ex., nlgumn 
emenda no sentido de seu parecer. 

O Sn. BAnÃo DE COTEGIPE : -Isso niio é peln 
ordem. 
. 0 Sn. DANUS (ministi'O da ju.rtip1) :-- Não, é 
pela ordem? E~tou provocando o honrndo se
nndor a CJUO nos diga si, depois das explicnções 
dndns pelo nobre presidente Cio consclho,.S. J~x. 
mandu á mesa a proposta do autorização, ufim de 
quo sirva do ordem pnra a discussão ou votnção. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNIIA ; - Já declnrou qae 
não mnndn. 

- O Sn. DM;T,\S (ministro clajttstiça):-Nüo ouvi 
isso. Pergunto portanto a V. Ex., Sr. presidente, 
si existe emenda nesse sentido. 

O Sn. PIIESJDilNTE : -:s'iio, senhor. 

não fazia questão dn réjci'"iio do contrato pe
rnnte o senndo. 

Niio quero dizer - questão de gabinete, 
porque JIÍ oslá ndmittido entre nós, felizmente, 
que o scnmlo não levanta nem derrifJa minis
teJ·ios; S. Ex. nüo disso ao senado que viria· 
um grnndo embarnço á administra<;ão pu
blica dn npprovnçiio do contrato. O nobre mi
nistro apJ•osentou o seu parecer e disse:- O 
senado, si j nlgar quo niio temos razão, si quizer · 
Jouvar-scl" no que decidirnm duns camnrus, elas 
quaes uma liberal, no que decidiram dous mi
nisterios, dos quaes um tnmbem liberal, ap-
prove o contrato. · 

Nüo estou, pois, o!Jrig-ndo a mandur emendn. 
Eu disse que entre 11s duns soluções preferia, a 
nuo sez· nceito o contrato, umn autorização nmpla 
ao ministerio. 

O Sn. DANTAS (ministro rla justiça) :-Peço a 
palavra. 

O Sn. BAnÃo DE CoTEGtPB:- ·remos nova dis· 
cussão. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO llnANCO;- Desejo, 
pois, conhecer o voto do senado n respeito· do 
projecto em discussão. Estamos em 2.• dis
cussão, hn uma 3. •, c da 2." á 3. • o nobre ministro 
dn justi~,a. seja-me pormittido dizei-o, terá 
tempo sufficiente pnra persi3tir no seu empenho 
de rejeiçiío do contrato. 

O Sn. DANTAS (minist1·o dajustir:a) :-E' melhor 
que isso fique liquidado na 2.• discussüo; tome 
cada um sun responsnbilidade. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO 131\,\NCI.l: -Tenho enun· 
ciatlo o meu parecer. 

O Sr. Danl:ali' (1nini.~tro dtl justiÇa) : -
Sr.presidonte, cu tnmbom posso dizer ao senado 
que sustentnrei hoje ns opinilíes que sustentei 
llontem no assumpto de que nos estamos occu-
pundo . _ 

Já em i877, nn camaro dos S1·s. deputados, 
sendo ministro o honrado Sr. Barão de Cotegipe, 
tomei parto muito activa Iia questão da reno\'n
çüo do contrato com n companhia do Amnzonas 
modial1tc subvenção do Estado. 

O Sr. Visconde elo Rio Branco 
(pela orrlem) :- Sr. presidente, fui bastante ex
plicito. Eu disso nos rwbres ministros que con
servava ns ·opiniões que por mais do uma voz 
sustentei nesta casa, nns sessuos anteriores; 
que, n não ser npprov~do o contratll, eu Jlro
feria uma :mtoriznção ampla do inteiJ'n con
flnn"n no minister10. O nobre presidente do 
conselho, que me tem parecido muito cordnto 
nas suas ilolibora~õos, disso-nos que a opinião 
do ministcrio era n que olle enunciOu, mas que 

E combnti essa su!Jvenção, como constn dos 
discursos q uo es!i:io nos .1lnnacs do Parlamento, 
nlém de outros motivos, pelo fncto simplesmente 
de haver n companhia come~ado com um capitnl 
de L200:000,5, attingindo "ao de. cêrcn de um 
milhão sterlinos, sem <fU~ os accionistas fos
sem chamndos a entr:~r com capital novo para 
nugmento tlo fundo primitivo, o sómente pela 
permissão que lhe foi darln succcssivnmonte pelos 
governos de I'Cunir a esse fundo us sobras dos 

'g-raudos lucros da companhia. Por osso simples 
facto entendi •JUO não e1·a rnzoavel di:mte de 

-nlgarismos tuo eloquentes continuarmos n sub
vencionnr· pelo mesmo modo uma companhia 
ussim feliz. · 

Acrescentei' cntüo que tarribem convinha 
considerar n circumstancia, pnrn mim muito po
derosa, de haver e>sn compnnhin, 'depois do um 
qunrto d<J scculo do favores constantes e incsti· 
mnvois dos poderes do Estado, agradecido esses 
favores mudnndo-se pm·n paiz ostrnngoiro, des
nncionnlizando-se o tirando-nos nssim esse eles-
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v:mecimontn, mttural n men ver, do possuirmos 
nas ngun;; do nosso rio-mar umn cmpr~za que 
desue o IJCI'I.'O fojra cre~da JJClo Estado, chc;nmdo 
só pelos seus nuxilios n um gt·::ío d!J prosperidade 
ató eut1io n5o visto. · 

devido· a uma farto <:onvicçiio ou IL> alto tempe
ramento do cadn.um. · 

Permitta-mé, portanto, S. Ex. que prima tanto 
o sempre pela eortezia e pela amDbilidnde, que 
eu lhe dign que· a sua observação n1io me pa-

Esta qucsti:ío, terminnrln nn comnr:•, veiu pnrn 
o ;;cio do senado, quando .eu jú tinha a honro 
de. pertencer a cstn clevnilissim:t cOI'tJOt'nçiio; c, 
cohercnte como gosto do) ser em todos os actos 
de rninl1n vida, qu:mdo o debute se abriu soi.Jre 
a mawrio, tomei posi<;1ío muito definida, com
I.Jatendo pelos n~csnl!JS motivos o contrato cujn 
ap[wovnção esta IJO,JC dependendo do voto do 
senado. 

A disCLlss1io prolongou-se ent1io, tomnndo 
parte nclln, a fnvor c contra, os mais importan· 
tos oradores da ca~n, tentlo cu nos ultimes dins 
dn ultima sessão, cm um dos discursos que tive 
a honra de proftn·ir, olferccido ao scn:tdo, como 
consta· dos .:lmwcs do Pal'lamentu que o qui est1io, 
umn soluç1io llnnl sobre o negocio. 

BecoL·do-mc de que,oslundo presentes os meus 
hon1·ados ~ollegas senadores por S. Pa11lo, pelo 
1\Inranhão, por Goyaz,pelo l\fnrnnhão pelo menos. 
dons,~ pe~:o licc;nC'n para proferir os seus nomes, 
os Srs. Nunes Gonçnlves c :Mendes de Almeida, 
estes meus honrados collcgns, ou \"indo-me, de
clararam em 11pnrlc que me acompanlJavam 
nesse pensamento. O alvitre que olfereci foi 
este : diminuie,ão da subvenção do contrnto, 
encurtamento ae prazo, nocionalisação d~• com
panhia. 

O Sn. NuNES GoNQM.YES :-Idéas que estiío 
nctuolmcnte consignadns na emenda que eu 
olfereci. 

O Sn. DANTAS (ministl'o da justiru) :-Exa
ctamente. 

0 Sn. MENDES DE ALMii:IDA dú um npnrto. 
O Sn. DANTAS (ministm dafustir-a):- Isto se 

passou Jlela l'órma !101' que indico. '1\Ia~,as cousas 
precipitaram-se,e o parlamento encerrou-se sem 
que pudesse haver uma sol u~üo li na! tla ques
tiio. Elia apporcce de novo pela emenda do no· 
brc senndor pelo 1\Inranhão, a qual encerra a 
mesma idén qne eu havin lembrado .... 

O Sn. NuNEs GoNÇALVES:- Apoi~do. 

'o Sn. DANT.As (-miui.~ti'o da jttstim):- .• . como 
meio de resolver a qucstiio. O sr: senador por 
:Mato Grosso· porém, que pnrc1:cu querer-me ac
cusar de algum calor, calor improprio do e~Írgoo 
que exerço, mostrou-se muito mais apaixonado 
do que eu. S. Ex~:· não tolerou nem rrnc cu Jlnl'a 
cxpiicur ·um facto lhe désso um npurte, couso 
que está nqui muito admittidn. Em uma perJuenn 
cont1·nricdndc minha viu essa incomp:1tibili· 
dudo com o c~rgoo queoccupo. 1\[ns,pe~o licençu 
a S. Ex., niio obstante n suu longn expericncin, 
parn oppor-lhe o meu humildo modo do ver, e n 
cxperioncin que lambem tonhp, niio muito pe· 
quem>, emborn menor do que n do S. Ex., niio 
sei si infelizmente pnrn mim, si para S. Ex., a 
respeito dos ostylos Lio p:u·Inmonlo. O ministro 
niio cst:í inhibido uo sustentar ns suns opiniões 
com mais ou menos vigoJo, com mais ou menos 
energia, do:<lle quo niie falte :"1s llofcrcncins de
vidas nos seus collegns.( Jlpoiculos.) Este calor é 

receu opportnua, nem cabicln. . 
Eu, Sr. presidente, não tenho neuhum11 paix1io 

ne.;to negocio, a não ser a do .I.Jcm publico .. E' 
por clln q no me tenho mantido neste terreno 
com r.,speito ü continuação ela. subvenção. 

O hom·:•do senador disse: niio IJI'Oduzistes 
novos motivos, o portonLo não posso mudar de 
opinião, mns cu tambem pergunto por minha 
vez: que motivo·s novos produzistes vós para 
esperardes q uc nós mudemos nossas opiniões? 

Di:<se o honrado senador: rruereis rcpellir o 
capital estrangoii'O do nosso paiz. l\Ios eu res
pondo com a m~ior veilcmencia da convicr;1io: 
Não; cu quero a emigração do capital como 
quero a cmigrnç1io de br:u;os. 1\fus aqui tratn·sc 
de uma compnnllio que fot brazileira, que ainda 
hoje mesmo talvez, bem examinado, o continúo 
n sc1·, mas CJLlC por uma certa evolução se 
apresentu com n sua séde cm Londres a pe
tlir-nos a continuaçi:ío de nossos fa.voros cm
horn dcsna turnlizndn. 

E' nosso Llircito, cm virtude do gr:mde prin
cipio que cu nbraço tanto como poderá nbra· 
t·ul·o o nobre senador por l\Iato Gmsso, dizei,' a 
éssa companhia: si quizc1·des continuar n me
recer os favores dos poderes do Brnzil, voltai n 
set· brazilciru. 

Eu n:io posso internar-me agora na discussão 
referente á stlde da compunhia. cm Londres, 
cm!Jol'n so tligu rruo contin nam seus actos a ser 
decididos pelos tribunaes du justioa do Brnzil. 
A cousa está feita d c modo q uo, conforme o 
prospecto ou os· estatutos da compnnhia, que 
entiio Ii ao senado, o Brazil querendo saber qual 
o estudo do companhia e quncs os seus inte· 
resscs, niio o póde conseguiL·, porque n:io tem o 
direito de n compeli ir 11 mostrnr-lhe os livros 
quo ostiio nn suo sédc em Lnnrlrcs. ' 

0 Sn. VISCONDE DO RIO DllANCO :-Não é 
exacto ; perdoe -me V. Ex. 

O Sn. D.AN'rAS (mini.1tro dct justica) : -Oh 1 
senhores, esl.:í. impresso. Desta m:uíeiro, nestas 
circumstancins, nunca poderemos saber qual o 
lucro real da compnnlti:•. para retirar-lhe ou 
niio a subvcnoão que lho i!amos. 

0 Sn. VISCONDE do l\10 BRANCO: -E' O mesmo 
que so d:i com a companhia da Balda, de Per
nnmlmco e outras.· 

O Sn. DAN'r.As (miuistro daj1tstir:a) :-A. com
pnnltia da Buhia tem sua séde aquí; conseguiu-se 
ISSO. 

u~r Sn. sENiiDon:- V. E:x. niio tem rniio. 
(Ha outt·os apartes.) 

O Sn. DA!(T.As (miuist·t·o da justica) : - Esia 
opiniiio niio ó sómente mi11hn; é ã de muitos 
nossos j urisconsnltos tambcm, como eLl di~so 
aqui IHl poucos moze~. Ao Sr. Dt·. Andrade !~i
guoira, que não póde ser mspeito á mnioria do 
senado por suas idéas politicas, e que é um dos 
nossos mclliores j Ltrisco nsultos (apoiados), ouvi 
eu dizer que niio se podia conceder cousa nlgu-
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mn além do que estava r~ i to. se~ n .cofu'pQnhia 
ficar submeltida á legislnçiío do·BrnziL 

Est;l isto nos Annacs.. . · · 

.. ásn. VIscoNoE ~o·n~o BRANco:- Foi o ser
viço que o, motivou~ attenua V. Ex. a isso. 

O Sr. Andrade Figueira tinha-me acompanhad_o 
em todo o debate nn camnr-a, npplaudindo a opi
nião qne sustentei, c só niío fnllou porque a 
discus~iío foi encerrada inesperadamente com 
vivo protesto por parte de S. Ex. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNHA ; -0 que mo admira 
é o rigor de V. Ex., unicamente com a t:om
panhin do Amazonas. 

0 Sn. NUNES GONI;ÚLVES :-Porque é a unica 
que tendo sido llrnzileira pas;;ou n ser estrnn
geir:.J. 

O Sn. DANTAS (ministro dlt justiprt ) : - !!=' 
porque o nobre senador pelo Amazonas nao 
toma n si o tr:1bnlho de trazer no nosso conhe
cimento as outrns companhias que estão nas 
me~mns condições e r1ue devem som·er o mes
mo rigor. 

0 Sn. VISCONDE DO Rro BnANCO:- Esta clau
sula é a mesmn de muitos outros contratos. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNHA :- E O nobre minis
tro sabe perfeitamente. 

O Sn. DANTAS (ministro llajustiça) :-A com
panhia do Amazonas é a unicn ; e· não h a pari
dado entre ella o as de c:;minhos do forro e 
ou~ras que começaram com caritaes estran
geirOs. 

o· Sn. NuNES Go_Nt=ALVEs :-Tendo sua séde 
sempre no estrange1ro. 

O Sn. DANTAS (ministro dajustica) :-Com 
esta deu·-se o inverso; começou brazilcirn, c no 
cabo de um quarto uc scculo, quando o seu 
muterinl se dizia o melhor passivei, quando os 
seus lucros augmentavnm, bate a linda pluma
gem e vni para Londres I 

O Sn. NuNES GoNI;.~Lves:-Nenhumn outt·n 
comp:~nhin subvencionada se nchn nas mesmas 
condições. 
- 0 Sn. VISCONDE DO RIO BnANCO:-Foi quando 
precisou de nwior capital. . 

O Sn. D.\NTAS (minist1·o da justica):-Prazo 
curto. Disse o nobre senndot• por ~(ato Grosso : 
Como quereis que, concedendo npenns mnis tres 
nnnos, a companhi.1 com essa subvenção me-

.Ihore o sou material? 

O Sn. DANTAS (mpistro da justiça):- Si não· 
votasscmos subven~·uo nlgumn, pergunto cu por 

· minhn vez 11 v, l~x., o que fnrin :1 companhia 
do ~e ri· material "! . . . , ..• 

Sendo porém ainda grnnde o auxilio que se 
lhe ·vai ·dar, ella pó de,. independente dos· seus 
1 uct•os, refazor esse mn teria! em boa pnr·te. ·Eu· 
podia rJemonst1•n1-o coru verdade mathema-tica 
sem ser mathematico como V. Ex., cujos conhe-
cimentos respeito. · 

O CJUe quer e lia mais do Estado'! Nós temos 
muitas outras necessidades n attender; muitos 
outros rios nnvegaveis, que não são navegados; 
muitas estradas importantes a nbrir, que não são 
a!Jcrtas; muito melhoramento moral c mate
rial, fJUC está instantemente reclamando a 
aLtenr:foo do governo, que não pódo ir-lho em 
auxilio. Pois não podemos ser genorosos ·com 
uma companhia, cujn maior ou menor subven
r,iío só tem por tlm augmentar o agio de suas 
ãc,õe.s ... 
·O Sn. SJI.VE!D.\ D.~ :MOTTA:- Isso é verdade. 
O Sn. DANTAS (ministro da justica) ... sendo 

aquelles que ns possuem (ou tambein jli tive al
gumas, do outras companhias ou Bancos) os que 
carregam com a responsabilidade dn alta e da 
baixa. 

Ull S~. SENADOn :- 0 Banco- do BrazÚ; 
O Sn .. DANTAs'(ministro detjusti[:a):- Quando 

parte das acções da companhia do Arilaz.onns 
estão cauflionadas no Banco do Brazil. 

E' preciso pois tratarmos destas cousas sob o 
ponto de vista cm que o· devemos fazer. Não 
qL1cro arruinur a companhia; penso como o nobre 
J>r·csidente do consdho que para termos um ser"'
viço regular, vnle n pena subvencional-a de 
preferencia porque é a que ofi"erece melhores 
condicões. Snh1r d':lhi, continuar a tratal-n 
como si fosse uma pobrezinha, não, não e.não 
com o meu voto. 

(llluito bern ; muito be-m.) 
Findo o dcbató votou-se e foi npprovada a pro

posição, salva a emenda do Sr. Nunes. Gon
çnlves. · 

·orn, senhores, eu poderia responder 11 isto, 
mas ern necessnrio tomnr do novo a questão, e 
desenvoh•er toda esta bis toda perante o senado;· 
mas limit:tr-mo-hci ao seguinte: <runndo ~~com
pnnhin no seu prospecto que ou citei nn camarn 
e no outro que o honrndo senadot· citou aqui 
(qualquer delles mo servo), se dirigiu aos cupi
tnlistas estrangeiros, pintou tudo cõr de rosa, 
não havia nada melhor uo que o seu mnterinl, 
do que os seus trnpiches ..•.. 

Postn a votos por pnrtes, a emend:t foi· rejei
tada o :~doptnda n proposição pnra ·passar: ;'i 
3.• discussão. . ·. · "". ... · 

Nesta occasião o Sr. i. • Secretario.;deu ·conta 
de um otllcio do ministerio d(} imperio~ datado de-'
hoje, communicando qt1e a 9··'do corr~nte,·.mez 
realiznr-se·ha na capella imperial no· meio1.din,: 
a festividade do anniversar1o do juramento. da 
Constituição do Jmperio ; .e bem assim·· que de
pois dn festividade lwver:\ cortejo em grande 
gala no pnço da cidade.- Ficou o senado in-

0 Sn. LEÃO VELLOSO :-Foi hn oito nonos. 
O Sn. DANT.~s (ministro da justicct) :-..• do 

que os seus vapores, do que seús diques, do 
..que as suas officinas. Pois bem, que adminis· 
tra~ão ti ostn, que em tiío pouco tempo nrruinou 
todo esse materi:~l por tal l"órm:t, que é preciso 
quo o Estndo lhe dil- hoje algum soccorro? 

teirado. . 
O Sn. PDESJDENT.r;: disse que ia sortear-se a de

putação que tom de ir folicltar á Sua Mngestade 
o lmperauor pelo nnniver·snrio do juramento da 
Constituição do Imporio, no din 9 do corrente 
mez, no paço da cidade. 

For:~m em seguidn sorteados pm·u a dita depu
tnçiio os St·s: Leão Velloso, Bariio da Lagun:•·~ 
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Conde <le Baorendy, Cunb~ e Figueiredo, Para
naguá," Condi do Mondes, Visconde do Bio Bran
co, Barão .de 1\Inroiril, Fausto de Aguiar, Luiz 
Carlos, Visconde de Muritiba, Junqueira, Vieira 
dn Silva 'e José Bonifacio. 

Entrou em2.• discussão a proposição da cama
ra dos Srs. deputados n. fá.7 de 1870, autorizando 
a camnrn municipal <la côrte a contrahir um. 
emprestimo até ::í quantia <lo ã..000:000;$000. 

O SJ.•. Leão Velloso:-Sr. presidente, 
ett ufio pretendia tnmar parte nestn discussão, 
mas preciso . illusl.rar minha cousciencia, afim 
do poder <lar o meu voto de nccôrdo com o que 
for de justiça c <le equi<lnde. 

A cnmara municipal da curte pediu no poder 
Jr.gigJ~tivo a11toriznção para contrnhir um em
prestimo, tJ entre suas allegaçües vem a neces
sidade de pn:l'ar ulgumas dividas. Ora eu cn
tcutlo ·que, si a cnmarn deve realmente, nüo 
póde deixar do pagnr, desde quo a divida foi 
contrahida em consequencío de presta~ão de 
sorvi.;os publicas; mas como podc1·emos votar, 
quanilo não conhccenJos justamente o quantum 
a que monta actualmente a divida da eamara? 

Dos-papeis, vejo que n camara pediu autori
za~lío para um emprestimo de á.. 000:000;$, :to 
passo que a commissiio reduziu essa somma n 
::l.SOO:OOOi$; havendo uintln, além do parecet· dn 
illustradn commissão,o voto em separodo do no
bre ~enador pela provincio de Goy:~z, que lhe é 
rndicnlmento contrario. · 

O Sn. SILVJlliiA D.d\IoTTA: -Quero fJUe o A"O· 
verno seja quem licruide a divida e pague. Não 
quero ·que se dêm '•.000:000~ pnra acamara ntio 
JMgnr nem um. 

· O Sn. LT::Ão VF.I.I.oso : -Vê o senado que ha 
estn divet:gencia entre os membros da commis
s1io, nlérn de que o pedido dn camnra é do nnno 
}ll\Ssnclo ; portanto pel}o no nobre presidente do 
conselho que se cligne informar ao senado si 
depois do pedido de autorizaçiio par:~ o empres
timo n divida tem sitio ou não reduzitlu. Foi 
par:1 isto que pedi a palovra, no intuito de di
rigir· meu Yoto. 

O Sr. SnJ.•nivn ( ptcsidante do consetl;o ) 
vni responder :is perguntas do nobre senador 
}leia Buhia : L •, si pó elo dizer a quanto monta 
actualmente o divida da camara municipal; 2. •, 
Ri <lo pois do podido d:~ c amara a divido tem sido 
amorti1.ada. 

Quanto no 1. • ponto, não póde dizer no nobre 
sonnclor qual a importnncia da uividn du camara 
:~ctunlmcnte, mas julga necessario que o senado 
saiba n qu:~.nto monta hoje es~a divida pura quo 
se possa tomnr uma deliberação j11stn. 

O Sn. NuNF.S GoNÇA!.YES: -Apoiado. 
o Sn. s.~IIAIYA (Jli'CSitlentc do C01lselho) quanto 

á segunda pergttnt:~, diz ao nobre senador qno 
poJo orçamento <lu cnmnrn vu-sc fJUe clln tom 
amortizado a tlivida, porqnil ne!lo flgurn o se
guinte: Arnot•tiza"lío un di Yi<la de pnrallcl i pipe-· 
dos 200:000;$; clivlda pnssiYa 200:000;$. No or~,a-

rriento anterior cr8 que figurava igual quantia 
para os mesmos pagamentos. Portanto, é untura! 
que o divida esteja reduzida. 

0 Sn. SILVEIR.\ D.\ MOTTA ; -E, portonto, 
não ha necessidnde do emprestimo. 

O Sn. S.>..nAIVA ( p1·asidcntc do conselho) : -A 
propria com missão já reconhcce11 que não havia 
necessidade do emprestimo de ã..OOO:OOO;SOOO. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA:; - E rc<IUZÍU•O a 
2. 000; 000;$000. 

O Sn. SAUAIVA (presidente do conselho) : -A 
2.800:QOO~OOO. 

Portanto, o que lhe pnrccl!l é que so ·deve 
pedir informações ao ministerio do ímpel"io <lo 
que deve actualmente a coroara, porque o go
verno sobre esta materín niío pó de ter senão uma 
opinifio, e é ·que, quem deve paga. 

O Sn. LEÃO Vl~LLOSO : .:.... Apoiado. 
O Sn. SAnAJVA (presidente do conselho):- Bem 

ou mal o serviço foi prestado, a divitla foi con
trahida e é preciso paga!· a. 

O Sn. SJLVEIUA DA MoTTA:- Mas pague quem 
deve pagar. 

O Sn. SAaAIVA (pr~sidente do consellto):-Pare
ce-lhe, portanto, que o senodo tleve saber qual 
é a divida. c discutir outra questão: si o em
preslimo deve ir além da divida (apoiados), e 
si deve contrahir-sc outra divida para l'azer o 
calçmncnto. Estas questões tcriío de ventilar-se 
oppr.lrtunamente, c assim limita -se por emquanto 
a da _r estas cxpl icações no nobre senador pela 
Baluo. 

Ficou atlioda a sessão pela hora. 
O Sn. PnESIDENTE dett para ordem tio din 8 : 
Discussão dos requel'ime·ntos adiados na or

. dem <I e sua apresentação, a snbP-r : · 
i. o, do Sr. Correia, pedindo uma relação dos 

officiaes nomeudos no corrente anno pelo presi
dente da provincia do Rio Grande do Sul, para 
a guarda nacional da mesma província. 

2. •, <lo mesmo sonl10r, pedindo informações 
sobre os motivos pelos qunes deixou do func
cionar o tribunnl dojury tio termo de S. Fídelis, 
província do ltio de Joneiro. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas do tarde. 

4." SESSÃO 
EJn. ~ do :\.lÜLo dO :l.~SO 

l'UESIDENCI.\ . DO Sll. VISCO:SDE DE J.\GUAUY 

SU:\I:\IAll.I0.-0 pa.s:\n,monto do Sr. DUf!HD llo Caxias. Dig. 
· curtiO o l'DIJUDI'imonto llo Sr. Col'I'Oia. 

A's H horas du munhã fer.-se n chamada e 
acharam-se presentes 27 Srs. senadores, n saber: 
Visconde <I e Jnguury, Dias do Cr.rvalho, Barão 
de 1\Iumnnguape, Godoy, Luiz Carlos, Barão da 
Lugunn, Barros Bnrreto, Visconde de 1\[uritibn, 
Diniz, Leão Velloso, Junc1ueira, Leitiio da Cn
nhn, Correia, Conde do Baopendy, Silveii·a LolJo, 
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Alfonso Celso, Barão do ~Iaroim, Visconde do 
Abaeté, Paranagná, Jaguaribe, Antão, Visconde 
de Bom Retiro, Chicharro, Diogo Velho, Sinim
bú, Mendes de Almeida c Nunes Gonçalves. 

Deixaram de comparecer, com causa partici
pada, os Srs. Uchôa Cnvalcnnti, Barilo de Cote
"'ipe, Barão de Pirapama, Fausto de Aguiar, 
Õctnviano, Teixeira Junior, Ribeiro dn Luz, 
Fernandes d:o Cunhu, Saraiva, Silveira da ~Iotta, 
José Bonifncio, Visconde do Rio Branco o Vis
conde do Nictheroy. 

Doixaram de compnrccet·, sem cnusa partici
pada, os Srs. Barlío de Souza Queiroz, Paes de 
MendonÇa e João Alfredo. 

O Sn. t.• SECDETAnro declarou que não· hnvin 
expediente. 

Achando-se na sala immediQta o Sr. conse
lheiro Christiano Bcnodicto Ottoni, senador ul
timamonto eleito pela pt·ovincia do Espírito 
~anto, o Sr. Presidente nomeou os Srs. Visconde 
de Bom Retiro, Conde de Baependy c Luiz 
Carlos pura recebei-o, c sendo o mesmo senhor 
introduzido no snliio com as formalidades do 
estylo, prestou juramento e tomou assento. 

Tendo comparecido Ol:lÍS os Srs. Vieira da 
Silva, Cunha e Figuciredo,Cruz 1\Inchado e Dnn
tns, o Sr. Presidente abriu 11 sessno. 

Leu-se a acta da sessão antecedente c, niio 
havendo quem sobre eJJa Jlzessü observações, 
deu-se por approvada. 

O PASSAMENTO DO SB. DUQUE DE CAXIAS 

O Sn. PRESIDENTE :-Fnllcccuhontem, :is8 horns 
da noite, o eminente cidncliío, Sr. Duque de Ca
xias, senador pela província de S. Pedro do Rio 
Grnnde do Sul. Exprimo os sentimentos do se
nado, declnrnnclo que a noticia de tão infausto 
acontecimento é recebida com o mais profundo 
llcznr. (Apoiados .fJcraes.) 

Vni·so sortear a deputar.·iio qnc tem de assistir 
ao enterro do illustre finado. 

ctorins. O exercito, de que foi ornamento, dará 
testemunho dn sun bmvura nos combates, como 
de magnanimidade depois do triumpho. 

Estn casa não recusarú lambem o testemunho 
de seu respeito pela maneira devotada por que o 
illustre senndor da provincin de S. Pedro do 
lHo Grande do Sul desempenhou sempre seus 
nrduos deveres como legislador,(apoiadvs) e a na
çiio IHI de conservar grnvndo em .seu seio per
petuo reconhecimento ;,o cidadão dístincto que 
em toda n parte onde IIi c foi contlada a guarda do 
pavilhão nacional soube desfraldai-o sempre· 
com a maior galhardin o heroicidade. (Apoiados.) 

Estou persuadido de que o luto, que se apodera 
hoje de todos os membros desta casa, não será 
participado sómentc pelo partido em que o illus
tre Duque occupou Jogar proeminente; mns 
sem duvida pot• todos os partidos do Jmperio. 
(Apoiados .rJeraf'S.) 

Nos tristes dias dns Jutns fratricidas foi sem- · 
pre tüo bencvolo para com os adversarios, como 
generoso para com os vencidos. · 

Os Sns. CANSANSÃO, AFFONSO CELSO E OUTROS 
SENADOllES; -Apoiado, 

O Sn. ComtEIA: -Foi duplamente glorioso o 
remate de sua ncrysolada existencia. Na guerra 
t••rm inou brilhantemente seus feitos nos campos 
do~ P:oraguay, e como politico coube-lho a subida 
honra do achar-se ú frente da ndministraoão 
publica durante a ultima viagem de Sua 1\In· 
;:rost:ode o Imperador nos pnizes estr:10gciros. 
(Apoiados .IJeracs.) 

Creoio, pois, que interpreto, não só o senti· 
mento do senado, mas o da nação inteira, pro
pondo que, em demonstraoão de profundo_peznr 
por tão dQiorosn perda, se suspenda a sessão de 
hoje. (.4.poiaclos; muito bem.) . 

Postn. n votos, a moção do Sr. Correia foi una-
nimemente npprovada. · 

O ~n. PnEstoENl'E deu para ordem do dia 10 : 
Vota~~ão das materins cuja discussão llc.ou 

encerrada. · 
Discussão do pnrecer· da commissão de 

constituiçiío sobre n eleição ele senador pela 
província de ~finas Gerncs. 

Em seg-uida foram sorteados pnra n deputaclio, 
que tem i:le assistir no enterro do iii ustre tln!Ído, 
os Srs. Bnriio de M~t·oim, Conde do Bncpendy, 
Par·anaguá, Juguaribe, Mendes elo Almeida e 
Visconde de Bom Retiro. 

O Sr. Cora•eln (commovido): -A pro-· 
fundn emo9iio que experimeutoi no ler nos jor
nnos do bOJO n. inf:mstn noticia do pnssamento 
do heroico soldado, o Duque de Cnxins, estou 
certo de quo foi igualmente sentida por todos 
os honrndos membros dcstn casa (apoiados una
nimc.~) c o serü mnis tarde rela na'.)1io inteit•n, 
quando o triste acontccitilento for snbido nos 
ui ti mos roc:mtos do Br11Zil. (Apoiados.) 

:1. • discussão da indicar~1ío do Sr. Silveira da 
i\lottn, Jlnra que seja crendo muis uma nova com· 
missão de trcs membros, incumb.ida de e:tnmi

. na r a escripluraotio o documentos da receita c 
despezn do thesouro. 

E com t•nzão, JlOI'f!Lle nenhum hrnziloiro póde 
aspirar n tor mnís :alto nome entre os servidores 
da pntria. Os seus dins em oxtensissimn parte 
elo sua glor·iosa oxistenciu contum-se por SCI'· 
viços :i cnusn publicn (apoiados), o como guer
reiro ns suns bntulllns enumeram-se {lOI' vi-

v. r. 

Continuncão da discussão· adiudn da propo
siçfio n. H7 de 18i9, autoriznudo n camnrn mu

. uicipul dn côrte n con tt·nhir um omprestimo até :i 
quantia de 4.000:000,5000. 

2.• ditu do parecer du commissão de cm· 
P}'CZns privilegiudas, sobre n proten!,'iio de ::llor· 
rrs N. Kohn. · 

Levantou-se a sessão nó meio dia. 

5 
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s.n SESSÃO 

Eu>. 10 d.o :M:a.lo c1o 18'30 

PRESJDE~CIA DO ~n. VISCO!'(DE DE JAGU.\UY 

SU:\UlARfO.-PnTccoJ• da commis~ão do constituição sohro 
u ro!iposta á (aJin. do throno, o roquísi~ão do info1•mur:iío11 
aeõrca. Uas olciçücg sonatoriaolt cl1~ "proYJncia do "Jtio 
Grande do Sui.-AIIocu.;no pronunciadn. perante Sual\fn.. 
uosttttlo o Imperador pela. comrnomoração do juramento Ua 
ConatiLuição,-Nogocios do Piauhy. JJh;cur:;o ll I'OfJUUI'i· 
monto Uo S1·. Corroia. A•liamonto do l'tHfUOI'Jmoulo.-

• Onot:lt uo nu. l\la.lriculu t.Jo esttulantos. AJtJlrO\o':u;iio cm 
ultiru.n. tli~enssão tias Jli'Oposiçõos 110b1•o os ostuda.ntos An
tonio Jlha 1\latloim, Anguttto Gomotl t.la. Almoitl:L Lima o 
llnymuntlo úo \'nijconcullos.-Eloição Uo um sonnt.lor pOJ' 
l\Jinas. Approvaçi.io do puro cor da commh•~lio do consLi· 
tuicão. JJcelnrno:'to tio ''olo do Sr. Sil,·oiru da 1\loLta.
Nomoa.çlio Uo mais umn commia:Jão tlo tional.lo. Diz~cursOI'i 
dos.S1·s. !?ih·oira Ua 1\l,otta., Jll'csiUoulo do. eonso~h.o, Jutl
l(UOtra, YHicondo do Rto Branco, o Garram.· ROJOiçã'o du. 
inllica.c:To úo Sr. SiiYoira tlal\loLLil,·-l~mpro~tlmo :\ Illmll. 
camaru. municipul. Di:iCUI'SO o rO((IICI'imonto tio Sr. I .. oiti"io 
Ua. Cunha. l~neorra.monto t.la. di~cussão.-Protoncllo tlo 
1\torri:i N. Kahn. lliz~eua·so o l'oquol'imonto do St·. Sinimhú. 
Observações dos Srs. Diogo V olho o SinimLU. Encorra
lllODto U:.1. lliscutõsito. 

A's 11 horas da mnnhã fez-se a chamada e 
nchm·nm-se presentes 23 Srs.scnadot·es,a saber: 

. Visconde de Jnguary, Bnr5e do Mamanguape, 
C~·uz l'tfnchndo,José Bonifacio, Barão de Cotogipe, 
V1sconde de Abneté, Visconde de Muritibn, Cor
l'ein, Contlo de Baepondy, Junqueil•a, Dnriío ela 
Laguna, Luiz Carlos, Leiio Velloso, Vieira da 
Silvn, Leit5o dn CLmhn, Vi~corule do Rio Branco, 
Silveira Lobo, Visconde de Dom Retiro, Barros 
Bnrreto, Sur:~iv:~, Chicharro, An·onso Celso e 
Silveira da 1\Iottn. 
Deixl!r~m de Eompnrece!·,com cau.sn participa. 

da, 03 ::s1·~. Baruo du l\Inro1m, Oclavwno, Ant:io 
Fernnntles da Cunha, Dias de Cnrvnlho Ribeiro 
da Luz c Visconde de Nictheroy. ' 

Deixaram do compnreccr, sem cnusn partici
pada. os Srs. Bariío de Souza Queiroz Paes de 
.1\Ieudonon c João Alfredo. ' 

O Sn. 3. 0 sr-:cnETAmo, servindo de 1.•, declarou 
que o Sr. :1.• Secretario communicúra que niio 
podia !!Olllparccer por ncl:ar-se incommodado . 
. -Into1rado. 

Foi lido e Jkou soiJro n mesa, para entrar n:. 
ordem ?os trabalhos, indo entretanto n imprimit·, 
o segnmtc · 

i>AnEctm SOIIllll A DESl'OSTA Á l'Ar.L•\ DO TJinOXO 

• Scnhor.-0 senndo agradece rcspcitosanwnte 
os congratulações de Vossa 1\Ing-ostnde Impci•ial 
pela ronnião da ossernblén get·nl ; c certo dos 
pntrioticos intuitos de Vossu 1\Jagestnde Imperial, 
proser;nir:í cm seus esroroos, pura que sejam 
completnmente attendidos os legítimos inte
resses de nossn pau· ia. 

• A certeza do qu" niio tum sido t•ltoradas as 
1·elaçucs de nmizatle que cultivnmos com ns nn
~ucs est•·nn:;:eirns foi muito agrnduvill no senado, 
quo prorundr.rnente de[Jloru niio se ache ainda 
restubelechln :1 paz entro a HOilUIJlicn do C h ii e 
e ns do Pcrú o Boliviu, o, como Vossa 1\In"'OS
tndo Imperinl, fnz sinceros votos pura 

0
que 

termine 11 guerra, no interesse da Jmrnanid:.de 
e d-a civilisoc;ão. 

• O senado aprecia devidamente o convite 
feito ao governo do Imporia pelo da Rt>publica 
Francoza,pnra nomenr um dos tres commissnrios 
que; em virtude do !rotado rocentomontc con
cluído cm \Vasbington, tem de decidir sobre 
reclamações pendente,; entro :1 Frnn~•n e os Es
tados- Unidos da Amarica. 

• Aceitanc.lo eõso honroso convite, o governo 
correspondeu:. !Uo alta prova de conrl:mça. 

• N~o p•:.dc o scnndo deixar de ligar a maior 
impnrluncia á mnnutcnr;ão da tr:mquillidade 
publica ; c, esperando Que a segurança indivi
duai c de propriedade mc!·ecer:i especial att9nção 
do governo, h:. de exammar com. todo cu1d:.do 
as medidas que forem apresentadas a bem da 
!Jrgl!niznção judiciaria c da administrnt:5o da 
JUSt:çn. 

• O senado acompanha Vossa 1\lngostadc Impe
rial cm render g-r<~c;as :i Providencia pelu ces
sação da c:dnmidade da sêcca que tanto tem 
llug-cllado algumus províncias do Norte, termi
nando assim os grandes sact•ifieios impostos no 
Estado, jJClo sagrado dever de ncudir com 
promptos soccorros aos nossos compatriotas 
victimns daquelln calamidade.-

• O senado ouviu com satisfação que ostú 
CJuasi oxtinctn a epidemia da febre amarelfn, que, 
durante o veriio passndo, desenvolveu-se nesta 
capital sem grande intensidade; c que foram 
adoptadas providencias paru nttcnuar e prevenir 
os etrcitos do mal. 

• O senado apploude o empenho que mnnifestn 
o governo de melhorar o estudo da instruecão 
publicn, nprovcit:mdo os meios para osso tÍm 
concedidos pelo poder legislativo. · 

• Desejoso de contribuir efficn:~:.nente para a 
Yordade do nosso systema p:n·lamentar, o se
n:~do prestará n mais desvelada uttcnçiio ao 
projecto apresentallo pelo governo pnra alte
ra~ão do systemn eleitoral. 

• O sena do procura r :i corresponder ú solici
tudo do Yossu 1\la~estnde Imperinl pela sorte da 
lavoura, concedendo os auxilias fJ ue forem no
cessarias para sua crescente prosperid:."de. 

• Conhecendo crunnto importa reconsiderar o 
nosso systemn de impostos para diminuir no 
rrue fõr possível o gravnme dos contribuintes, 
o senudo se apressurá om trntnr de tão melin
droso nssUlnpto, sem prejui:~:o do equilibrio 
entre a despeza ordinnriu e :1 receita do Jmperio, 
c da conclusão dtl obras urgentes que correm 
por contn de creditas ospcciues. Cumprindo este 
dever, o senado :1compnnha os constantes votos 
de Vossa 1\lng-estnde Imperial pelo engrandeci
mento o felicidude do Brazil. 

• Paço do senado em :10 de 1\Inio de :1880.
llfauoel Francisco Co1·1·eict.-Luiz Antonio Viei1·a 
ela Silva.-Joiio José de Olivl"im Junqueira • • 

Tendo compareci elo mnis os Srs. Diniz, Jn:;:ua
ribe, UchOn CnYnlcunti, F:msto do Aguinr, Durão 
de Pirup:11nn, Pnrnnnguil o Christinno Ottoni, o 
Sr. Presidente abt·iu a sessão. 

Leu-se n uctn dn sessão autecetlente, o, nüo 
hn vendo CJ UL•m sobro e !la fizesse observações, 
dou-se por np(lrovnda. 

... 

\ . 
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Compareceram depois de aberta a sessii? os 
Srs. Sinimbú, Teixeira Junior, Dantns, Dwgo 
Velho, Cunha e Figueiredo, Nunes Gonçalves, 
Godoy e Mendes de Almeida. 

pratica tem-se assignnlndo por modo que, é 
rusto, nos orgulhemos; pois niío registrn ,a 
historia mais feliz iniciaçiío e tirocínio de um 
povo na esco-ln da liberdnde. 

Nenhum ainda alcnnt;ou com menos abalo e 
sncrilicios, realizar n evoluçiio progressiva, n 
que j:í tem attingido n nnçiio brazileirn. 

Foi i"'unlmente lido, posto cm discussiío c 
arP.n>Vndo o requerimento oJTerecido ·no sc
gumto Si para um resultado tiío feliz concorreram. 

comi> seu principal elemento, ::~s predisposições 
naturaes do povo e n sabedoria que presidtn a 

"elnbor11çiio do poeto fundamental do Estado, não 
foi de pequeno valor o subsidio, que nos pre
stou a IJO:l fortuna, deparando-nos o Príncipe,· 
que, servindo de é! o entre o passad1> e o presente, 
foi ·causa de niío quebrarem-se as tradições, 
sobro as qunes era essencial se assentasse o novo 
regímen Jla1·a a_daptar-se a ·índole, caracter e 
costumes da naçuo. 

Parecer 

• A commi,;siío de constituit;iío, a quem foram 
presentes as cartas imperiaes nomeando senado
res do Impcrio pela província de S. Pedr~ do Rio 
Grande do Sul o tenente-genArnl V1sconde 
de Pelotns e o conselheiro Gaspar Silveira 
Martins, precisa que,P.or in~erme!lio dos.~inis
terios dn "'Uerra e do 1mper10, sejnm soiJCHada 
do governo as seguintes informações: 

• 1.• Si o Visconde de Pelotas,nntes ou durante 
o período eleitoral, c1·n vice-presidente da pro
víncia de S. Pedro, e que· numero occupnva 
na ordem dos vicc-presidentcs, remcttcndo-se 
n lista respectivo . 

• 2 • Si antes seis mezcso u durante o .período 
da eléifl1ío exerceu algum dos vice-presidentes, 
e qunl • ns funcções de presidente dn província. 

c aJ Si o mesmo Visconde de Pelo tas exerceu 
nas referidas épocas o cargo de inspector geral 
dns tropas n.a prov}ncio, Ç,; no cnso nffirmat!vo, 
cnvie-~e cóp1a dns mstruct;oes gocraes e espcct:tes 
pelas quncs se l'egulou no desempenho dessa 
commissiío. 

c 7 de .l\Jnío de1880.-Barãodt! C<Jtegipe.-C. 
de J]aepend!J. -L. A. Vieirn da Siiva. • 

O Sr. JLeiio Ve!Josoo:- A rommíssiío· 
encnrre"'ndn· pelo sen:odo de felicitar n Sua Mn
"'Cstade "o Jmperndor pcln Commemoroçiío do 
Juramentoda Constituit;iío llesempenhou o seu 
m~ndtoto, tendo eu,como seu orador~ lido perante 
Sun 1\Jngestade o Imperallol' a scgumte 

A !locução 

Senhor.- O acontecimento, que hoje se com
memora marca uma era auspu:iosa nos fastos 
do Imporio. . 

Não rodia ter mais soberbo remate n hero10n 
concep.,iio desnbrochada mos veigas do Ipyrnnga, 
do que 'lhe poz o augusto pai de Vossn Mngestn
de Imperial, outorgando e jurando a magnn 
curta de nossas liberdades. 

Bem mereceu n ventura de ligar seu nome e 
sua memoria n esse momento do previsiío e sa
bedoria o mngonanimo Príncipe, que, nbdicnndo 
duns corõns fez jus no reconhecimento de dons 
povos, fund~~do os governo~ livres CIUe se ufn-
nnm de possm~. . 

Adherindo a cnrtn outorgaol:o, nn nl!Jançn ~n 
dcmocrncin com a monnrchia, n na_91ío brazt'· 
!eira encontrou n primordinl condiç:oo do Jlo
rescimento dns instituições politicas, que tilm 
feito sua felicidade e viío fazendo sua grandeza. 

Nossn lei fundnmental,que,apernr da ~~~~~o,rndn 
lla mnis de meio seculo, consagrou prm01p10s e 
doutrinas, em cuja conquista nindn se empe
nhnm outros povos, si om theorin n~o tem qlle 
invejar as constiLuir;ucs ns mais !Jberaes, na 

Nuo foi menor n venturo com que a Providen
cia favoreceu o Imperio no pntriotismo. pru.
dencia e eSJ?irito eminentemente liberal, quo 
tem distinguidO o reinado de Vosso 1\I;:ogcstnd~, 
sob cujo inlluxo tem-se desenvolvido c aperfei
I!Oado ns institu.ições, ctodn vez mais radicadas no 
ãmor e respeitG dos brazileiros.. . . 

Associando -se no reconhecimento e J nbll~, 
com que n nnçiío rememora um successo· tuo 
feliz- o senatio se reputa intol'prete fiel do sen
timanto nacional,. fazendo votos pela prospe
ridade da dynnstin á cujn sombra têm-se man
tido florescentes as instituições juradas n 25 de 
1\Iarl!o de :l82õ.. 

sêndo estes os sentimentos do senado, nos en
carregou de manifestai-os a Vossa 1\Iagestade. a 
quem apresenta as suas snud:~ções, rogando se. 
di!nle acolhei-as, em prova do mais profundo 
respeito ao chefe supremo d,a naçiío, e ~eu_pri
moJrO representante, e .de sincera ndh~sno a ~l!
"'rada pessoa de Vossa 1\Iagcstade, e a fam1l1a 
imperial, "ujas virtudes tanto renlçnm o sólo 
brazileiro. 

Rio de Janeiro, 9 do 1\loio de 1880. - Pedro 
Leão Veltoso. 

Sun 1\Iagestnde o Imperador se dignou res
ponder: 

_o\.ssocio-me e ngradeQo como sem pro as felici
tal!ues do senado no dia em que se commemora 
oluramonto do Const.itui\:iíO Politico do Imperio. 

O Sr. Presidente declorou que n rosposto de 
Suo 1\fn"'estnde o Imperador era rcceb1da com 
muito es'iJecial agrado. 

NEGOCIOS DO PIAOIIY 

O Sr. Correla.:-Desejo cluimnr a a~tençiío 
do governo para factos, que tem occorrtdÇI ~~~ 
comarca de S. Raymunuo Non~to, provinCill· 
do Pinuhy. ~stes factos me siío r~fcr.idos por 
co-religionnr10s meus dnquello provmc1a, e pa
recem denotar que O· juiz de direito dn mencio.
nnda c:omarcn tem Lido procedimento pouco im
parcial. 

Vou lor a oxposio:ão que recebi : 
c Poço que lunce as suas vistas para os nego

cios de S. Raymundo Nona to. O juiz de direito 
Já estú promovendo um proct!sso contrn todos 
os chefes conservadores pela suppostn fnlsidud<.> 
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da eleiçíío socundario do !876, oleiçíío nppro
vada ba perto de quatro nnnos pelo respectiva 
camara, que, depois do ouvir no deputado Coo
lho Rodrigues, negou ao deputado Dorio umas 
informar-ões por elle requoridas cm 1877, alie· 
gando éssn supposta falsidade. Não contente 
com este resultado o deputado Coelho Rodrigues 
fez vir e recolher ao archivo da camara dos 
deputados attestados do todos os cleitot·,cs de· 
clarnndo seus votos polos quacs se vertllcava 
que as netas n1ío podia!fi ter sido .fnlsil1cndas_._ 

• Apezar disso já fot pro~unc.wdo. o c~pttao 
Pacs Landim por aquell~ crtme tma.S'•!larto ; !J, 
por occasiiio de pronuncwl-o, o Dt· . .JUIZ de rh
reito mandou denunciar ao coronel Piauhilino 
do Macedo aos tenentes Bernardo Costa c 1\Ia
noel Leandro Dous-Dot·~, bom como ao capit1ío 
Liberato Antunes. Foram os cinco mesarios na 
rcferi~a elciç1ío, c comoo'?!;l a perscguiçüo poJo 
primetro, que é o tabellwo do termo. . 

• Esta lebre, levantada ha tr~s anno.s, velU 
ser apanhada agora, porque estao proxunas as 
elcir;ões municipaes que o juiz de direito quc1· 
ganhar a todo transe,, para o qu~ retc_m hn um 
anno c cinco mezes o llvro da qualJilcaçM, apezar 
de repetidos pedidos da camara municipal, que 
debalde tem recorrido, reclamando remedio, á 
presidcncia da província, da qual nem sequer 
obtem resposta. 

• Sofl'rer este juiz durante cinco nnnos ó de
mais. Elle deve ser recompensado com uma boa 
comarca de 2.• cntrancia. Lembrando-o, foça 
:iquelle juiz uti1 beneficio cm pagou dos males 
que nos tem feito. ::;eja substituído por outro 
liberal. O Sr. senndor Pnranag·u~ tem um SÇl· 
brinho habilitado para o cargo. Va o Dr. Cmo 
Lustosa render ao Dr. Brito. Niío é suspeito á 
situaçiio, e llll de ser muito J)em recebido. • 

O Sn. PAnANAcuA:-Obrigndo. 
O Sn. ConnmA: ·-Espero CJUe o nobre mi

nistro ela justiça ou o nobre. scnaqo!' pelq 
Piauhy rectifiquem qualquer mexact1duo, SJ 
houver, na exposição que acabo do ler. Niío 
tenho intencão de travar polemica. O meu fim 
é unicnmcn tê habilitnr o senado e o pniz pnrn, 
depois uc ouvir o que se allegn por uma e outrn 
parte pronunciar seu juizo com toda segu
ranm; e rectidiio. 
F~i liLlo, apoiado e posto em discussiío, a qual 

fio:Otl odiada por tet· pe'dido n palavra o Sr. Pa
rnnnguil, o seguinte 

Requerimento 

• Hequeir·o que, pelo ministerio d~ justiçn, se 
]Jer.n in rorma.,iio no governo ac8rca do estado em 
que se :rchani os proces~os. instnuFndos em S. 
llnymundo Nonato, provJ_ncrn di? Ptn~hy, com o 
fundamento de tet·cm stdo nllt falsrfic:rdns ns 
actas da cleiçiio secundaria n que se procedeu 
em i876. -Manoel Francisco Co•·reia. • 

ORDE?!I DO DIA 

da camára dos Srs. deputados ns. 23", 295 e 3:1.:1.~· 
de t879, concodenuo dispensa aos estudantes 
Antonio Ilha Moreira, AUfl'USto Gomes de AI· 
moida Lima o Roymundo ao Vnsconccllos. 

ELEIÇÃO DE Ul\1 SENADOll l'OR ~IINAS 

Entrou cm discuss1ío o parecer .da c·ommissiio 
do constituição, sobre a eleição de senador pela 
província de Minas Gcracs. 

Niío havendo quem podis~o a pnlavrn, vo
tou-se e foram approvadns as conclusões do 
parece!', 

0 Sn. PRESIDENTE disse que, cm virtude da 
carta imperial do nomenciío c da deliberação 
que o senado acabnvn do tomar, declarava se· 
nudor do Impcrio peln província de Minas 
Gernes o Sr. con~elheiro Lafuyette Rodrigues 
Pereira, a quem ia officinr·so afim de vir prestar 
juramento o toma•· assento. 

Vciu á mesa a seguinte .. 
Declm·açtTo de voto 

• Declaro que votei contra n eleição de senador 
pela província de .Minns Gcraes, pela mosm.a 
razão por que tenho votndo contra todas as elet· 
ções de senador sem terco, como mundn a lei. 
-Silveira da llfotta... • 

NOMEAÇ,\0 DE MAIS UliA COl\!~IISSÃO DO SENADO 

Entrou cm 2 .• discussíío a indicnção do Sr. 
Silveira da ~Iotta, letra C, de 1879, para que sejn 
crcada mais uma commissíío do tres membros, 
incumbida de cxnminnr, no intervallo dns ses
sues, a escJ•iptu1·nção e documentos da receita c 
despeza do tllesouro. 

0 Sn. PIIESIDENTE:-Niío havendo quem I}Ueira 
a palavra ... (pausa). 

O Sn. SttVE'!U DA 1\IOTTA :-Peço a p~ln,·rn. 

0 Sn. PIIESIDENTE:-1'em a palavra. 

O Sr. Silveira da ~Iott;n :-St·. pre
sidente, npcznr de ser autor ela indicnçiio, com
metto a estranheza dtl provocar o debate, por
que de:ejo muito ouvir a opini1ío do nobre 
presidente do conselho, ncõrca desta mnteriu. 

Vejo que o ~enndo ia votar silenciosamente a 
indicnçiio, e devo suppõr, quando niio hn contes
tnç1ío, que o silencio quer dizer approvnçiio • 
Entretanto lm excepções a os ta regra, o cu tenho 
visto nesta cns:r mesmo moções, aliás impor
tantissimns, condemnaclas silenciosamente. 

Isto, porem, é rnro, o portanto ou dc\'iu 
suppõr lJ uo o silencio do senado a respeito de 
minha iudicnr.iio importavn n opprovnção della. 

11.\TlllCllLA DE llSTIIOAN'l'ES 

For~m submettidns n YOtOS e nrprovadas para 
serem dirigidas ir snncr:uo imperin as proposi~'ões 

Entrotanto,'Sr. presidente, sendo o ussumpto 
de summa importancin, desejo ouvir a opiniíío 
do govcr·no. 

De ordinario os ministros que sabem, niio 
siio propensos n que se institun exame no thc
souro; ellcs 1:\ deixam sous vestígios c se incom
modum e se susceptilisnm com o espírito de 
inl}uirição. 

;.; 

\Õh.tlll 
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Os ministrós, que estão, tombem têm suns 
susceptibilidades qua.nto no e~nmo do~ actos, q.ue 
estão. prnti~1mdo, c que scr!!_O o ObJecto do m· 
quertto no mtervnllo das scssues; 

Entretanto esta indicação foi oJfereeida o anuo 
passado · o sendo ent~o ministro da fazeniln o 
·nobre sÓnnilor pela província de Minas Gernes, 
creei a esperant,;a de que seria adoptada, porque 
s. Ex. mesmo aeu ilemonstracões d~ que a ap
provavn. r~omtudo, ou. pela nffiuoncw do mato
rias, ou pela preforenCJU que outrns moreccrnm, 
a minh:1 indicação não entrou na orilem do dia. 

A inrlicação, senhores, tem. para mim grande 
importancia, que desejo mais que tudo a per
feição do systema rej>resen tativo, e qno portanto 
desejo tornar pratica a primeira condição desse 
systcma, que é a puiJiicidndo dos actos do go
verno. N5o so póde deixar de reconhecer que 
em nosso systema de governo prinCilJnlmente 
quanto :i prestação de contas, tudo osta 1•or or-
gnniznr. . 

O governo faz o seu relntorío, envin no corpo 
legislativo orçnmentos e balanços; com dous ou 
tres nnnos de ntrnzo, synopses da dospeza feita, 
para servirem de guia na organiznçiio dos or~a
mentos futuros; mas, Sr. presidente, o parla· 
monto braziloíro .não Dst:í convencido de que 
esses dnrlos prestados por todos os ministerios 
são insufficientes, para que possa o mesmo par
lamento fazer obra completa na organízaçiio de 
orçamentos c na verificuçiio dn responsabilidade 
dos ministros? Isto est:í sem duvi<:ln no con· 
sciencin,de todos. 

E' preciso pois, alguma cousa mais a respeito 
de publicidade, é preciso alguma cousa mms do 
isso que nos dá o /Jial"io 0/ficial. 

Tome-se essa folho, a i! e hoje, supponhnmos, o 
que se encontra de netos do governo, senhores? 
Publicam-se ns frioleiras, os netos insignifican
tes; os importnntos niio têm publicidade I 

Vejo :ís vezes no Dlario 0/{icial, ministerío 
da guerra, por exemplo, a noticw de duns ou tres 
bnixns de soldados oLt transfercncias de dons ou 
tres alferes de um pnrn outro corpo I 

No ministorio da agricultura, licença com or
denado, ou sem elle, um outro nYiso no thesouro 
pedindo autorização para se pagar á Lenzingor 
& Comp. 1üi5600 de papel, lapís, etc. E' o que 
se vê no Dlarlo 0/ficial. · 

O Diario Oflicial, pois, é um corpo de 
' delicto, qLtc, :is vezes, d:í iilén de que os minis

tros niio fazem n:1dn, e que scnilo obrigados a 
publicar tuilo niio publicam cousn alguma. 

O Sn, S!L"VEinA Lono:-E nccresce que foi o 
meio de supprimi1•a publicidade dos debates do 
parlamento, porque ninguem Jeo Diario Oflicial. 

O Sn. SILYEmAn.\ 1\fo-rTA:-Portnnto, senhores, 
ó preciso fazer algmnn cousn mais que complete 
o exame dos netos do. governo, principalmente 
dos netos que dependem do ministet·io tln fazen
da, por onde se png11m ns dospezas, u nrrccn · 
tlam-sc os impostos. 

nado. Unicamente por pedít• umn decln'ral)ãO 
destns ao nobre preside~te d'? conselho_. VIsto 
que niio houve con testnç:1o, fo1 que porlt n pn • 
lnvrn. 

O Sr.' Saraiva (presidente do conselho): 
-Sr. presidente, si o nobre ~enl!dor. por .Goy11z 
pedisse, como pnreceu-f!Ie_ n prtmorra VIsta, a 
nomenç1io de um:~ comnussuo,. q!le fosse perma
nente, e tivesse, c~ mo tem o m1mstro da fnz.et;~da, 
o direito de fiscal1sar o thcsouro, eu d!l"ln n 
S. Ex. que nlio me parecia regular n adop~~o 
dess:t idén, a n1io ser d~cre.tud~ por_ uma let. 
1\Ins bem considerada, ·n mdiCnçuo nao preten
do seniio o que j:í existe na camarn dos Srs. de
putados. 

O.Sn. SILVEIRA DA 1\IoTTA :-Sim, senhor. 
O SR. SAn,\IVA (presidente do conselho) : -A 

nomençlio ile umn commissiio chamada-de 
exame do thesouro-que póde pedir os escla-
recimentos de que precisar; . · . . _ 

A unicn innovar.no que veJO na tndJCaçao é 
que deve n comínissão funccionnr depois de 
encerrado o corpo legislntiYo. 

Não tenho objecoão n f~zer a isto, po_rq~e; 
como ministro, nlio acho mno que a comf!Itssao, 
não podendo ·runccionnr durante n rcnn1ão das 
comnrns, o fnçn nos intervallos. Pela miRhu parte,. 
ainda que-o senado _p.lio creasse uma C?f!I~issiio 
nova si a cornmissno de fazentln se dtrlgJsse n 
mim 'peilindo o exame do thesouro quando qni· 
zessc e como quizesse, cu sem duvida lh'o faci
litaria, porque só podemos :mferir vantnf.\'ens de 
qualquer exnme feito por membros proemmentes 
das duns camnrns, visto que n::~ thesouro nnda 
hn que se possa occul ta r. 

O SR. SiLVEinA Lono:- N1io deve h:wer. 
O SR. SAnAI\'.\ (presidente do consellto):- Não 

hn. 
O Sn. SILVEinA Lono:-Até ngorn, não sei; 

negociatas st:'cret~s .... 
O SR. SARAIVA (p1•esidentc do conselho):- Nem 

é possível isso. · 
O SR. SILYiliRA Lono:-EÍltiio este povo ó 

muito aleivoso. 
. O SR. S..lnAIVA (prrsitlcntc do conscl!w):-Póde 
assim parecer n muita gente, mns é realmente 
difficil .... 

O Sn. SILVEm.\ Lono:-Havemos do examinar 
isso ... 

O SR. SARAIVA (presidcllt" do conselllo) :- •.• 
gunrdar·se segredo em uma rcpa,·tiçiio de grande 
numero de empregados. . . . _ 

Portanto, nadn tenho a oppôr n llldtcaçao do 
liOnrnclo senador, 1imitnil:1 aos termos de. uma 
commissão que funccione mesmo depois do 
enr:errnmcnto das cmnurns, o no sentido de 
obter quantos esclnrecilllentos julgue necessn• 
rios para que os negocies tlo thesouro sejnm 
perfeitamente conhecidos. 

E' isto que tenho em vistn com a minha in· 
dicaçiio. Julgo, pois, que n mataria tlu minhn 
iudicnçiio merece que o nob1·e Jli'esiclento do 
conselho nos diga si :JCoitn ou niio mnis cst~ 
condição do publicidu!le o do iDflUOrito dos netos 
do governo por meio ilu uma commissi10 do se· 

O Sr. Junqueh•n:-S1·. presidente, cu 
uiio toriu duvida em votar pela indicação do no
bre senndor peln província do Goynz, si a com
missiio, a que olln so refere, se llmitn~so n tc1· 
oxercicío durunte o período dus nossas sessões. 
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Pnrece-me, porém, que o senado, nssim como 
n cnmnrn dos deputados, niío tem o direito de 
nomcnt· commissõcs permnn<'ntes. commissõcs 
que viío funccionnr, pot· assim dizer, extt·a
mm·os, c cujo cnrncter seja do pm·mllnencin. 

O St·. Jli'Csidenle do c'on;;elho, CfllO acn1J1 de 
fnllrn·, teve por certo a int11iQiío dessa idéa, por
que declarou que, quanto no tempo .dns sessõe;;, 
nenhuma observação faria, mas qnr no seu es
pírito se levnnrnva duvida, si ern licilo que· n 
commissiio runceionnsse no intet·vullo das cn- · 
mnrns, c tivesse nn ftscnlisnrão os mesmos direi
tos, que tem o ministro dn fnzcndn. S. Ex., po· 
rém, conclnin, perdoe-me dizei-o, de um modo 
que não est:i de harmonia c::.m o que om1ncioL1 a 
principio, visro que nftnnl concordou r:om nercn
ção dn commissão, umn vez flUO so limitasse clln 
n um certo exnme, que não co1-résse pnt·elhns, 
cm nutoridndo, com o ministro da fnzenrla, mns 
que pudesse cxcrem· ns snns funcdics durante 
o intcrvnllo le~islntivo. • 

Tenho ~rnnde duvidn n este respeito, Sr. Jli'C· 
sidente, porque essa commissão, funccionando 
fó1•n do tempo das nossas ~essões, assume um 
cnt•ncter especial que nós não lhe podemos im
primir; assume um cnrncter de :Jigumtl fórma 
executivo, e cu que, comqunnto opposicio
nistn. sou governamental, niio quero collocar 
o porler executivo nessa posi(:ão, que me pa
rece um pouco humilhante. O senudo nuo deve 
dar o exemplo ilc que Sé'ja mistAI' collocar junto 
no ministro da fnzendn umn commissão que o 
vá inspeccionai' dia pot· dia. A rcsponsniJilidmle 
do ministro est:i escriptu cm nossns leis, temos 
os meios do veril1cal-n: podemos podi1· as infOI'
mnçõns que julgarmos ncccssnrias c conve
nientes, c podc•mos tamiJcrn he!Jcr cssns infor
mações nos relntorios quo Yiio sendo cndn vez 
mais volumosos. 

O Sn. Su.YEmA DA MoTTA :-E que não dizem 
nado. 

O Sn . .TuNQUF.tnA :-Podemos, durante as ses
sões, notne~r urnn comtnissiio nnnlog-n ú que tCin 
:1 ~amnrn dns depntndos ; mas nornc:1r umn 
commissiío que impot·te 1111111 dl"seonl1nnr'n pc
reune no poder executivo, pn1·n entrm· nõ the
som·o o csmerilhvr din pot· din os :1ctos do mi
nisterio da fazenda, ó o que não me parece 
govcrt;Hmental. 

A divisiio elos pot1eres est:i muito cl11rn nn 
Constitui~iio do Impi!rio: o poder executivo tem 
as stu1:; funcções do11nidm;;, totn snn responsn
hiliilnde, o nús deste lo!;':'r fnçnmos. o nosso 
dever, mas não IJarnlhemós 11s cousns. 

portas do parlamento, niio podemos fazei-o 
porque isso seria constiluiL· nma especic dÓ 
parlamento perpetuo. Sómcntc ns commissões 
de inqucrito ou estudo podiam ser tolerudas em 
casos espcciacs, mas nnncn commissões ele exnmo 
ou ftscu I isnr.iio pel·mnnen te. 

Vejam os nobres senuclores que este acto 
partindo do um rnmo do pode1· legislativo, tenÍ 
sempre um cnrnctcr que não é o melhor. i'odas 
ns a,;sembléas, que têm seguido lllvitre seme
lh:mte, tõm enhido em grnndes e;;colhos. 
· O nnbrc senador por Goyaz, illustrndo como 

cí, lw rlo snber os m:íos rcsullnclos que tiraram 
:is nsscmiJléns francezns eom n nome:tçiio de 
commissões cxtcrnns, que cJe1'iam funccicinar 
sempre, com carncter de pcrmnnencia, alg-umas 
dns quacs tinlwm de exercer suas func"ões até 
junto it gcnet·ncs em chefe, cm cnmpnnhii. Isto 
deu pcssimos resultados: tncs com missões scr
vium de impedimento n esses funccionarios ele
vnuos,c can~avam grandes perlurbnrõcs :í ordem 
pul~lica c :.'t prospcrillncle dn Frnnça' .. 

S1, entre nós se crc:n· uma commtssão semo
Jiwntc, o scundo terá de ver com peznr os con
tlictos que >~UI'A'irão logo entro essa commissão 
e o ministet·io da fazendu. 

E depois, senhores, ou esta commissiio se li
mita a inspeccionar, ver c caln1· ; ou tem de 
externar sun critica, de fazer alguma cousn de 
posilivo. Que poder, pergunto, tem r:ssn com
mi~~ão dentro tlo thesouro para fnzcr vnler suas 
opinião? 

O Sn. SrLvr.mA DA l\Ion'A :-Nenhum. 
O Sn . .Ju~oupnA :7 ~cnhum. Por consegllinte 

essn cornmtss:to se ltmlta... . 
O Sn. Su.YJ>InA DA MoTTA:- A estudar. 
O Sn. JuxQIJEillA- ... n estlldos, para dar 

conta no pnrlamcnto po1· oecasião dn sun reu
niiío. l\lns, pn1·n isso temos o tempo das ses
sões, que durnm de ~ n 5 mczos cada anuo, c 
cm que uma commissiio desta casa pó de ir no thc
som·o examinai-o ; temos o rclaLOI'io, ns pel!as 
officiae>< c os pedidos de info1·m:,~ões quo ri'ão 
nos poden1 set· negados. Por conseguinte não 
exorbitemos, fiquemos nos limites da Consti
tuição c do regimento; nomeemos uma com
missão, mns pnrn funccionnt· durante o tempo 
dns nossas sessões ; niio vnmos mesmo cxpúr 
umn commissão dcstn casa n ser mal conside
rada em uma rcparlic;fio publicu. 

A commissiio d il•ige-se ao thosouro no inter
vnllo dns sessões, encontra alli factos dignos de 
censura; por exemplo, um pagamento mal feito: 
pergunto, n commi~siío cala-se, não tlrocura de 
algum modo rcmcdiur este mal ? nespeito muito ns inton~ões c os taleutos do 

honmt1o senn!lor po1· Goyaz, cujas opiniões 
qunsi sempre sigo nr1 ui, mas neste ponro niio 
JlOsso deixar de ul':tstnr-mo tlo honr:tdo senador. 

Acredito que S. Ex. teve ns melhores inten
ções, mas J'oi um pouco além daquillo que de
vPmos cstntuit·. 

Si n honrado scnmlor redur.ir a sua indicnr·ão 
a o tempo uns ;;es,;ões, d:u·-lho-Jwi o meu vôto, 
porq 110 então furemos uquillo cluc jú existe nu 
cmnurn dos ileputndos, c ni10 sn limos dn oriJita 
do nossas ntt1·ilmiçõcs. 

O Sn. SILVEl!tA DA 1\Io·n·A:- Xão, toma nota. 
O Sn . .TuNour.rnA:-1\Ins essa nota pódo ser 

tomndn constitucionnlmcnte no período legis
lativo, e por todos os outros meios que tomos de 
publicidnlle ; porque hoje nadn Iw occulto, a 
tmprcusn trntu de tuuo. 

Emquunto o p:n·Jnmcnto cstú funccionnndo, 
podemos nomeu1· com missões; mns .• fecltadns us 

O Sn. S1LVJWlA DA !\IOTT.\ :- i'ndo ó occulto. 
O Sn. JUNQUl4InA :-Porque havemos ngorn de 

nomear nmu cummissiío dcstu orilem, que nndn 
vni fnzer uo proveitoso du1·nntc o in torvnllo das 
cu muras? 
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Eu me recordo de ter ou,•ido dizer que, tendo 
outr'orn a camnrn dos dcputndos nomendo umn 
commisslio uo oxnme do· !besouro, delln fez pnrtc 
o illtlstrndo parlnmcntnr Angelo Muniz dn 
Silva I~errnz, de cuja prof!cicncin o scnndo tem 
noticia, provecto em mutel'in t.le llnnnçns. Pois 
bem, esse distincto purlnmentnr foi no thesouro 
c Ilndn fez, nchnndo-sc n'um ch::íos t.!e Jiv.ros e 
papeis, cm que se não pôde entender. Teria sido 
preciso pm·n que elle obtivesse algum oxito que 
fosse uuxilindo pelos emprcgmlos do !besouro, e 
que o ministro dn fnzendn se collocasse no seu 
Indo pnrn lhe dnr as necessnrins explicnoües. 

Receio que esta commissíio, que se propõe, 
venha reprcsent~r um papel qne niio seja airoso, 
nem digno desln casn. 

Portnnlo, Sr. presidente, npoznt• dn opiniflo 
do nobre presidente do conselho, eu neste 
ponto quero ~er rnnis renlistn do que o rei. E' 
preciso resistit· no roi para uwlhor servil-o; é 
preciso resistir no g-overno pnrn que niío consinta, 
por umn especie de condescendoncin, que pns· 
som medidas que niío scjnm convenientes ::í causn 
publica. 

O nobre senndor por Goyoz não enxergue cm 
minhns pnlavr11s o menor desejo de contrariar 
ns suns irlén;;, visto que, repito, sympa
thiso em geral com ns suos propositües . .Mns, 
neste ponto só poderei votar rcstrictamen to, 
como dcclnrd, nté pnra CJue se evitem contl ictos 
entre n commissiío c o ministro tla fazenda, si 
11 indicao1io f•k adoptada intcgrnlmonte. 

Tenho assim justificado o meu voto. 

O Sr. Vi,.eonde do Rio Branco: 
-Sr. presidenta, direi pouco pura motivar 
meu v o tu n respeilo un indicaçiío de que se trnto, 
e que julgo importnnte sob o ponto de vistn dos 
prmcipios de nossa organiznção constitucional. 

Si o nob1·e senodot· que me precedeu niio 
prOJ.lUllcsse emenda, ndm1ttindo a idéa do autor 
dn mdicnoão com Iimitaçiío de ·tempo, cu mo 
terin Jouvad.1 inteiramente uns suns rctlexücs, 
que me pnrccoram mttitojudiciosas.l\Iu~, o nobre 
senndor 11dmitto que b~jn umn commissiio com 
o fim indicado, umn commissiio permanente. 
Discordo de S. Ex. neste ponto. 

Nndn vedn ao senndo exigir informnçües Ci, 
mesmo em circumstnncins ospcciaos, deliberar· 
que umn commissão do seu seio proceda a este 
ou ÓCJuello exame em qualquer dos repartições 
:public11s do Estndo. Não é, porém, do certo da 
Indole do seno do tomar nesses negocias n dinn
teirn ::í cnmnro tempornrin. 

Com muitn rnziio o Icgislndor do :1831, quando 
orgnnizotl o thcsou,·o nncionnl, determinou <fUe 
cnbill :i cnmnra tempornrin, u qual tem iniciatiVa 
peln Constitui.,lio do Imperio cm certos casos, 11 
qunl tem competencin porn nccusar os ministros, 
a nome:wiio de uma commissiío de exame do the
souro, que é com elft.lito :mnu:•lmente eleitn. 
Por que motivo, púis, ha do o sonndo pretender 
ocornpnnhnr n outrn cnmnt•a ou tomnt··Ihe a dian· 
teirn no oxnme que n clln foi commettido ? 

Niío.pcrtenee, portanto. ao senado uma inter· 
vençiio tiío uctivn c tiio directa •.. 

O Sn. SrLVElllA DA 1\IouA :. -O juiz reune 
provas. 

O Sn. VrscorroE oo nw BnArrco : - .•. nn do-
cisiío dos negocies publicas. -

O Sn. Srr.VEIIlA rM.MOTTA:-Niio ropugnn com 
o juiz coJJigir provns. 

O Su. Vrsco:-;nE oo R1o BnANCO :-A com missão 
dn comnra tcrnporaria pódc cumprir esse d.::ver· 
c niío cstti inhibido o senndo do requisitar infor~ 
rnw;;ües; póde tnrnbem nomear uma c:ommissiio 
especial, segundo us circumstancins · lrt8s uma 
commissão rwt·m:mente, quando lla oÚtm dn en
mora, niío me pnreco adrnissivel. 

E, provavelmente, de facto, a commiss:io do 
senado daria o mesmo rcsultndo CJLlO n dn cn
mnrn-ni"•o fazer-se nada; porque um exnme pro· 
fundo uo Lbcsouro niio se Jeva·n cfi'cito de um 
dia pnra outro. -

O Sn. StLYEtnA nA l\IoTTA : -Oito mezes nüo 
sãu um diu para outro. 

O Sn. VrscoNor> DO Rro BnANCO :·-Sobre um 
ou outro f~cto de que Iwjn nlgumn noticiu,qual· 
q~er do_ nos póde requerer inJ'ormaçües, e oJJns 
nao seruo recusadas. 

Si cach• uma dns cnmaras cnviasse.umn com
missiío uo thesouro, nbalnr-se-ia o credito de 
que eJJo deve goznt·, perturb~ndo-sc nlém disso 
o serviço daqueJJa importante repnrti~iio pu· 
bJicn ; porque, desde que se instituísse· simul
taneamente um exame por pnrlo do sonndo o 
outro por parte dn cnmarn sobre todos os li· 
vros a!Ji existentes,neccssarinrnonte havcrin con· 
fusiío, e teriam os trnlmlhós do flcar paraly
sodos. 

O Sn. StLVEIIlA o,\ 1\Io-rT.\ :-Agora V. Ex. estit 
fnzendo byperboles. 

0 Sn. VISCONDE DO H10 BIIANCO :-Si- niio se 
trata de um oxnme nnuunl, como .quer 11 indi
cnt•lio; si o nobre senador tem em vista só mente 
umn ou outrn hypotlwsc, então o alvitre de umn 
commi8sfto ospecioJ, d11d11S taes circumstnncins, 
bnstarin. · 

O nobr<~ senador, porém, quer que o senndo 
nesta pnr·tc se co!Joque n pnr d11 cnmnra, procedn 
igunJmente como e!Jn deve pt·ocedcr •.• 

O Sn. StLVEIIIA DA JIIOT1'A :-E mnis. 
0 Sn. VISCONDE 00 llro BnANCO :-E niio hnve

rin mnis l1mn commissiio de exame do tbesouro, 
sim dua$. Isto me pnrece, niío só exorbitnnte, 
como contrario ü missiio que n Joi fundnmental 
do Imperio deu ao senado brnzileiro. 

Eu, pois, com muito peznr, reconhecendo as 
bons inton~'ües do nol.lre senudor, n.ão lho con
testnndo a conveniencia do oxnmes, e respei
tnndo :1s suns luzes, todnvin nüo posso concordnr 
!!O!U S. Ex., nem com a mesn do senado, qunndo 
Jtllgnm que tomos necessiund~ do mnis umn cmn
misslio permanente para tlscnlisnf'iio do the
souro, e que estu commissiio deve snliir do soio do 

O senndo,Jongc do ter inicintivn especinl,Jonge 
de ser o rnmo Iegisl11tivo n quem cnl.lo inteutur 
nccusoção contra os mioistros,é peJo contrnrio o 
juiz dos minisu·os. 

senado. • 
Dl!d1! n aceituciio do pl'incipio, si o senndo o 

admltttr, eu concordo com o nobre senador 
peln Buhia om que 11 commissiio niio pó de u·u-

·.--,, 
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balhar durnnto os intervallos das sessões legis
lativas, porque nossa missão não vai além do 
tempo dn sessão ordinaria, salvo qualquer pro
regação decretada pelo podAr competente; mas 
querer constitui!' uma cnmmissão do senado 
como um fiscal permanente, como uma suspeição· 
constante junto dos ministcrios ..•.. 

incluir uma disposiçiio que foi consignada em 
lei, c- só conferida :.i camara dos deputados. 

• Occupando-se deste assumpto, a mesa en
tendo que tal disposiçüo póde ser approvada por 
esta camara, porque lho compete o exame e 
censura dos actos da administração, e pnra que 
taes attribuíções sejam exercidas com IJCrfeito 
conhecimento de causa, níio lho podem ser ne
g-ados os esclarecimentos que exigir, comtanto 
que nüo cm!Jnracem n expcdiçüo regular dos ne
go!! i os· administrativos. 

O Sn. SILVEIRA DA l\fOTT.\:- Nem uma cousa 
nem outra. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO Bll.\NCO : - . ; .. dentro 
do tbcsouro, isto nem me parece regular, nem 
conveniente. 

0 Sn. SILVEillA DA l\IOTTA:- Exnminar nüo é 
fiscalisur. • 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BnANCO:-Uma tal 
providencia não traria !Jens, mas sómentc mnles. 

Eu, pois, voto contra a indicação em todas as 
suas partes. 

o Sn. SiLvEmA D.A MÓTTA :-Cada um cstít 
em seu papel: os senhores são ministros pas
sados, presentes c futuros; não podem querer 
exame de cousa nenhuma. 

O Sr. Correia : -Tenho ouvido atten
tamcntc as.observações feitas sobre a indícar~ão 
que apresentou na sessão pa~.sada o nobre se
nador peln província de Goyaz, e se acha cm 
di scuss1io. . -

.Devo lembrar que sobre estn indicação a mesa 
foi ouvida e deu parecer na scssiio de !9 de Se
tembro ultimo, oll'erccendo uma emenda sub
stitutiva, que tem de ser tambcm considerada. 

Julgo conveniente recordar as palavras do 
parecer (lê): 

• Depois de havr!r :tttcntamcntc considerado 
a ma teria da indica(:ão, acJ·cdíw a mesa fJUe pódc 
resul t:ll' de! la alguma utilidade, si os membros 
incumbidos d,, tarefa qU(l lhes ó cncnrrcgada a 
desempenharem com o nJosmo zelo que dictou 
ao seu autor a convenient:in cln mellidn. 

• Níio é c !la umu idt!a nova; a lei do 4 de Ou
tubro do 1831, que organizou o thesouro c thc
soururins provincíaes, já n incluiu no a1·t. t05, 
limitando porém á camara dos deputados o dever 
de nomear uma commíssão semelhante á que 
ora se propõe. 

• E. com ell'oite, a camara fa.z todos os anuos 
essa 1i omeação, du r1ual toda I' ia nenhum rcsül
tado se lw colhido, o que não provn contra a 
sua utilidade, e apenas mostra que na pratica se 
encontram difficuldndes que niio ttlm podido ser 
vencidas. 

• E' cnrretante evidente que o exame c mais 
acurada informaçiio dos negocias que correm 
pol:1 repnrti~'iio do fazenda pMe indicar o acon
solhm· medidas que tendam a simplificar c me
lhornr o C);JlCdicnto dos negocias com economia 
do Estndo, c sem prejuízo da rigorosa fiscali
saçiio dos dinheiros puJJiicos. 

• E reconhecida 11 necessidade ou convoniencia 
ue Ines medit.las, o senado pódo conve1·ter cm 
projPctos do lei as que forem de sua ct~mpolcncia 
wicinr, ou on·urecel-as como emendas a projectos 
da outru camnru qunuao· sujeitos á sua appro
vnçüo, tratando-se de mo teria connoxa. 

• Poderia entrar em duvida si o senado tom 
compc!Cncia para cm artigo do sou regimento 

• E assim camo ninguem contesta ao senado 
o direito de exigir ao governo por via de re
querimentos do seus membros todas as infor
mações que lhe siio nccessarias, assim tambcm 
não se file póde negar o direito do crear com
missões, que procedam a exumes dos quacs 
resultem mais amplas informacões. 

• Considerando, portanto, a mesa que a indi
cação é vantajosa, julga CJU(l olla deve entmr em 
discussão, c ser approvada com as modificações 
ou additamcntos q ne ao senado parecerem ne
ccssarios; c pela sua parte o!Terecc a seguinte, 
que se põdo considerar untes de redacção, do 
quo de matoriu, c procurará just,íflcal-a, si fõr 
contestada: 

• Emenda substitutivct 

Artigo addicion:tl :to regimento 
• Haverá mais uma commissão permanente 

com a denominação de-com missão do exame do 
thesouro. 

• Compete-lho : 
• :1. • Examinar a escripturaçiio, documentos 

de rcccitn e dcspczn do thesonro e condio;ões do 
sua organízaçiío actual. 

• 2.• Apresentar clur:tnte as sessões prepara
torins da sessão ordíuaria seguinte, um relntorío 
circnmstancíado dos seus tl'nbalhos e as medidas 
dependentes do poder legislativo, em seu con
ceito neccssnrias para mel110rar o serviço da
quclla repnrtiçiío, e gestüo dos dinheiros pu
l.Jiicos. 

• Eleita a commissiio, se dar;í conhecimento 
ao ministerío dos ncgocíos da fazenda, afim de 
que lhe sejam faciliL!tdos todos os meios de es~ 
clarecimentos á semelhança do que se pratica 
com as com missões da camara dos deputados, em 
virtude da lei de 4 de Outubro de !831, nrt. :105. 

• 'fal ó o parecer que a mesa s nbmettc á 
illustrada considcra~iio do senado. • 

A mesa reconhece neste parecer, niio só n 
con venioncia dn creação de uma commissiio do 
exame elo thesouro, como a competencia do se
nado para tomar esta medida. 

Na discussão tem sido contestada a propria 
utilidade da medida que so propõe, julgando os 
meus honrados amigos, senadores peJas provin
ci~s da llahía c do Mato Grosso, que, para se 
colher essa utilidade, é. sufficiente a faculdade 
que o senado tom de pedir esclarecimentos 
~obre todos os negocias que correm pelas repar
tições de fazenda. 

Eu creio que lia Yantagem cm llabilitar·o 
senado par11, quando entendei' que nssim con
vem ao seri'ÍI·o publico, proceder a exame nns 
contas c documentos do thcsouro. O que niio \ 
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se1 e si o reconhecimento destn vnntagern deve 
autorizar umn medida permnnente, ou sím
plesmnnto medidns adoptndns nos momentos em 
quo torem opportunas. · 

Propõe-se umn medida pe1·manen1e, e talvez 
fosse mais proveitoso ndoptar providencia que 
se empregue qunndo as circumstnncias o exijam. 

Não se tr11tn de torunr a dinnteira n eamnra 
dos Srs. deputndos; ni~to cu não poderia con
cordnr. O que so rrnta é de saber até onde deve 
lcvnr· o sen11do, por meio de disposiçiio do regi
mento, a sua intervcnçíio no exame dns contas 
do thcMuro. . 

Tenho algumas duvid:•s em aceitar n opinião 
da mesa quanto :í competencin do senado par11 
resolver por si s<l a modificnção do art. :lO:.> dn 
lei de 4 de Outubro do :1.83:l. 

Este nrtigo dispõe (li!): 

• A cnnwrn dos d.·putndos nn càrte c proviu· 
cin do JUo de Jan•~iro nomenrá todos os nnnos 
umn ou mnis com missões de seus mcmbms pnrn, 
n ·vista dos livros, linlws, f'ollws e mais docu
mentos orig-inaes de receita c dcspezn d" toclas 
as repartrções, informnrem sobre sua legalidade 
c tudo mnis quo convier. • 

A com missão foi cr•c:da por lei, e sómcnte na 
camnrn dos deputndos. J>ropõe-se umn modificn· 
çãu 11 csra· disposição ; e um11 lei só por outra 
pódo ser dcrogada. 

Nlio otrerecc o mesmo ombnrn~o 11 aceituçiío 
pelo Sllnado de umn providencia que n1io tenha 
o c:.rnctor que lhe q~.<erem dar o nobre senndor 
por Goy11z em sua indic:•çfio e n mesa cm seu 
parecer. . 

Como a questão está posta, pó:Ic ser apresen· 
tadn nos seguintes termos, que só tem nmn oo-
1 u~'ão: o art. :l05 dn lei de ~ de Outubro de 
:183:1 póde ser modilicndo por simples. delibero· 
niio do senado"! 
• Mns, r<wonhccendo, como cm principio reco· 
nheci, que não deixa dtl haver convonioncin 
om que o sena elo, qun ndo fOr opportuno o ns 
<:ircnm~tuncias exígir•cm, tome conhecimento 
das contus c mais documentos do thcsouro, cu 
opinnria parn que se moditlcnsso a rnedidn pro· 
J•osln no sentido de c~tabdocer·-se a mnrchn do 
~enudo, c1uando essas circumstnncills se derem. 

Dir-sc-lw . enlão que l:wsta que no rnomentu 
proprio o senndo delibere. Nuo c6ntesto, m11s 
parece-mo preferível r·egul11r, crn tal caso, por 
umn disposi~·ão preexistente, o caminho que 
deve. seguir o senado, a pedir :i agituçiio do mo
vimento nma medida que póde ser tida por 
npaixonadn. 

Julgul'i dever fnzcr estas observMõos c 
clwmtir n nttençfio do son:•do pnl'll ostÍl nova 
sol Ll~'iio, nfim de que, exnminnd:t a quos!ão por 
todos os lados, o senado possa profcr1r nestn 
matol'in, quo niio deixa do sct· unportnnte, o 
voto que ror mais conveniente ú causa publica. 

O Sr. S.iiD.vcil.•n dn :r.J:ot.tn:- Se
nhores, todas as rnzõcs milrtam para que eu 
deixe de tomar p:u·te neste dAbnte, não sú )lor· 
ter sido :rutor da. inclicaçiio e competir n impu
gnação nos orndorcs que ~c succodernm a mun, 
como, principnlmente, porque meu est..,do de 

V, I. 

saude não me permitte tomnr parte activa nüs 
debatee. 

Estn circumstancia pnrticulnr ao orador, que 
orn se dirige ao senado, nuo deve ser nlleg-nda 
sempre; nrns cu niio po~so rleix11r do allegnl·a, 
porgue estou sentindo o sacritlcio imtnonsii que
f:•ço na·sustentn~'lio da minhn idéa, por causa do 
mlio estado de minha snude. 

Já estn circnmstnnci:l privou-mo de compa
recer sabbndo :i ;;essão, fazendo-me retir:or p:rra 
minhn rcsidencin subm•bnna, o quo deu log-ar a 
que ninda_ hontem, ás 10 J·orns da mnnhii. eu 
ignorasse o falle~imento do nosso c~tim:rvel col
legn, o Sr. DufJUO ele Cuxias, a cujos f•moraes 

·CU viria, mesmo enfermo. pnra lança1· sobre seu 
tumulo ao menus· uma saudndo ... 

O Sn. VIscONDE DO RIO BnANCO :;-Muito bem I 
0 Sn. SILVEIRA DA l'tTOT'rA; -Era nfio,.só um 

dos vultos bis to ricos do nosso paiz, . rim dos 
vultos sem sombra, que me chnmnva ·ao; cum
fn inronto desse dev<'r, senão t:nnbem n amizade 
qne sempre tributei a essA e!evndo estarlista, 
í:mizado CJUO nem mesmo accidentaes divergen
ci:ts fizeram j:ímuis esquP.cer .•• 

Por isso. deve o senarlo :rbsolvercme dn.alle
gnçiio, que fiz, do m:ío estado de minhn .s:1ude. 

Senhores, ha indicações que·sfio progrnmmas 
politicos. Esta é uma dellas, e por isso estranhei 
que, aberta a discussão, os nobres senadores, 
que a impu;.:·navnm, pretonclessem abafai-a si
Joneiosnmente. Digo prerenclesseur, porqu'" ele
pois de miuhn provocaçfio foi que houve impu
gnução, c cu devo crêr que sem n provocMão 
Linlta a indit·ação de morrer pelo silencio. • 

Sr. prosidonte. vejo contrn ostn indicnçiio as 
dr1as oscolns politic:•s que disputnm o poder 
neste pniz: :o escola liberal e a escola ultra
conservodorn •.. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BIIANCO ; - Não 
npoinclo. 

O Sn. Su.YErnA D.~ 1\[oTTA :·-A escola liberal 
c n escola. do :trrüxo, n escola do silencio. Por 
isso cu disse que a indicução era um pro
~rnmma. 

Quando comecei il sustenta]- a, disse, desde 
lo.:-o, que csperal'll oucontrnr impug-nn~iio jus
tnmr•nto dos que ~fio, dos que fo1·nm c dos que 
qr1erem ser minlstl•os. Felizmente nos quo o são 
niio encontrei impugnaçíio, o felicito-me de ter 
achndo o apoio do nobre presidente do conselho 
pnrn umn medida que nenhum libc1·nl l"erda
doiro pódc rejeitar·. 
·Explico, cntr·etnnto, o antagonismo dos no

bres senadores que combatem n indicação: <JUO· 
rem evitar n publicidade dos actos do g-overno ; 
o o fJUOrcm com estes suiJterfugios com que se 
procura contrariar n indicaçiio, nppellando p:u•n 
n lei de~ do Outui.Jro, CJUO não póde emhnrnçar 
n .acçiio do senado como cnmara Iegislativ:t, e 
que no mesmo passo inventnm ou oxagera.n 
ns difllculdndes dn commissiio permanente, por
que sflrin preciso que elln fosso exigir os livros 
todos do thesour·o, como disse o nobre Visconde 
do Rio Br·:rnco, do modo que todos os empreA"a· 
dos do thesouro ficavam :rmarrndos I Oh I senho
res, que h~·per!Jolo I 

Pois, senhores, uma ccimmissiio desta natu
rezn, dirigindo-se 110 thosouro, pó de porventura 
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ter n mira do querer examinar todos os netos 
do thosouro? 

A commissiio, como cu comprchcntli, dirige-se 
com consentimento do ministro da fazenda, 
ve1·~i grQtia, ti directoria do tomada de contas 
e d1z : • Queremos examinar como foram to· 
ma das as contas de fornecimentos na im jJOrtnn
cin de 7~.000:0001$, dispcnditlos com n soicca do 
norte. • Bem sei que parlo dcsttos contas niio 
pórlc estar ainda no thcsouro ; c que não_podem 
todas os lar tomadas; mas dcllns h a· uma pm•tc 
que póde ser mmrninndn, JlOI'CJUe muitos dos 
soccorros mandados para diO'ercntos províncias 
do norte, foram rcmeltidos da corte, c essa parte 
pódc ser objecto de estudos para n commissiio. 
. Pcrzuntaroi : estão tomadas todas ns contas 
de fornecimentos rcmettidos para o nortc.nqui da 
côrte? Niio estão ; c, si cstiio, a commissüo pódc 
querer examinar, o que o senado nüo púdc fnzcr, 
si cllas foram tomudas devidamente ou niio. 
• Ora, verúi IJratict : consta que já dC]lOis dn 

demissão do 'rninislcrio foram dndns por tomadas 
contas de fornecimentos, remettidos para o 
norte. Cmio que o governo, depois de demittido, 
devia lirnital·-so no que se chama-expediente-. 
1\Ins será expediente do ministerio dar po1• to· 
madns contas nn importancin de· milhares de 
contos, quando d'nhi n oito dins o nobre presi
dente do conselho organizou outro ministerio? ! 
Pois, senhores, esse facto nfio merece algum:• 
indng:~çfio, c para isto sor:i preciso pôr cm 
alnrma toolo o thesouro, exigir todos os livros, 
como disse o Sr. Visconde do Bio Brnuco ? Niio, 
de certo ; basta que pura \'crificnr, n commissiio 
se dirija a umn das contadorias dn repnrtit!iío do 
tomnda do contns. • 

Isso é um exemplo npcnas CJUO eu trouxe, não 
faço nccusnçfio ; podia t1·nzcr outro; t•m·/)1 gratia: 
o senado sabe que o ministcrio passado, no in
tento de mnntcr ncstn pra~a o cnm!Jio forçudo 
nrtiOcinl, fez todos os esforÇos, de nccõrclo com 
o 13nnco do llrnzil p~rn manter osso cambio, cujn 
oscillnçüo crn prcjudicinl. Está na conscicncin do 
publico e nos documentos estatísticos da expor
tação que o governo entendeu que dovin f;~zer 
opcra{'õcs de compra do cnfú por conta do thc
souro, c que estas opernt'ões deram prejuízos 
enormes no mesmo thcsouro. Eu sei, senhores, 
que o facto dn comprn de café, nüo poden! ser 
contestndo, porém, pódo ser contestado o facto 
do prejuízo que teve o thcsouro, pela mnnoirn 
que o governo explicar este prejuízo que niio é 
Iega!isavel. 

governo fur grammntico, nüo I1a meio de fazer 
uma pergunta de modo que n resposta sirvn·. 
O ~uo póde servir é o cxnmo dos documentos. 

Entiío JlOrquo razão os nobres senadores, .que 
j::'o foram ministros mnis ele umn vez, c que têm 
it. expcricncia da insnfficicncia dns iâformações 
podidas por meio de requerimentos, h5o de 
conlestnr este meio de mais csc!urecimentos 
no pnr!nmcnto a respeito do dispendio dos di
nheiros pnblicos? . · 
· Querem que nos contentemos com o que 

pnblien o D•w·io 0/ficial ; mns o Dial'io 0/ficial 
publica só nqnillo CJU•! não se f[Uer snher, por
qnc o governo não publicn aqmllo que se quer 
~nbor. 

Sr. pl'Csidcnto, preciso rcsponucr a uma obscr-
vnçfio do honrnrlo, ~onnolor pela província de 
Mato Grosso n respeito dn compctcncin doso
nndo pnrn levnr o direito de oxomc n essa pro
fundidade: ~1czar do sncrificio, niio posso dcixnr 
de tomar em considernçiiç n observaçuo de pessoa 
t5o competente nQ mroterm. 

O nol)re senadO!' levou sua theorin ultrn-con
scrvadorn no ponto de contestar no senado o di· 
rcito do oxaminnr contas do thcsouro. 

Ü Sn. VISCONDE DO HIO J3nANCO :- Nüo COll· 
testei. 
. 0 Sn. SILVEIRA DA 1\IOTTA :- I)i~SC que n no· 
meaç5ó desta commi~são er:1 nté certo ponto 
contrnria :i missuo do sonndo. Isto é o que eu 
chamo contestnr a compctcncin do senado, por
CJne o honrado senador, bem sabemos, nuo diz 
turlo logo de uma vez ; niio contestou n compe
tencia, porque isso seria nm pouco dul'o, porém 
disso que n indicnç5o contrnrinva n missüo do 
senado. 

Em que, senhores? 
Pois n missão do senado não é exnminar o os

Indo dn administrnt•iio publicn,nssim como igunl· 
mente o é dn camarn dos deputados? Pois, por
que o senndo nuo póde accusnr ministros, não 
tem o direito de exnme? Si o senado é juiz, o 
jtliz nfio tem o cJireito de colh~r prov:ts parn 
jul:;:-nr, quando seJn opportuno o JUlgamento? 

O estudo do estado do thesouro, das irrcgulnri
dndes que porvcnturn a commiss5o alli ache, não 
torna suspeito o juiz, porc1ue este, quando colhe 
ns provas, quando indaga para conhecer o cul
pndo, nfio se torna por isso suspeito e incapaz do 
ser juiz. Onde, pois, esse antagonismo entre a 
missão do scnndo e o direito de cxaminnr contas 
do thesouro ? . 

Ora, pergunto etl, umn commissüo destn cn
mnrn, indo no thesouro, nfio poderá VOI'ificar si 
·acaso n verbn-Ditreren~'n de cambio-e a verba 
-Fornecimentos :is províncias do Norte-com
prohcnderam c absorveram os prejuízos rcsul
ll!ntcs dessn opornçiio illognl que o geverno fez, 
iól é que a fez? De certo. 

O Sn. ConnEJA:- O Sr. Pl'esidentc do conselho 

Sr. presidente, n5o nchei dccidid:lmcnto contra 
esta indicnçiio senfio senadores quo já fornm 
ministros, o mesmo o nobre senadO I' pelo Pnranú, 
que t~mbcm já foi mini-tro, e quo menos con
trariou n indicnçiio, entretanto fez-lhe nlgumas 
limit:oções. Estes racto3 deram-me a medida pnrn 
conhecer o perigo quo póde hnver cm pn~sar n 
indicnçiio. 

dirit, . 

O Sn. S1LYE1I1A nA MOTTA:-Niio sei. Entro
tanto, si acaso eu fizer um requerimento pe
dindo estns informações, o governo bn de res
ponder segundo a regra gr:ommntical, no mesmo 
caso cm que foi foitn n pergunta. Desde que o 

Sfio os ex-ministros, como disse á principio, 
que n1io querem que se examine o thcsouro. Eu 
ato! ia d1zcr, ministros passndos e futuros. Siío . 
os ministros passados o futuros que não querem 
r1ue se exnmino o thesouro. 

O Sn. JuNQUEmA:-Dous membros da mesa que 
fornm ministros dornm parecer n .favor. 
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0 Sn. SILVEIRA DA J'tiOTT.A.;-1\fos CU CSLOU me 
refer.indo nos que foliam contrn, e nlio nos que 
fallnm a favor. 

O Sn. JuNQUEJRA dá outro aparte. 
· 0 Sn. SILVEIRA DA 1\lOTTA :-E' que já CSt:Í 
lhes parecendo que o governo lhes vai cnhir cm 
casa, c por isso não r]ucrcm commissiio de ClWmQ .. 
do· thesouro: 

Senhores, pnra complctnr ns condições do sys
tcma representativo, é preciso completar ns dn 
publicidudo ; orn estas nfio se dlio, p~<rquo o 
Dicwio 0/ficiat não ·satisfaz a curiosidade publ icn. 

0 Sn. SILVEIRA LODO ; -Apoiado, ninguem 
o lê. 

O Sn. SILVEIRA DA 1\IOTTA: - Aind11 que leia, 
nlio acha cousa alguma, porque nesse jornal só 
se encontram ordens pora se mandar pagur :lü,S 
a fulano, 20_, a cic1·ano, e outras ridicularias 
destas ; mas as rrrandes opernções, as ordens 
para pagamentos ~e :200 c 300 contos, estas não 
se encontram no Diario 0/ficial. 

De moneira que a indit:ação o que tem em 
vista é completar o regímen de publicidade, é 
complet::u· estes meios de instruco;;iio do parla
mento, que j:i siio reconhecidos, como vubi 
gratia, os J'Oiutorios dos ministros, os bnlan(;os, 
os orçamentos as synopses, c, além disso, as 
informações em virtude de requerimentos. O 
que vem completar esta publicidade é o exame 
dos documentos, porque só perto dos documen
tos é que eu posso achar n prova daquillo CJUe 
o gov<:rno mandar dizer. 

Emflrn, Sr. presidente, eu fiz esta indicaçiio 
como uma munife~t~"iio mais do que cu sou cm 
politica, do qual é o'meu systcmn politico. 

1\lcu system3 é o d3 publicidade. Os senhores 
querem conservar esta monit3 sccrcta,estc s•~gro
do; pois conservem-no. Creio que o paiz não lucrn 
nada com isto. Só poderiio lucrar os ambiciosos 
do poder. E' mrlis uma indic~(.'ão que eu olferoci 
par3 dar Jog3r tis denominaoucs c comprehcnsucs 
da minha posição politica nesta casa. 

Já no anno pass:•do olftJrcci nqui uma indica
çiio puramente regimental, para que se alterasse 
a formula do nosso jurnm~;nto de senador, 
porque peln Constituição do Imperio é permittido 
ser senador áqucJJe que não é catllolico romano, 
entretnnto gue é exigida essa condição para .se 
ser deputado. A Constituiçiio do Imperio é mu1to 
expressa. Ainda nfio se uprcsontou MjUi um 
candiduto que não fosse catholico, que niio se 
promptificusse n p1•estur o juramento; mas pó do 
ilar-so o cuso de so apresentar um cn.ndidato, 
com poderes vorificad0s, o, que, chamado á 
mesa pnrn ajoelhar-se o prestar juramento, 
declare ;-c Eu niio sou cntbolico. • Entretanto 
essa indi caçlio foi asphixiada no anno possa do, 
em silencio, como eu creio que ostnvn pJ·opnrndn 
p3ra a de hoje. O senado nem n julgou objecto 
de delibern~>io. 

0 Sn. CANSANSÃO DE SI!11UIDÚ :-Deram pa· 
rccer. 

O Sn. SILYEIIlA nA 1\!oTTA:-Sobrc a minha 
moçiio pura alterar a formula do juramento dos 
senadores o senado pronunciou-se em silencio 
e rejeitou·n, r1uundo niio era m:tteria para .ser 

approv:ida ou rejeitada em silencio,, porque era 
mntorin muito contestnvcl e muito sustentavel. 
O senado porém procedeu dessa fórmn. 

Entr~tanto, senhores, isso que no anno pas
sado rejeitastes em silencio, haveis de nppro· 
val-o, porque na reforma constitucional que 
vai discutir-se, vem essa alteração, vem a nd· 
missiio dos acatholicos ; e eu espero vôr o senado 
votar por essa reforma, apezar do ter votado 
em silencio contra a moçiio CJUC eu fiz para que 
se reformasse a formula do juramento ilos 
senadores. . 

Por isso talvez d'atJUi ba rli3S os sonboros 
votem cm favor da minh3 indicaçiio. Talvez 
aind3 vcnlwm a votar que haJa publicidade 3té 
ao ponto de ir um3 commissão da senado p3ra 
veriflcar isto, aquillo ou ar] uiJJ' outro. 

Sr. pt·esii:lentc. tenbo feito meu dever; e cs· 
limo muito ter proporcionado mais esta occa· 
siiio pnra que os nobres senadores que impugnam 
a minha indicnçiio se manifestem, se exh1bam 
como sustentadores de princípios que não si'ío os 
do nosso regímen representativo; e o resultado 
serti que o paiz, olhando para as .rcpu:.nnncias 
que os seni!Ol'P.S tôm a tudo quanto é publicid:.de, 
s3ntcncie e diga: c Estes homens não servem 
para 3 vida liberal. • E depois. desta sentença, 
apezar de todos os oppôllos, eu niio sei o que 
surgirú. 

'!'cnho concluído. 

O Sr. Visconde do Rio Branco: 
-O calor com que o nobre seD:Jdor por Goynz 
aenba de replicar :is poucas reJlcxões que ou tive 
a honro de oJferecet· ao seu esclarecido juizo, 
obriga-me 3 tornur n este. debate, comqunnto, 
tnmbom esteja incommodado, como o nobre 
senador ollegou que estava. · 

E' muito Jouvovcl n paixi:io do que o nobre 
senador se deixa possuir, quando olle con
sidera a conveniencia de serem fiscalisados 
os netos do governo, sobretudo em materia de 
receita e dcspeza publica ; m::~s seja·mo per· 
mittido observar ao nobre sonndot· que essa 
pnixão não é exclusiva de S. Ex., e que, por
tanto, elle niio deve attribuir o p3recer contra· 
rio de seus collogns a motivos que não sejam 
t5o dignos como os que dirirrem o seu voto . 

· Niio h a receio da publicidade, receio muito 
menos presumível do parte daquclles que ha 
muito tempo dcixarnm de ser ministros e· foram 
succedidos po1' adversarias que se mostraram 
censores implacavois dos octos de seus antcces-
w~ . 

Tumbem niio creio que votem contr3 n indi· 
cnr.iio os que estejam nn linha de succossiio dos 
aciuaes ministros, só pelo desejo de acobertarem 
seus actos futuros. Si entrarmos nesse terreno 
de suppusições injustas, poder-se-hn dizer que 
o nobre senudot· por Goyaz, que nlio quer ser 
ministro, reserva-se o direito de constituir-se 
ministro sem pasta o terror do todos os ministros 
(riso), arvor3nuo-se em commissiio permanente 
do senado, que se ponha em hostilidade aberta 
com o governo. 

Que 3 camara temperaria o faça, comprehen· 
de-se; porque a sua commissiio, ou procederá 
com toda a prudencia no dcsempenbo do en
cargo que lhe dou r• lei do ~ de Outubro do 
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1831 c o regimento daquella cnsa, ou si con
stituir-se em hostilidndc,determinnr{t uma <lestas 
solur.ucs: I'Atirn•·-se o ministcrio, ou ser dissol
vida·:~ comnra. 1\lus, com a moioria 'lo senudo, 
que ó vitulit:io, si essa commissiío quizcr pôr-~e 
cm lutn com o governo e tirnr-lhe o ror•:n 
moral, pclo'examc que instituir no thcsouro; 
Si, em umn pnl:ovrn, niio proceder segundo OS 
diclllrnes da prudcncin, e l'ur levnda pot· espi
ritw p:ortidn do, JlOI' paixões do momento, quul 
Ser;\ O CO!'I'eCti\'0 '? 

Quundo so tem sustentado que o senndo não 
fnz pnlitioa, isto ,1, n:io tem u direito de f:~zor e 
dcsl'nze•· situações politi•·ns, hn de o senado 
tonwr a dianteira á camnrn lompornrin, chmn:or 
a si nm oncm·gu que os Jegisl;odores de 18;H, 
que não süo suspeitos, com111ettenun especinl e 
oxclusivnmentc :Ít(nelln cnmnra '? , 

Eis :tfllli o porqne divergimos do nobra ~c
nndor; e eu no mell (ll'imciro discurso fui 
menos rndical cont,·n a inúico•·ão úo que o nobre 
scnndoJ~ pelo Par:1nli, qne nas" suJ!'gel'iu o nrgu
mentu derivado cln lei do~ de Outubro de J83l, 
JHI qual n comm1gsiio dn onmnrn tem o seu run
dum"nto. Si ontuo foi Jll'cciso umn di,posi!;ão 
legnl, voto da pelas dnus cn101:tras c sn nccionncln 
peJn corOo, cotno agora, por urnn inclicot::in np .. 
provndn nnicnmentc pelo senat!o, se ir:í derogor 
aquellu I !!i? 

O Sn. Su.VEIDA D.\ l\IOT'I'A :-Niío hn dorogaçiio. 
0 Sn. VJSCON'DF! DO RIO !lnANCO: - 0 nobre SC· 

_ nado1·, hnl.Jil como é, quiz clwm:•r cm f:ovo1· dn 
sun in•licno·ão c•s sentim.,ntol' Ji!Jcrues; o disso
quem n?o "é por esta disposioão,uiio é só conser
vador, u ultrn-conservudor. 

O SR. Su:.vmn.\ o,\ 1\IoTTA:-E' vcnludo. 

0 Sn. VISCONDE DO Hro BnANC0:-1\In< eu direi 
:10 nollre ;:enndor qne uo scn argumento se plode 
oppor Lnmhom este- que quem votur com o 
nollre senndor não é súmcntc Ji!Jerol, ó rudic:ol 
c ultr;o-rndicul. 

O Sn. S!LVErnA DA !\IOTTA:-Isto é preciso de
finii': son radical tlu Constitnit•:io: niio fluci
ram fnzer-me pnssnr por soci:olist:t, saus-culottes, 
peseatlor do nguus lurvus. 

O Sn. V1~co;.;oE oo H10 llnANco :-Longe de 
mim tnl ponsnmento, conlw~•o c rc~peito as 
luzes o ns convio,ões elo noiJro senador; mus 
S. Ex. ueclnrou-so" nqni rutlioal. 

O Sn. SrLVEilU D.\MOTTA :-Foi V. Ex. quem 
me lwplisou. 

O Su. VIsCONDE uo Rto DnANCO :-V. Ex. di· 
zia muitas vezes que era rndical, mostrando-se 
dcseoult•nto cu111 n ordem <lo cousas quo tem 
rui:1ndo no !mperio pot· longos nonos, o mnui
fcstuntlo assim desejo ue rofonnns profundns. 

O Sn. StL\'ElllA D.~ Mo't"!'A:- Sou radical dou
u·inlll'io. 

O Su. VtscoNDI~ no Rro BnANCO: -O nobre 
seundor dissu-no, sempre que havia de ir Jun
c:ando as scluentes, que ctido ou tarde germiua
ria;u e tlnriam I'I'Llctos preciosos para a Ilrospe
ridnde da uossn putriu. 

O Sn. S!LVmnA L'A l\Io'I'TA: -Hão do germinar. 

O Sn. VrscilNDE Óo Rro Dn.\NCO:-Os legisla
dores do fS;J:l seriío ncnso suspeitos do ·nnti
liiJBI'I<Iismo '? Entretn11to o art. :lOü da lei de~ 
do Outub1·o, quo orgnnizou o tllesouro nncionnl, 
é daquelle tempo. O nobre senador niío pódo 
deixar du reconhecer que, sogundo D índole con· 
stitucion,lf do senado, niín deve ostn corpomção 
assumir a aLtitude que o nobre ~onndor lhe 
ncon~olha ou, .. ntes, flUO quer impôr-lhe por 
meio da sua indicn•;iio. 

A Jlsc.•Iisução mais di recta, mnis 11ctiva c 
emca~ c:umpete ü cnmnrn Ltlmporaria. O senado· 
tlscrdisn, pódc exip;ir inl'orn.ações, pôde megmo 
nou1cur com missões espcci:Jes; mas nwa com
missiio pcm1nnentc, que, de pur com a da ca
marn dos àcputndo:<, v{t examinnr o.~ documentos 
da receita o despezu public;o, pnroco rrovideucia 
oxorbitnnte du missão que c:.!Je pcln Constituidí.0 
do Im]JOI'io n esto !':~mo do poder legislativo.· 

O vnrd:o:Ieiro libol'alismo uiío consiste em con
tl'núizer sempre o govllrno, con~ideranclo-o 
como inimigo do !Jem publico. como ~uspeito. O 
VCI'<ludeiro Jil.Jernlismo con~istc em vcroJic:ot· si 
o go1•orno procede se;:nndu o i nteresstJ publico ... 

O Sn. SILYEmA DA 1\foTTA:- E' isso m•lsmo que 
ou quero. 

0 Sn. VISC:O:-<DE DO HIO BuANCO: - ... o CUill· 
p1·indo leolmcntc 11 Constituioão e as lei:;;. O 
verdadeiro Jibet·:llismo consiste cm ddxnr ao 
governo a Jiberdnde do acção e o f.,rça moral de 
que eurecc, sendo as duns c:urwras, cndn umn 
coufonne a suu mil'siio, llscnes d:~ com·unicncin 
o legolidncle dus actos do pode•· executivo. 
• 1\I:os, querer constituir um ministcrio rcspon-
suvel c outro irrcsponsavel... · 

· 0 Sn. SILVEm,\ DA 1\IOTTA: -Isso Ó poc~ia. 

0 Sn. VISCONDE DO l\10 BnANCO : - ... querer 
crcnr graves emharucos ao ~overno, apresen .. 
tnndo-o como suspeito, e pertnrl:wndo po:· osso 
modu os tnobu!hos de umu importante rop:ll·ticiio 
pu!Jiica, que jú cstú sujeita :'t nsculisn"iio <ln éa
marn temporaria, não ó resolução pi·oprin do 
sonuuo. 

Portanto, som me oppôr a· todos os meios le
gítimos 11uu conduznm :i pttblicidndo, n:io posso 
conconlnr com u itlf!a do nobJ•e seundor; tnnto 
mnis porque niio se limit:l n pcdit• que nos casos 
occurrentes so noml'ic mno commissiio ospeciul, 
mns qner commissiío permnnentc, com mnis 
attribuições do que as flUO tem 11 d:1 cnmura tQm
pornl'in pelo art. :105 du lei de ~ uc Ontubro de 
:183:1. •• 

O Su. Sn.vn:rnA oA 1\Iu'f'I'A :-E' n mos ma cousa, 
só com :o úiJl'tJrcnço tlo funccionnr no-intorvnllo 
dus cnmarus, pot'tiUC de outra mnnoiru sor:í im
pos~ivol ú commissl'io de~ClllJlenhur ns snns obri
gações. 
- O Sn. Vm;oNDB DO I\ r o llnANcO :- ... niio 
posso JlO}' modo :dgum nnuuir ri semelhuuto 
lllllOVIIQIIO, 

gm todo cuso, o nnbt•c sonndor deve concordar 
com migo neste JlOnto: fJu••, ~i S. li:x. tom, Cl•mo 
li certo, motivos muito lollvuveis pm•n sustcutnt• 
u suu indicllf'ão, tnu1bem os lflle divergem do 
seuput•ocer riuo siio impellillos por sentimentos 

• 

·,. 
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monos nobres do que nquolles que devem ser n I Desejo snber a op!nião do governo n respeitq 
norma constante de um srnn dor do llrozil. do dous pontos : SI o ~ove1·no entende que c 

Findo. o deb:He votou-se, snlvn o emendo d:1 mais conveniente adopwr·mos o alyitre Jembra
_commissiío, e foi rejeitada n indicaçiio, ficando du pelo hr;mrado senadnr por Goynz de, ell? y:ez 
prejnrlicoda o emenda. · de nutorrzarmos a Jllmn .. cumara mu•orr:rp:ll 

.Nesta occosiiio, o Sr. 2.• Secrotnrio leu um of- da côrte parn por si desqurtnr-sc deste debito, 
llcio do ministerio do impcrio, datado de hoje, nutorizarrnos anles o governo para o fazer,. ou 
parlicipnndo rp1o Sua M·•gostnde o Impm·ndor si pelo contrnrio o governo tem tOda çonli.nnça 
receberá amanhã :í :1 hora da tnrdc, no pnço da nn com ara e entendo q uo o poder legJslatJVO a 
cidade, a deputv~'ão que tem de npresentnr no "póde investir .•. 
mesmo Augusto Senhor n resposta á falia do O Sn. SJLVEinA DA l'rioTTA: -Não póde tet• . 

. thrqno, com que foi nbertu a sessão extraordi- 0 Sn LEITÃO DA CurmA :-•.. dn raculrlnde do 
nnr:.a da assoiu!Jlea. ge~11!. .receber' o pagnr ~.OOO:OOO!S, ou 2.800:0006 como 

F1cou o _senado mtc1rndo. queria n cornrnissiio de orçamento. Nnquelle caso 
Tendo o Sr. 2 • Sccr·etario communicndo que estllrei ta miJem disposto a louvar-me nas palo

os Srs .. IliiJoiro dn Luz c llnrilo de .Maroim se vras do govc1·no, c adoptar sua opinião. Por
achavam incommodados, o St· Pr·esidnnt" sor·- tanto, Sr. presidente, peco ao senudo que ap
teou os Sr·s. Visconde de Bom Retiro e Mendes prove um retlucrimento de adiar,lento que vou 
do Almeida, para substituil-os nu deputação rnandnr á mesa, afim de o govr:rno ser ouvido 
encnrrcg~da de nprcsent:oJ' n Sua Mngcst;odc o sobro o primeiro ponto, isto ó, su!Jre o dc!JHo 
Imperador a resposta ü falia do throno. actual liquidado provoninnte de cal<;amentos, 

afim du poderrr:os dar um voto pela autoriza,ão 

El\IPRESTIMO A ILL)I.\, CA~IAilA ~!UNJCJPAL 

ContillUOU n 2 .• iliscussão da proposi~ão n. :lõ,7 
de :1~;79, nutorizrondo a eamnra municipnl <]a c1kte 
n contrnhir um emprestimo atú a íiUanlia de 
~.000:000;$000. 

O §li•. Lea:.üo da Cunha:-S1·. pre
sidente, na sessilo do o uno passado, veiu remot
tidn a esta cnmnru peln dos Srs. deputados nmn 
PI'opo<i~:.io autoriz:.ndo a il!ustJ•issima cnmnra 
municipal da côrte a contrnhir nm emprestimo 
at6 ~.OOO:OOOp para pugnrncuto de dividns de 
cal•;:~mcnto. ~~~tn proposição, submottida no 
exame da commissioo de orç:1mcnto, da qual fiz 
parto, foi sui.Jstituida po1· um projecto reduzindo 
a qunutia do cmprestimo n 2.!:100:00015, c o juro, 
quo era de G, n 5 •;.,, Al~m disto, houve um voto 
cm s•ipar>ldO do hourndo sanado!' pela provin
cin de Goy:1z, cont1·u n proposi()ãO du c:unar·a c 
contrn o substitutivo, nutori:mnrlo o governo a 
mnndnr liquidar o pagar 11 divida da carnnra 
municipr.l. · . 

São ptossados, como o senado sa!Je, muitos 
mrzcs, rjuasi um :umo, depois do pnre1:e1' da 
commiss:'oo du OJ'Çnrnento, o consta que nesse 
intoJ·vollo a c:ml:11'a municipal tom Jltlg'O porte 
dessn divid!l. 

Além di~so, todo.> nós lumos umn portaria do 
C)C·rninistro d<l iJupeJ•io :i lllma. cnnuor·n muni
cipul da côrte J'uzondo-llio nccusnçues gravís
simas n respeito de suas contas, port11rin quo, 
creio, niio teve outro oO'!!ito alüm dll simples 
advortomcia com CJUe e ex-ministro de irnporio 
a concJuitL Nestes tora'!Os eu. como'membro dn 
cownlis~iio do on•mnento (l'ullo por mim só 
ngot·n), hesito em dar o voto pelo qual me com
prornetti no substitutivo que aprcsentrunos. 

Desejo parn esclurocimeuto do voto rtue hei dil 
dar, que sCttt obrig-ndo 11 11:11', sr,bru estll negocio 
ouvir· o governo para fJLlC informe, não só sub1·o 
o llctunl dohito liquidado da camurn proveniente 
do calçumoutos, c<~mo tnmi.Jcm 11 rospHito da fn
culd:ode tlUO lhe vumos dar pam cllu, por si, 
fazot· este pu~:ramento. 

IJU(l fôr precisa pn1·n pagamento desse debito, e na 
discussilo, si alguns dos hronrtodos mini.,u·ns que 
.estão presentes niio ornittir upiniiio, hei de 
ter o prazer do n provocar opportunamonto, 
porque des11jo sabor si o governo cnllmde que 
devemos cornmettcJ' ü lllmn. cnm:ora muni· 
cipal dtJ ctorte, ou a si, a tarefa de liquidar e 
pagar o avultado debito dessa cumára depois do 
quo lenoos nn portaria n que jit alludi do Sr. 
conselhcir.o Sodró (jLlnndo ministro do imperio, 
porwr·ia, que, r••petirei, niio vi r·efutuda satis
fnctori:omento pelo S!". p1·esirlento dn camara na 
exposiçiio que fez n seus J.ignos collegas: ·não . 
tendo tido oce.asiiio do om processo d.u rospon- · 
snbilidndc, justilicnr-so regularmente. 

U~I Sn. SENADOJ::-Porque foi perdoado. 
O Sn. LE!T.i:c DA CuNrr.~ ::...o ministro não es

tavn auto!'izudo n [lO!'tlonr. 
O MEs~ro Sn. sr.:NADon':-Tnlvez porque era o 

tempo du qunrcsma ... 
0 811. LEITÃO D.~ CUNHA: -Sr. pre>idPnte, j:í 

umn voz ~u disse que conli11Va bnstnnte no cri· 
teJ•io o nos sentimentos ,do-justiça e rectidão do 
honrado presidente do conselho o dos seus dignos 
collogus, para ver por elles suppridn uqm:ll:i Jncu
nn,íiUesuu o primeiro a d<'ploJ'nrL!Ue tlOUI"esse da 
porte do ministorio transacto para com a c amara 
municipal da côrte; porrtuu, repito, depois dn
quellus grnves occusaçüo~,.. a conclus:.ío devia ser 
n rcspoH~abilidndo dnquelln corporn~·ão. 

O Sn. SrLVEIIlA D.'- 1\-IoTT.\ : -E e lia mesma 
do via querer isto. 

O Sn. LEITÃO llA CuNHA: -E clln nHJ);lllll devia. 
querer isto, é verdade, para poder se justillcnr, 
COJUO 'lunl(juer funccional'io publico del'o justi
Jle:u·-se cm casos taes, 'tue ú po1· meio do um 
processo e sentllnCn ele aiJsolviçiio. 

O Sn. Su,VEIII.~ DA l\IoTT,\:- Como propoz um 
dos veroudores. 

O Sn~ LE!T,i:o D.\ CuN!r.\ :- l\!ns J'nzor-so uma 
accusroçiio tlMJUO!Iu;:, Sr. presidenta, e ficar o 
negocio, como llcou, sem uma solu"iio lt~t~:tl, foi 
da1' nzo a que o espírito do sonad'o como o do 
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todo paiz se mantenha em uma suspeita, que, 
sejamos francos, não é :li rosa ii camar:1 municipal 
da côrte. E',pois, imprescindível que o governo 
actual nos proporcione meios de sahir desse em
baraço toni"ando uma deliberação qualquer que 
suppra n lacuna de seu antecessor. 

Pnra este nm, SI'. presidente, hei de, repito, 
proporcionar ao ministerio occnsião de manifes
tar-se, porque, si o ministorio nos· disser que é 
preferível que o COI'PO legislativo o autorize 
para liquidar essa conta, virtualmente tem ma
nifestado sua opinião contra ncamara municipal 
c assim corrcrü o negocio soll :1 rosponsabilidndo 
do govcr·no. Em totlo caso, Sr. presidente, é 
imprescindivcl que nós saibamos o CJUO é que de-

· vemos autorizar, parecendo· me c01·to que nem 
os ~.000:000,5, nem os 2.800:000,5, que a com
miss~o de or<·arnen to querin dar, podemos hoje 
conceder coin segtu·:mt·a, porrll1e, não só pelns 
int'ormaçõcs officiaes, co'mo mesmo das palm'r:os 
que o nobre presidente do conselho e •pendeu 
na discussão anterior, ficamos sabendo que n ea
mara municipal jü tem pago parte da sua divida. 

O Sn. SILVE!llADA 1\IOTT.A. :-J;, tem p:1go muito. 
0 Sn. LEITÃO DA CUNHA :-Conseguintemente, 

temos extrema necessidade da info1·mação pe
dida no requerimento que vou mandar :i mesn. 

Foi lido, apoiado e posto cm discussão o se
seguinte 

Requel'imento 

• Requeiro o adiamento desta discussiio até 
que o governo informe qual é nct ualmentc o 
debito liq •lidado dn illustl'issimn c amara muni
cipal da côrte, pl'ovenientê de cnl~nmcntos destn 
cidade, pedindo·se para aquclle n'm informações 
pelo ministerio do impcrio. 

Pnço do senuclo, 10 do Maio tlo 1880. - Lcit,io 
da Cunha. • 

Posto a votos, 11cou prejudicado por falta de 
numero pnra votar-se, e conlinuou a discusslio 
da proposit.:5o. 

Não havenllo mais quem pedisslJ a vllavrn, 
ncm·nL1mcro para votar-se, lico11 encenada a 
discussão. . • 

l'llETE:I'ÇÃO DE llORRIS N. KOI!N 

Entrou om 2.• o ultima discussão o p:trecor 
da commissiio do emprezns privilegiallas sobro 
a prcten~'iio P,e Monis N. Kahn. 

O Sr. Callli!IU.DI!iUO de Sinianbí'a : -
Sr. p1·esidcnto, segundo lembrança que tenho, 
o JlUI'eceJ• que se :teha om discussão ver'Sa sobre 
u JU'eten<;ão do um individuo, que deseja addi
cionar um servi,,o nos j:í existentes na cstrulla 
do feno D. Podro H. Esse individuo pretende 
oblcr privilegio para contratar com o director 
da estrnda de ferro o serviço de rmcommeudas, 
dirigidas do dil·ersos pontos do interior ser
villos pela cstt•adn de fon·o, lov:mllo-as no domi
cilio do cada destinntario. 

A nlleguçfto principal do pretendente consiste 
!Jlll que é uma innovução do servi~o o que quer 
ma 11g 11rn r. 

Devo declarar no senado que a este respeito 
r1iio é e= ta a ·allegação. A estrada de forro 
D • .Pedro li j:i! no anno .de 1869, havia inaugu
rado este serv1ço, fazendo um contrato com o. 
cidadiío Bento .José Martins; posteriormente a 
esse contrato, que deixou de ter cxocuçüo. ainda 
ensaiou o mesmo systcmu com outro individuo, 
e afin?-1 desempenha-o actualmente por sua 
.propr•a conta. 

Sendo urna innova<;ão que po1· meio de pri
vilegio se quer introduzir na administração dn 
cstmda de ferro D. Pedro II, cu entendia 
que o senado procederia com toda a pru
dencia, si, antes du votar o parece•·, ouvisse o 
nobre ministro da agricu!Lura nct)rca da ma
teria; e por isso ouso apresentar um requeri
meu to. 

l~oi lido, apoindo c posto em discussão o 
seguinte 

Requerimento 

" Proponho que seja ouvida a opinifío do go
verno sobJ•c a ma leria em discussiio, por inter
medio do ministerio dn ngJ•icultul'a, sendo-lhe 
p:tra esse llm remetticlos os reSJlectivos papeis. 

S. R.- Paço elo senado cm :lO de Maio de 
1880.-Sinitnbtí. • 

O Sr. Diogo Velho:- Parece-mo 
que o requerimento do iJOnrado senador estü 
prevenido, porque as conclusões do parecer s5o 
us seguiu tes: · 

1. • Que seja enviada ao ministerio dn agricul
tura cópia do presente parecer; 

2.• Que se archivem os documentos, etc ...• 
Approvado o parecer, o senado não resolve 

cousa t~lguma; devolvo o negocio ao ministerio 
da agricultura, que procedcrü como entender 
con vcniente. 

Si, pois, o honrado senador, nutor do requeri· 
menta, não tem cm vista outro lim senão. sujei· 
tnr este negocio ao conhecimento e decisiio do 
ministerio da agricultura, esse fim será obtido, 
approvando-se as conclusões do parecer da com
missão. 

Foi para ésta explicnção r1ue·pedi n palavra. 

O Sr. Cansanlíiuo de Sinlmbú: 
- Sr·. presillente, eu concordaria com o autor 
do parecer em discussão, si o senadf.l votasse 
sómente peJas suas concJusues; ruas o parecer 
funda-se cm factos que podem ser contestados 

·com os documentos '/ue existem a respeito, no 
miuisterio da agricu tura. 

O parecer, como ost:'l redigido, condemna o 
procedimento do director da estrada de rerro 
D. Pedro II,·e foi para evitur quu a esse illus
trudo funccionurio soju irrognda uma injusta 
censura, que pedi a paluvra, desejando que, 
untes de ~cr votado o parecer, o senado soja in
formado de toLlos os factos, fornecondo·ihe o 
go1·erno os documentos que tem ao sou :Jicancc. 
o senado, porém, doliberm·i• como entender. 
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O Sn,. Dr oco VELHO :-A leitura do parecer 
cscfarcce muito bem a qucsliío ; é fundado cm 
documentos oillciMs transcriptos integralmente. 

ultimamente havida entre o governo imperial 
e o_Sr. Emmnn1;1el Liais, director do .observa
tarJO astronom1co.- A quem fez n requisição. 

· Findo o debate, ncou encerrada a uiscussiTo. 
Esgotada a mn•.cria da ordem do dia, o Sr.. 

Presidente·deu a seguinte para :1.:1. : 
· Votaçiio da proposiçiTo cuja discussão flcou 
encerrada. 

Votat;iio do rOCJUCrimento sobre o parecer rc
lnti\•o:í prctcnçiio de 1\Iorris N. Kahn, c, si niio 
fõr approvndo, a continunçiio da discussão do 
parecer. 

Continuação da discussuo adiada da proposiçiio 
. da cá mar:~ das dcputodos, n. iü2, de H!79, deter
minando que os oxanics ele .prepnratorios feitos 
no lycen da B11hia sejam occitos para n matricula 
nos cursos su11eriorcs do Imperio. 

3.• dita du proposiçiio dn mesma camnra, n.18G, 
do mesmo anno, approvando o contra lo cclebrn
do pelo governo para a navegnçuo a vapor. do 
rio Amazonas c outros. 

Levantou-se a scssiio :is 2 bor:as o um quarto 
dn tarde. 

6.n SESSÃO 

En'1 :1:1 <.1.0 :\ltu:i.o <1.o ~sso 

PTIESIDENCIA DO SU.·VISCONDE DE JAGUA!IY 

SUMMARIO.-ExrcorRNTE.-A~IlllS'UOS mnnic:ipncs. Discur:~o 
o rnquorimonto do Sr. CorréJn. Approvar.iio tio roquori· 
rnouto.-Ono&M' DO nu.-Emprcstimo ü. ntrna. cnmnrn mu
nicipal. Votar.ão.- Proloncão do l\forrhl N. J\olln. Dis· 
cur:;o do Sr. "Atrunso ColMo. Discurso o roquorimonto do 
Sr. Diogo Velho. Discurso o ornonda. do Sr. Visconllo do 
Rio Drunco. 

A's H· horas da rnnnhii fez-se n chamada e 
acharam-se presentes 28 Srs. senadore5, n saber: 
Visconde de .Ta~unry, Cruz Machado, Bnrão de 
1\lamanguapc, COJ·rein, Junqueira, José Bonira~ 
cio, Visc:ondo de Abaeté, B:~rros Barreto, Bariio 
de Cotegipe, Diniz, Barlio da Laguna, ChichoJ·ro, 
Leiío Vclloso, Visconde de 1\IuritiiJa, Vioirn da 
Silva, Diogo Velho, Conde de Bnependy, Barão 
de Pirapama, Vi:;conde de . Bom Hetiro, Luiz 
Corlos, Lcitiío da Cunha, Mondes do Almeida, 
Christinno Ottoni, Saraiva, Dan tas, Alfonso Celso, 
Fernandes dn Cunha o Fausto de Aguiar. 

Deixaram de comparecer, com causa partici
pada, os Srs. Bnriio de 1\faroim, Octaviano, Sil
veira Lobo, Antão, Ribeiro da Luz, Godoy, Vis
conde de Nielheroy e Dias do Curvnlbo. 

Deixar:am de compnrccer, som causa )lartici
pada, os Srs. Bnriio de Souza Queil·oz, Pu os de 
Mendonç:t e Joiio Alf'redo·. · 

O Sn. 2. • SllCnE:TARJO, serYindo de :1."• deu 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Oillcios: 
Do ministorio do imporia, de õ, do corrente 

mez, remeltendo em resposta no do senndo, de 
28 do Abril ultimo, cópia dn correspoudencia 

Do ministcrio da agricuHurn, commcrcio e 
obras publicas, de :1.0 do corrente, rcmeuendo o 
oiTlcio do prcsHlento da província do Par:í, em 
que presta informa~'iio sobre n companhia-The 
Amason Stcnm Navigntion.-Ficou sobre a mesll 
para ser tomada em consideração a proposiçiío 
a que se referq. 
/ O mesmo Sr. Sec1·etario participou que o 
Sr. õ,.o Secretarie comrnunic1ira que ·niío podia 
comparecer por ossos dias por achar-se incom-
modado.-In Loirado. · 

Aclwndo-sc nn snla immccliatn o Sr. conse· 
lheiro Lnfnyetto Rodrigues Pereira, senador ul
timnmcnfe eleito pela província de !\finas Ge
raos, o Sr. Pre:;idento con viciou os Srs. Visconde 
do Bom Retiro, Correia o .Junqueira para rcce
bel·o, c sendo o llJCsmo senhor introduzido no 
~nllio com as f'ormalidades do cstylo, prestou 
JUrnmcnlo c tomou assento. 

Tendo comparecido mnis os S1·s. Jagunribe e 
Teixeira JLtnior, o Sr. Presidente abriu n sossão. 

Leu-se a acta da sessiio antecedente, e, niio 
havendo quflm sobre elln fizesse observa~ões, 
deu-se por :~pprovnd:~. • 

Compareceram depois. de aberta a sessiio ·os 
Srs. Sinimbú, ~unes Gonçalves, Visconde do 
Ui o Hr:anco, Pnranagnit, Uchua Cavalcnnti, Cunha 
e Figueiredo c Siivciru da 1\Iotta. 

Leu-se o autograp!JO da resposta á falln do 
tbrono com que foi nbertn a scssiío cxtrnordi
naria. da :~ssembléa geral. 

AIJOUGUES l\JUNICIPAES 

O Sr. Co••refn:-No Jornal do Commer
cio de 6 do corrente lê·sc o seguinte: 

• TCI'1no de contrato que assigna o major João 
· Vicente de Brito Galvifo parti o estabelecimento 

c .manutenpiio de a_cou{IUPS denominados muni· 
. ctpnes • 

• Ao :1. • di:t do mez de Abril do :1879, na se
crctnrin dn IIJmn. camara municipal desta muito 
leal e heroica cidade de S. Sebastiüo do Rio de 
Janeiro, comp:1receu o m:~jor Joiio Vicente de 
Brito Galviio e declarou que, cm virtude da 
rcsoluçiío tomada nn sesslio de 29 do mez pro
ximo flndo, que julg-ou sem affeito outra delibe
r:~eiio tomada em 5 de Dezembro do anno pas
sado, vinh11 ronoYnr com a IJlma. camar11 seu 
contrato bilateral para nberturn c manutenção 
d~ apo1tgues n~unicipaes, com as clausulas que 
vuo exnradns em seguida, cujo contrato terit 
exe_cução depois de. npp1·ovado pelo governo im
perml, n c1uem sera pre~ento. 

I 
• O contratante Galvil.o obriga-se a abrir a 

expensas suas nas freguczias: do Sacramento, 
Santa Ui ta, Cnndelnria, S. José, Gloria, Snnt'Anna, 
Santo Antonio, Engenho Velho, S. Christovão e 
Lagôa, os açougues em condições hygienicas 
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que julgar neces~arios para ncll.cs .vender no 
publico metade da carne que dwrzamente sn 
con.~omc 11cssas (re,que:::üts, devendo 11 cnrne 
ser gorcln, onxutu e enxutonn e com nbsolutn 
exclusiío da cnrne baseira ou cxcessivumcnte 
tnagra .. 

II 

c Nesses açougues, que so denominnriio llftt
nicip,rs, scrít n cn rne . expo~tn tí vcn da cm trcs 
IlendurttCS di~tinctos que correspondam ti rcs
}lec:tiva qunlirlarlc do gcncro e pre~o rolntivo, 
que estarn indicado nos mesmos pendurucs. 

III 
c O contratante oiJriga-sc a não vender n cnr

ne por mais de õ,80 rs. no ldlo, de i.• qunli
dnd.,, iGO rs. n de 2. • e MO rs. a de 3. • 
quuliéludc. 

lV 

· • 'fodn a cnrne que snhir llo mntndouro pu
J,Jico com destino a11s açougues municipncs ~er:í 
acompnnlwdn de tnntns guias quantos rorem os 
nt~ougucs, c cs!-"ns guius nssignt1dns pelo ~idtni
nistr:.dor· do matadouro. 

• u contt·at:mte fará publicar diariamente, 
]leio menos ctn uma das l'olltns de maior circu
lação, o preço por qLUl sorú vendida n enrnc, de 
conformidaue com a :J.• condi<;:ãu precedente. 

v 
Os nr.ougues municipaos serão estabelecidos 

nns dive"rsns l'r<'g·uezias mencionados nn :1. • 
condi~5o, segundo o mnior ou menor consumo 
ii<' camc que corresponder a cnda uma deiJag, 
nfto devendo, 11or•1m, o uum .. ro desses ncoug-ucs 
ser in reriot• n :w, dog quncs W pelo menos cs
tarilo alJcrtos dentro do pr:~z,. do GO dins conra
•lo~ dn approvac•ão dt!Onitiva do contrato, e os 
:lO J"ostarHes no rirmw de !lO (lias. 

VI 

• O contt·ntndor obriga-se n comprar gado 
cm pt1, onde o como lhe convier, e crwtal-o no 
matadouro parn abastecer os ll\'ougucs munici
paes. 

VII 

c O cúntratndot· obriga-se :t receber dos crin· 
dores ou de seus dir·cctos preposto~, dos in
vcrnistns c dos boialloiros o seu gado pnrn abutcr 
c vender nos açougues tnunicipacs, por eontn c 
risco de r1ucm pertc•nccr, cobrando por este tt·a
bnlho n commissiio do ll.O rs. cm kilo, e doscon
tnndo· do que npurut· n importnncin elos impostos 
g-ct·ncs c municipnes: c bem assim a despeza do 
m:.tndouro e transporte dns cal'l1es. 

VIII 

• Obrigu.so mais, cmborn tenha gndo sem o 
ul•a~er, n contcmplut· dinriamente na sua mn
tnnça pelo menos mctndc dos gados fJUC lhe 
forem apresentados. 

IX 

• As carnes das rezes que forem nllntidns por 
eonta do terceiros 8er5o vendicla8 nos açougues 
municipneg indicados pclo3 donc.s dos mesmas 
rezes o pelos. preço~ que taxarem, em tudo de 
nc•~ôrclo com o contratador, correndo por conta 
dellcs os _encalhes que houver. 

X 

• Os couros e fatos das mesmas rezes fienr·ão 
pertencendo no eontratndor pelos prcr,;os corren
tes do mercado. 

XI 

c Os intercssndo8 poelcm livremente fiscnlisar 
a vcnila dns carnes do sua pt"O)lricdade expostas 
nos a~ongucs b•·m como modillcor no CIJl"l'l!r 
do rli:t; si lhe; convier, os preços que onteriOL"· 
mente tinhnm tnxnuo nn guia dos nr;ungncs, 
~emprc de aceôrdo eom o coutr:ttnc1or c sem de· 
tritucnto pnt"tl n empreza.. 

XII 
• O contrntaelor entregar{, diariamente nos 

donos elas cttrnes veudidns nos tt~ougues mu
nicipnes o Jiquit.lo do que sobre ellns npnror. 

XIIT 

c I'ot· cnd~ infrnc~r.o das obrigações mencio
nadas no lll"esente c•;ntrntu pagará o contratador 
umn 111Uitn doiOO~ a200:$, iutposttl pelo vereador 
commis~ario com re. urso pnru a Illm,. camnrn 
municipal e desta para o rninisterio do Itll[)~>rio. 

XIV 
' No cnso de que o contratador não ponha em 

cxecu~iin o presente contrnto no prazo neiie de
terminado, lica su,icito á multn·de 300r5 diurios 
até que lhe dê devida cxe•:neão. snlvo o caso de 
força maior lcgaiJilente vcrilicado. 

XV. 

• Para garantir o pagamento dessas multns, o 
contt·at~dor nprcscntnrit no8 corres municipuos 
d••z apoliccs cln dtvida pn!Jiicn do 1:000r$ cada 
umn, ou lO:OOO,S cm dinlleiro, devendo os j t~ros 
do deposito, no fim de cada semestre vcnctdo, 
ser pngos no deposilunte. 

XVI 

• A cnmnrn municipal obrigo-se a mantet' o 
presento contrnt·• por espnçn de nove nnno~,l· con
tnt• da clatn em que clle fõr 110sto em cxccn<;i'io; 
c bem nssim n conceder no contrntudor o di'"l!itD 
tlc ll'ltllSJIOI'lCII" CIS Clt1'1!CS para. OS (i()Ollgnes l11ll• 
nieipnes, por si ou por ontt·om, cotntnnto que 
sujeite-se no systemn Jlnt'a tal lim adoptudo peln 
lllmn. camnra. 

XVH 

c A cumnrn munieipal, no ouso do foltor no 
que lho incumllc no presente contrnto peln con
di~'ão seguinte :18.• ou. si 1·escindil·O não sondo 
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por fnltn de execução provndn cm juizo, indemni· 
znr{t o contrntador previnmentc de toda n des· 
pcza feitn para renliznr a empreza, c mnis oi· 
tenta po1· cento de lucros provaveis por todo o 
tempo de sua durnção, servindo de base pnrn o 
calculo os lucros da. cmpreza nos seus ultimos 
mezcs precedentes á rcscisiio, a qual cm caso 
nlgum poderá ter lognr antes de cinco annos do 
duração. 

c Eu, o bncllarel José Antonio de 1\lagalllães 
Cnstro Sobrin!Jo, chere dn L• secção no im
pedimento do secretnr10, o subscrevi e nssignei. 
-Jost! Antonio de l!faqat!tães Castro Sobrinlto.-
Joã? Vicente de Brito Gal vão. • · . 

A mesma pessoa que, louvavelmente, deu-me 
conhecimento de uma sociedade feita em Ma
xambomba com: referencia ao abastecimento 
de carne verde a esta cidade e q11e motivou um 

xvm 
c O presente contrnto não importa o monopo

Jio cm favor do contrntndor, por isso que con
. tinún n ser livre a industria dos açougues, c sob 
esse ponto de vista a Illma. cnmara municipnl 
obriga-se tnmbem JHrrn com o contrntndor: 

requerimento meu approvndo pelo senado, en
viou.me sobre este contrato entre a lllma. ca
mara municipal e o major Brito Gaivão a·expo
sição que se segue (ltJ): 

c Si chamei a nttençiio soiJre a sociednde 
orJ::"anizada em l\Iaxnmbomua com o fim de com
prar todo o gado que viesse ao mercado e abatei-o, 
porque vi nisso um monopolio, de que resultaria 
o sacri11cio do consumídor, não é possível que 
fique indifl'erente ao cont1·ato f11ito pela camara 
municipal com o major B1·ito Gaivão, pnra esta
belecer açougues o vender por preço determi

·nndo a curnll, tendo o direito rle abater o gado 
proporcional {t metade do consumo. 

c i." A manter duranteoprnzodenovcnnnos 
do contrato o pr·cceito estnbe!ccida nn posturn 
de H de Dezembro de :1.875, niio Qlrnlittindo 
que no mntadouro se cortem diariamente maior 
numero do rezes do que as 11ecessarias para o 
consumo do dia SI'Qtlintc, nfim de evitar os esper
tlicios de carnes 1/0S acouques, devendo o verea
dor commissario ou sm~· preposto limitar o nu
mero de rezes diariamente, e no ·caso de resul
tnr por excesso desse limite prejuízo no contra
tndor terá este o di t•eito de 1·eclamacào com 
recurso para o presidente dn camnrn niunicipnl 
e deste parn o governo imperial. 

c 2. • A obser·var e pôr em rigorosn execução 
a referida postura logo que fôr approvndo o 
presente cont1·ato. 

c 3. • A não ctfl,·bi'Ctr out1·o contrtt.to com quem 
quer que srjc~ durante os nove'lnnos estipulados, 
Jlndos os· quaes, no cuso de ser clle renovado. 
terá o nctual contratndor, em igualdade de con
tlições, o direito de pref'erencia. 

XIX 

c A Illma. cnmarn não poderá onernr a cm
prezn, por titulo, contrnto ou outrn quulquer 
maneirn 11lóm do que ora se estabelece e já está 
determinado por lei, com relaçilo no commercio 
gernl de cnrnes verdes. ) 

XX.. 
c A 111m a. cnmnra reserva-se o direito de 

fiscalisnr a·cxecuçiio desse contrnto. 

XXI 

c Ficn calculado cm cem contos de réis 
o vnlordopresente contrato para pngamonto do 
respectivo sello. 

c E de, como nssim o declarou e prometteu 
curnr.rir, se lavrou o presente : 

• Termo de contrato, que, depois de lido e· 
nchar conforme, o Rsslgnou, deTendo depositar 
no prazo de :10 dias, a contar desta data, pura 
poder vigorar o presente contrato, dez apoiices 
da divida publicn nacional do valor de :l :000~ 
cada umn, ou a quantia de :10:0008, como garnn· 
tia do mesmo contrato em todas as suas partes. 

• Este contrato vai se!lado com oito estampilhas 
de 200 reis cada umo, por ter o contratador pa~o 
o sollo proporcional no contrato nnterior, que nu o 
teve execuçiío e que agora ficn restnbelccrdo. · 

V. I. 

c Este contrato é um monopolio garnntido 
pela camara municipal. Além de outras rnzões 
que se podem ndduzir contra elle, exporei as 
seguintes: 

• O prcco da carne é excessivo, porque é pos
sível, como ngora se está dundo, tel-::t conforme 
n qunlidnde por 1100, 3GO e 280 róis, no emtnnto 
que pelo contrnto n carne de 3. • qualidade ha de 
ser pagn sempre por á~O ré is. o que é em prejuizo 
dns classes menos favorecidas. Só u imposição 
de preço, consignadn na clnusula 3 .•, deve fnzer 
rejeitar tal contmto. 

• O contratndor, tendo a metade da matança 
dinrin, limita c em muito o dirúito que têm os 
outros, o que offende a liberdade do commercio, 
e basta parn demonstrar n que condiçõ~s ficnrão 
reduzidos aquelles que quizerem abnter gndo. 
sendo sempre n victimn o consumidor. 

c E' tnmbem prejudicinl a clausula que, nuto
riznndo o contrutndor a recebor pura nbater· o 
g-ndo ·dos crindores, boindoir·os e invernistas 
dá-lhe o direito de cobrar 4.0 réis por kilo. Actual-. 
mente os mnrchnntes recebem e nbatem nns 
mesmns condições, e só cobrnm 20 réis. Si não ha 
vantag-em pnrn os donos do gado, pois augmen
tn-se-lhes a commissão, nccresce a circumstan
cia de que, tendo o contratador de fazer metnde 
dn mnt:mçn, os boindeiros serão forçados a ven
der-lhe o gndo, nüo só porque os outros abnte
dores muito poucas rezes podem m:rtnr por dia 
e portanto niio quer·criio empatnr capitaes com 
risco do perder pela demor11, ·como porque re
ceiam prejuízos que sempre se dilo por mortes 
e emmagrecimento do gado, e aindu pelo facto da 
demora n que serianl obrigndos si tivessem de 
esperar parn vender aos que nbntem pouco. 

c Ainda mais-ficn o boiadeiro sujeito ii im
posiçiio do contratador no preço para venda 
do gado, porque sendo elle o que de maior 
quantidade precisa, leva por isso vanlugem nos 
outros compradores que de pequenas porções 
precisam, por niio poderem fuzer grandes com
pras, niio sabendo quanto lhes locará da metade 
que niio ó do contratndor. 

7. 
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• A IJUestlio de limito iin matan,n merece 
tam bnm si'• ria "ttcnçlio. 

• g os favores concedidos no contrntnrlor, ns 
nbcrt:rs que l11o d:í o contrato para reclamações 
a indemnizn~•ões? 

• Estudando-.so nttcntnmcntc o contrato, con
clnc·$0 que todns as vnntngcns siio pnrn o con· 
tratudnr, que, embora sPjn obrignllo 11 despe
Z3~, percebe lncros rtue as cornpensnriio Jnrgn
mente; qno cllo afnstn a concurrcncin ; que dà 
}H'ejuizn nos criador•!s, boindcir•os c invcrnistns; 

· o por ultimo IJUC sacrifica o consnmldor, r1ue 
podendo r. .. r, o que se tnm dado, •·nrnc por me· 
no:; rlo :300 réis, hn do ser for•·ado a pagai-a 
pelo pro~n que o contrato estipula. • 

A t•st:•s considern~õ••s, que nüo rlúixam do ~or 
intPress:rntcs, a•·crescem duvidas, quanto a lega
lidade, :í vist:r das seguintes disposu;ões da lei de 
1.. 0 de Outubro de '1828: . 

• Art. GG. J\S cnmnras teríío a seu cnrgo tudo 
quanto diz respeito u policin o economin uns po
vonr:u•!s e seus termos, pelo que to111itrão deli· 
berações, e proveriio por suas posturas sobro os 
objectos seguintes: 

• li tl. • I>rotcgoriio os criadores, e todas n,; 
pes~ons que trouxerrm seus gados pnr:r os vcn· 
derem, contr·n quae,;queJ• oppressões dos emprr>· 
gndos dós registras e curr:ICS dos con~elhos, 
onde os h:•jn, ou dns mnrchnntcs e mcrcudores, 
deste ;;:cnero, cnstif,tnndo com multas c prisiio, 
nos ter·mos do tiL. 2.•, art. 71, os que lhes fi· 
zorem vcx:m:os o acintes Jlura os desviarem do 
merendo. 

• § ()," Só nos mntnrlouros publicos ou pnrti· 
cul:aJ•es com licençn das C:illlUJ'uS, se pode1·1io 
mntnr e esr1unrteju1' us rezes; e c:rlr:ulndo o 
nJTOhnmento de cndn urun rez, osttmdo pro· 
sentes os exactores dos direitos impostos sobre 
n enfnu. peru•ittir-,;c-hn DOs rlonos dos gndus 
conlluzil-os pelos pr·cços que quizer·em, o aonde 
bem lhes convier, com tunto que o fuçnm cm 
lo(!.':rre" p:rtentcs em 'lllC u camarn possn tiscalis:.Jr 
:.1 limpeza e snluhridnrle dos talhos e da c:rrno, 
assim conro n tideliuudc dos pesos. 

• ~ 10. Proverão igunlnwntc sobre n commo
dirlnd" das feiras c merendo~, ~bnstun.;a e salu
bridade uc touos os mantimentos o OL\tros ai.J
jectos cxp<~stos ii vond11 fJUIJiicn, tcudo balança 
LI~ v~r o ptlso, e p:>drõcs do todos og pesos ,, me
llrdns ll:lra se reg-ularem :1s ntrerições; o sob;·o 
qunnto possa ft.vorccer· :'r agricultura, commercio 
c industr·i:r do> ,;eus districtos, :rbstendo·se abso-

. lutarnC\nto de taxar os preços dos g-encro.- ou de 
lhes pôr· outras rcstric!,'ües :i amplu liberdade 
que compete n seus donos.. . 

Niio me purêce de m:ris lril' tnmbem nl"L11111lS 
. observn•:ões feitas sobr·c este contrato eÍn um 
:u·tigo publicado uo JO!'IWltlo Comme,•cio. 

<lf-OII!JHes denominados municipat:.~. 

• O monopolio muda do cur· como o cnmnlclio, 
c quunto uwis vex:.Jtorio, tunto mais invocn o 
llom puhlico. 

• A_curno-.yordo, IJnso dn alimcntnçiio puillicn, 
tem sruo Ol.JJccto constunto da pertinaz :.JVidoz 
dos eSJJCculadores. 

• O commercio d:.~s cnrncs vcrdC's no Rio do 
Janeiro é do tnl Vll)Or, que a SÓ f'OllCtlSsiio do um 
monopolio ou favor por um unno seria snr
flcirmte para cnriquocor o cont:cssionorio e fa· 
voret•ido. 

• Niio obstnn to a lição dn experien~ia nosim . 
no Brazrl como cm outros puizes, o monopolio 
niio d"sanimn; ronovu su:rs solicitações dourando 
pr·omtlssns c disfarces. 

• O desejo de mui tiplicnr lucros n accumuln1• 
improvisuvois l'iquozas explica a ob<tin:11;ão dos 
que a todo o transe querem rcstaur·:rr n:rodrnci· 
do~ privilegias e condernnados monopolio;;, níío 
ollstanto a ruiun. e o des1:r·edito das tentativas 
anteriores. • 

Rcl'erinrlo-so depois no contrato bi·lnternl • ce· 
Jobrudo entl'e a. Illmn. cmnnra rnunieípnl e o 
Jllrn. Sr. m:rjor Jolio Viccnto de Brito Gaivão, 
empenhados ambos cm fazer lJarntc:rr o~to ge
ncro de•ecessnrio consumo, favorecendo n po
pulnç:lo i:í:r C:ll!Jitnl com a olfertu de carne de supc· 
rio1· qualidndc c baixos preços, reser1•ando tal· 
vez pn r·a si o roconllccimento, senão us JJcnçãos 
de populn~ilo protegida•, diz: . 

• Pai'a chcg:ll' a este caridoso resultado o Tllm. 
major calcula. em :100:000,$ o valor do r!on
trato que celebr:.íra com :r Illma. cnmn'r-a e cm 
80•/. os lucros provavcis no caso do r·cscisíío, e 
s~ çnmpromettc .a. fundar· 2ti n!,'uugrw< ditos mu
mcr(J::tes nus rnnrs populosas freguezias o a nel· 
les niio vendor a. t:nrne por mn is de 480 rtíis o 
kilo de primefrn qualidndc, 4ü0 rrJis o do sogun· 
da o 440 o ele terceiru. 

.• A _inspecr;iio conrpetir:.í no vereador com
mrssarro ou a seu preposto. 

• ::;obre esws solidas bases obt•ig-n-se o Illm. 
majer·, por espaço do nove :mnos, :r JJent>llci:rr a 
popula~!tio do municipio neutro, obl'ig:r ndo-so n 
!llrua. cnuHII':t a seu turno a mnntor o contr·ato 
e a niio celebra~ outro çon~ quem quer que ~ejn, 
r·cservanrlo·sc mndu o drr .. rto dtJ pr·or·oga1· o seu 
proprio sacrifieio /lOJa pl•cfereuci:r em igualdade 
do circum~tancias c2uando e:o;tincto o fH':rzo. 

• Conl'ormc com sua indoi1J, o novo monopolio 
prometto b:rr·ntcnr o genero lirnitnndu a Ofi'<Jrtn. 

• A,;sim na clausula 18.• so lô : 
• Niío pot·miltindo (a Illma. camarn) que 110 

mntudouro se cortem di:rrimnculc m;•ior numero 
do rezes do que o uecessario lial'll u cous11mo do 
dia so;.ruint~, utim de evitm· o despm·dicio dns 
c1u·ucs nos a~OLlgues, do1•endo o veretrllor eom
mis~al'i~ 0~1 seu preposto limitnr o numer·o de 
ro~e~ dMrJ:lmonte, o no caso de rcgnlt.::u·, por 
cxce.~sodeste limito, prejuizo noconll'lltailOJ·, torá 
esto _o di1'1·i/o de reclmnapiio . com I'ecurso para O· 
prcsrdent!) dn !!Umurn mumcijlnl o deste pam o 
go•1erno 1111perwl. • 

• Sobro que bases o vereador commissnrio ou 
seu preposto regulat•á o limito? 

• O limiLc nu matnncn deve necessariamente 
encarecer o g-encro, o portunto nfterur o preço, 
al~m do restringir o uso du propriedude. Quem 
uu~oriz!JU n 11ln1n. camaru a impedir que o ;ll'O· 
prwtnr·to das rezes as fuça coi·tur pura vender noli 
seus fr·eguezes consumidores? · 

• A melhor garantia e unicn contrn o d'lsper
dicio dns c:~rnes é o real interesso do pr·oprieta
rio, que regularú a mntnncn p~ln dcmnndn do 
gonero. 

;c 
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• E~tes limites e restrict;ões 'hão .ele _rce:~hir 
sobre os co111:urrentes do· Illm. mnjor, isto é, 
sobre aqucllus <JilC só contam com n protecção 
da lei di! ig-1w ld:~dc. • · 

Jul:;ruci doJVer ..:hnmnr pnrn este contrnto n 
nttenç1io elo scnnrlo c do governo. O nssnmpto é 
1le rnnitu import.,oncin; e como o cnntrnto é do 
1. • do Abril do 1879. o gevnrno ter:í rwovnvcl
mcntc torn:~do já" cstn re<pcito n rcsoluçiío que 
lhe p"rccnu rnnis ncert:~dn. 

Vou lt•r n hnnrn de sujeitar. :i npprovnçiío 
do senndo nm r.~querimento pedindo informa· 
çüe~ sr ,JJ n~ c..; te ponLn. 

Foi Jidn, :1 JOi:~do, posto cm discuss5'o c·appro
Vlldo o seguinte 

Rcqllci'Ímento 

• Requeiro que. pelo minist~t·io do Imperio, 
se pet·n n0 govnrno n sea-ninto infor~rn~tC~~ITo: ~i fol 
npprovndo o contrnro celeb.rado entre n c:om:orn 
mnn1eipnl dn c<'•rtc c o majnr Jo5'o Vieente de 
Brito G:d ,•iio pm·n a abertura c manuttJnçioo ·ilc 
nc'?ugues murticip:~cs.-1l/unoel Franci.•co Co1·· 
·reta.,. 

ORDEM DO DIA 

Elll'llESTniO ,\ If,f.l!A. CAl!Ail.l l!UXICIP.\1. 

Votr-m-so, ~nlvn a emnnda da commissiio do or
cnml'nto, n foi rl"jeitndo o nrt. 1'. • rln PJ'opo•i • 
ciio dn !!:llllarn dos Sr·s. !lCtlUt,dos n. J '•7 d·~ lX79, 
autoriz:mdo n camnrn municipnJ· dn c<ktc n 
conll'ahit· nn1 crnprcstimo ntó ú quantia· de 
~.000:000;5000. 

Po•to n voto~. o nrt. 1. o substi tulivo dn com
mis<tio. foi nppt•ov:tdo. 

SubnwtT.irln :1 vot~(:tio, o nrt. 2.• tln Jll'op6sil)iío 
foi r<•j:•itndn, sendo nppro1·aolo o nrt. 2.• sub.>Li· 

·tntivn dn cnmmi:=:~ITo. 
Foi tnmhnm :•pprov:ulo o nrt. :l. o snb•titutivo 

cln c(ln)n1issfít) e ndopt:1dn a pJ~oposição nssin1 
cmendndn pm·n pnssn1· :i 3." ~iscussiio. 

l'fiET!lNÇ.\0 DE ~!OilniS Y. KOI!:-1 

Votou-se e não ·roi npp1·ovado o roqncrimrnto 
do 81·. Sinimbü soht•c o pnrecot• dn commissão 
do 1Hn1wozns pri\•ileginrlns ncêt•cn da pretenf'liiO 
do 1\Iorris N. I..:ohn. • 

Continuou n 2." discuss5'o do parecer. 

O SI· .• "'ll..SU"onso Ccl"'o não se confot·mn 
com o pni'OI!CI' em tliscuss:ío, c ilnrít as razücs por 
que negar-llle-ha seu voto. 

c JHlDn tnl nbuso, c nttcnda á rcclamnçiTo do 
poticionnrio. · 
· Isto, no pensar do orador, nlém de infundado 

e injusto, é exorbitante das nttribuio:;õcs rloscnndo. 
r.umpro nttender uns termos <'m que ~e ex

primiu n commi·ssiio antes de tirar as suns con
clusõu<, siio c~tes (lt!): 

• Morri~ N. Kohn foi quem teve n prioridnde 
'!la · idr;n de applic:rr-sc rí estrada de ferro 
D. Pedi'O H o serviço de tr:nls()ot·te o domicilio, 
conform<' a sua propo-ta de Abt•il de i878. 

• A nclmini>trnçiío dn cslrarb, nprnprinndo
~e da idén. inserin·n na~ tnrir:os provisorias, que 
J'or:om depois po~tns cm Pxccuçiio. 

• Antoriznd,., l\forris N. Knhu :1 ens:tinr o ser" 
vi<;o, foi n sua propo~tn impugnndn pola :tdmi
ni~trnt,,iio d:o estt·ad:t e por iniciativa dPst:~, posto 
a conr:urso o scrvi~o. O conc<l!'~o foi a nnuncia
do ml!di:tnte clnnsul:ts impos~ivcis pnrn qual
quer cm preza llLW já niío e~tivcs,;c de :~ntcrniio 
preparada e de acct11·do com n ndministra((ÜO da 
cstr:td:~. 

• Não obslnntc, l\lo••ris N. Kohn, n qnom o 
govc1·no mmHI:'trn prnr••rir, cm iguald:rde de. 
eircumstancius, roi concurrcn te; mns a sun pro
posta f'oi inutili>all:o ,;oiJ o pretnxto d•• cstnr con
cehida em termos inconvenientes e conter pnla· 
vr:1s aggrcssivns cent:·n :1 ndrninh•trntão dn cs
tl·uda. 

• Representando no gov<'rno contrn esta nrbi· 
lrnri<'tlurlc. l\IOI'I'iS N. Kohn foi'victimu de novo, 
prohitrindo-sc· lhe n cntr·ulla na sccrett~rin da 
estmdn do ferro. . 

• Afinal foi o S<'rviço contrntnrlo com a compa· 
n~in ~e !'arris urh:~nn~, ~1}1 cujo fa':ot• p:tre•·c que 
fot n 1dea do MorTrs N. Iürhn mUtilada. restnn
~inr]o-se o serviço nn CJ)rtc :10 pcriruota·o rnais 
on m•'nos dos trilhos dn mesmn comp::rnhin, e 
exi:;rinrlo-s~ o ~er.vi\·o cm condi(.'õcs t:lCS que s6 
n comprmlua poàw tomnl-o. 

" E1n concln,;5'o: 
• Entnnde n cotnn'lissün que a_ tHltninistr:u;ITo 

dn I!Stra!lu do f,•rro procNI~zt fl,, modo Ül't'{Jula1• 
C IIIJUSiVO 11PSSI' IIP{JOCin, ca/Jen1f0 ao [jOVC/'110 prn• 
'videncifo• admJnist ;·at :vctmPu.tf! cmuo '"nllunft.'l" con
vt•nieote 1! ao peti•:10nm·io rccon'cr nos moi os que 
ns leis fucult:tlll pnril seu dcsng-g-ravo ~~ J"oparn
r.ão qno lhe for devida, e, po•·ta11to, pr·opõc: 
• c 1. 0 Qno sejn on\'indu no n1inistorio da ngri
culturn cópin do presente parecer; 

• 2." Que se nrchivem todos os pnpoi.< ref•)· 
rentes ao nsshmpto, dnntlo ao supplicanlo as c6-
pins q no pedir .• 

Opp•~z-se o illnst1·ndo relator ú iutlicnção feita 
pelo nobt•c senatlor po1· Alag·uns, pnm que fo<so 
ouviolo o governo sobt•e n protcn<;:to do •1 uc trntn 
o puroCl>r ; llOlltlemndo que outrn cousn niio 
aconsellwvn olle. 

Si nssim r.-n·n, não tcrin duvidn om oppro\•nl-o, 
n1us não é: o parecer não sú fu1. seve1·n cou
SUl'::t ao procedimento dn ndministraçiio dn os
tt•:td:t do ferro O. Podt·o II, ![UO qualifica olo 
oiJusivo, rnns ainolo opina que o governo cohiiJn 

E' clnro, pois, que o p:~t•ecer não snhmotto a 
fJ LlCStiio 110 governo, )lal':t fJllO ll l'CSol\•:t t'OillO 
julgar acortnllo, nom lho pede informn,õos que 
esclni'O(.'nm o senado: -decido a !jUO~tiio,-O)Jllla 
que o poticionnt·io tem 1·az~o, J'ecomu1endu qu<'l 
so lh'n d~. e ostrnnhu que niio lh'a ti1•essum 
d:~do hn mais tempo. 

• Para quo propüe n illustmdn COiilmissiio qui) 
so enl'io uma cópia do seu u·alwlho ao governo, 
seniio pnra qne eJio so guio pelas :tjli'C"inções que 
ohi se f11z? Si nüo é pnrn isso, com qnc lilll quer 
n commissiio que se remottn· cssn. cópin? 

Pur·u quo o g-overno s1tibo simplesmente como 
pcnsn n honrnda com missão, bastum o Dial'io Offi· 
cial ou as discussuL'S do senado, quo ó obrigado 
n acompanhar, o eJTectivnmento ::rcompanha. 
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O parecer é infunclndo c injusto. A hnsc cm 
que nsscntn,n pr•cmissn principnl ele que deduziu 
suas conclusões, foi que o petwionnrio Morris N. 
Kohn tem a prioridatlc dn idéri de applicnr-~e á 
estrada de ferro D. Pedr·o II o servil;o de 
transporte de cnrgns a clomicilio, conforme a 
sua proposta do ,\bril de !878. 

l'tlns quul a provn dessa prioriclacle ou inicin
tivn? 

A ntnrmntivn do peticiona rio, as allegnr-ões 
sem documllnto das sun;; petições no governo e 
no corpo legislativo; nndn muis. E si lln prova, 
apresentem-na. 

Pois s•í porque a parte intercssnda affirmn, 
que a idéa foi sua, que u iniciativa pnrtiu de si, 
deve o senado acreditai-o, c com esse unico 
fundamPnto uiio só conceder-lhe quunto pede, 
mas infligir severa censurn a funccionurios dis
tinctos? 

Tal pt•oceoimento nã" seria consoante á snbc-
doria da cn tTon rn. . 

:Mos não é só isto: nlém de que o pretendente 
não provou de mOLlo alg-um pcr·tencer-lhc, com 
cfl"eito, n inicialivn ou prioridnoe da idén, o 
orndor .tem provn positiva c irr~cusavel de que 
clle nrroga a si o que lhe não pertence, e vai 
exhibil-a. 

Ounndo foi presento em o anno passado este 
pareecr, o muito distindo Dr. Passos, dir·ector 
da estrnoa du fer1·o, rlirig-iu-so no orndor por 
carta, rornee<>n<lo-llro alg-uns esclnreeimontos. 

Julgava ulle que cntrnsso log-o em diseussfio, 
c, zeloso scmpru pelo scr·vi()O pnillieo, quiz assim 
llabilitol-o pam informar o senado, reeeioso do 
que o illustr·e ex-presidente do conselho e mi
nistro dn agricultnrn, occupado então, si I1em 
se lotnbrn, éorn outril discussiTo nn cnn1nra dos 
Srs. deputados, não pudesse comporccer á ses-
são. . 

Fornecendo Ines e!<clnr·eeimentos, aqnelle func
cionurio tinir[• por lim, nfio só justillenr-se, como 
afastar de sobre o thtlSOLHO nneionulnnw recln
mncfio pecnni:~rin, que evidentemente trazem no 
bojÔ ns peti~;ões oo inter .. ssndo, o fJLWI não dei
xnrío de nutorizal·tls com um voto fnvoravel da 
camarn vitaliein. 

O o1·ador· eh:unn a atten!,'fíO do senado para 
este documontn que J•j: 

c Niio suppunha ter de demonstrnr que 1\Iorris · 
N. Kohn nfio é o autor da ioéa de transportes 
a domicilio, tiio conhecido do Jlllblico se neha 
tudo r1nanto tem h11 v ido ~obre este assumpto. 

• Vejo-me, portlm, forçudo a isso á vista do 
parecer dn comurissão do emprezns privilegiadas 
c obrns pu!Jiicas do senuoo, c om~rcço á consi
dertulão de V. Ex. a seg-uinte justifleação do 
modÔ pot· que proeedm1 e.•ta directoria. 

c Que não foi 1\Inrris N. Kohn quem teve a 
prioridude da irlén de applicar-se u estrndn de 
forro ll. Pedro II o servi~o do tr·nnsportes B do
micílios, prov11-se com os seguintes documentos: 

c :l. o Pr·opostn existente no nrehivo destn ro
Rnrti~ão do il do Fevereiro de 1869, por Pedro 
Gon~alves Pcr·oira Lima para tJ•nnsportnr para as 
casas dos dostinutarios os generos que vier"m 
pela estrudn de !'erro D. Pedro II. bem como a 
conducçiie pal'll a estt>'.(iiO centrnl e dolln pura 
seus destinos, dos pussn~oiros de i.•, 2.• o 3.• 
classe c mais as respectivos bngagens. 

c 2.• Convencão celebrada em 9 de .Tunho de 
!869 entre a· directoria desta estrada c o Dr. 
Bento José Martins para o transporte de passa
geiros, mercadorias e bagag-ens da estação cen-
tral nos domicílios e vi cc-versa. · 

u Convenção esta que vigorou por algum 
tempo. 

c 3.• Officio da directoria da Mtrnda de ferro 
· D. Pedro II sob n. 75 do :H de 1\lnrço de f877, 
su!Jmettendo :í considm·açiio de S. Ex. o Sr. 
ministro da agricultura 'um proj.;cto de diversas 
modificações e additamnntos tis instrucções re
gulamentares de (i do Fevcr•eiro do f875, con
tendo entre outrns disposit'ilcs a applieação dos 
transportes a domicilio sobre o que disso o se-
"Uin te: · 0 

c Não acho rnzão plausível pnrn que esta es
trada nfio ofl"ereça ao publico ns commodidades 
fJUe se encontram nas estradas de ferro euro
pé:ls. 

c Uma dellns é, sem contestnção, o transporte 
a domicilio; que não é mais do que o comple
mento do serviço nctunl. 

• Não enunciarei aqui as vantagens· que 
podem resultar deste sor\'iço, as quaes não cs
eaparão á esclarecida intelligencia de V. Ex. 

• Entretanto, :í pl'imeir·n proposta do 1\Iorris 
N. Kohn gnra o servi1;o do trnnsportes a domi· 
cílio é de :.9 de Abril de f8í8 c est,lVa redigida 
de modo _que mnstrnvu niio só ter seu mllor 
pouco conheeimento dnqncllc systema de ser
Vi!:O c dns c:ondiçiles. do. pniz em que so pro
punha appliCnl-o, m:ns tunda dcsejm· a concessão 
pat·a tr·nnsferil-n a outrem. 

• A ndministra(.'iiO dn cstrndn não se apro
priou, portanto, da idéo de quem quer que seja. 
O peticionario foi quem protcnden inculcar-se 
corno iniciador do um scrvir;o jío conheeido em 
todos os paizes civilisadns, ens,dnoo novo annos 
~ntes na estrncla de ferro D. l'edt·o II e de novo 
propos.to pela administr:oção tla mesma estrada 
mais de um anno nnres du primeira proposta do 
dito peticiQntlrio. 

• As cl:msulns do conct1rso er~m bnsendns 
sobre uns es.tuoos _sérios que a ndminisLrnção 
da estrada tmha folio do assumpto, e eram tão 
ncoitaveis, que se apresentaram quatro concur
rentes, não se incluindo o petieionario, cuja 
pretendida propostu era umasor·ic de expressões 
mconvenicntos e aggressivns :i administração da 
estrada, como se provm·á, si for noeessnrio. 

• O serviço contrnLndo com a Companhia do 
Carris Urbanos é o que n administrn~ão da es
trada sempre teve em vista untes du proposta 
1\Iorris N. Kohn,. de 29 de "\bt·i! de :18í8; limi
ta-se quanto ao serviço de mercndo•·ins no centro 
commercial do lUo de Juneiro; porque fóra 
desse é impossiveJ.fnz8l-o cm condições vanta
josns para o publico o par·a a omprezn, mas, es
tende-se quanto no serviço do bngagens o en
commendus 11tú os conflns das cidades do Rio de 
Janeiro o do Nictlieroy. 

c Semelhante serviço podia o póde ser exe
cutado por qu;~.lquor• emprezn séria, como a de 
Cm·ris Urbanos, que esteja no caso de tratar 
com a estrada de ferro O. Pedro II. • 

Assim võ-so que é inexacto o fundamento 
principal do pnrocer: 1\Iol•t•is N. Kohn não tevo 
a iniciativa da idén. 
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Niio a tevo ; nem era natural que a tivesse. 
A convenicncia de lig-ar-se it estrada de ferro 
D. Pedro Il um serviço de transporte de cnrgns 
a domicilio Hiío era nenhuma cousa extrnordi· 
naria, excepcionnl, nenhuma descoberta impor
tante, que não occorresse a algum dos muitos 
funccíonaríos babeis e proficientes que alli têm 
servido durante lautos :mnos. 

·Ao contrnrio, é uma cousa tão simples, t1io 
facil, tiio obvia, quo niío podia escapar n homens 
taos, mórmente quando todos elles, ou pela 
leitura de livros no alcance de qunlquer, ot1 por 
exame passoal, conhecem ;,erfeitamentecomo se 
faz o serviço nas grandes linhas dos paizes mnis 
adiantados. 

Da Europn e dn America do Norte nos tem 
vindo e hão de vir muitas descobertas impor
t::mtes, mas como a do serviço de transportes 
a domicilio, e outros muito mais importantes, 
tambem por cú se fazem. Não estamos jú muito 
ntrazndos. . 

O pnrecer foi lambem altamente injusto para 
com a ndministrução da éstr·nda de ferro. 

As censur·:rs que lhe dirige, qualiOcnndo de 
irregulnr c nbusivo o seu procedimento, lambem 
não se baseinm senão na simples affirmaliva do 
interessado. . 

Allega elle, que no dia marcado para a con
currencia do serviço em questão, o secretario 
da estrnda de fer'I'O leu apenas umn pnrte da 
sua proposta, occultando outra, sem embargo 
das suhs reclnllwçüe~ ; nllega que estn proposta 
foi injustamente r<-jeitadn. e que nind~ mais 
injustu mente prollibiu-so-lhe depois a cntradn 
naquella ostnçlio. 

Mas nenhuma prova oxhibe disso, como fura 
indispcnsnvel pr.ra .iulgnr·-se dn procedencin ou 
improcodoncia tle tnes queixas, contra funccio· 
nnrios, quo por seus precedeu tes têm direito a 
que não se nt:redito que comportaram-se monos 
justn e regularmente, senão em vista de docu
mentos. 

O orndor não pódo ndmittir semelhante impu
tação sem provas. t:mto mais quanto nos proprios 
requorirr..cu tos do peticionnrio encontra rnzões 
valiosas pnra que a sua proposta deixasse do ser 
nceitn. 

Com elfcito, desses papeis se vô que, resolvida 
a levar n elfoito o serviço de transporte n domi
cilio, n administruçãú dn estrada de ferro chamutt 
concurrentes, publicando prúvinmentc as con
dições com que entendia dever ser desempe
nhado esse servito. 

Boas Olt m:ís, essas condições oram estnbelo
cidas pela autorldmlc competente, pela estnçiio 
a quem in aproveitar o serviço o que teria 
de retribuil-o modinnto certas concessões ou 
favores. 

O que, pois, cumpria fazer aos pretendentes, 
nos que se propuzessem incumbir-se do tra· 
bulho? . 

Evidentemente, conformarem-se com essas 
condições e esl<rbolecerem as suas, isto é, de· 
CIQrnndo por que pro<:o ou mcdinn\O que con· 
cessões estuvam promptos para sntlsfazel·as ou 
desempenhai-as. 

O J,leticionario, porém, niio praticou assim ; 
segum outro cuminho. 

Apresentou-se á administrnçiio. da ostrndn de 

ferro e disse-lhe:- c As vossns condições niio 
prestnm; en niio ns nceito, quero outras; estou 
prompto a fazer o serviço, mas do modo por que 
o entendo I · 

'Ninguem dirá que isto seja regular; é in
verter n ordem natural dns cousns. 

Demnis, não Oxou o preço por que se pro
punha .fnzer o serviço, Jimitando·se a declarar 
que nceitnva o da propostn mais fnvornvel. 

Isto tombem não é regulnr, porque importa 
illudil' n concurrencia e tirar o direito n quem 
pertence. . . 

A fórmula aceito o preco m~nor, ou s11joito-m~ 
10 proposta mais vantajÓsa ó muito usnda nas 
concurrcncins, abertas uns nossns repartições 
publicas. . 

Niio é, porém, séria, nem admissivel. Os pro- . 
pouontes do boa fé dão-se no tr:~bnlho de calcnlnr 
o menos que razonvel mente deverfio pedi r pelo 
serviço em arrematação, mas daquelle modo suo 
prejudicados em beneficio dos que não fazem 
questão de preço, porque niio tem por fim des
empenhar o serviço, e sim obter u arrematação, 
ou pnra pnssal-n n. outrem, ou pnrn mais tarde 
recl<rmarem modificaçiio no respectivo contrato. 

Tal fórmula é em ultimo nnalyse a negação da 
concurrencia, porque, da(la a hypotheso crue 
todo·s os proponentes a empreguem, não hn. pret;o 
a cotejar. 

Portanto este só motivo ora bnstnn te pnra que 
a proposta do peticionaria fo~se rtJpellida pela 
administração da estrada de ferro. 

Digna de censura seria elln si nccitnsso e fi
zesse obrn por semelhante proposw, mórmcnte 
estando concebida em termos pouco re~peitosos, 
e aló otronsivos :í admin istrnç1io da estrndn, 
como o senndo apreciará da leitura a que pro
cedeu. 

O Sn. r>nEsroENTE pediu :ro orador pnra inter. 
romper o seu discurso, nfim de convidar n depu
tação encarregada de nprescntnr· a Sua l\Iagestade · 
o llllperndor a resposta á fulla do tllrono, a 
cumprir n sua missiio. 

Em seguida declarou que, desejando alguns 
Srs. senndores membros da deputa\'iiO nssistir it 
discussão da materia, suspendia-se a sessiio até 
á voltn dn deputaçiío. 

Regressando a deputar::io, continuou a sessão, 
e o Sr. Junqueira, obtendo n palavra pela ordem, 
declarou, como orador da. mesma deputação en
carreguda de aprcsentnr a Sua 1\fngostnde o Im
perador a resposta il falia do throno com que 
foi aberta a sessiio extrnordinn1•in, que ella 
·cumpriu sua missão, dignando-se o mesmo 
Augusto Senhor responder: • 

• Agradeço no senado a manifestação de seus 
sentimentos. • 

O sn. r>nEsrDENTR rl··<·l··t·on rm~ n resposta de 
Sua l\Ingestnde o !IU!J"i·au.vi' o:ra nJCebidn com 
muito uspecial agrado. -

Continuou a discussão do parecer sobre a 
prctent;ão do Morris N. Kolln •. 

0 Sn. AFFONSO CELSO proscguindo diz qUe SÓ 
lhe resta considernr a questão por um ludo .. 

O pnrecor exorbita das attribuit;ões uo souQdo. 
e nté o expõe a. ficar em posição pouco uirosn. 

Resolver sobre propostas npresentncns cm CQD
currcncia publica, preferir a que fõr julgada 
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melhor o cciPbral' contrnl.os, ó a~~umptn de 
natureza nrlrninistrativa, que cxclusivnrnente 
compelü un pndrJI' executivo. 

As camnr11s não podem nellc i'ntcrvi•·, seniio 
}lnra exerr·er o sL~U direito de censura, promov .. r 
a rcsponsnbiliolmlo dos fnnccionarios qu:• lwjnm 
abusmlo, ou para cstnbelccel' regras que de fu
turo sejnm oh~r.rvnd11s cm caso~ irlen ti cus. 

E~tn t'• n verdudrirn Lheor·in, conscutanca cnm 
n di'Vi~ãn o indc•tJenrlcncia ilos por.lcres ; fé11·n 
d'nhi só lw uhu-<o e illegnlidadc. 

Demni~, cm maioria dcst:t ordem ns dt•libr•t·a
í~Õe~ do.~1·nado són1~~ntc sfio ohrig:1tori:1~ JliiJ·n 
éom os dr•mai~ podm·cs, quando consng•·adas cm 
lei. n um p:rrnclll' niio é lei .. 

AtloptH nml•o:·c o senado o pal'ccer rln iiJu,;
. trnda com ntiss:'lo, ,. nem n~sin1 é o governo obd · 
gado 11 eonfo•·m:rt·-~c com cllc. 

E si o li~"r. cm que posiçiro ficu o ~~n:rrlo? 
N:"ro tem o ~enndr), niio tem o CUI'JlO lrJg-islalivn 

compr:t"""i" parn dizer ao cxccnth·o·- (ll"nee
destes nl deix11nrlo de contrat:tr cnm :\Jm·ris N. 
Kohn; •·c~r·inrli o contrato que assig-n~slcs e 
celrdJr:ti ou tr•n com clle. 
~ Si o pl'licionario entende fJ!Ie >eus di•·citn~ 
for:.m Jlft'.i tHliendos. J~ecor·rn nos müim;; J.,go:u!~, 
chnmc a :rdmi:d~tr:rçiio pr;J•nnte o podei" judic.in
rio, !fUO prol'cl'ir·:i n StHl rlccisiío. 

Po•· esl"~ motivos oppõe-sc ao pnrccl!r, c nc
gnr·llr!•-lw o seu voto, npprovnndo nl""n"s a:!." 
clnusuln, i~t.o é. que so nrchi\"C os fWJlf~i~. d:tndo-: 
se no pctidon11rio as cerli<lõcs que ~olidt:n·. 

·O Sr. IDiiogo Veibo :-SI'. Jll'<•sidenle, 
quando. IJOn!cm. impLrgnroio l'e<JLlerirnento :tprc· 
scnt~ttlo no st•nl ido de St~l't!rn ns pnpcl-..; de .... ta 
que~tiio rC~IIOtLiclos :tO gover·no, pnrn dm· opin ifin, 
CStll\'11 ""nvcncido de fJUe tnl nurlicacia ern dcs
noccssnriil, st:HJc.ln uuds •·onvenionlo :a db('tls .. :io 
immr•Lli:rt:o Llo parecr>l". Deste ruodo o ~"nodo, de· 
vid:IIIIPUto 'sr:lnrncido. ·,st:rr:'r lwiJilitaolo par11 
dechlir c"m" enlcudcr rlc justi1:n, <'\"ilamln qun 
aintla urn 1 Vt•7. liquu ndiad:~ n soln~~·t10 elo tun 
ncgneio qttc IJOI' muito tempo nnrlou pcro:.:-•·i
lHtHda ptd/1 StWrHIHI'Ül c.l:a Dg'I'ÍCtJI tllt'rt, dlrCI!tori:l 
dn eslrncla do feJ•ro. cnmnra dos dopur:~rlo~. 
vintlo por ullimo parar no scnudo, cujn :rtlen
çiio p1·e~ontenwnrc occupn. A J"espnll><niJilid:~de 
disto eal.ic :ro governo a quNn foi"UIIt esses 
papei~ rrJmnttido~, a quem se. pctlir·:rm infm·ma
ções, c cut•·etauto dcixorL corro•· tudo ti re
velia, l11J lnl rnaneirn cruo, nprosentand11-se 
esto parecer. roi appr'O\'ndo cm 1.• diseu,;si"'· s•·m 
que unw p:llnvrn fos~c p••oferit.lu~ .Somente lron
·tcm o ox-111ini,;tro da ngricultu•·:r. por cujas 
mãos p:~ss:u•am, su~citou a quosliio rle ~or"m de
volvidos ao IIIÍHisto••io du onde procodenrm. 

Eu niio podin eoncoJ•rlm· cm qm• o.<lc oiJj:•r,lo 
flcn~se como CJUO :~baf:rdo, o o:;tn foi n raz5o por 
qué irnpugnor.o requerimento, rJUO o scnndo cm 
SU11 sni.JerloJ·i:r nc:rbn do rojoilnr. 

Portanto, SOU obl"igado a OXjlÔI' O qnc OCCOI'I'OU 
n este r·ospr>ito e n offerccc•· :\ considera•:iio do 
senado os fuurlameutos do pnrceol' •J uo se dis
cuto. 

Eu, S1·. p••osirlento, niio entro agor:r no cxnme 
:;:eral da ntlmiuist•·nç1io da cstr':11ln rlc fei'I'O 
D_. l>euJ"o II. ~ niJslr.mho-mc do :1procinro Jll'Ooc
drmento do dJrcctorrln mcsuw ost•·nda. ReSOI'VO-

mo para, cm occnsiiio o·pportunu. usnJ•, como 
S•mador, do direito que tcnlro de nnaly,;ar como 
tem corrido esse importnnte ramo do siírviço 

·publico. F:rllo uctunlmento, como •·elnlor dn 
commissiin do ernprcz:r~ priviiiJgindas o nbrus 
pulrlicns, dnnrlo contr no Sl'nnd11 d11 tralinllro que 

.lhe foi cont1ndo, no qual guiou-u sómente.o 111-
tcr.,ss:! pnhlir~o, c nnncn ap:11·tou·se dn prova 
I'<)J'nr•cid:r JWIO petidon:rrin c pelo Jl!'Opr·io go
verno, nras inf'nr~mn,;õo~ que prest.on. 

Nem a commis~ilo porlor·in lcnlurenle III"Occder 
rlc outro modo. O ~cnado m(l rcrmittiJ";í qne vá 
lcnrlo os.lrecho~ <lo p:II"••Cflr cm rliscussiin.pOI'I'JUC, 
senrlo !!llo •·edigido de :rcc.'.rdo cO!II os d111:nmcn· 
tos fJIIC o in~Lrncm, mnis d••pt"l!ssn ~n podcl'á 
njuizn1· <ln rnalerin pelo qno est:r eseripto rio que 
pelo IJUO 011 porleri:r ~nxpnnrlor. ::ki quanto é 
rJesngrntlaYel .n IP-itnrn de pt•t.:as ·d.~~sn nntu1·•~za, 
fJLWndo ~c I'SL:í dí:-oeutindo; nws n;"10 p•·~~o cvi
tul-:r. !togo, pois, n ntt .. n~iio do sc1wdo (lê): 

«A cornmi~~ão ll·~ emprt!r.ns privilog-indns e 
ohrm• publi.·ns, tendo t'i•• chido tH inr • .r~tn::wões 
p1't:$ladns p1·lo mini~torio dn ngdcullllt':l ;u~õrca 
dn peti~~tto de 1\Jul'ris N. Kohn, q lO t'cquer·eu no 
scn:tdo JH'O\'Jdenl"ins soiJI"C pl'Plenr:õcs pendrmtcs 
do me~rno ruiní:;Lf~t·io c d:t ndlllilli""tr·n~·flo da r,g .. 
trndn de flli"I"O D. Pedro H, examinou ,; assumpto 
c vcrilicou o que p:.,•sn" expô r: 

.·Em :m de :riJ!'il de 18i8 o suppl ie:mtc rcz pe
ti~,iio ao ;.:-ovrJI"IIO, pl"<>i'Oildo a,.pticar "" tr11fcgo 
d;r c~tr::d:1 rk fei'I'O D l'<'dro II o 'Y~tornn de 
tr·nn~porlt~ n domicilio d1• bag-ug-ens e pcc.JUOnos 
voltunc~, n~:Hlo nos 1!::-;t;Jdos-Unidos e outros 
pnizes, nws ainrln n:io inti'Drlur.i•lo 110 IJI'mdl, 
rne,_li~nte ns condic.~Ues dccluradas IHI Inestnn 
petu;,ilo. 

• Ou1•irla a rlirccto•·in <ln o~tr·nda, inl"ormou, 
c~m olllcio de l ~ de 1\fnio rio dito :muo, <lUC o 
SCI'\'Íl'" pret,ndidn pelo snpplie:rnt" uã .• cru sc
n;io o t.lt! cornruissiio de tl~:~n:;porte.s c IHio e:1re .. 
r·i:• UIJ cnntr·nto com :r c~tr;:du pnr·n fnncr:io.rm·, 
hn~tnnllo qu" o pl'<>pnncnto se sujeH:rs~o ús con
t.lic,~Üt.~s regulru ncn tu rcs de~tn : ::u~roscen tou n 
dil'r!IJIOI'ill que,si n ndrninistl":l('iiO r·St1111I'IOIJCSSO O 
servi0o de tom:rdn e rr•mc<sn :í domil'ilin de vo-
1 unH~ do IJng:Jg-cns c cncomrnendns, poclerin e:n-· 
tiío ter Ioga!' o r:nnt•·at•r r·orn LliiHt on muis cm
prezas, precedendo concurso. 

• O mini,;to-rio d:r :~gricultura, por despacho 
rlo 22, publil"aLlo no Dial'io Oific,o.t rlc 2~ ole Ou
tuiJ•·o de 11::178, d!Jclnr·ou fJUO o govrrnn niio po
dia m•cila•· a propo<t:r com a clnusttln nelln con
tida do :riJntinwnto na tn1·ifn dn cstr:rdn, mas 
não duvidar·ia ~:oncedel' no supplica n to ns l'acili
darlo3 parn cnsnio ela Clllfii'CZa, logo rtuo fosse 
tcntarln. l~m virtudo d1sto, o p1·nponento fez 
nrwa potir::io dr·clurando que :rceitnvn n faCLtl
dndo pnra cnsai:n· o seu systema, medinntc os 
l'uvoros que indicou. 

• Novnmonto ouvida n directoria dn ost•·adn 
do forro D. Perl1·o II, inl"oru·ou, cm 27 de No
vomb••o do dito nnno, dizendo que a ontrcgn c 
rccobimoulu u~, bug-nguns , etc., ostnvnm nn 
monto dn ·ndminist•·nç1io dn est•·ndn, que lnaçirru 
us ))ases pnra es~e lim nns taril'us p•·ovisorins c 
t1·:•tava do o•·g:miznl-n; fJUC o "CI'Vif•o rle tl'ans
POI'to do cncommond:~s so f:rzia com innitn regu
Jnridndo e a mlmissüo do agoncins mrs estn~ues 

• 
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eram prejudiciaes; que para a entrega a domi
cilio haveria· muitn ;.renLo na côrte que podia fa
zer o ~ervi~o,. e convinha chnmar concurren
tes, etc . 

• A' esta info)rmn('iío acompanhou ontra do 
chefe do tmfo•go da estrada •. de l:J do mesmo 
mez. a qual eonclue nos s_egurntes tl'r!nos: 

• P:rru pôr ern execur;:ro este scrvrço e nc
. ce~sario !JUC a cstr:rdu t"nha materi:rl o pes~onl 
nara esse llrn, nu •·ontruro com al;.r.uem pnro 
exccuçiio rio mAsmo. E rsto ento•ndo 'I"O n estra
da deve {a::,••· jú., pois estando em vigr.r us con
dições re;.rulamenlai'I!S n:io ~slá nini/a rn·uani::a
do est1• .. ,.,.?J,r:o. J>ara c'tu llm póde o Sr, Murris 
N. Koh n· cmi,.,·is pnri!Ju<, ~er prel't:rido nu con
currcucin <lllC ~e abrir. etc. • 

Clwmo 11 ~tllen\•1io do senado para cstn infor
maçãu. A estrada de ferro tiulm en• >nmle t•sse 
scrvir:o. rnas nüo o tinha ·,rg-aniznflo.llOI'(jUC, pnra 
o on.!·:lfltzur e põ1• em cxecuç~io. crnm uc~eessa· 
rios malel'inl c pessoal que clln nüo tinira, c 
devi" ou nrlquiril.os, ou contmtar o scrvi(;o 
com ul;.tr~t·m. (Coutiuúrt a lik); 

, J>or• aviso do urini<tel'io da a::rl'icnlturn, de 
:13, pui.Jiicado no Diario O{ficial de 18 tle Dc
zcmi.Jro. roi o directot· d:o cstr:rd" de ferr·o nuto
rizndo, em vi.•la do st•n ot{icio de 27 d1• 1Vovt•mbro, 
a abrir :r coucurrcnein para o cstni.Jelecimento 
de um .... ruprezn que se enc~rro;.ruc dn entrega 
o rt~ei.-IJimrluto dus bn~ngo11S, cneomn1cndns c 
mercadur·ins á d9micilio, sendo e·m iuwtldode de 
circumsfam:ias prt!/i!l'idn tt prnposta tl" -~flli'I'ÍS 
N. Kohn, eout'u;-me iudic~ o chefe elo trafego, 
em s.·u ofllc.o n. ti::! I ::I de W de Novembr·o. • 

Eis "'I ·i;,\ o pr·ovrio governo que m:mda pre
ferir n 1•roposw de .1\lul"l'i~ N. Kohu, e niio h a 
funrln ""n to IWt'n tal po•efereuci:r, sen.-•o a ini
cintivn que e~tP pretendin t"r pnra o ser·viço. 

A idéa uo u·an,.poriiiJ' bng~g-en5, encurnrnen
dns, etc., no domicilio n:ro é nova ; es~e 
servi~o é foito cm muitos paizes dn Ame
rica e dn E11rov:r ; mas que nõo estnvn introdu
zido nu ttstr·alla rle t'Brro O. Pedro II, proVIl·O a 
proprb int'urmaçiio que acai.Jei de lêr; prova-o 

de Janeiro ao perímetro compre!JendÚJo pela 
prnca dn Acclamaçiio, rua do Viscoude do Hio 
Br~tnco, prnça da Constituiçiio, rua dn -Cnriocn, 
largo da Carioca, rua da As:;embléa, mar, praça 
1\Iuni.cipal, run da Imperntriz, ruas do Barlio de 
S. Felix e de Snnta Annn. 

• 3.• Ohri::rnn<lo o empreiteiro a ter o mnterial 
e pL·s~oal necessnrios para que o serviço se fa((a 
com ·ma:cirna 1'apidc:: li a obst!I'Var as iw;truc~;ües 
i)ltt: f1''1'<t esse firn [m·em I!'Xpedidas. ; 

• 4.• Declarando que o modelo dos ~arros 
deve ser previaruente·submettido a ap,iro•nçâo 
da directoria dn cstruda. 

• 5.• OJJrigundo o tlmpreiteiro a uão conser
var empr·e:.:-ado de qunlquer categoria, cujo pro
cedimento ·niio fór regular, (I juizo ela wlminis
tntt:tlo ela e .• tralla. 

: Ja.• E,;tubeleccndo a llançn p.révia de 50 
contos cm dinheiro, npolicns ou letras do the
souro, r··s.,rvando·se n· estrada o dirllito de exi
gir nugmento dessn fiança, si assim o jul:.:-arne
cessririo, pnra garantia das ·som11rns qlle o om
preznrio tiver de receber, podo•ndo rcscindi1' o 
coutmtn, si o au(Jmcuto exigido ntio {úr satis: 
feito dimt,·o di! 10 dias. 

• 1L• O contraio durnrá pelo tempo de mn 
nnno, e poderá ser renovado, si assiw convier a 
nmlras ns pnrtes. . 

c W.• 0 Cmlll't!Íteiro Obriga-se n COllle.;'ar O 
serviço dentro de t•·inta dias dn assignntura elo 
cunLrnto. · 

• 1G.• Por. faltn de cumprimento do qunlquer 
das clausulas, n ndministra(;ioo d:• estrnda de f••rro 
póde impor multas de 20 a 100,$, e S'•utlo as {altas 

·consecutivas poderá rescindi>· o contrato. • 
Ora, eu quizera que qunlquer dos nobres sena

dores, lendo com attençiio essas ci:Jusulas, me 
mspondessc si era possível organizar·StJ emprezn 
séria sob eondições inexeq uiveis, como eslas de 
eome~•nr o serviço dentro de 30 dins dn assigna
turn do contr:•to, sendo os carros wmstruidos 
por modelo~ previamente approvudos 1•el:o di
rel.'t••ria dn estrada, llcando a idoneidade dos 
c:mprH:,:ados da emprezn n juizo da mesma dire
ctot·ia, eomminnndo-se multns de cem mil t·éis 
n arbítrio desta, e a rescisão do contr.~to quando 
lwm npo·ouvcsse á mesma rOJ>artieiio, •1ue e1·a 
pnr·te contr11t:mte, c tudo isto por um nuno do 

a prefer'1·•nc~in or·d~rwdn. !::i, como ag-o r;• se nJ .. 
len-n, h:I\'Ía prupostns; nunen forllrn attendidns, 
nlll nunca Stl fez o set·viço que ~lorris N. Kohn 
se pr•lpunh" Pstnl.iclec"r, e cnmo o e\:·miuis
'ro du n:,:r·iculluru lhe IJCI'mittiu que ensniasse. 

0 Sn. AFFUNSO CELSO:-Si houve nté um COn· 
trato ..• 

duraçlio do contr:rto! · · 
Ora; senhores, isto é um esc:orneo 110 prin.cipio 

do concur'l"encin, c dispensa commentnrio. 
O Sn. Droao \'ELno!- Niio conheço tal con

trato; a sua cxist•·•ncin deviu t"r sido decln
r:tda, e a culpn t.la i:;nor:tncin em CJUe estavam 
todos cnb" ·no governo e á estrada d.- fer·ro .. 

A comrnissiio nüu podi:1 fazer obra so!JrH do· 
cum•"ntus quo uiio lhe fo••am presentes. Estou 
mostr;ont.lo que etla procodeu impnr•·i:•lmente, 
como dtlvia. ;•tten1lentlo sómcnle ürprillo que o 
proprio :.:-overriu lhe remetteu. (Ctmtimíaa.Uh-.) 

•Dnmlo cumprimento :\ 1.• pnrte dess.- nvrso, :• 
dh·ector·iu du eslradn de rerr·o D. Pedro li com
muni•,ou, a :o de Jnneit•o de 1879, que, até 17 de 
Fevereir·o seguinto, ao nreio din, rl•Ceberi:r pro
postas pur·:r o s~r·vil}o. conforme ns bastJs publi
cadas no Diario 0{/icial. 

• Entro ~st:os bases notam-se as seguintes: 
c :1.• Limitundo o sorvi~o na cidade do IUo 

Vê-se, co111o disstl n commissão, r1ue essas 
clnusulns só podiam ser nceit:rs por uma em
preza que j:'o estivesse orgnniznd:o do accõrdo 
com a estrndn de ferro; que já estívtJsso propa
r·ndn pnr·11 aceitar as condições impossíveis, nhi 
declaradas quanto ao tempo pnra come~m· o ser
viço e dut·açüo deste por um :rnno. 

Qutl capitues, honestamente adquiridos, pode-· 
ri11m emllz1rcnr-se em semelhnnte cmpreza, n 
não hnvur collisüo enu·e as partes? 

Tudo isso nãe queria dizer: Nc7o admittimos 
C011C'ti1'!'811Cia ? • 

O S11. AFt'ONSO CELso:- Appnrccet·mn cinco 
propostas. 

O Su. Dtooo VELno:-1\fas com quem se con
tratou? Contt·atou-se com quem )Ú tinha tudo 
preparado, carros n contento cln drrectoria e até 

.-



·--

56 .A.NN.A.ES DO SENADO 

trilhos de ferro no perímetro a que c\ia res
tringiu o serviço dos transportes. Isto é uma 
immoralidade ... Mas quero continuar com c:lima 
no exame dos dor;umontose na exposição que fez 
a commiss5o. (Contmúa a lt!r.) 

• Em data do 18 de Fevereiro de 1879, dia 
seguinte ao da abertura das propostas, o suppli· 
cante l\Iorris N. Kohn dirigiu nova petição no 
minislerio , dizendo que , confiado na ordem 
para ser preferido cm igualdade de circumstan· 
cias, attenta a prioridade do sua idéa para o 
serviço de transporte a domicilio com relaçiio i1 
estrada de ferro, apresentava a sua propo<ta, 
mas que niio fOra attendida como :a dos outros 
proponentes, sendo a[JCU11S lidos certos artigos 
pelo secrelurio da estrada; o que o supplicanto 
attribuo a conter ella algumns justas e legaes 
observa(.'ões-sobre certas condições exigidns pela 
directoria dn estrada de ferro de impossível acei
t:u;ão, circumstmu:ia esta que não lhe tirava o 
caracter de proposta, porquanto declarava que 
aceitnria a taxn mais favornvel do qunlquer das 
outras propostas e concordava com a maiOr parte 
das clausulas otrerccidas ... 

0 Sn. AFFONSO CELSO :-V. Ex. acha isso re· 
gular? 

O Sn. DraGo VELno :-Eu chegaJ,"ei lá; vamos 
por portes. 

( Ltmdo) •.. c requerendo npenns esclareci· 
mentos e modificações cm nlgumas. O suppli· 
cante concluiu pedindo que fosse mnntido no 
seu direito. 

• A' directoria da estrndn de ferro foi mnn
dadn a petição para informar em 20 de Fe
vereiro. 

• A 28 do mesmo mez o supplicante ni:ío 
tendo obtido sol U('i:ío, fez nova petirüo ao mi· 
nisterio da ngricultura pedindo revisão das 
propostas,_ nl1m de ser a sua contempl:tdn o 
reprcseutnndo contra a illegalidudc e injustiça 
dos actos praticndos pela directoria da estrnaa 
de ferro, não só inutilisando esta proposta, mas 
tnmbe~ ved:mdf:! !_10 supplicante a entrada na 
respectiva repartu;uo. 

• Desta supplica tambem não obteve Morris 
N. Kahn soJuçiio nlguma, pelo que repetidas 
vezes requereu certidiio de todos os despachos 
e informações sobre este negocio, e bem assim 
do tCOl' de SUa proposta, sem- que ObtiVeSSe 
despacho. • 

Era n dictadura, era o o sic volo, sic jubco 
não u~mos despacho!. requeira, peça cópia de sun 
proprw J.lropost~, nuo tem I Agora é que surge 
umn cóptn fornecida oillciosamente ao nobre 
senador por Minas .•• 

Hei de nnalysal-a •.• 
(Contlmia lendo.) c Foi entiio que o supplicante 

recorreuú cnmat·a dos deputados pedindo que lhe 
fosse!'~ rcstituidos_ os direitos de prc{erencta, no 
serVIÇO um questno. 

• A camara, porém, remetteu a petição ao 
governo para tomar conhecimento, visto compe
'ir-lhe a decisiio do assumpto. 

c O governo por sua vez devolveu a petição 
em .5 de llll!rço, d_izendo que ~ supplicante de
veria se SIIJBitar a ooncurrenc1a e condições {avo-

1·aveis ao publico, visto enttmdcr que o servi!)o 
devia ser feito mediante concu1·so. » 

Em, que a cnmara para descmbaraçnr-se de 
1\forris, mnndnva o negocio pnra o governo ; 
mas o governo, em vez de proceder como enten
desse na sua competencia atiministrntiva, o 
devolvia á cnmara. 

Note o senado coroo tudo isto andou; quantas 
vezes teve o governo esses papeis, e podia ter 
resolvido o incidente de maneira a poupar-nos 
o incoromodo de discutir assumpto que, pelo 
menos pura mim, ó muito desngravavel. (Lanâo): 

c Presente estu prorosta e mais papeis ú com
missão do justiça ciVIl da mesma c:~mara, deu 
parecer da'tado de 8 de Abril, concluindo que ao 
governo fossem de novo reroetlidos os papeis do 
supp!icanto para deferir-lhes no sentido de lhe 
ser reconltecido o direito ou JWefereucia ao sei'VifO, 
por ter e ltaver sido o supplicante quem primetro 
teve a idéa e lemb1·anpa ele applicar "sse melltora
?nento ao t1·a[ego da est1·ada de (err:o D. Pedro II. • 

Note o senado que é a cumara dos Srs. depu
tados, pela sun commissilo de JU>ti~a civil, cujo 
parecer poderia ler, quem reconhece, cm vista 
dos doc.umentos que lhe furum presentes e dns 
informal'õcs do. governo, q11e l\lnrris tinha di· 
rei to de· preferencin, por ter ~ido o primeiro, 
que tivera n idéa de applicur o servico de trans
portes á domicilio á estruda de ferro de Pedro II. 
Este parecer est:í assignndo, parece-me, pelo 
Sr. Sodré, depois ministro do imporia e collega 
do autor do requerimento de hontem. 

(Contimíct lendo) : 
c Acamara dos deputados deliberou que sendo 

o negocio puramente administrativo não lhe 
competia resolver. 

• l'or ultimo veiu o supplicantc bater ás portas 
do senade, cujo primeiro neto foi, a requeri· 
monto ele sua com missão, pedir ao governo cópia 
de todos os papeis e informnçiío sobre o objecto. 
O Sr. ministro da agricultura, em aviso de 2 do 
corrente, respondeu com diversos documentos 
e informou que a ::11 de 1\Iur<;o a directoria da 
estrada de ferro celebrárn contrato pnra o ser
viço com a companhia de' Garri.~ Urbanos, cuja 
proposta foi julgada de maior vantngero o ga
rantia, tendo sido esse acto approvado por aviso 
n. 25 de 2 do 1\Iaio. 

• Oos documentos enviados (peço attenção 
do senado pura este ponto) constam os factos 
expostos, quanto :1 apresontaçõo da proposta de 
1\lorris N. Kahn no concurso aberto perante a 
directoria da estrada de ferro, sendo que esta 
explica o destino dessn proposta nos seguintes 
termos: {oillcio reservado de 21 de Fevereiro.) 
O papel a que o supplicante dá o nome de pro
posta o como tal apresenta do para ser aberto 
cm concurrencia com outras propostas para o 
serviço dos transportes a domicilio, estava con· 
cabido em termos inconvenientes e continha 
expressões aggressivns ú udministrnçuo da es
trada de ferro ; pelo que {ot o t•e{erido pap~l 
inutilisado. • 

Entretanto ·esse papel que foi inutilisado, 
surge aqui por cópia ..• 

0 Sn. AFFONSO CELSO:- E' preciso entender 
a expressão. 
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O Sn. DroGo VELHO:-..• e creio que estou 
no meu direito, requerendo que vennn o ori
ginal. 

0 Sn. JOSÉ BONIFACIO :-Apoiado. 
0 Sn. ÁFFONSO CELSO:- .Ficou inutilisado 

para o caso; não serviu como proposta. . 
O..Sn. DIOGO VELHO :-Foi inttlilisarlo, diz O 

Sr. ndw inistrador da estrada de ferro no oillcio 
reservado ao ministerio da agricultura. 

0 Sn. AFFONSO CELSO:- E' preciso entender 
a expressão no seu sentido. 

O Sn. DJOGO VELfiO :-Eu quero discutir com 
V. Elt. este ponto; e sustento quP o director 
da estrudu de ftlrro não podia inutilisar o .Pa· 
pel, sob pl"ctexto de contei" palavras aggrcsswas 
e injuriosas. 

0 Sn. AFFONSO CELSO:-Estava no seu direito, 
não o considerando. 

O Sn. DIOGO VELIIO: -Foi, parece-me, um 
procedimento arbit!"ario; elle niio podia inutili· 
sar esse papr:l, como qunlilica; podia· dt•iltnr rle 
admittir n proposta nellc contida, mas não com
preh•·ndo rJUC o podessc inutili:<nr. 

0 Sn. AFFONSO CELSO:- Inutilis:ll', siliccl, não 
serviu como propus ta. . . 

0 Sn. DIOGO VELIIO: '-Isto diz O nobre se· 
nadar ... 

0 Sn. AFFONSO CELSO :-E é O facto. 
O Sn. DIOGO VELHO : - •.. mas o director da 

estrada <le fer1·o declara que o inutilisou porque 
continha palavras aggressivas; não disse que foi 
por não estat· nos limites regulares de uma pro
postu •.• 

O Sn. AFFONSO CELSO :-Foi este ó facto. 
O Sn. DroGo VELHO:-... sim porque continha 

palavrus aggrcssivns e inju!"iosas. . 
Ora, senhores, fali o perante o senado que sabe 

que quahjucr autoridade, como qualquer juiz, 
recebendo papel cm que h:ojn injuria ou pul:~
vras oJTensivas a si propria não t~m o direito de 
inutilisul-o; deve, de necôrdo com o preceito da 
lei, mandai-o ao promotor publico pnra pro
ceder conforme suas nttribuir.ões. 

Foi nisto espccinlmente qúe a commissão 
se fundou para declarar que o procedimento 
do administrador da estrada de ferre tinha 
sido irregulal". E eu. individualmente en
tendo que não é só irregular e abusivo ; é até 
caso de responsabilidade. 

O Sn. AFFONSO CELso:- Não apoiado. A ad
ministração da estrada de ferro não admittiu o 
papel como proposta ; estava no seu direito. 

O Sn. DIOGO VELHO :- Inutilisou-o, disso no 
seu oillcio. Não sei que out!"a accepção se possa 
dar. . . 

O Sn. AFFONSO CELSO :-Chancollou-o, niio o 
admittiu, não o considerou. 

O S!t. Droco VELHO :- Isto é interpretnçiío 
que da V. Ex. ngorn. . 

0 Sn. AFFONSO CELSO :- Admitto que a ex:
pressiio não seja a melhol"; mas é o facto. 

O Sn. DroGo VELHO:- Não ficou porém nisto 
o at!"opello e menosprezo da directoria em re

v. I. 

lnçüo n um proponente recommendndo pelo mi
nisterio da ngrrcultura ; ouça o senndo (lé) : 

• (Officio reservndo de 5 de Mnrr.o) .• l"eferin
do-se no officio de 21 de Feverpiro "tem a acres
centar que, em vista· dos te!"mos aggressivos 
e injuriosos dirigidos :í directoria dn estrnda do 
'ferro por a queiJe senhor (1\lor!"is N. Kuhn) em 
um pnpel a que deu o nome de proposta e que 
dovia ser lido em publico, ma11dc• proltibir a 
entrada do mesmo na sec•·ctaria dcsttt I!Strada. • 

Cont1·n semelhante abuso de autoridade, nem 
umn udvl'rter.cin, nem um signal de reprovação 
da parte do superior competente I . 

(Conttnua a lêr): • Do ex!Josto resulta o se-
guiu le : . 

• 1\fo!"ris N. Kohn foi CIUem teve a prioridnde 
d.1 idéa do npplic11r-se :i e~trnda de. fe!"ro de 
Pedro II, o sel"vico de transporte :i domicilio, 
conforme n sun propo~tn de Abril de i8i8. 

• A administração dn estrada aproprinndo-se 
da idén inseriu-:~ nas tarifas provisorias, que 
foram depois po~t:ls em exAcução. · 

• Autorizado Mot·ris N. Kohn a ensaiar o sei"· 
vir-o. f.,i a sua propost:o neste sentido impu
gn"ndn pela administração da .ostrad:o e p·or ini
ciativa desta posto n concurso o serviço. O con
curso foi unm1nciarJo mediante elau~ulas im
possíveis ·para c1ualquer empreza, quejú niio 
estivesse do ante-m~o preparada e de accô!"do 
com a administração da estrada. 

• N1io ob.<tnnto Morris N. Kohn a quem o 
g-overno mandnra preforil" em igunldade de cir
cumstnncins, foi eoncurrente; mns n sua pro
posta foi. inutilizada sob o pt•etexto do estar 
eont:ebidn em termos inconvenientes e conter· 
pal;vrns nggressivas contra a adminislrnt:üo da 
estmdn. 

• Representando no governo contra esta ar· • 
bitrnriedade,l\Iorris N. Kohn foi victima de novo 
prohibindo-se-lhe a entrada na secretaria da 
estrada de ferro. 

Afinal foi o serviço contl"ntado com a compa· 
nhin de carris urb~nos, em cujo favor parece 
que foi n idéa do Morris N. Kohn mutiladn, 
restringindo-se o servi()O na côrte, ao períme
tro mnis ou monos dos trilhos da ·mesma com· 
pnnhia, e exigindo-se o serviço em condir-ões 
taes, que só a companhia podia tomai-o. • 

• Em conclusüo~ 
« Entendo a com.missão que a ndministrnção 

da estrada de ferro procedeu de modo irregular 
e abusivo nesse negocio, cabendo ao gove!"no 
providenciar administrativamente, como en
tendei" conveniente e no peticionaria recorrer 
aos meios que as leis facultam para seu des· 
nggrnvo e reparação que lhe fôr devida; e por 
lunto propõe: · .. 

« i. • Que seja cnvinda ao m'iriisterio da agri· 
cultura cópiu do presente parecei" ; 

• 2." Que se ·a,.chivem todos os papeis refe
rentes ao nssttmpto, dando ao supplicante as 
cópias que pedi!". 

• Sala das commissues, :lS do Agosto de !879. 
-DiOfJO Vel11o.-Bm·ilo de Maroim •• 

Vê o senado que a administrncüo da estrada de 
forro andou neste negocio de modo irregulnr 
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e abttsivo ; om vez de remetter esse papel, que 
julgava imprestavel, ::10 superior competente 
pnrn este resolver, procedeu como- acabo dt:: 
expô r: inutilisou-o ; c o ministro da agricultura 
não pôde ministrar outros esclarecimentos 
senão esses que mencionei, e constam destes 
papeis. 

Ora, em vistn disto, poderia a commissão dizer 
cousa alguma sobre o modo como estava orga
nizada n proposta inutilisada; si era rccebivel 
ou não? · 

Entretanto vciu o nobre senndor por 1\Iinns 
fazer cnrgn á com missão porque deu importnncia 
n esse pnpel sujo, que n1io é prop••sta, que nada 
vnlc, mns que, cm todo o caso, fosse o que fosse, 
niio podia ser inutilisado pelo administrador da 
estrada de forro, c, menos airida, subtrallido ao 
conhecimento do ministerio da agricultura •.•• 

O Sn. AF'FONSO CELso:-Estnva no seu di
reito. 

O Sn. DIOGo VELuo:-.•.. quando este exigia 
informações .. 

Eu tenho de requerer que venha o original, do 
papel inutilisado, visto que surge cüpia dcl.le e 
não sei si esta côpin é vei"dndeirn, é :mthentwa; 
póde sei" um papel falso, e nesta conjoctma não 
vai injuria ao director da estrada, porque cllc 
mesmo me autoriza a suspeitar deste documento. 

O Sn. AF'FONSO CELSO:- Suspeita das infor
mações que vem ~a administra('~q da e~tra~a do 
ferro. c não suspe1t:t das do Jlctwtonarto, mte
ressado! 

O Sn. DIOGO VEwo:- Niio argumento com 
informações do peticionnrio ; argumento com o 
officio rese·rvmlo rlo director da estrada no mi
nisterio d:~ ngricuJtm•n, <i com as communicn~ües 

, officiacs que aqui estão. Niio ndianto cottsa al
guma pelas palavras do interassndo ; adinnto só
mente o que declnrnm as peças officiaas. Nem 
eu seria digno dn confi:mça do senado, fazendo 
parte de uma commissão, si me referisse a in
formações pnrticulnrcs sum dcclarnr a sua ori-
gem... -

O Sn. AF'FO:NSO CELSO :-1\las tombem não pó de 
pôr cm duvida a :lUthcnticidade de um docu
mento oiferccido pelo director da estrada de 
ferro. 

0 Sn. DIOGO VELHO:- Ponho em duvida por
que o proprio di recto r declarou. a seu superior 
(,(Ue tinha inutilisado essa proposta. Ora, inu
ttlisar, ·é destruir; c, si não inutilisou-a, si não 
destruiu-a devia tel-a apresentada pnr:~ ser por 
cllo apreciada. 

O Sn. AF'FONSO CELso:- Si o superior quizesse 
tinha exigido. 

0 Sn. DIOGO VELIIO:-Exigiu, desde que man
dou informar. Houve atú correspondencia re
servada ; e não lho cabe a responso.bilidade 
disso, sim a de ter tolerado sem energica re
pressão o procedimento irregular, :~rbitrario de 
um sou ~ubordinado, que pni"cce ter-se prestado 
a umconluio no intuito de repcllir a concurrencia 
do reclamante que so mandou preferir. Parece 
conluio, retlito, por~uc o administrador da Cls
trada não sú inutillsou. a proposta que lhe foi 
apresentndn,juntamente com outras, senão tam-

bem celebrou o contrato com uma empreza que 
teve a .fortuna de já estar preparada para o ser
viço de transpot·tes, tal como pretendia a admi
nistrnçiio da estrada de ferro. 

E' até onde púde chegar a prepotencia de um 
empregado I Por sua propria autoridade inuti
lisou um papel que niío lhe pertencia; e, o que 
ó mnis, porque a parte reclamou perante o supe
riOl' competente,porque queixou-se, fulminou-a 
COf!l a dosa irosn prohibiç:io de entrada na secre
tarm da· estrada de ferro. 

Ora, o senndo que reflicta um pouco nisto c 
veja ~i a commissão podia permanecer impassi
vel dtante de semelhante abuso, do tamanha 
nrbitrnriednde, sem estigmatisal-o ao menos com 
seu parecer, porque a responsabilidade legal é 
nu lia e não ha de apparecer; pelo contrario.esse 
empregado ha de ser galardondo e promovido a 
qu;llqucr cousn, a quniCJuer cargo acima de di
rector da estrnda de ferro. 

O Sn. AFFONSO CELSO:-l\lcrece, ó um distincto 
!unccionnrio. · 

O Sn. DioGo VELIIO:- Não consinto q:ue se 
barateie a pnlnvrn-distincto; é um funcc10nario 
a respeito do qual estou cxhibindo factos que a 
lei penal qunlillcn de prevaricação. . 

O Sn. AFFoNso C~Lso:- Oh senhor 1 
O Sn. DroGo VELuo:- O que é então preva

ricnçiio? 
O Sn. Sixumú :-Ningucm tem o direito aqui 

do baratLJar a honra du um funccionario puulico. 
0 Sn. DIOGO VELHO:- Eu me demittii"in da 

immunidado desta tribuna, c assumiria n res
ponsabilidade criminnl como simples cidadão, 
para declarar que, á vista das occurrencius e cir
cumstancias expostas, o empregado quo inuti
lisa uma proposta otrerecida cm concurrcncia 
publica e a subtrahe a(} conhecimento do superior 
competente, a pretexto de conter injurias ou 
palavras nggressivas, ·para excluil-a da compc
tencin, c além disto pune n parte que se queixa, 
prohibiudo-lhe a entrada n:~ repartição, entre
tanto que celebra contrato com uma empreza de 
nntemlío preparada, incorre cm crime de l".;lspon
snbilid:lde por nbuso do poder e prevaricação, si 
isto de responsabilidado niio fosse uma perfeita · 
burla. 

Sinto ter sido nrrastado para este terreno, por
que,como disse,niio quero agora ana!ysal" a admi
nistrnção da estrndn de ferro, nem entrai" na 
apreciação dos predicados de seu actual director. 

SI". presidente, contestou-se a Morris N. Kohn 
a iniciativa ou prioridade dn idéa de applicnçiio 
do serviço de trunsportes ao domicilio, e o nobre 
senador llOr 1\Iiuas deu noticia dos contratos an
teriormente celebrados pnra este fim. 

A commissiio não entrou nesta questão senão 
com os subsídios J'ornecidos pelos documentos e 
peças officiaes que lhe foram presentes ; foi o 
proprio dil·ector da estrada que disse que tinha 
essa idé:~. em mente ; foi o chefe do trniego que 
disse q_ue semelhante serviço estava por organi
zar; fo1 a commissão da outra cnmura que lan
çou no seu pnrecer que fõra o supplicnnte quem 
primeiro tivern a idéa de applical-o á estrada de 
ferro ; foi o proprio govei"no que mnndou en
saiai-o, e não se ensaia senão o que é desconhe-
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cido; portanto n commissão, aceitando n exposição 
dos factos tacs como constavam dos docu
mentos ministrados. bem julgou que era incon
testnvel n prioridade da idén como pcrtencent!l 
no rcclam:mtc ; sem com tudo fnzer disto cabedal 
para as conclusiics do parecer que se discutr.. 

Vê o sen:tdo ~uc n commissiTo com razão qua
lificou o proccdtmento dn director da estrada de 
ferro de irregular c abusivo; e realmente não 
foi a justiça, não foi o direito, não foi a lei que 
pautaram o procedimento desse funceionario. 

Ainda hn poucos dias o ministcrio da agricul
tura cxpt:din aviso mandando que a companhia 
carris-urbanos prestasse a caução que já devia 
ter prestado desde o anno passado. 

Conforme as cl:tusulns da concurrencia aberta 
pela estrada de ferro, era exigida como condi
ção de habilitação para fazer-se ocl9ntrnto e exe
cutar-se o serviço n cauçbo de üO:OOO,S em dinhei
ro,npoliccs, ou títulos do thcsouro.Entretanto o 
servir.o foi contratado com a cmprcza carri.•
urbatios sem esta formalidade, tanto que agora 
o Sr. Buarquo de Macedo ordenou que a caução 
fosse efl'ectuada no pr::tZO de tres dias sob pena 
de rescisão do contrnto. :Aqui está o aviso a 
que me .refiro expedido a :1.3 do corrente 
mez. (LO.) 

E não é só isto: longe iria eu si confrontasse 
as clausulas da concurrencia com as do contrato 
celebrado.· O senado porém tem ao seu alcance 
as duas perns, e póde ver ns modillcncõcs feitas 
em favor da emprezn. . 

Eis ahi como o empregado distincto, zela o 
serviço que lho está confiado l 

Senhores, cu não tenho pessoalmente para 
com o actual administrador da estrada de ferro 
nenhum sentimento hostil. Conheço ha alguns 
annos o Sr. Passos; olle foi nomeado para 
aquollo cargo, quando eu fazia parte do minis
terio e partilho assim da responsabilidade desse 
acto do meu collogn, o Sr. conselheiro Coalho 
de Almeida. 

Não tenho razão, portanto, pQrn pretender pre
judicai-o em sua reputação de. homem de bem 
e de empregado zeloso; pelo confraria tonho 
grande poznr vendo-me forçado pelo imperioso 
cumprimento de um dever a enunciar-me com 
certa soveridade que por certo lho ser:l desagra
davcl. · 

E' vordadc que o Sr. Passos, depois que inau
gurou-se a. úpocn da regenernçuo com o :; de 
Janeiro, accttou a nova ordom de cousas, e.sem 
duvida foi se deixando influenciar pela perni
ciosa atmosphern em que so envolveu. 

O empregado subordinado de ordinario segue 
o exemplo, e obedece ao influxo q:ue lhe dít. a 
diroc,iio superior: a úpoca era de dLCtadura, da 
illegnlidado, de arbítrio violento ; elle seguiu 
a trilha que lhe marcavam. 

Tornou-se tambom arbitt·ario, administrando 
a estrada dictalorialmonto, crean<lo e suppri· 
mindo por mero capricho estações o paradas dos 
trens, trausformautlo llorarios, tarifas, .etc. 

. E quando estamos todos a presenciar seme
lhantes factos e netos, quando vemos pelos papeis 
presentes que esse funccionario faltou ao 
cumprimento dos seus devores rompendo uma 
proposta, e prohibindo no proponont(l ontr:td:l 
na repartição, vem o nobre senador por :!tlinas 
dizer que o senado nada tem que fazer, porque· 
so trata de um funccionario distincto I 

Distincto l sim, mas pela ousadia cori:t- que 
nfl'rontou o direito c atú pretendeu ferir n quem 
não póde nttingir, :til usando do cargo que retem 
ainda, apezar de inequívocos sign3cs da descon
fiança que vai recebendo ultimamente. Ouça o 
senado : 

Em virtude do parecer que se discute,•csse 
empregado sentiu-se magoado contr:l o rela
tor da commissão, como demonstro o facto de 
ter procurado o Sr. ex. ministro da fazenda para 
fornecer os documentos de que S. Ex. "duu no
-ticia, quando podia explicar-se com esse relator, 
com quem aliás teve occasiiio do muis de um 
encontro. · 

E' IJUe para o rela to r guardava o distincto 
funcmonario outra demonstração, o foi snppri
rnir a p!!radn do trem expresso que parte da 
côrte as 5 horas da manhã, na estação· do Rio-

. Novo, em frente á sua residencia de verão, e na 
entrada do ramal do mesmo nome. · 

Com esta altoracão, Sr. presidente, cu parti· 
culnrmente nada sofl"ri, além do percorrer de 
carro a distancia que vai da cidade do Juiz de 
Fúra á chacara cm que resido alli. 

E' um pequeno nugmento na despezn de trans
porte que nada vale para ·mim. Outro t~nto, 
poróni,não succede com cêrcn de 2.000 babttnn
tes que constituem a colonin do D. Pedro II, e 
com os numerosos passageiros, que demandam 
o nio Novo e efl'ectnnm os seu:S .transportes 
pelas diligencias que fazem ponto de partida 
c de p:trnda em frente ú estação. A essa 
estacão vem ter o ramal dn estrada de .ro- ·· 
dag-ém da cidade do Rio Novo, e é uma das ... 
mais importantes da estrada de ferro. Foi.·assim · 
privada da parada do expresso, quando todas as 
outrns de categoria inferior, até a da Cedofeita, 
que serve especialmente :to particular que a 
construiu, mantiveram a vantugem dessa pamda 1 

Refiro-ine a este incidente par:~ que o senado 
comprehendn 'bem de quanto é capaz o director 
da estrada de ferro, qu:mdo quer vingar-se de 
uma contraritldade, o nvnlie como anda o servi
ço daquclla imp~rtnnte via de com_muni!'ncão. 

Resta-me considerar a procedencm da Jmpu·
gnarão do nobre senador por 1\linns, quando 
sustenta gue, sondo este negocio por su:~ natu
reza admmistrativo, compete no poder executivo 
prover como melhor entender. 

Em pnrte nenhuma do parecer se deparam 
proposições do que se infira que a commissão 
pretendeu dar ao senado competencia sobro um 
assumpto todo administrativo : limitou-se. a 
commissão a propor que o parecer fosse remet
tido no governo, afim do tomol-o na considernçü;o 

l'ouco lho importava que os sinistros se re
produzissem com frequencia, as queixas do 
commorcio c da lavoura eram desattendida3; o 
publico nlio era devidamente informado, e uinda 
não se sabe quantos pessoas floroceram no ulti
mo desastre occorrido no ramal do .S. Paulo. 

que lhe merecesse. · 
Devo, porém, ponderar que niio me parece ad

missivel que o senado, ramo.do poder legisla
tivo, não tenha a fac ui da de de fa:z:er uma sim
pios recommendaçiio no governo sobre o objecto 
do serviço publico, e de cncaminh:lr·lhe as 
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q:ncixas c reclamações que venham ao seu conhe· 
Cimento. · . 

de vir clle para o Brniil essa idéa tinha estado 
cm cxccuciio entre nós. 

Si esta corporação niío tem o direito do cxin-ir 
que se rcprLmnrri os excessos, que se attcnda"ús 
r!Jpresentaçues d'?sque solfl·em violencia e injus
tu;a. nos seus d1rcttos, então, senhores, vamos 
para as nossns casns, ncabemos com isSll · escre
va-se na porta deste edificio : Para al~gar •.• 

Por outro lado, o senado não póde dizer ao 
governo qLIO attendn ío prctençiio de que se trnta, 
por qualquer motivo. 

Snhiria assim da sua legitima csphera do acção 
invadiria compctoncia que não lhe pertence. ' 

E o senado deve ser o primeiro a dar exemplo 
de legalidade, circumscrevcndo-se ao circulo 
de suas altribuições. Tenho concluído. 

O Sr. AO"onMo CeiMo tnmbem fnllor:í 
e:c a/luwla.utin ·cordis c sem intcnç~o de otrensn 
ao nobre senador pelo Rio Grande do Norte, a 
quem esti mn e considera. 

S. R". trouxe pnra a discussfío assumptos im
pcrtinenre_s, e exnltou-~c no pontn de qualificar 
de prcvnncador a um funccionario distincto 
como o director da ost,·ada" de ferro D. Pedro !Í 
tão con hccido no paiz 1 

N:oda mais dir:í. 
Foi lido, opoiado c posto cm discussão o 

seguinte 

Rrqucrimento 

Prevn1·icador porque? Nfío se confundam as 
cousas c a teehnulogin jurídica. 

No facto de não admittir· a proposta de 1\[orris 
Kahn n~_o I) OU v e prevaric~çiio, mas exercício 
tle um drrerto e cumprimento de dever. 

A proposta não estav:o nos termos do ~>ditnl 
· cham:mdtJ concurrencin, não cstipulnvo preço 
e conti!llm injurias á administrnção. Não poctià 
ser acerta. 

Niof) crn )lma proposta, era um papel impres· 
tavcl. O dm•clor du estrada de ferro não a inu· 
tiHson no ~cntido que figurou o nobre senador. 
moo a r11sgou, desprezor1-a, pól-a de parte -não 
a tomou cm consideraçfío. ' 

Tn_m!lem no- facto de mandnr quo niTo fnsse 
admttlldo na esto·arla de ferro o in tcrossado 
não lw nem pódc h:over prevnricallfío. ' 
_Si um~ p:orte qualquer, no recinto de reparli

çuo publte~, porra-se menos convenientemente, 
si falia á corteziro c respeito devidos a todo o 
funccionario publico, o chefe dessa repartidio 
1om o direito de ordenar. que nfío mnis lho seja 
alli peruoittido o ingresso. 

E' uma medida disciplinnr, de ordem cujn 
applicnç5o é d"ix::oda :oo cr·iterio e nrbJtl·io dos 
chefes de repn r•tições, primeiros respousaveis 
pelo que nellas so passa. 

HOJ,lVe, pois, nwnife,;to. injustira e dcmnsinda 
sover1dnde no modo corno :oprodou o procedi
mento daquolle illustre funccional"io o nobre 
senador pelo Rio G1·nnde do Norte. 

E' um empl·og-ndo publico distinctissimo e 
que tem a religilio do seu dever. ' 

Por· de mais injusto foi ig-nalmento o nobre 
senador, quando admittiu a idéa do um conluio 
reprov:odo e immoral entre a direcloJ•ia da os
trlld~ do f.;rro O. Podro li c a companhia do 
carrts urbanos. 

E' rn·eciso, pnrn admittil-n, não conhecer nem 
opr. !':ossos. nem os dignos cavallooiros quo 
dll"lgem aquella ompreza, o quo figuram entre 
os molhoo·es caracteres· do commercio desta 
oõrte. 

Mns, ~ !JUest_iio de qU:e se trata ó outra. 
O pet1c!or~ur1o ole\'e ser nttenilido, no pcmsnr 

da commrss~o, JIOrquo tovo a inicintiva du idéu · 
d!J. um servu;o tl.e tr·anspot·to de cargas a domi
cllrq, :mnuxo u estrada de ferro D. Pedro II. 

Ia provou exhuboruntemente que muito autos 

• Requeiro que pelo ministerio da ngricnltura 
cuvie-sc o orig-inal da proposta nprescnt:oda por 
Morri• N. Kohn no concurso aberto pno·a o ser
viço de transporte n domicilio 11Cr11ntc a admi
nbtr·,cão d;o estrada cl~ ferro D. Pedro II, no anuo 
passndo; ficando adwdn a presente disco!ssão 
olé ser presente ao senado esse documento.
Diogo Vel!to. • 

O Sr. Atronso Celli!\o diz que não 
póde ser approvndo o requerimento do nobre 
senudot· pelo aio Gru nde do Norte. 

S. Ex. quer que venha a cstro cnmara o ori
ginal da propost~ do 1\Iorris N. Kohn. 

Os documento.; originncs pertencem ás repar
liçõos com1>etcntcs, dellas nfío podem subir 
devem ser g-uardados cm seus archivos. • 

Certidões ou cópias, sim, podem ser e:xtra
hid;os. 

!\las cópia dessa proposta, j:í o nobre senr.dor 
a teve nas miios, anthcnticada pelo secretario da 
estrada de ferro, cuja nssignaturn faz fé. 

O requerimento, portanto, é inutil, vota 
contra elJe. 

O Sr. :'Viliiieonde do Rio Draneo: 
-Sr. prestde11le, purece-me que esta discusslio 
pód~ set· terminada hoje mesmo, e convem que 
o seJn, parn que o seu a~sumpto, que não ú de 
grande monta, não nos tome mais tempo. · 

A nobre com missão de emp1·ezas priviJon-iadns 
cumpriu o seu dever, c ninguem pódo •. ,"'ór cm 
duv1da quo .clla não o fizesse com inteira Jeal
dllde, ur11cnmonte tendo em vista o bem publico. 
O IJem JIU!Jlico neste caso ser·in detcrminndo 
pela j usti~'u quo porventura coubesse ao pre
tonolcntCl e que houvesse sido desaltondida por 
parte da admi!listra..,ão publica. 

l\la,;, pe1:o lu;e~ça no meu nohre. a!nigo, re
lator dn co1umtss:oo de cmprflzas prtvJ!.,n-i:Jdas 
para ponderar··lhe que mou juizo quanto ';o me~ 
rito do Liircctor da estrada de ferro D. Pedro II 
é diverso do sou. Aquolle digno funccionario 
púdc ter crr:odo uesto cnso; terá sem duvida 
commettido erros om sua administração, porque 
é r~llovol como todos os homens, mas é um 
funccionario honrudo ... 

O Sn. CANSANSÃO DE StNIMnú :-Apoindo. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BRANCO :-... dos mais 
intelligontcs o deliicauo ao cumprimento de seus 
do veres. 
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Os Sns. CANSANSÂO DE SINIAIDÚ E AFFONSO CELSO: 
-Apoiad~'>, 

0 Sn. DIOGO VELHO:- Niío apoiado, quanto 
ao case. vertente, c de certo V. Ex:. não que· 
rorá justificar esse sou procedimento. 

0 Sn .. VISCONDE DO RIO BRANCO ;- Nfto se 
póde julgar dos crcditos de um funccionario 
publico, unicamente pelo seu proceder em uma 
questr.o dest~ natureza. 

O SR. Droao VELHO:- Não é só esta questão; 
é um:~ serie de actos, em que não quiz agora 
entrar. 

0 SR. VISCONDE DO RIO BRANCO:- Ni'ío esti'ío 
aqui em discussiio todos os netos dn directoria 
da estr·ada de forro O. Pedr:. II. Refiro-me só
mente á discussiio que teve hoje Jogar nesta 
casa. · 

l\Innten ho, pois, o meu juizo a respeito desse 
empregado, sem attenoiio ao caso presente; co
nheço-o lla muito tempo, tenho ouvido juizos 
que lhe s5o honrosos c, do facto, elle tcrn ser
vido outros empreg-os com distin~çiio, 

Niio digo que niio tenha commettido erros em 
sua ndministraçiio, e cabe no governo attender 
:ís queixas enunciada~ pelo nobre senador e por 
qualquer outro orgão rospeitavcl, allm de fazer 
justiça a quem a mer·cça o regular do melhor 
modo possível o sorviço daquellu importnnte em
preza. !\Ias de um c:rso destes não se tirem con
clusues tiio graves e tão severas, como .os do no
bre senndor, contra aquelle funccionario pu
blico. 

Eu niio quero empenhar-mo no debt~to que se 
travou entre os dous illustres oradores que me 
precederam, o mesmo não fiz estudo especial 
destn questão; mas colhi da discuss:io que a 
nwior censura que se f:rz ao director do estradn 
de ftJrro é não ter tomado em cousidor:u;iio uma 
prop.:>sta ... 

0 SR. DrOGO VELIIO: - Niío apoiado ; não 6 SÓ 
isso. 

O Sn. VIsCONDE DO Hro BRANco:-..•. de um 
dos concurrentes :í cmprezn do transporte de 
cargos. 

O Sn. Orooo VELIIO :-A quc8tãO ú o procedi
mento que elle teve, inutilisando arbitrnrinmen
te essa proposta. 

m~n~enÕ ~:;~~~D~i~gn ~~~ ~~~~ ~-;E~a~~:.~; 
que ncnbo de proferir. O director da estrada den 
a rnziío do seu acto, o esta foi aqui bom mnni
festndn: a proposta do queixoso era concebida 
cm tet·rnos otrensh•os 1í ndministrn~iio dn cstrndn, 
o por isso esta a desprezou. • 

Estti patente quo não o inutilisou, que foz tirm· 
uma copin authontica desse documento, cópin 
que foi aqui exhibido.. 

O Sn. Drooo VELHO :-A cópia. 
0 Srt •. VISCONDE DO UIO BRANCO :-Não I)UÍZ 

]lnssnr recibo dns injurias qne lhe fornm dirigi
dos; podin I'Dzor como os juizes, dcspncbnndo
proponlln em termos. 

O Sn. Josf: DONIFACIO :-Depois de nbertn n 
proposta? 

O Sn. VrscoNDE DO Rro BnANCO :-Est:í claro: 
era elle qu.e tinha inutilisado .t sun proposta, 
porque devra fazei-a em termos convenientes e 
não otrendendo o preposto dn altn ndministrnção 
publica. 

0 Sn. JOSÉ BONIFACIO :-A injuria não inuti• 
l~n. . 

O Sn. CRuz 1\L\cnADO :-O documento não foi 
destruido. · 

O Sn. Josf: BoNIFACro :-Peço n palavra. 
. 0 SR. VISCONDE DO RIO BRANCO : ~ E' esta a 

accusnr•íio que se articulou, e eu ndmitto (não 
queren'do envolver-me nessa discussiio) que o 
facto sejn digno de cen~urn ; mns niio o será de 
censuras tiío graves como ns qüe o nobre sena~· 
dor proferiu, no calor- do seu discurso, contrn · 
o merito dn::tuello funccionario publi<-o; pó
·de·se dizer que procedetl irreflectidamente, que 
foi injusto, mas n~o que deixou de ser um em
pregado honesto, z~loso c intelligente. 

O SR. Cnuz 1\IACJIAoo : - V. Ex. o ttendn a 
estus pnlnvrns (lê): As bases impostas peJo dire
ctor são dcsarrnzoudns ..• 

0 SR. DIOGO VELIIO;-Niio entrei nessa apre• 
ei~ção; disse que ni'ío podia fnzer justiça por 
suas mãos, devia dar a esse documento destino 
legal. · 

0 Sn. VISCONDE DÓ RIO BRANCO:- 0 nobre 50• 
nador tambem, moralisnndo as condi(;Ões da 
concurrcncia aber·tn pela administ rnç:io da cs
trndn de ferro, disse-nos que o pr:rzo de um 
anno para serviço t:io importnnte, que de
mnndnvn emprego de cnpit11es considcrnveis, 
tornnvn a concurrencin nugatoria. 

Sr. presidente, desde que a administra.,üo 
pnblicn entendeu que níio dcvin empenhar:se 
por um contrato de long-o prazo sem conhecer 
i'r:tticnmonte as vantagens ou inconv~nientes de 
semelhante cmpreza conllndn a particulares. a 
condiç:io de tempo está oxplic:tda, e não p6de ser 
attribuidn no intento de uurlnr a concurrencin, 
no intuito de l'nvorecer n quem já estivesse ha
bilitado pttru accit:tr Elssa condic:io. 

Havin entre os proponentes· uma companhin 
já constituiria, que podia aceitar a clnusulu da 
administrar;ão publica; mns o que se segue 
d'nhi ? . E' que a administr·ar;iio puulica teve a 
fortunn de conseg-uir o seu llm-o de contratar 
o ser·viço ou de fuzer esse ensuio, por modo que 
não lhe prendesse as miios pnr11 adõptnr de fu
turo outro alvitre, si a expo.riencw provnsse 
contr·a o rnoio adoptlldo provisoriamente. 

NrJste cnso, pois, niio ndmir:1 que a companhia 
rlo c:trris-urbaoos tomasse a si o ensnio o o con
trntussc com a udministrnçiio du estrndn de ferro 
D. Pedro II. 

O SR. Droan VELIIO:- O respeito que devo n 
V. Ex. me prohille de dar-lhe apartes. 

O SR. VrscoNDE DO Hro Bn,\NCO : -E ou peço 
no meu nobre collega e amigo quo niio os d8, 
porque meu UJlico desejo ó que nestn questão 
cheguemos a umn conclusão que n todos satis
fnçn. 

Niio quoro nem tomar n de!esn do director dn 
estrudn, a quem estimo, mns de quem nilo sou 
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amigo particulnr, porque niio tenllo com ello 
rela~õos cstrciJas, nem lambem quero accusar o 
pretóndentc que veiu queixnr-so perante o sc
nndo ; quero doixnr ao governo intoirn liberdndo 
-do nc~lío, nfim de que nprecie os factos c rcsolvn 
o que· fur mais justo. Acredito <JUO não hnvcrá 
ministerio que em casos destes ~c deixe levar 
por paix~o ou capricllo, que negue justiça n 
quem a merecer, e deixe mesmo de fazer advcr
tencias á ndministrnçlío da estrnda, si tacs advcr
tencias forem justas e neccssarias. 

Sr. presidente, o negocio está assnz conhecido 
c debatido ; c portanto cu proponho nn minha 
emenda a suppressão do pri1noiro artigo das 
conclusões do parecer •.. 

0 Sn. AFFONSO (:ELSa:- Apoiado. 
0 Sn. VISCONDE DO R !O BnANCO:-... que llland:t 

enviar cópia do mesmo pnreccr ao ministro da 
agricultura. 

Este pnrccer já foi impresso no jornaldncasa, 
c fica constando cxhullerantemcnte dos debates 
de hoje : pnra que rcmettel·o ao ministerio da 
agricÚJ tm·a ? 

Senhores, na corrcspontloncia entre os po
deres constituídos devemos guardar certas 
normns de cot·tczin. Ora, um parecer que con
tém censuras ao govtJrno nlío lhe deve ser assim 
dirigido pelo scnmlo ; basta que o governo as 
leia nos discursos ar( ui pronuncmdos, e 11 no cor
reriío improssos. Nem póde mesmo o senado 
esposar censuras desta oJ·dem, som instituir um 
debate lm·go c profundo sobre mntcria que o 
não merece. 

Adopto a coneluglío f(U'' manda nrchivar todos 
os pnpcis rel'ercntes ao nssum pto, dnndo·so as 
cópias que o interessado pedir, e acrescento 
-para que roqueira ao govcrn.o o que julgnr a 
bem de sua juslica. 

Parece-me que o fim do nobre senadot• cst:i 
conseguitlo. O pnrecer J'oi impresso no jornal 
da ca,:•, a sua suiJstanda constn dos discursos 
pronunciados hontem c hoje, ex-ministros c al
guns dos Srs. ministros actuaes ouviram a 
S. Ex.; c, pois, nlío hn necessidade ele remctter 
ao governo essa parecer, que contóm censuras 
que niio podemos ·bem apreci:;~r, <JUe seria mesmo 
temeral"io ilal-as como ns~az runclndns. 

O Sn. Dwno Vl~Lno:- Obrigado. 
O Sn. Vtsc:o:m& no R to DnAL"Co :-Seria temo

rario dnl-:os como assaz rundadas. 
0 Sn. DIOGO VELHO : - Só para quem não 

quizcr examinar os documentos. 
0 Sn. VISCONDE DO RIO Brt,\NCO : - 0 nobre 

senador neste aparte parece não ter-mo ouvido 
bem, ou nTio gnardnr a modestia que lhe rcco
nher;o : do mim o· digo, por mais quo tenha 
c"nminailo e estudndo um assumpto, estou sem
pre dL•sconOudo do meu juizo, porquo nlío mo 
con5i<lero inl'ullivel. Ora, querer que uma cer
pornçiio como estn :tdmittn desde logo, como in
fnllivol, o exame feito pelo honrado sonndor, e 
que S. Ex. foi muito fdiz em suas aprecinções, 
não é possível, comquanto respeitemos a sua 
costlllnnda rectillüo o lenhnmos na mais altu 
considorntãl) o seu illustrado jttizo. 

0 Sn. DIOGO VELHO :-Eu SÓ appe!Io para 
os documentos. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BnANCO : - !\las, 
V. Ex. mesmo observou que só tive.rn presen
tes os documentos que foram remottidos á com
missiio ; podem haver outros elementos para a 
decisüo quo cabe ao g-overno. Eu, pois, mo 

. animo a mandar á mesa a emenda que formulei, 
esperando ainda obter o voto do nobre senador. 
Eis a minha emenda ( M) : 

• Que sejam archivados todos os papeis refe
rentes ao assumpto, dando-se ao supplicanto ns 
cópias que pedir, anm de que possa requerer ao 
g-overno o que julg-ara bem de sua justiça.
Yisconde do Rio Branco. • 

Ficou sobre a mesa para ser tomada cm con
sideração opportunamonte. 

A discuss5'o ficou adiada IJCia hora. 
O Sn. rnEsJnENTE dou ·para ordem do dln 12 a 

mesma j{t designada a saber: . 
Continunr.lio dn discussão adiada do requeri

mento sobre o parecer rolalivo á pretenção do 
:Morris N. Kohn. 

Continuncão da discÚ5são adiuda da proposição 
da cnmara dos deputadas, n. 162, de i879, do
terminando que os exames de preparatorios 
feitos no lyceu ela Bnhia sejam :~ceites para n 
matricula nos cursos superiores do lmperio. 

3.• dita da proposição da mesma camara n. 
lSG, do mesmo anno, approvando o contrato ce
lcl.Jrado pelo g-overno para a navcgaGão a vapor 
do rio Amazonas e outros. 

Levantou-se a sessão ;is 3 horas da tarde. 

ACTA 

:Exn 12 do ::.J:nl.o do 1SSO 

PllESIDENCIA DO sn. VISCONDE DE IAGUAnY 

A's H horns da manhã fez-se a chamatla c 
nchnt·am-se presentes 28 Srs. seno dores, 11 saber: 
Visconde de Jaguary, Cruz l\Inchndo, Barão de 
llfamanguape, José Bonifncio, Barão da Laguna, 
Vieira da Silva, Paranaguá, Dnrão de Cotegipe, 
Leão Vclloso, Luiz Carlos, Uchõa Cnvalcanti, 
Visconde de Nictheroy, Diniz, Cllichorro, Vis
conde do Abnelé, Christiano Ottoni, Diogo Velho, 
Jagunribe, Visconde do l\[uritiba, .Conde do 
Buepcndy, Junqueira, Leitlío dn Cunha, Fausto 
de Aguiar, Visconde do Rio Branco, Visconde 
do Bom Retiro, Nunes Gonçalves, Saraiva c 
Affonso Celso. 

Deixaram de compnrocer, com cnusa partici
pada, os Srs. Barão de l\lnroim, Bariio de Pira
pumn, Mendes de Almeida, Octaviano, Silveira 
Lobo, Barros Bnrrcto, Teixoira Junior, Sinimhú, 
Antão, Ribeiro dn Luz, Godoy, Fernandes da 
Cunha, Cunha o Figueiredo, Sífvoira da l\fottn, 
Dias de Carvalho, Lnrayctle, Dantas e Correia. 

Deixaram do comporcccr, som causa partici
pada, os Srs. Barlío de Souza Queiroz, Paes de 
~rendonça o João Alfredo. . 

, 
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O Sn. 2. o sECnETA.mo, servindo de L•, deu 
conta do seguinte 

7.n SESSÃO 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do ministerio do imperio, de 8 do corrente, 

communicnndo, em resposta no do senado, que 
Sua 1\[agestnde o Imperador ficou inteirado das 
p~ssoas que compõem a mesa_ da camara dos 
Sr3. senadores na presente sessao. 

Do mesmo ministcrio, de igual data, decla
rando, cm resposta ao do senado de 30 do 
mez proximofin~o, que ~enhuma jnformação foi 
recentemente dirigida a secretaria de estado a 
seu cargo acêrca do aba stccimento de carne 
vêrde :i cidac:Jc do Rio de Janeiro.- Intei
rado; 

Do mesmo ministerio, de :li do corrente mez, 
communicando que Sua 1\Iagcstade o Imperndor 

. ficou inteirado, pelo officio do senado de 8, de 
haver nessa mesma data prestado juramento e 
tomado assento no senndo o Sr. conselheiro 
Christiano Benedicto Ottoni, senador pela pro
vincia do Espírito Santo. -Ao archivo. . 

O mesmo Sr. Secretario participou que o 
Sr. senador Bnrros Barreto comm unicára que 
não podia conparecer por causa justificada.
lnleirado. 

Declarou mais o Sr. Secretario que o Sr. Correia 
communicára que n1ío podia colÍJparecer por 
achar-se de nojo pelo fallccimento de seu irmão. 
-Ficou o senado inteirado e mandou-se dos
anojar o Sr. senador. 

A's Ü :l(2 horas da manhã o Sr. Presidente 
declara que não podia haver sessão por fnltn de 
numero de Srs. senadores. 

Declarou mais que a ordetn do dia para !1.3 
era a mesma já des1gnada, a saber: 

Continuação da discussão adiada do requeri· 
monto sobre o parecer relativo ú pretençiio de 
Morris N. Kohn. · 

Continuação dn discussiio adiada dn proposição 
da cnmnra dos deputados, n. i62, de :t879, de
terminando que os exames de propnratorios 
feitos no lyceu dn Bahin sejam aceitos para a 
matricula nos cursos superiores do Imperio. 

Em 13 do :M:nlo do :l.BSO 

l'DESIDENCIA. DO SR. VISCONDE DE 1A.GUARY 

SUMMARIO.-Exr•orR:'<TR.-Assomblóa IOJ!lslaLivn do Goyaz. 
Discuno o roquorimonLo do Sr. Corro la. Approvaoão_ do 
rocluorimonto.-Onr>GM no nu .• -Protonção .do l\Iorris N. 
Ko tn. Discurso elo Sr. José Donifa.cio. Approvn.o:to da. 
omondn do Sr. Diogo Volho;-Lycou da Bah1u~ Emenda 
do Sr. Barros flarroto. Discurso o cm onda suhstitutiva do 
Sr. Cunha o Figuolrodo. Discurso do Sr. Corroia. Hojoioão 
da propo~>Jcito, tlenndo p·ojudicadas n.s omondas.-Navo· 
gação do rio Amazona:1, Discurso o roquorimonto do Sr. 
.l\Iorulos tlo Ahuoit.Ja.. Discurso do Sr. nrosidonto do con· 
soJho. Discurso o rcquorimonto do Sr. Josó Donifacio .. 

A's H horns da man h1í fez-se a clwmada c 
acharam-se presentes 30 Srs. senadores, asa
ber :Visconde de JnguaJ•y, BD.I·ão de Mamnngua
pe, Chicharro, Corrllia, Hiheiroda Luz, José Bo
nifacio, .JuniJueir:i, Barão da Laguna, Silveira 
Lobo, Teixe1ra Junior, Vieira da Silva, Diniz, 
Bar:io dc.Cotegipe, Diogo Velllo, Visconde de 
:Muritiba, Leão Velloso, Cunha e Fin-ueiredo, 
Lafnyette,Par:magu:í, Barão dcl\faroim, Visconde 
de Abacté, Jaguaribc, Lcitiío da Cunha, C h ris
tiano Ottoni, Mondes de Almeida, Octaviano, Vis
conde de Dom Retiro, Visconde do Rio Branco, 
Visconde de Nictlwroy c Barros Barreto. 

·Compareceram depois os Srs. Sinimbú, Fausto 
de Aguiar, Cruz Machado, Nunes Gon~mlves, 
Luiz Carlos, A:tronso Celso, Uchõa Cavalcanti, 
Dan tas, Saruiva c Silveira da 1\Iotta. 

Deixaram de comparecer, com causa partici
pada, os Srs. Dariio de Pirap11ma, Conde do Bae
pcndy, Antão, Godoy, Fernandes da Cunha e 
Dias de Carvalho. 

Deixaram de compnrecer, sem causa partici
pada, os Srs. Bariio de Souza Queiroz, Paes de 
1\fendonça e João Alfredo. -

O SR. PRESIDENTE abriu a sessiio. 
Ler11m-se as actas de U c i2 do corrente e, 

não havendo quem sobre ollas fizesse obser
vações, deram-se por npprovadas. 

.O Sn. 2. • SECRETARIO, servindo de :1.•, deu 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Diversos documentos relativos á cleiçãp de 
senador n que se procedeu ultimamente na pro
vincin de S. Pedro do Rio Grande do Sul.- A' 
commissiio do constituição. 

ASSEMDLÊA. LEGISLATIVA DE GOYA% 

3." dita da proposiçiio da mesma camara 
n. :t86, do mesmo :mno, apprevando o contrato 
celebr:~do pelo governo para a navegaçiio a 
vapor do rio Amazonas e outros. 

O Sn. PREsiDENTE convidou os Srs. sen:~dores 
pnra se occuparcm com trabalhos das com mis
sões. 

O Sr. Correlo.:-Começaroi pedindo des· 
culpn ao senado por occupar tüo frequentes ve
zes a sua bencvola nttonção com a npresentnção 
de requerimentos. 

Sou n isto levado porque, lendo todos os ~or
naos que me são rcmcttidos das províncias, 
nellcs encontro noticias de muitos factos, que 
niio devem passar desapercebidas no parlamento; 
c tambem porque, sendo-me envindos directa· 
monte muitos documentos, julgo dever trazer á 
tribuna nlguns delles por interessarem á cnusa 
publica. 

. -' ~ -. 
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o meio que o regimento f~cuHn é o de que lnn· 
ço mão ne~to momento e creio que-o emprego de 
tnl meio pód•: ser de· vnntngem pnrn- o ser:viço 
público, desde que não se nbuse. (Ap:Jiados;) Eu 
tenho procurado restringir a justiflcnç~o dos.re· 
querimentos no menor numero depulnvrns •... 

O Sn. JuNQLEmA:- Tem prestado serviços ú 
causa publicn; 

O Sn. ::t'EIXEIRA JUNton:-Relcv:m tos sorvi((os. 
O Sn. ConnmA:- Esporo, pois, do senado a 

desculpa !fUO solicito. · 

« 2.• Si fornm.chnmados supplentes pnrn toma· 
rem assento.- lllanoel Francisco Corrt!ia. • 

Foi apoiado, posto cm discussão c npprovado. 

ORDEM DO UIA 

I'DETEl'õ()ÃO DE MOOniS N. KOIIN 

Continúa a discussão do requerimento do Sr. 
Diogo Velho sobre o parecer dn conrmissiiG de 
cmprezas pr·rvilcgiadns ncõrcn do pnroc•~r rela· 
tivo ú prctenç:io do :Morris N. Kohn. 

Nus folhas que ultimamente recebi do Goynz 
encontrei n noticin de que n assembléa logis· O Sr. José BoniCacio vota pelo paro· 
ln ti_,• a dnquelln província abriu-se sem o numero cor da illustr·adu commi~são dto cmprezns privile· 
legal, tanto que nn nela respectivn, em vez de giadns, cm cujas conclusões não vê ccnsur·a nem 
se mcnciunnrem os nomes dos membros da ns· no governo de hontom, nem no de hoje. Vota 
semulén que comparecer·am, usn-se destes termos nimln pcln emenda do nobre senndor pelo Rio 
vnr,os, :tlguns dcputndos; e lambem a de que Grande do Norte, pedindo n remessa do original 
chamaram-se supplentes pnrn scrvh· na mesma dn prupostn de Alorris N. Kohn. Examinando o 
assemiJlén. parecer, dará as r:tzõcs do seu voto. 

o sn·. BAnÃo DE CoTEGil'E :- Supplentes? 1 A conclusão geral do pnreccr niio se afasta 
dos princípios, que foram expostos pelos hon-

0 Sn. JAGUAUIDE :-Supplentes neste tempo?! ntdos scumlores que a impugnaram. A simples 
O Sn. ConnEIA :-A serem os factos taes como leiturn (lessn conclusiio o dumonstra. 

encontrei referidos seguramente que incorrem Entende n commissiio • que o director dn 
no mnis j ustn censura. estr·oda de ferro D. Pedro H procedeu de modo ir· 

P:rra habilitar-me a trntnr opportunamente regulare n.uusivo•. Exnminar:i o ora!lor,depois,si 
deste nssumpto, necessito de infor ... ações, que o procedimento desse funccionario, niio obstante 
Qspero conseguir si o senado dignnr-se de ap- ns explica(iões dadas no senadü, foi regular. 
provar o requcrimen to que vou apresentar. • Que ao governo cabe providenciar adminis-

0 Sn. BAriÃo DE CoTZGil'E :-Para o anno. .. trativnmentc como julgar conveniente. • 
o Sn. ConnEIA : - Antes de terminar, desejo P:trecc :lO orador que esta seg-unda proposição 

sujeitar á mesa uma quest:Oo. em nada o1Tende a compt.Jtencia do governo -'-
A proposta dn lei do or(;amcnto tinha do ser pois que dccidirú este alínal como lhe parecer 

feita de accürdo com a lei n. -887 do 9 de Agosto conveniente. · · 
do anno pnssado, em cujos arts. :t.o c 3. 0 lê-se: • E recorrerá o petiéionario aos meios que 

• A proposta do orr.amento de CJUe trata o as leis facultam pnra seu dasaggravo. • 
art. f:.l dn lei n. !l9 dÓ 31 de Outubro de 1835 Parece ninda que se niio pódc contestar no pc
conlinuarú· a ser· apr·esentadn pelo ministro e ticionario n dircuo de recor-rer aos meios, que os 
sccretnrio de estado dos negocias da fazenda; leis fncultom, meios que em ultima analyse seriio 
sendo, porém, dividida em projectos do lei dis· aquilatndos pela autoridade competente, que de
tinctos para cada ministerro o contemplando a cidirá de sua procedencia. 
despezn a fazer-se com os creditas cspecincs que Em consequencin conclue a com missão • que 
lhe digam rc:<peito. seja enviada ao Sr.·ministr·o da agricultura cópia 

• · Approvado em ultima discussão pela ca· do pnrece1·, nrchivnndo-so todos os papeis•. 
marn. dos deputnilos, qualquer dos projectos Apreciando cada uma destas conclusões, o 
será remettido para o sonudo afim de ser discu- orador procura tornar evidente que· niio CO· 
tido e votado. • lhcm os argumentos produzidos contra cllas. 

Nn proposta dn lei do orçamento que ante- Pelo que toca ú primeira IJnstn ponderar que 
hontem o nobre ministro da fazenda apresentou o parecer diz « cabendo ao governo decidir 
á camnra dos deputados não foi respeitada esta como entender• 
lei, ú qual nem sequer faz referencia. Si a Em que pois c de que modo resolve o senado 
proposta for assim enviada :r esta casa,pergunto: neste negocio 't 
como procederá a mesa na direcção dos trn· Quanto á publicidade do parecer, desde que 
balhos 't é impresso no Diario O!ficial, como o são todos 

O Sn. PRESIDENTE:- Hn de rcmettcr á com· os actos do governo, niio póde isso ser conside-
missão respectiva. rndo soniio como umn informação, um elemento 

O Sn. ConnEIA :- Sujeitando á mesa esta ' illustrativo, neccssario para completo conheci-
questão, espero que elln a considerará oppor· monto da mn teria. · 
tun e t o · 1 • (l') Approvado o parecer, o senado não resolve 

nm n e. requenmen ° 0 este • : cousa alguma, a acção do governo fica livre. 
• Requeiro que pelo ministorio do Imporia Não enxerga portnnto o orador que se possa 

se peçam ao governo us seguintes informnçõcs: deduzir censura pela remessa de cópia do pare· 
• :t.o Qual o numero de memb!"Os daasscmbléa cer ao govllrno c sua publicidade. 

legislativa dn provincia do Goyaz que estavam Vota pela emenda do honrado senador pelo 
presentes quando se abriu a mesma nssemblén. Rio Grande do Norte, pedindo a remessa do ori-

·' 
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ginal da proposta de Morrls, porque não vê nisso a parte póde requerer de novo. !l-Ias, depois de 
nada que contrarie princípios, nem tão pouco abertas as propostas, rejeitada uma por conter 
precedentes do senado. injurias, não ficn prejudicado o direito do pro-

Não contraria princípios e antes a opinião op- ponente ? 
posta é que cerceia direitos, porque entre os Neste· ponto c no intuito ·de provar que o que 
primeiros deveres c um dos direitos quo tem o occorrcu ajnda foi peior, o orador entra em 
corpo legislativo, é o de velar na guarda da largas considerações, servindo-se para isso da 
constituição o das lei~, e cm referencia ao se· propria exposi!(ão do director da estrada de 
nado ·ha o dever, formulado no juramento, de ferro. 
observar e fazer observar as leis. Da leitura que fez conclue-se que não foi a pro-

Não ha para issoseniio tres modos de proceder: posta que se inutilisou, mas o papel que a con
:1..• adoptando por lei meios que acautelem a tinha. 
execução das proprias leis; 2." interpretando ou O orador só conhece tres modos de ser inuti· 
dando conhecimento verdadeiro dn Je1 para evit.1r lisado o papel escripto : rasgando-o no todo ou 
abusos, que se poderi::~m d::tr a re~peito do sentido em parte, riscando-se o que nelle se contém, ou. 
d~sta; 3.• finalmente empregando a censura, fazendo-o desa1Jparccer. Fóra destes tres modos, 
recurso esse que, usado J?ela camara dos depu- não sabe como se possa inutilisar um papel: Sn
tados, póde chegar atrl a responsabilidadt:' dos be como se inutilisa uma preposta, papel niio. 
ministros. O director da estrada de ferro affirma que inuti-

. Para·tudo isto é indispensavel a presença de lisou o papel. Si realmente niio fosse o papel 
informal)ões, que poj}em ser mais ou menos , que tivesse sido inutilisado, mas sim a proposta, 
extensas, desta ou daquolla fórma, segundo o i isto é, si npenas não nceitasse cllc estn, então, 
que se tem em vista. · porque apezar da reclamnção do ministro, das 

Costumam dizer os esr:riptores nmcricanos, petições de Morris Kohn, tendo de informo r por 
tratando do poder de comprehens1io ou induc- diversas vezes, e sendo esse papel o ponto car
ção, que a faculdade dada a todo o poder de fa- deal da informação, a .base de tudo, niio disse 
zer alguma cousa envolve por isso .mesmo os -ahi vai o papel ou a cópia? . 
meios indispensavcis pa-ra lhe darem renlidade. Niio juntou, porém, nunca cópia da proposta, 

Consequentemente a obrigação, o direito, que e agora accusado-apparccc a certidão, que a 
tem o senado de velar pela guarda dn constitui- l nobre senador por Minas npresentou. 
ção e das leis, comprehendc forçosamente o di- Alludindo :i prohibiçiío, determinada pelo di
reito de pedir todos c quaesquer esclarecimen- rector de entmr Morris nn secretaria, o orador 
tos, desde que sejam justos, honestos c legiti- prolliga semelhante prohibição como uma arbi~ 
mos, porque sem essas tres c:ondições-justiçn, trariedade e abuso sem qualificação. 
honestidade e legitimidade, niio se poderia for- Niio tem o orndor queixa alguma contra o di
mular leis, nem prescrever seu modo de exe- rector; não lhe deve nem favores,nem benetlcios. 
cução. 1 Quando estevo cm sua província, apczar de o pi-

Julga o orndor o pedido de que se trata nessas niões contrarias, :~creditou que com raziio era 
circumstancias, não considerando, além disso, considerado um engenheiro notavcl. N1io póde, 
que as outras o!Jjccções oppostas tenham plausi- porém, cm questões da ordem· da de que se tra
bilidade, c demora-se no descnvoll'imento da ta substituir princípios por considerações pes
justitlcmção deste asserto, pondo sobretudo em soaes. 
relevo o direito que tem o senado do exigir os Quanto á proposta de 1\[orris, nada teria a di
proprios ducumentos origmaes pnra. bem julgar zer, si o director da estrada niio a aceitasse como 
de qualquer assurnpto. tal. O qtte Morris fez não era proposta: primeiro 

Contesta o orador ao directot• da estrada de porque exigia modificação de ba.ses, e por con
ferro o direito ele não tomar conhecimento de seguinte era incerta em si mesma : segundo 
uma proposta, porque continha injurias, pois porque fazia depender o preço de juizo de ter
que a injuria feita á pesson do director·em caso coiro c por conseguinte tornava incerto este 
:..lgum podia prejudicnr o interesse do Estado. mesmo preço; terceiro porque, fazendo depen-

A doutrina contraria dnriil o seguinte resul- der o preço do juizo de terceiro, transformava 
tado: um homem injuria cm uma proposta a a preferencia em igualdade de condi~~ões, em 
a]ltoridadc. A autoridade diz : Não tomo conhe- direito exclusivo para olle. Si se entendesse 
c1mento de semelhante proposta, porque contém como proposta o que elle pedia, a consequencia 
uma injuria. Mas, si essa proposta fosse a mais seria qne, em todo e qualquer caso, devin ser o 
conveniente e vantajosa, porque seria despre- pretendo e obter o servi~~o que dosejnvn. 
zada? Em que se fundaria semelhnn te doutrina ? A questão, porém, para o orador é outra. 

Porque conceder esse privilegio a um director Assim como Morris queria trnnsformar-se em 
de estrada do ferro, si o niio tem nem o ministro pretendente exclusivo c alcançar para si o ser
de estudo, nem o juiz, nem autoridade alguma 'i' viço, o di1·ector da estrada de ferro, sem inten-

0 juiz si encontra nos autos injurias contra ção, tr~msformou a cmprozn de carris urbanos 
a parte, npplica o artigo respectivo do codigo na unica concurrente possível. 
pe:nal-manda riscar. Si são dirigidas no p1•oprio E' o que erocurará demonstrar, estabelecendo 
JUIZ, m:.nda este extrahir cópias c remcttel-as ã a compnra~·uo das bases com o contrato. 
a.utoridnde competente. O orador faz detidamente este oxnmo, pondo 

Niio procede a analogia tirada do requel"i- em t•olevo dilrerençns nota veis de· proveito /Jilra 
mantos; é um argumento contra-producente. a compunhiu de carris; como por exemp o, a 
Qua)ldo se requer a um juiz en\ termos incon- _que r~salt~ do confronto da base 13.•, que é a que 
vcniCntes e este despacha •reque1ra em termos•, se rGlere u fiança, com o estabelecido no con-

v. r. 9 
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trnto. no qual esta foi reduzida de 50:000/S a 
30:000;.~. · :.nnullnndo·se o reforço da mesma 
finnçn c o direito de rescisão, c mandando-se nté 
g-nrantil' finnçn com fiança! 

Pela bnso 14.." marcava-se para a durnção do 
contrnto o prazo do um nnno, a contnr dn dutn 
em fJUC come~assc o serviço, podendo ser reno
vado si assim conviesse a ambas as pn1·tes. 
Eutt·et:mto, no art·. 18 do contrato trnnsfor
mou-se a duroç1io de um nnno cm dura~~o pelo 
tempo que llonvier :'t companhia, gnrantindo-se 
a esta a preferencin, no caso de novo contrato. 

ensino superior, serão aceitos para a admissão 
nos dilo$ cursos. S. R.- Barros Barreto. 

· O Sr. Cunha e Figueiredo:-Sr. 
presidente, a proposição da ~amura dos deputa· 
dos concedendo no lycou da Buhin n vantngcm 

O .quA hn, porém, de peiOJ' no referit!o con
trnto s:io os r11·ts. 4.", 5." c 6.•: elles encP.rr:un 
serviço~ dndO$ sem concurrencin, ou antes con
cedidos ob e subrupticiamcnte :'t companhia de 
cru·ris. 
A~nim, considerando-se que o pe1·imetro esta

tuido no contrato é qunsi o mesmo perímetro 
rla compnnhia de carris Lll'bnnos; considcrundu
se que elln já tinha carros promptos e que se 
mnrcava nos outros concurrcntcs, pnrn com••çar 
o· contrnto, o prazo de 30 dias, manifestomcn te 
impossivel para prestnr cnução, npresentar mo
delos o fabr·rcm· mnteri:d; I!Onsiderando-sc que 
a companhia de cal'l'is, depois de ter prcstndo 
essn caaQiio, fJUC nli:is nr:m era cauçiio, não 
entrou co•n o dinheiro para o thewuro publico; 
força 'é concluir que n~o houve concurso, e, 
respeitando sempre a~ alheias intenções, o orador 
dcclnra que n evidencia dos fnctos o leva á con
yicçiio de que só se •1uiz um coneurrcntc, e foi 
c~se u courp:mlrin du carris ur·banos. 

O or:.dor não concede direitos rdguns a 1\Iorris 
Kobn, nem os exclue. 1\forris, rcclnmando para 
si tnes c tnes vo n tngcns com cxcl usiio do out1·os, 
é neste ponto perfeitamente igual á directoria 
da estrno:ln de ferro, que t.ambem excluiu con
currentus. 

A' vistu disso, iratando-se do verificar factos 
que por um lado tõm a affirmnção do próprio 
director da estrada rle ferro, c por outro um 
documento cuja certidiio foi ap1·csent:odn pelo 
nobre sonador por lllinos Gernes; trntando-se 
nüo de impor ao governu esta ou aquel!a opiniiio, 
mas tio pedir-lhe CfUO reconsidere os fuctos, 
procedendo no exercício de ~uas attribuiçucs 
segundo j ulgnr mais conveniente. o orador con
fessu •JIW n:ió se jul:.m com o dir·oito rln oppor
se ao purocer da illastl·at!n com 111 issão e neste 
sentido dará o seu voto. (Jl1uito bem! muito bem!) 

Findo o dcbnlo, votou-se e foi npprovado o 
rcquerim"'nto do Sr. Diogo Yelho e ndind:1 adis
cussão do pnreccr. 

LYCEU DA DAlilA 

Continuou n 2.• discussão da proposição da en
mora dos Srs. deputnclos n. 162 de 1879, deter
minando que os exames do preparntorios feitos 
no lyceu· dn Rnhin sejam aceitos para a matri
cula nos cursos suporior·es do Imporia. 

Foi lida, npoi:Hln c 11osta em discussão con
junctamcnte com a proposiçiio a seguinte 

~~~lENDA SUDSTJTUTJV A 
Os exumes do lll'OJllll'ntorios feitos nos lyceus 

. provinciues que t'unccionnrem regularmente, 
uma vez que ne!les su leccionem toclus us disci
plm:~s exigidas para as matriculas nos cursos do 

de poderem ser considerados válidos nas fa· 
culd:~des superiores do Imperio os exumes fuitos 
nacJuelle estnbelecimento, provocou algumns · 
emendns. 

Diz n resolu~•ão, no seu artigo unico: 
• Os exames de pi'I!Jlaratol'ios feitos no lyccu da 

Buftia sertio aceitos para a 1natricula nos cursos 
superiores ~o Imperio ; revoyadas as disposir;íJes 
cm contJ't!r!O,. 

Hn u~n emendn .qu!'l diz : ~ I,qual favor aos 
csta.~clt•ctrr.cntns provmcwes de mstrucpio secan· 
da,·za que perant11 o qovc•·no se mostt·arem nas 
mesma• circ!lmstanciàs do lyceu da .BaMa. • 

Ha uma outra cmendn do nobre senador pela 
Bah ia, dizendo : - • Emquanto tiver a OI'!Ja· 
ni::ar.•tTo actual, scn1 pt·ejuizo de qualque1· accrcs· 
cimo ou melhoramento no plano de ensino . • 

Ha ainda umn outra emenda : - • Os exames 
tle Jll't'paratoJ·ios feitos nos lyccus provinciacs que 
forem Ol'fJaniza!los rcaulariTumtc, uma vez que 
nellcs s11 lt•ccioncm todas as disciplinas exi!Jidas 
partt as m11terias do curso superior, scl'lio aceitos 
para f! admisstio nos ditos cw·sos. • 

O governo foi ouvido ultimamente a respeito 
deste assumpto, c foi dfl parecer que niio h:avia 
inconveniente algum de se conceder aquell:~ 
prerQg-ativn a esses dons e~tubelecimentos. 

Então eu, que tinhn ti]JI'esentado uma emenda 
relativnment<~ no gymnnsio de Pcrnambuco,con
sidero nus mesmas circumstnn::ins que o Jyceu · 
da Bahia, propondo que depois dos palnvrns fei- -
tos no lyceu dtt .Baltia, acrescente-se-e no !JY· 
mnasio de Pt••·nambuco. 

Penso, pois, que, cm pJ"escnça de todns essas 
emendas e dn opiniiio do governo, hn um meio 
de conciliar todns essns idéas, c o olfercco na 
seguinto emendn substitutiva : ' 

• Artiyo unico.Os exame.• de pt·epctmtorios feitos 
no lyccu da Baftia e no {Jymnasio de Pernambuco 
cmquaato conservarem a orqanizaeüo actual; 
serão aceitos pnra matrtcttla nris cursós superiores 
do In.per.io, !1 d_a mesma vantf:!,.1t'11~ fJOZarão nas 
demrus provwrtas os !JSlafH,lect.mcntos de instruc
ção sectmtlaria, qur: a jui:;u do governo se mos
tra1·em na.< mesmas circumstanc'ias. • 

·Vô V. ll:x., que niio ncrcsccntei idéa alg-uma 
nova tiquillo tJue já estavn a]Jr•csentado nas 
diversas emen( ns. Escuso do justificar este meu 
substitutivo, porque o senado terá cm lem
br:ançn nqaillo quu ainda não ha muito tempo 
disso u este r~speito. O que quiz sómente agora 
t'oi mostrur que elle abrunge toi.las ns idéas es
pttlhudas nas emendas oJTurecidas; e creio que, 
si a minha omondtt passnr .•• 

O Sn. S!LVEillA DA. 1\Io·rTA:- Entrega-se tudo 
ao governo, é melhor ; pa1·a que havemos do 
cstnr aqui ? 

O Sn. CuNHA E FrGuEmEoo: - ... seriio satis
feitos todos os d~sejos dus provincins do Imperio; 
com as necessar1as cnutolas • 

Foi apoiada o postn em discussiio a emenda 
substitutiva do Sr. Cunhn a Pi;;ueirodo. 
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O Sr. Correia, fazendo ver que n ma
teriu cm discu·>'iio, como todas ns qufl se referem 
á instrucção publicn, é de summa importancia e 
portn n to merecedorn da attençãu do senado, pede 
para e lia o mais detido exame, ainda ma is ncces· 
sario, porquanto augmentou-se a complexidade 
do assumpto com a!' muitas emendas ao projecto 
vindo da outra camarn. 

O projecto primitivo permillia que as appro· 
vnções obtidas nos exames, que se llzessom no 
Iycou da Bahin, serviriam para a matric .la nas 
faculdudAs superiores. No senndo tratou-se de 
generaliznr essn medida que se aprAsentava com 
o caracter de um favor especínl, e propnz-se 
primeiro que se estendesse a mesmn disposit;iio 
nos e;:Xames feitos no g-ymnasio pernambu· 
cano, e mais Lardc a todos os estabelecim<•ntos 
de instrucção secundaria que, a juizo do go
verno, estivessem no caso de merecer esse f<J· 
vor·. 

P:rra avaliar a necessidade e vantagem de se
mclllan!es mcdidns é preciso não esquecer o que 
actualmente vigora rclativnmente n exnmes nas 
províncias. 

H a nas províncias mesns de exame presididas 
por delegados dn inspectot· gernl dn mstrucr•iio 
primnria A secundaria do município da côrte, 
o as npprovnções 11ellas obtidas valem para a 
mntriculn nos cursos supnriores. O que se pro· 
tende n;,:ora? Niio só que hnja t:res mesas tle 
exame, mos ainda que os exames feitos cm cer
tos est:lbelecimcntos provincines tenhnm igual 
v:~lin, hnbilitnndo parn :: matricu!n nas facul
dades. 

Oro isto parece demasiado. 
O que é de rigorosa justiçn é proporcionnr 

nos candrdntos a J>restn<;ão de exame de prepa
ratorios nos Jogares em que haja faculd:;de; Ludo 
mais é questão de mllrn convoniencia, não de 
net•ossiaade. E por venturn estará tão dem0ns
tradn semelhnntu convenienciu que nutorize a 
adopção das medidas CJUe orn se discutem? . 

Ninguem o di1·á. 
O que convem, e convem muito, ó auxilinr, 

tanto quanto possível, 11 iustrUC!;ãO puiJiica 
nas províncias; mas g1·nndo distancia vui entre 
o desenvolvimento dn instrucção e o facilitnr 
cxllmes'do modo que possnm dar origem a se
rios abusos. 

Demonstrado, como fica, o alcance dns medi
dils propost11s reunidns ás disposi•:ões anteriores 
relat.ivas n mesas do exnmos nos provint:ins, 
cump1·e, antes do ndop()lio de toes medidos, 
nve1·igun1· si n le~isl:rçào cxistcnto desdo !877 
tem sido cumprida como dev.ern se1·. 

quaes as províncias em que podem funccionar 
me~as do exames com semelhante fnculdnde. 

Esta questiio, ou antes n questão verdadeira 
e o incidente que orn se lhe prende, suscitam 
graves reparos, porque podem dar logar um uitos 
inconvenientes. Si, presentemente, o estabele
cimento de mesas de exame por demnis bene
volns cm certa província J:í deu Jogur a que 
pat·a clla ailluissem os estudantes mal prepara
dos, quanto rnnis existindo VDrins mesas n'umn 
só -provincin? 

Antes de t11do deve-se averigunr quncs as 
províncias cm condillões de terem mesns ·de 
exame. Estudada a q"uesrão, nada obsln a que o 
gover-no constitua ns mesas com o pessoal do
cente tlos estallelecimentos provincino·s mnis 
ncrodil:ldos, na B:rhin VPI"bi qr·atia, com os pro• 
fcssores do lyceu~ e cm ~erÍimnbuco com os do 
gymnnsil), sob a presidencin de um dele:,podo dll 
inspector gernl, o qual púde ser o director de 
qualquer desses estabel t•ci men Los. · 

A dualidade que vir:'! n existi1•, si acnso passar 
a id<\a de 11carern sendo válidos tanto os exames 
pernnte ns mesas, .comtl perante 11 o.:ong-regaçiio 
deste ou daquelle instituto, não é nce:tavel. 
Execute-se a lei, c vejnmos si n expericncin ncon
s!Jibu modificações. 

Além disso muito é parn pondernr que uma 
das emendas arma o governo de grnndc ar
IJilrio, concedP.nclo·lhe direito para no t'uttlro 
mnrcut· qunes os estabelecimentos que esttJjam 
no caso de merecer o favor da vnlidnde de exa
mes. t, g-ove1·no, infoa·•nundo em av·i.su u~ :!2 de 
All1·il ultimo, diz :•indn·que o mesmo favor se es
tende•·â ao.~ eXflm~s de preparatm·ios qur1 se {i::m•n1~ 
nos lyceus que (1mccionarern regular·men~t!. Quem 
ha de juknr Si qualquer lyceu {111/CCIO/la regu
larmcute í' O g-over·no, está visto, ou os se11s de-· 
leg-:rdos, os presidentes de província. Ora um 
tnl nrbitrio perigoso é concedei-o. 

Este n~sumpto do exames muito importa re· 
gnlnrncntnl·o de modo n evitar ns queixns. cqui· 
vocos e ao usos que tanto se têm amiudado. Em 
gornl slio proferi veis as congr·egações a juizes 
commissnrios, como os fJUe hn na côrte, onde 
tnlvez fosso melhor conllnr tal serviço nos pro
fessores do oallegio de Pedro II, cujo pe~soni, 
hoje nlimeroso,podr.rin o~ecutn.I-o snti.sfactorin
monte. g quando nn cnptt11l do Imper10 os exa
mes pernnte juizes rle o!lcnsiiio tem motivado 
lln:<tnntos nbu'so.s, o que niio serir nos pro\•in· 
cins perruenus? 

0 Sn. CUNUA E FIGUEillilDO :- Etl.SOmprc fui 
dflssn opinião, IJilllnuo cm tucs prov!uci:.s se 
organiznrn m mesas do exame ; mas não fui 
ouvido. A verdade é que o decrtlto legislntiviJ n. 276~ 

do4 tlo SetemiJro de :1.877 não tem sido oiJsor
vado. Ahi se preceitua .•ue o ll'.O\'Orno designe pot• 
decrr!tO qunes as provineias eOl que tenha de 
haver mesas de exume. Esln "xigencin dn lei 
foi IHlster"'ndu pelo g-over1,1o, quo entretanto niio 
duvidou dnr parccet• nn materiu cm disctlssiio, 
opinnnj)o IJUO o fuvor dn \·alidndo de exames 
podto ser conccditlo não só :10 I yoeu da Bnhin 
como a outros e,;Lallelecimentos om idenlicas 
CCJUdiçõcs. 1\Iais OUI"iul seria que o g·o:;verno, on
cnrnndo n questno tlo fronte, dollnitivamente u 
resolvesse, declnl"un<lo, conformo exige n lei, 

O S1t. C:omm1.\, concluindo, diz IJUe niio 
hn r~z:"•o p:•rn con~entnn~ento co~1 o qt)'C existe 
no paiz cm mnttJl"lll do mstrucflao pul.llwn ; mas 

·niio crê que o m~io do fazel-:i progrcdit· seja.n 
ndopmio das me•lldns pr•oj>ostns, que nutes VI· 
riam"anr~mentnr n eonfusao. Chnmuntltl a ntten
fltlO p:tr:•'-11io importunto ussumpto o lignnuo-o 

· ~s disposi!;Õl!S log"islntivns vigenws, nindq niio 
complotnmente executudns pelo goYerno, Julgn 
tot• cumprido um dever tnnto mais imperioso 
qtwnto dn bou 011 mt'• le:;islnt;ão nesta mntet•ia 
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depende em grande ,P3rte o nível da instrucção 
puúlicn em nosso pmz. (Muito bem.) 

Findo o debate, votou-se o foi rejeitnlla a 
proposição, ficnndo prejudicadas as emendns. 

NAVEGAÇÃO A. YAI'OU NO DIO A~!AZONA.S 

Entrou cm 3.• discussüo a proposicüo dn 
camara dos Srs. doput3dos, n. i8ü do 1880, 
approvnncto o contr3to celebrado pelo governo 
P3ra l1 nnveg:u;ão a vapor do rio Amazonas o 
outros. 

O Sr. ~l:ende.;o de Almeidn:-Sr. 
presidente, as ultimas declnrnções do governo 
sobre a companllia de navegnt~üo do Amazonns 
forçam· me ll to mm·. a palavra áindn uma vez so • 
bre este assumpto. 

Si acaso ti v esse contin nado o ministerio que 
deixou de existir em 28 de 1\lar~•o,. nada teria a 
dizer sobre n ma teria; 11orquo desde o unno pas
sado, em sessiío de 8 de Otltubro, eu me tinhn 
compromettido a votar pelo contrato, visto fJUe 
o governo, pelo orgão do nobre ex-ministro da 
agricultura, entiio p1·csidente do conselho, de
CI3rou estnr de accôrdo com o meu pensamento; 
isto é, o governo, para os interesses da admi
nistraçiio, nec•Jssit3V3 dos servir.os desta com
p::mhia, c portanto julgnva conveniente dnr ou 
remunerar, como pall'a dos serviços que prestosse 
ou poderio prestor, a componhia a somn1a csti
pulndn no contrato. 

l\I3is de uma yez cu declaJ•ci, ü vista do exame 
que fi.: do estado da coinp:mlli3, que não vota
ria um reol como subvenção, como ouxilio por3 
o commercio e naveg:wiio em tnes regiões ; mas 
que, romprehendendo ·o alcance dos intere;;ses 
puúlicos de outra ordem no Amazonas, nfio teria 
duvido em votar nüo só essa quantia como outr3 
nindu maior, si fosse illllispensuvel, pois que o 
governo 1üio eslavo, c nem uinda estú hubili
tado por si o ter noquella porte do Impurio l'orça 
naval conveniente, afim de serem alli os inte
resse;; publicas de certa ordem, bem gnrontidos, 
a todo o momento que fossem omcat•ndos. 

Eis o que eu disse nesssn occnsião (/J): · 
• Sr. presidente, dous motivos importantes 

tt·azem-me hoJe :í tribuno para discuti1· este 
contrato. O primeiro é o silencio do nob1·e mi
nisu·o da agriculturo, quo nuncn respondeu a 
interpclla<:ão.que aqui 11z 3 S. Ex. 

• O Sr. CansmMiio de Sinimbtí (presidon te do 
conselho):- Sobre o quu? 

• Sobre o contrnto da componhia do Amuzo
nns. Eu pedi a S. Ex. que declurasse si jtllg"11YO 
a somrua do subveuçiio destinada a esta coml'a
nhin como indispens:,vel nos interesses do ad
ministraçiío de pl'imeir:l ordem, 1n·incipalmmtc 
porque, como disso, niio qucrio negar ii :~dmi
nisu·ação, nestes casos, meio 3lgum indispenso
Yel para tle3empenhnr n suo missão no paiz. Eu 
o o menos desejo descm·r·ug-or :1 minha conscicncia 
do YOtu que de'l"o dnr neste caso. 

• Si o nollre ministro declarur ser inuispen
savel nos interesses da ndministru<·uo, noto-se 
bC'm. eu n~o lhe reg-nteio o meu votó. • 

O :Sr. ministro i.la ngriculttlro uo onqo, c 
prosrdente <lo . conselho, respondeu-mo tlesta 
fórmn (ld): 

. • Peço licença aó nobre sonudor paru dizer que 
tenho uma in torpellnçiio na com ara dos Srs. 
deputados, e por 1sso sou obrigado a ausentar
me. Si não tivesse essa obrigação, satisfaria no 
desejo de S. Ex., declarando que este contrato 
pnssou nn camara dos Srs. deputados com 
approvação do governo, o qual entende ser isso 
nccessm·io nos interesses da administraçiio .• 

A' visto desta declaração cu tinha meu voto 
comp1·o:nettido, e,encerrundo-se a 2.• discussiio 
deste proJecto, votei por ellc, principalmente 
porque não pudo explicar desde logo o que vou 
dizer no senado; mas hoje ól questão tomou 
outro aspecto. 

As dcclarnções do actual ministerio não me 
agr·udnr3m, de maneil•n que eu, estando bem 
disposto a votar com o governo, pondo de lado 
a politica, nas medidas de administração; em 
summ3, nn[Jnillo que fosse pur3 e interramente 
administrativo, e me parecesse justo, vejo-me 
for~ado a dar nest3 matcri:i de caracter todo 
adrÍlinistrativo, e bem a meu pezor, um voto 
intei1·amcnte politico, ncgonuo meu assenti
mento, aJlDrtando-me de acompanhai-o, em con
sequencia do que oqui declarou o proprio go
verno com relação ti presente questão. 

Disposto, como estou, u negar ao governo meu 
voto para 11 passagem de suas reformas, quizera 
pelo muito que me me1·ece o nobre presidente 
do conselho nuxilial-o na par·te administrativa, 
nos mediti:JS fi uo fossom apresentadas e me pa
recessem convenientes e nccordcs com o inte
resse pul.Jlico, e tudo· sem prevençiio alguma: 
nu.s, na questão de rrnc orn se trata, sinto nüo 
poder nuxili3l-o. l~ durei a rnziio. 

O govemo octunl, CJUC tem nesto medida idéas 
ao inverso do governo pnss3do, não veiu a esta 
cas3, sabendo a altura a que tinllll chegndo o 
assumpto, fozer um3 declarllçiio que me pare
cesse du governo. Pela pouca impot·tancin que 
o nobre presidente do conselho deu. no :~ssumpto 
11areceu-me que a decl<~ração de S. Ex. era 
apenas um desencargo de consciencia, p3ra 
mostrar-se cohercntc t:om 3 opinião que enun
ciou na sessão do i877, qunndo era apenas 
membro de uma commissão. 

Declarou simplesmente o nobre presidente do 
conselho que cst:\ prornplo. a sustentar o que 
disse no setl parecer de :1877, como membro dn 
commisslio <lo empresas privilegiados ; é, pois, 
isto o que S. Ex. qui?. ·declnr3r, c mais nado ; 
poJ·tnnto, parece-me que o nobre .ministro limi
tou-se a pur :a salvo sua coherencin, quando a 
questão tem mudado, ptjdc-se dizet·,do pllysiono
mia, tem outro nlc3nce, sobretudo depois das 
discussuos do 3nno passaúo. Depois destu i.Jius
tradn corpor3ção tor ouvido :~quella discussão 
lorgo c mui instructil'a sobre o presento con
trato o suas conseqtlencius, estou persuadido de 
que niio cr3 sufficionte purn 3llalar as convic~ues 
feitas tleclnrnr simplesmente S. Ex. quo o que 
disse cm 1877 ag-ora reproduziu, sem mais ou
tras razões CJUe de novo honvcssom chegado ao 
seu conhecimento. 

O nol.lre presidente do cansei h o tem hoje, como 
f(O\'crno, o que não tinha então, como simples 
moml.Jro de uma commissão ; S. Ex .• tem hoje 
ao seu alcanco grondes recursos, vnl1osos meios 
p:u·n poder demonsti'Ul' calJalmente ao senado 



SESSÃO EM 13 DE MAIO 69 

que a quantia votada na camÍlra dos deputados, 
como suhvenção e estabelecida pelo contrato, 
não ern nem justa e nem conveniente :ora um 
disperdicio. 

Pnrecia-me, Sr. presidente, que esta corpo
ração tinha jus a que S. Ex:. lhe explicasse o 
porque deve ser niníJa bojo admittido o que disse 
o nobre presidente do conselho, no parecer da 
commissiio de empresas privilegiadas, em :1877; 
porquanto o novo contrato é cousa muito dilfc-

- rente daquillo que se pedia no projecto que 
vciu da camarn em :l877. Merecia que se fizesse 
um estudo comparativo, profundo. 

Agora é oul.ro o caso, pois o contrato em 
questão teve o apoio de dons ministerios de po
litica differonto. Desta circumstnncia, argu
menta-se em pró da medida, posto que não mo 
pareça n mnis logica, maxime si os factos e in
formações do que dispozor o ;:roverno estiverem 
em desbarmonrn com as asserções dos defensores 
do contrato. -

• Vilde bem, dizem elles, que esta medida tem 
o apoio de duas ndministracões passadas, uma 
conservadora o outra liberal. • 

A meu ver este argumento provaria do mais, 
ou n'llda provaria, pois nproveitarirt a muitas 
medidos que necess1tassem de reforma. Não é 
um argumento que proceda, e tem só mente valor 
por haver sido produzido por um membro desta 
casa, cuja illustração todos nós reconhecemos. 
Os governos passados niio süo os que viio agora 
exccutm· o contrato, é o actual; si o contrato 
fôr npprovado, o .governo presente pódo ter 
outras informa~ões, que de~trunm a força ·qos 
argumentos preccdéntos; portanto, om materws 
desta ordem, o que o !fOVorno presente declarar 
como fr10to renl e ve!"ldico, merece ser, de pre
feroncia, attendido. 

Pareceu-me, Sr. presidente, que o actual Sr. 
presidente do conselho não deu grande npreoo 
â questão, aliás mui impo1·tnnte ; apenas quiz 
dizer : c A opinião do governo é esta, mns ·o se
nado póde votar corno quizer. • 

Porque niio a desenvolveu, com argumentos 
novos, robustos e factos bem comprovados, por
que niio a justificou assim perante o senado, 
quando a rtucstüo tem outro alcance que antes 
.niio tinha ; ou cntüo reconhece de alguma sorte 
que nesse contrato ha uma grande força qnc 
s·. Ex. temo contestar e por isso deixu a questão 
correr sua sorte. 

presidente, estará na mesma esteira de qualquer 
outro de somenos rroporções, embora annlogos? 
Niio; é cousa mutto. elevada. Desde que o go
voi"Do faz uma declaração desta Ol'dem, sem 
demonstraçiio, entendo que ella não é acoitavel, 
tanto mais vendo-se que quasi todo o senndo, 
com poucas excepções, votou pela approvaçiio do 
contrato, o que ali:is o senado niio poderia 
fazer, si outl'a fõr~ a linguagem do governo. -

Niio considerando mui sél'ia a declaração do 
governo, visto apresentar-se bal4a de novas e 
robustas razões, o senado, cm sua maioria, man
teve o contrato tal qual veiu da camarn dos 
deputados, o que foi para o governo uma der· 
rota. • 

Senhores, foi realmente unia deri'Ota que o 
governo aqui soffreu; e derrota de tal "ordem 
·como as que os francezes costumam denominar 
ü plate couture. O senado niio costuma ·dur voto 
contra o governo cm negocios de pura admi
nistra.;ão como neste coso dou, isto é, augmen
tando despeza que o governo julga excessiva. 

De ordinario o senado constitue-se fiscal do 
governo, cujas tendencias siio sempre pnra 
gastar largo, limitando os seus dispendios. !fas 
o que é hoje extraordinario é o que se passa 
neste momento. O governo declara que convem 
fazer umn economia de :180:000,$-nesta subv-en
çiio, e o senado por sua maioria impõe no go
verno a obrigaçi:io de despender mais esta 
somma. Entretanto é o governo que conhece 
bem do estado do thesouro, e das necessidades 
da administl'nção ; porque pois isto succede? 
E' porque o nobre ministro não tomou esse ne
gocio na altura que elle merece, porquanto não 
posso crêr que o :;~nado queira ser perdulario e 
o g-overno economwo. 

E' por isso, Sr. presidente, c1ue me parece 
que o governo ou niio conhece a altura i:lo as~ 
sumpto, o que niio é possível, ou en:üo niio 
quiz mostrar a sua fraqueza e se desviou limi
tundo-se a dizar: c a minha opinião é como a 
quo manifestei em 1877; mas o senado faça o 
que entender. • Então bem so v8 que níio é 
um pronunciamento como o senado tem razão 
de exigir fie quem empunha as redeas da 
adm"inistraçiio. 

O Sn. TEIXEIRA Jus10n:-Mas acrescentou: 
sob u responsabilidade do poder legislativo. 

0 Sn. 1\IENDeS DE ALMEIDA:- Certamente nüo 
pó de sct• outra, porque é quem vota fundos, 
mas ..• 

Em verdnde, Sr. presidente, a niio ser isso, o 
Sr. presidente do conselho, que está habilitado 
com os meios do justificar :ts proposições que 
aqui emittiu, o tem emittido, devia deson
volver o assumpto com maior Iarguo~a o segu
rança, de maneiru :t convencer o senado da 
necessidade de restring-ir ú 300:000,5 po1· :mno 
ri qu:mtia que· se vai dar :í companhia do Ama
zonas, como cstú no sou parecer, e dn incon
veuiencia de so nbonar ri esta empresu, hoje, 
que nossas finanf•as estão om mús circumstaucias, 
~ep.au_Peradus, u'inis :l80: 000,5! Esta som ma não 

O Sn. Tmxr::m.\ JuNJon:- Declarott que n:io 
assumia a responsabilidade. · 

o dinunutu. · 
Port:ruto, repetirei: ou o governo niio conhece 

o ulcunco deste assumpto, o que niio é presumí
vel, ou receia eul't•ont:lr este tropeço em sua. 
administru•·üo, c por isso limita·se a resalvar 
sua colwreiJCill. l\Ius negocio deste quilate, Sr. 

0 Sn. 1\IENDES DE ALMEIDA:- Ainda melhor 
para o que acabo de dizer, o governo procurou 
só mente sul v;~ r a sua. 

Mas essa responsnbilidndo do poder legislativo 
niio exclue a do governo no que lho toca pecu
liarmente ; nem o senado pódc exig-ir que se 
façam som raziio sufficicnto gastos ext<'nordin:t
rios quando o governo vem dizer aqui:- O es-
tado das finanças ú múo, deploi·nvol. · 

0 Sn. TEIXE!llA JtlNIOU; -Mas O governo de· 
clarou que declinava da responsabilidade, tornou 
isto bom s:1lionte. 

'·. ·f~~!· 
.. :.;.~ 

'" ~·..;. 
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70 ANNAES DO SENADO 

0 Sn. 1\IENDES DE ALMEIDA.: - Está claro. 0 
a~1!rte do nobre senador vem até em meu au-
XIliO. · 

0 Sn. TEIXEIRA. JUNIOR: -Apoiado. 
O Sn. LEITÃO DA CuNHA:- O que tem que de

clinar-se da respon~abilidade 'l 
0 Sn. MENDES DE ALMEIDA ; -Quando O 

governo diz que o estado das finanças é pro
cario, ~ue n5o se deve dar a essa companhia 
mais tle 300:0008, c o senado responde • n5o, 
h:t de receber mnis 180:0008 •, dá desta ma
neira a entender que o govemo não snbia o que 
ia fazer, e que, votnndo assim, o senado sabia 
mais desses negocies do que o propl"io governo, 
sendo olles piu·amente administrativos. · 

O· Sn. LEI'r,i:o n,l Cuxn.A.:- Isso eslci nas 
p1:aticas da opposiç5o, e V. Ex. mesmo já o tem 
feno. 

0 SR. SILVEIRA Lono:- 0 que 'l 
O Sn. LEITÃO DA CuNHA:- Votar contra a 

opinião do governo. 
O Sn. 1\[r;::-o-DES DE AL~IEIDA : -Faz muita 

diffurcnca: quando o sPnado estú restringindo ns 
dCSl>ezas, torna-se, como jú notei, puramente 
fiscal. Procedendo como procedeu fez grave 
censura ao gov,rno. 

O r .. cto parece- me novo. 
Portanto, Sr. presidente, o g-overno na minha 

opinião, ou não conhece o valor deste negocio, 
ou tem medo·; n5o qne1· talvez encontra~· esse 
cml.l:~raco cm seu caUJinhu, c prudcntem.~ntc 
disse : • O senado vote como quizer, mas sob 
sua responsabilidade approve este contrato. • 
Ora, é possível que um governo possa emittir 
uma opinião por esta fúrma aqui 'l 

O Sn. SARAIVA ( p1·t•sidcntc du conselho) :-E' 
possível. 

0 Sn. 1\IENDES DE AL)!EIDA :-Não é. 
O Sn. SARAIVA (presidente do conselho ):-E' 

possível; mostraret. 
0 Sn. MENDES DR AUIEID.~ :- 0 governo devia 

justificar o seu voto de modo a convr•nccr o so
nndo, e nr.o limitar-se n exbibir simplesmente 
sna opinião .•• 

O Sn. SARAI\'.\. ( p1·csidentr. do conselho) :-E 
justiticou. 

0 Sn. MENDES DE AUIEIDA :-... tanto mais 
quando acabei do dizer que o eontrnto de -1877 
é mui ditrf'rente do projecto que aqui se discutiu 
neste mesmo nnno. 

Ora, S1·. presidente, qunndo se ollw pn1•a este 
assumJIIO c se comp1·ehende os nltos interesses 
que estiio ligados no vnllc do Amazonas, o o 
governo se mostra fmuxo na manifl•sta"5o da 
sua opinião, n5o se pôde dcix:u· do last(mur a 
situaçiio do paiz ... 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA:-E' que a epposição 
dú mais do que o governo quer. 

0 Sn. MENDES DE AL~IEIDA :-Aqui n1iO bn SÓ· 
mente opposiçiio, ha tumbt~m umigos do governo 
dando mnis do qurJ o governo j tllga necessario. 

O S11. SILVEIRA D.\ 1\IoTTA :-O que vejo é a 
oppo_siç5o dando mais do que o governo julga 
preCISO. 

O Sn. }fENDEs DE AL:IIEIDA :-0 que veJo aqui 
é tambem amigos do governo votando ·Contra o 
governo neste assumpto. 

O Sn. SILVEIRA DA Mo·rTA :-Ah I isto sim. 
0 Sn. MENDES DE Ar,MEIDA :-Ora, quando em 

um negocio destes, e ti pa1·a apreciar e alcance 
. desta mataria, vê-se que em i877, fnltando 
apenas, pórle-sc dizer, uma discussão parn nppro
vação do projecto que vciu da caroara dos de
putados, o governo existente não teve duvida 
do contratar logo com 11 companhia ingleza do 
Amnzonos, como si fosse negocio de sangria 
desatndn. 

E depois disto, Sr. presidente, um novo go
V<'rno rfe outra politica, qut~ se apresentou com 
o propo~ito de reparar o desrnantt'llo dns finnn
r;ns; que quer concorrer para diminuir a~ dcs
pczns publicas, o que fez 'l 

Este mesrnogoverno não hesitou em assignar 
um cont1·nto proveniente de um decreto sem 
legalidade, c repetil-o-hei, e1•a um governo de 
enu·n p11litica ! 

E' negocio tão importante, Sr. presidente, que 
o nobre senador pela província do Amazonns, 
meu distincto amig-o, niio acnnhou-se em de
clarar neste recint .. , que si ncaso o contrato 
dessa companhia não fosse :.pprovado, o Pnric ou 
e Amazonns tomaria as suas medidas, suns reso
luções; isto é, ameaçou quasi que o Imperie 
com a seccessiio duquellu vasta e importnnte 
porr;ãe do ter1·itorio brazileiro ... 

O Sn. LEITÃO DA CuNHA:-E é e hn de ser im
portante, quer V. Ex. queira, quer não, não diga 
ironic:cmente. 

0 Sn. IIIENDES DE Ar.MF.:ID,\ :-Não digo ironi
enmcnte,é sem duvidn muito importnnto: o que 
estou dizendo é para mostrar n que a!tura che~ 
gou esse negocio,á primcim vista tão simples.que 
o nobre senador niio duvirlou nmoaçnr-nos com a 
seccessão dessa importuntissima porr;5o do Im
perio,e de facto assim ú, si por acaso nfio Sfl 
appro\•asse o contrato. 

O Sn. LEITÃO DA CuNnA:-E havemos de levar 
comnosco o !\Iaranhiio; havemos de ir juntos. 

O Sn. 1\IENDEs DI~ AurmoA:-Sem duv1da, si 
a sorte assim o permittir. 

O Sn. NuNES GoNÇALVEs dú uni aparto. 
0 Sn. MENDES DE ALMEIDA:-1\Ias niio h a de ser 

por essa causa. Pó de ser quo venha realizar-se 
si as.nllstracçües, e as refo1·mas pnuc:o reflectidas 
contmuarcm :c ser objecto do cultiVei dos go
vernos deste pniz. 

O Sn. LF.:I'rÃo DA CuxnA:-V. Ex:. nüo nos au
xilio tnmbcm em estymatisar o esqtiecimcnte cm 
que estão nquellas regiõ~s "! 

0 Sn. 1\[ENDES DE AL~IEIDA :-Sem duvida ; e 
é por isso quo quero chumar a attcnç;ão do go
verno pnrn assumpto tilo g1·ave como o que 
discutimos, e mostrar que estn compnnhin é 
sui aeneris, porquanto·a sua importoncia está 
fúrn"do alcance dus out1•us o seu horizonte é 
mai< lnrgo. E, pois, quando se urgumonta aqui 
o;;tranliando-sc o funccionur a directorin dessa 
compunhin fôr:1 de pnill c aponta-se pnrn justi
fienr o fucto, o exemplo de outras, son1pre 
absorvo que niío ha tormo do comparnçiío. 
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Em outro qualquer paiz, melhor administrado, 
seria imposstvel que um decreto se· lavrasse e 
expediss.e autorizando a m.udança que se fez da 
directorw para o estrangeiro. 

Niio hesito em crer, Sr. presidente, que uma 
tal medida foi uma 'fnlta de patriotismq, unica-· 
mente para se evitar a fiscalisação do governo 
afim de que se não conhecesse o estado verda
deiro desta opulenta cowpanhia que foi sempre 
pro~p.ero, e será, h3Ja ou niio S.!_lbvcnçüo como 
auxllto no commcrcto c navcgaçuo. 

esquadrilha commercial da companhia, para de· 
fesa do Imperio, a todo momento. 

Nüo é possivel, Sr. presidente, que, estando a 
directoria na Inglatena, cm qualquer cmergen
cin em que interess~sse essa potencia, pudesse
mos aproveitar aquelles vapores em. nossa de
fesa, embora usem elles da noss:t bandeira, mas· 

0 Sn. SARAIVA (presidente do COIISClfto) :-P6({0 
a palavra. 

O Sn. 1\IENDES DE ALn!E!DA :-E• preciso, Sr. 
presidente, niio nttender a que o Pará é uma pro
víncia front!)ira assim como o Amazonas, com 
muitos Estados do nosso continente; é preciso 
nüo attendcr a CJue o litoral Iluvial daquella, 
tiio interessante parte do Imperio é por eerto 
muito mais extenso do que o litoral marítimo. 
Devia-se ter pensado naquelle estado de cousas 
mui maduramente e convem pcns~l·o ·agora, e 
sobretudo rever esse decreto de 7 de Setembro 
de i8G7, abrindo n todas as nações a navegaçiio 
do Amazonas, decreto que niio fez tudo qunnto 
se devera esperar de proveitoso. 

Senhores, já que toco neste assumpto, devo 
dizer que admiro o governo dos Estados-Uni
dos, embora não siga a sua doutrina, quando 
procedeu, como se sabe, ultirnnmente, com o 
projecto de abertura do canal do Panam:i. Esse 
governo niio duvidou considerar aquella pas~a
gem, como parte do litoral marítimo da ;.rrande 
republica, pa•a dominar nella inteiramente, o 
que só poderia fazer mediante a força e recur
sos do que dispõe. Por seu l:tdo não contaria 
justiça. . 

Uma erapreza de capitalistas particulares de 
varias procedcncias se pro_põe a romper o isthmo 
no interesse do commercro o das communica
ções do mundo inteiro. e o governo dos Est~dos
Unidos, que por seu Já mui cxrenso commercio 
devera concorrer para se levar a bom fim a em
preza, parece querer embnracal-a; o seu propo· 
sito é monopol1snr o canal, só si levar ao cabo, 
como já monopolisa essa passagem pelo caminho 
de ferro que l:i possuem. . 

Nüo approvo. Sr·. presid.~ntc, esse procedi
mento ; mas nuo posso deixar de admirar a pre· 
videncia e longa vista do seu governo, e de 
lastimar n cegueira dos nossos quando vejo o 
estado deploravel em que se acha o valle do 
Amazonas. O nosso governo nunca devia ter 
consuntido que aquclla companhia desnaciona
lizasse sua directoria par11· ir servir na Inglnterra, 
·onde não pôde chegar a fiscalisação do nosso 
governo, tJUe já ll1e tem pago c continuar:! a 
pagar suculenta suuven<;ão. 

Qu:mdo me expressei po1· cstn fórmn e c'om
bntendo o principio de auxiliar a companhia por 
causn de interesses do commercio e da noVC;.!a• 
çiio, pelo eterno onus que se ia impor ao Estado, 
o que niio acontecia quando se trntava sómente 
de pagar í1 companhia serviços que houve"se de 
prestar e já prostnvn, niio me referia sómente 
no encargo de truasportar mnlns do correio, 
força e objectos dn administra~ão, mas tambem 
n poder o Bt·nzil. ou seLl governo, dispõr da 

carando sua verdadeira nacionalidade, quando 
taes vasos estiio verdaddrarnente debarxo do 
domínio estrangeiro. 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE: - Não senhor; 
leia o contrato; é o contrario do que está di
zendo. 

0 SR. MENDES DE ALl!EIDA:- E' O que vejo 
e po~so conjecturar, c Deus permittn que-não 
façamos a ex:periencia, c foi por isso que votei 
para que se nacionalizasse a directo.I:"ia .• 

0 SR. VISCONDE DO Rro BRANCO: -Os Vapores 
são brazileiros. 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA ; - ÜS vapores são 
da compnnhia ingleza. que tem sua directoria 
em Londres, de modo que, além de niío s~:~r pos
sível fiscalisal·a, si chegarmos a uma emergen
cia que assignulei, do que Deus nos livre, em 
que precisemos desses vapores, não poderemos 
contar com olles; o contrato não nos valerá, por
quanto a dircctorin da companhia é estran
geira .•• 

0 Sn. LEITÃO DA CUNIIA:-:-Enttio não podemos 
tambem contnr com estradas de ferro feitas por 
companhias estrangeiras. 

0 Sn. 1\IENDES DE ALMEIDA:-Estas CStiio 'pre
gadas no solo, e os navios niio estão, lluctuam. 

o SR. LEITÃO DA CuNUA:-Podia ·mandar ar
rancar os trilhos. 

O SR. l\JENDES DE .AUfEIDA:-·Ha muita ditfe
rcnca entre uma e outra. O recurso niío valeria 
a pena. 

E' um exemplo, sem exemplo talvez em paiz 
algum, o de uma companhia nacional tran.sror
mur-se em estrangeira para evitar a llscalisação
doseu puiz. 
. O Sn. BAnÃo DE Co-rEGIPE:- Não apoiado; a 

compnnbia não é estrangeira. 
0 Sn. LEITlO DA CUNII.\:- E' nacional; eu li 

aqui 11 Ji~tn dos uccionistns. 
0 Sn. l\IENDES DE ALMEIDA:- A companhia é 

estrangeira, t:mto assim que o seu nome ••• 
O SR. LEITÃO D.\ CuNnA:- Está enganado. 
O Sn. l\IENDES DE AL~fEIDA:- Onde est:i a di

rectoria? Em Londres. Em q:ue língua são 
publicados os seus avisos? Na mgleza. Qual é 

.o nome pelo qual o governo a reconhece? é 
pelo nome brazileiro ou pelo nome inglez? O 
nome é- Ama.::o~t Steam Naoigation Company, 
Llmiterl. 

Niío sei, Sr. presidente, como uma companhia 
brazilei·rn Jlossa usar desta denominação estran
geira. Niio mu parece séria a reclamação. 

Si o nobre mmistro da fazenda, actual prosi
d!lnte do conselho, tivesse examinado a dis
cussão do anno passado, talvez S. Ex. pedisse es· 
ses papeis, que estão na mesa, para examinai-os 
com todo o cuidado, c depois procurarin con
vencer ao sena•lo, com argumentos p6r certo 
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ponderosos, da proccdencin da sua declnra~ão, 
por isso que o senado niio se ·póde convencer 
sómente com uma simples declnrat;ão governa
mental syntheticamente exhibida. Não é este 
um negocio politico propriamente dito, que in
teresse ·sómente ao viver dos partidos: nlio, isto 
precisa ser bem estudado, esmei·ilhado o dcs- · 
envolvido. 

0 Sn. LEITÃO D.\ CUNHA:- Com elfeito I 
Nunr.a houve nesta casa quesliio nwis estudada 

do que esta. 
·H a tres onnos que se estü estudando isto, e 

ainda não ocabnram "!! ... 
0 Sn. MENDES DE ALME!DA:-Aquillo que se 

disse aqui p:•ra favorecer a compnn h ia, para 
excitar, póde-sc dizer,o commiscração do senado, 
o que foi"! Fallou-sc cm ~ranrlcs tempestades, 
em arvores enterradas ou fluctuontes e em ou
tras cousas desta natureza, como si o Amazonas 
estivesse no caso, por exemplo, do 1\[i;sissipi, no 
qual ha, além do tudo, um cspac:o de 200 milhas, 
entre a·fóz do Ohio até S. Luiz, do tão funebre 
nomeatla que é denominndo o cemiterio dos na
vios daquella navegnt;iio, !JI'avc-yard, por causa 
do que alli chamam sna,qs e os fl'ancezes dn 
Luisianin clticots, c a que nós ou os nossos na
vegantes denominam no Amazon:~s serradores, 
isto é, as arvores que se enterram no Jeito dos 
rios, c cujos galhos, despidos de folhas, arrom-
bam as embarcac;ücs. . 

Mns, Sr. presidente, ha muita diiTeren~a entre 
o Amazonas c o 1\Iississipi: o fundo do alveo do 
Mississipi é de argila muito molle, no passo que o 
do Amazonas é, em geral, de areia compacta, onde 
as arvores, impellidas pela corrente, não en
contram, quando se fixam no solo, a facilidade de 
enterrar-se e de firmar-se, como acontece no 
Mississipi. As arvores, que cahem no rio e são 
arrnstndas pela corrente, fluctuam por algum 

·tempo, e pelo seu peso e grantlcza param nos 
primeiros rasos, de ordinario {Is margens do 
rio .. · ... 

0 Sn. LEITÃO DA CUNTIA:-Entret:mto, tem de
terminado naufragios. 

0 Sn. MENDES DE ALlrErDA: - 1\IUito pouca 
cousa, a não ser algum bote ou. alguma iya
rité. 

O Sn. LEITÃo o,\ CuNn,\:- Est:\ enganado. 
O Sn. 1\IENoEs DE Aur~::roA:-Eu estudo esta 

questão ha muito tempo. 
0 Sn. BARÃO DA LAGUNA:- Tem SC }JCrclido 

:~lli até brigues de guel'rn. 
0 Sn .. MENDES DE ALMEIDA! - Pelos ser!•adores 

no Amazonas "! E' passivei ... 
0 Sn. BARÃO D.\ LAGUNA:- Em cima das ar

vores. 
0 Sn. MENDES DI' ALMEIDA :- Um OU OUtl'O 

barco de pouca importune ia é de que tenho no
ticia ••... 

UM Sn. SENADon:- E' a opinilio de um nau
tico. 

0 Sn. 1\XENDES DE ALMEIDA:- Paro conhecer 
destes !netos não é indispel}savel ser nautic:o, 
e o Amazonas tem sido muito estudado, e a este 
respeito a sua chronicn não é lugubre como a 
do 1\lississipi. 

·.Não·.quero, Sr. presidente, éiifadar O· senado 
lendO aqui os pareceres de homens competentes 
sobre· este nssumpto, nntumes daquellas regiões, 
e pra ticos nessa navegação; mas si fôr obrigado, 
eu poderei apresentai-os. · 

Com relação a outros perigos da navegação 
do Amazonas, e que tanto se ha encarecido e 
exagerndo , apontam-se ns tempestades. Em 
verdade em uma larga corrente d'aguas como é 
o Amazonns, o impulso dos ventos em tnl grão, 
não deixa de ser um perigo, sobretudo para as 
pequenas embarcações; mas existem alli c tão 
proximo tantos nbr1gos, que o mal·não é, e não 
póde sei' tão grande como no Oceano, no Atlan
tico por exemplo. 

Biard, viajante francez que navegou o Ama
zonas, por exemplo, descreve uma dessas fa· 
mesas tempcstad~s, e encarece os esforços que 
fez no seu barco em luta· com os dous elementos 
aguas eneftpelladas e ventos para salvar-~e. re
produzindo em estampa a scona. Nessa estampa 
t1gura-se o vmj:mte dent1·o de uma igarité amn
zonica, resistindo ú furiosa tempestade mediante 
uma vara usada na subida dos rios, e quo elle 
firmárn no sólo do leito do Amazonas I 

O Sn. LEITÃO DA. CuNHA :-Que poesia! 
O Sn. MENDES DE ALliEIDA :-Com uma vara 

de navegar Biard resistiu á tempestade. · 
O Sn. VrscoNDE oo Rro .BRANCO :-Então não 

chamemos mais rio-mar. 
O Sn. MEND~;;s DE AL~IEIDA :-Perdoe-me o 

illustrc senadO!', trago este facto para mostrar 
que essas tempestades que se figuram tiio peri
gosas no Amazonas não tem o alcance dns tem
pestades marítimas; o outro tanto posso dizer do 
perigo resultante dns arvores que .descem do 
Ucavale e do Madeira e suo arrastadas pela 
corrente do Amazonas, as quaos, como já notei, 
encalham em breve tis margens. 

Ora, o Amnzonas, Sr. presidente, tem como 
nenhum rio uma vasta largura, e .pois essas 
arvores impellidas .peln sua rapida corrente, mas 
em breve encalhando ás margens, pois dura 
pouco sua fluctuaçiio, oito dias ~uando muito. 
deixam nos vapores a navega"iio hvrc e desem
baraçada pelo meio do rio, quà é a mais profunda 
e convinhavel. ·As arvores Jluctuando, o quando 
logo não encalham, niio impedem a navega~ão; 
oppüem um obstaculo tão in:~i,.nificnnte que 
não podem produzir esses gran'ães naufragios 
provenientes dos StJrrallo1·es. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNHA:- Então OS serra
dores não descem muitas vezes pelo canal"! 

0 Sn: MENDES DE Ar. ME IDA:- Qu.em diz que 
não? O que sustento é que quando descem pelo 
cnnal, são esses madeiros facilmente desviados, 
niio é grande o perigo porque Jluctuam, c du!'am 
J.lOUCO nesse estado, quasi sempre se encostam 
as marGens; é a. regra. Süo factos que tenho 
presencwdo nos rios dn minha província. 

Mas, Sr. presidente, ponhamos isto de lado, 
que nnda tem com a questão dus toinpestades do 
Amazonas, pois é perigo do ordem difi'erente. 

Quando npparocem alli algumas tempestades, 
como hu no rio numerosas ilhas, os navios 
encostam-se a ellas c esporam que passo o ven
daval. Isto diz Baõnn,qno ern paraensc, om s.?ns 

. .. .. 



• 

.-
·III 

\~ ~' .,,. 

SESSÃO EM 13 DE MAIO 73 

obras diz Fonsecá, diz La Condnmine, dizem 
todos'os viajantes que têm navegado o grD:nde 
rio; é facto qui) não pódJ enr.rar cm duvrdn. 

0 Sn. BARÃO DA LAGUNA :-Navegam ha Il!UiLO 
tempo alli. 

O Sn. :MENDES DE Ar.m:roA: -No tempo e_!ll 
que não haviam vapor·es c cm que a navcgaçao 
olforccin menos se;rur~nça. Isto é_ um. facto 
tiío conhecido, Sr. presrdentc, que nao ser como 
se possa pôr cm dttvidn. 

Apresentou-se mais um argumento; disse-se 
que era neccssario dar-se ess~ quar:tia_para .a 
companhia reformar . o materml, pors nuo podw 
fazei- o com os I ucros dos fr·ctos. 

Ora Sr·. presidente, si doucredito ás noticias 
que vieram do Pará o for!'m publicadas nos 
jornaes desta cõr·to, até depors da scss11o pass:oda, 
'esperavam-se alli fJUatro vnporos promptos. 

O Sn. LEITÃO nA CuNrrA:-Não !ur tal. 
O Sn l\fENDES DE AL~IEIDA:- Entiío esta noti

cin nãÕ era verdadeira, e ó bom verificai-o 
para sabermos si os fJUa lro vapores ve:u ou· 
niío. 

0 Sn. LEITÃO DA CUN!TA:-E' bom ver a origem. 
O Sn. MENDES DE Ar.lrmnA: - E' boa, porque 

é favornvol á compuuhin. Demonstra a sua 
prosperidade. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNHA : --E quando fosso 
verdadeira a noticia, er·a isto um motivo de 
lottvor para n companhia, que, sem subvenoão, 
ha doas tumos e meio, manda fuzer vapores. 

O Sn. llfENDES DE Ar.MEID.~ : -Eis a noticia 
impressa : • A companhia do Amazonas (lendo), 
esperava rJuntro vapores que mandou con
struir ... 

O Sn. LlliTÃo D.~ CuNJJA : - Quem diz isto ? 
O Sn. liiENDES DE ALliEID.~ : -E' urn:r noticio 

do Jornal do Cornme1·cio, sob o titulo- Pará-. 
O Sn. LmT.to DA CuNnA : - Da r1uando ? 
O Sn. 1\IENnEs DE ALliEIDA:- Do Novembro 

do anno passado, si me não en~ano. 
0 Sn. LEITÃO DA CUNHA: -Eu vim cm Ja

neiro do Par1i, c não me constava isto. 
O Sn. 1\Irmm~s DE Ar.~mu:..~ : - Uma noticia 

destas nfio podio ser escripta nos jornnes do 
Porá sem consentimento ou nuloriza(i:io. da com
panhia, ou de seus agentes, do contrario recla · 
mnrimn, r·cclifJcando-n. • 

O Sn. LEil'ÃO DA CuNHA:-Niío me consta; mas, 
quando isso fosse exacto, é om louvor dn com
Jlanhia. 

O Sn. liiENDES DE Aumro.v:-13em; nws já vê 
que esta noLicin qnc dava o Jornal tio Commercio 
tinha seu fuullamcnto. · 

Ora, vejamos agorn mnis esta parte: a com
panhia rJueixa\'n-so dn pouca renda rtue auferia 
nos seus car•regnmcntos. para o l'ará nos annos 
de 187ti.e 187G. 

1\fns, agora o scn:rdo vai ver que a rer1da tom 
excedido ti expectativa; uuncn se deu um caso 
igunl. l'omo por· exemplo o mez de Fevereiro 
do corrcnto anno. 

Em quanto nos nnnos de :1877 e :1878, o trans
porte dos g·eneros ia em largo progresso, cm 

v. r. 

1879 esse movimento niío cst~cionou, no con
trario augmentou. · · . 

O numero de ldlos de bor•racha tr·ansporlados 
para nlfnndegn do Paró (é este o producto de 
maior vulro), em1879 era de 582.3ü2; cm iSSO, 
no mez de Fever·eiro foi de 790.67~ ldlos. E 
assim nos outros generos. Tomemo.> ainda, Sr. 
presidente, para esta comparação, n rendo da 
alfandega do ultimo quinqucnnio: o resultado 
é o seguinte: 

Fevereiro de 1880, :1.. 965: 6!3,S391, qunndo 
cm i87!l era n rendn de !!52: 073n(L~!l. A ditre- · 
ronca é nvultnda (1.013:ü39;$9~::l); enche o olho, 
pois vni além do duplo. . · 
J~m i878 essa renda era j;í avultada, subiu 

a :! .300 contos. Apreciando a renda desse mez, 
niio hn um que lhe compita nos annos anterio
res. E' uma cousa cxtrnordinaria, espantosa I 
Assim o mesmo phenomen'l se obs.Jrva nos ou
tros generos : cacrio, castanhas, ele. 

Portanto crescendo assim a renda publica 
como felizmente acontece, duplicando n olhos 
vistos, como é possível que a companhia tenha 
tido perdas ? Polo contrario ha, e tem felizmente 
tido, Deus Iouvndo, lucros cxtraordinarios. 

A pruducolio tem sido tão grande r1ue tem 
satisfeito os interesses da comp:mhin e dos pnt·
ticulares, porqnnnto o Amazonas ó inesgolavel ; 
satisfaz a todos que forem !:i e:.plorar suas ri
quezas; quanto mnis :rquclles que recebem 
ainda auxilio tão forte do governo. 

Não posso, Sr. presidente, deixar de chamnr 
a altenç::ío do governo pnra o decreto de 7 de 
Setembro do :18ü7, que precisa de set· revisto. 
A sna mnnutençiio será parn o nosso pniz de 
mnximo ntrazo. 

Por osso decreto abriu-se o Amazonas no com
mercio do mundo; mas, foi dar e tomar ao 
mesmo tempo; isto é, foi uma concessão intei
r:rmente nugntoria. E' por isso, Sr. pr·esidcnte, \ 
que o commercio estrangeiro durante ti'Czc im
profJcuos annos não pôde utilisar-se dcssn con
cessão. Permissão de navegar o Amnzonns, 
como esse decreto consagra, ó uma perfeita H~ 
ltJsf•o, é mesmo um escarneo. sinto dizei-o~ 

Segundo o decreto de 18ü7, quem da Europn 
quizet• mandar um carrcgnmento, por exemplo, 
de Liver·pool com destino n Santllrém, p::n·que o 
decreto, quer que o navio se encnminlle pnra de
terminado ponto, d~ve nlli descarregnr.c carre
gat·, independente do o nus dos registres. 

ura, St•. presidente, nas condições cm qtte se 
ncha uma reghio como a do valle do Amazonas, 
umn tnl obrigação importn 11 annullnção dn 
concessão. Os nossos povoados nnquelle vnlle 
são de pequena impor.tnncia, e niio ~upport~m 
cspecuia~'õos destn ordem, porrJtlo seriam pre
judicincs pnrn quem as emp•·chondesse. Ora 
isto foi dt!monstr:1do nos relntorios que os agen
tes de vnrios governos fizeram com relação ao 
deor·olo ue :l8ü7. l'odos wur. voce declara rum que 
tal conct,ssão l'ura uma inutilidade, portnnto -uma 
deccpoão. ' 

O agente do governo fr•:mcez, o St·. Houaul t, 
ó I} e~ te t•e,;p~ito .bom cx_plicilo. A pt·imeirn e 
prmcrp3l rnzao, pode explrcnr o nenhum resul
tado do decreto quanto :'L liberdade do com
mareio no Amnzonas é que por elle so permittc 
n um nnvio partindo do Havrc ou do Londres u 
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subir livremente o rio até o. 1ionto que IJUizcr; 
mas não lhe deixa a faculdade de depositar todo 
ou parto do carregamento, ne;;so ponto deter-
minado. .. · 

O Sli. l'IIENDES DE ALM!i:!DA : -1\Ias os portos 
habilitados não süo seni.ío os dous de que trato, 
Pnr:í e Mnn:íos. 

Si é fretado para 1\Inn:íos, ponto o mais re
moto a que podem nttingir· os grandes navios, 
n1io poderá parar, para ahi depositar merendo
rins, nem cm Snnta 1\I:•rin de Belém, nem cm 
Obidos, e nem em ponto nlgL1m in tormediario. 
Da mesma sorte voltando, podcr:í carregar cm 
um ponto do Am11zonns para a Frnnça, ·rngla
torm ou qualquer outro pniz cstr:mgeiro, 
nunca par::~ outro porto sitnarlo no rio. Ahi n1io 
~odem fazer o commcrcio do cabotngem. Hoje, 
:sr. presidente, os po1·tos ontle podem ::~bordar 
os nuvios estrangeiros, depois de l:J :mnos, idade 
do decreto, estão limituclos n dous ou tres, 
Belém, 1\Inn:íos c nüo sei si um mais outro, Ita
conti:'lra, nntigam9ntc Serpa. 

O mal que se faz com subvenções, pretextnnclo 
auxilio no comincrcio e na·{eg-m;5o, seria de 
pouca importancia, o monopolio não seria t1io 
damrroso no prog1·esso, e maior desenvolvimento 
do commercio do Amazonas, IJUO ha ·1:3 nonos 
cst:í nas m1ios de uma fraca compnnhin om rc
Jaçiío :í importancin elo grande rio o dos seus 
immensos recursos. Eu chamo com todo o em
penho a a tr.enç1io do governo pm·a a rcvisüo deste 
decreto, para n1io tornar-se nulla uma concessão 
de que se tem feito tantn ostentn(;1io. 

O grande caso é que a companhia inglcza 
remunera-se assim tambcm, pois n1ío tem súrin 
concurrcncin, o aquellc pai::, ou :mtcs nquclln 
regiüo, niío póde se considerar uma ou duns 
provincins, ner:c>sita de ser dividido, porquanto, 
Sr. presidente, o IJUO significa enu·egm·-se um· 
tllrritorio enorme; vastíssimo, a uma só admi
nistraçlio, como por exemplo o Pnrú, quando 
c!Ja rcalmrmtc, sonsnt:unente, não pódc ... 

O Sll. LEmi:o DA CuNnA:-Dividir para reinar. 
0 Su. l\IENDES DE ALMEIDA ; - Niio, senhor ; 

~qui ni.ío hn divis1io parn rt>innr, mns para pros
perar; deve-se clar n cada província territorio 
correspondente :i fot·ç~ de uma com moda c justa 
administraçi.ío, e n:ío· deixai-a com territorio 
que n1io póde c IJUC nüo tom direito a possuir, 
dcstl'Uindo o equilibrio necessnrio em taes dis
tribuições. 

Toquei na rcvisi.ío elo decreto-de i8ü7, Sr. pre
sidente, peln convenicncia para o progresso do 
pniz, que cncbcrgo cm tal mcdidn. Este decreto, 
como jü fiz notar, foi objecto de cstLHio das 
nações qnc crsmnoscõ commerciam, a França 
sobretudo, cm J8ü8. Quando se trntavo deste 
assumpto, nlguem J'allou-mc, pedindo o meu 
parecer, que dei cscripto, insistindo muito na 
neccssidnile de uma nlfandegn em 1\facnpó, cm 
Santurúm, e n::io me recordo si cm outros pon
tos. 

O decreto consagrou-as, mas tornou-se Jetm 
morta. Estas nlfnndegas devem ser crcadas, 
parn se dar mais desenvolvimento óquel!c 
commercio. Não era possível fazer menos, desde 
que esse immenso _litoral se tornou accossivel 
aos barclls cstrnng-ciros purn se não tornnr i nu
til concess1io, como tem sido; 1:3 a1mos impro
ficuos! 

Por tudo qunnto tenho exposto, Sr. presi
dente, n1io posso deixar de dar neste negocio, 
n1ío um voto aclministrativo,mas propositalmente 
politico, contra o ministerio, porque achei que 
ni.ío defendeu convenientemente o thesouro n:t 
cionol, tendo, mais q1!e ningLlem, meios do 
poder fnzcl·o victoriosamcntc. 

Os pnrticulnres no Brazil não tGm força para 
lutar com a companhin inglezn do Arnnzonn;;; 
entretanto, com seus pequeninos recurso;;, cllcs 
sempre ganhnm; mns n companhia sobernnn alli, 
tcYe habilidade de npossnr-su das outras compn
nhins de menor forr'H u nindn mais tc\"C geito de 
fazer crer aos governos deste pob1·c Brnzil que 
tinha :::ugmentullo as SUi1S n1ilhas de nnvcgaçiio ... 
quando não fazia mais elo que reuni!' as suas ás 
antigas das pequenas companhias, IJUO jtí crnm 
subvencionadas pelo thcsouro nac10nul e pelo 
dos duns províncias Parít e Amnzonos e por esse 
serviço jú pago cobrar dupla subvençüo ! ~Ias e lia 
n1io é a verdaLieira culpada, mas o governo que 
celebra tacs contratos. A companhia julga -se 
justi!lcnda, dizendo: 110r este serviço que é maior 
queremos poJo menos r.so contos por nnno, 
quando antes asseguravn que morreria ele fome 
si não lhe dessemos os 7::!0 contos antig-os. Que 
paiz, Sr. presidente, o 1Jt10 ndministrndores! 

O g-overno actual si quizcr rever esse decreto 
de l8ü7, c conseguir pcrmittir a cnbotngcm livre 
naquclle rio, como se permitle nas oguns ma
rítimas, augmentnndo nlli o numero das alfnn
dogHs, entüo o caso rn udnr:í lll uito de fig-ura; 
entiio poderei dizer, jú_niío. tenh_o dó de ?ar. os 
~.000:000;5 por est:t untcn e ulttm:t vez u essa 
foliz, e sempre prospera comp:mhia. 

0 Sn. LEITÃO n,~ CUNHA:- Hoje é permittido, 
0 Su. J\I!i:XDES Dll AL)!ErDA:-Niio ó tnl; V. Ex. 

seengunu, n1io é pcrmittido a um navio quel vem 
dn guropn sen1io a determinados portos, jít o 
docl:trei. 

Entendo que o governo, ou n1io oprcciou bom 
e como merecia, o grandioso assumpto do desen
volvimento e prog-resso dnquellns mngnificns 
regiüos, rto ~u ponto conveniente, ou ent1io re
cciou-so dn potencin, ou da força collossal desta 
companhia, e, prudente, retira-se do combate. 
Este cauteloso procedimento faz com gue e 
,~rovcrno, a despeito dns declarações, a li ás t;io 
positivas, do quo quer se1· cconomico, aceite 
despeza que, si ú exacto, o que nssegui'OU o 
mesmo g·overno, ó um verdadeiro desbarato I 

O Sn. LEITÃO o.\ CllNI!A:- E', sim, senhor. 
0 811. VISCONDE DO Il.IO llllANCO : - Póde Íl' :lOS 

portos habilitados: ó a pratica de todos os pnizes. 
0 Sn. LEITÃO D.~ CUNHA : -Aos portos habili· 

todos pódc ir. 

O Sn. LEI'I'.i:o DA CuNHA:- N1io Yale um cn
rncól. 

O Sn. 1\fENoes DE AL~mm.~ :-Vale muito. 
0 Sn. LEITÃO DA CUXII.\ :-No sentido de metter 

medo no governo, não vale um car ncól. 
O Sn. J\IENoEs DE Aum1oA :- Eis o qne tinha 

a dizer sobre tíío importante assumpto. 
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O Sr. Saraiva (presidente do conselho) 
lnmentn que o honrado senador pelo Mornnhiío. 
se tenha 1rritado contra o ministerio por aquillo 
a que chamo sua frouxidão. 

Desejava S. Ex. que o governo o ajudasse 

mnis do que tinha julgudo dever dar-se, por 
assim o entender necessnrio, cet·to de que o se
nado se convencerin de que não proceder:~ desse 
modo -por aJTciçiio {t compnnhia, mDs por ser 

, mais nu impugnação do gr:mdc subsidio á com
panhia do Amnzonas. Vê·se que o nobre sena
dor está neste ponto com o governo, acompn
nlwndo-o na quest:1o, e aportando·se delle só 
porqttc o considero frouxo. 

Pet·guntarit ao nobre senador : em que deve 
consistir neste caso a energia do governo'! 

justo e necess:trio. . 
Concluindo, diz quo si o senado entende que 

púdo ·por si mesmo resolver a questão, o faça, 
pois está no seu direito ; si, porem, julgar que 
o governo npóde resolver com mais conheci
mento de cnusn, entrcgue-lh'a, marcando, como 
já disso, o maxirno da subvençiio, e elle cum
prirá o seu dever. 

Crê o orndor que ella só se póde manife.;;tar 
P~! declarações explicitas c por umn franca opi
nwo. 

O Sr. .J'osé Boni1'D.cio não espe
rava que lho <:oubesse n palavra depois dns 
dcclaracões explicitas do hon,·ndo ministro da 
fazondn o presidente do conselho. Vendo, porlim, 
9ue ne~1mm dos honrados ~enadores sujeit:t :i 
11lustracao do senado um me10 t.le ·autorizar o 
governo, é fot·çado a fazer algumas observnçues 
com o am de pedir esclarecimentos sobre 
a rnateria, pois confessa que npeznr do es
tado da quo;;tão niio se ochn perfeitamente es
clarecido. 

Quereria o nobre senador que o ministcrio 
al}!eaçassc o sen:Hlo '! Ou lhe impuzessc n sua opi
nwo, quando se tratn de uma questiTo estudado, 
c sobt•c a q uni m uilns pessoas· têm o seu juizo 
formado? 

O or::tdor não quer apenas mostrar cohcrcncin, 
pois j:í disse que estudou a questão como mem
bro da commissiio do sen::tdo, c nfio como mi
nistro, não tendo podido n~sim dispor dos meios 

- ::tmplos de informaçiio, que pótle ter como go-
verno. . 

A censura do nobre senador poderi::t ter ·ro
gar, si "or:•dor se limitasse a dar a sua opinião 

• como ~coador ; mas já disse em resposta ao 
!Jonrndo senador pt)r ,Ma to Grosso, que, si o 
senado entendesse dever ::tutol'iznr o governo a 
resolver a questão,. marc:mdo o maximo da 
sub\·~n~ão e ns condicues do contrato, o "'O· 
verno assumiria a responsnbiJidade do ent~n
der-se com a companhia, fazendo o quo jul
gasse melhor. O governo nfio declinará dessa 
respon,nbi!idadc; mas niio ll:e compete indicar 
esse meio> no senado. l~oponba-o o nobro senador 
e o senado rosolver:í. Por sua parte nifo quer 
ter nem mais scioncia, nem mais patriotismo do 
que qunlquor dus camaras ; ba de rlar a sua 
opiniiío, c si n votação dn camara ou do sena
do lhe J'u1' contraria, Ocnrú impassível. 

.!':esse caso não será o ministerio o derrotado, 
ma~ o thesom·o publico, que precisa niío gastar 
ma1s do que deve. 

Sabe-o muito b!>m o senntlo que no nnno pns
sndo deu provas de seu patriotismo, procurando 
redtlzir a d'lspczn, c for~'nr o equilíbrio do or
çamento. E' portanto opinii:ío assentada r1ue 
hoje o dever supremo do gstado ó niio fnze1· 
despezas superlluns. · 

O governo não ussogur::. poder .tôzent deiipeza 
de que se trn ta com pouco dinheiro, e está 
mctimo disposto a cstudnr a questiio sol> um 
ponto de vista imparcial. Como nlinistro,o orador 
deci:H'a r1uo niio su julga ol:Jrigndo a fazer o que 
disse como senador, poJa rnz•io muito. simples 
do que, nnquella posiçiio, tem mais meios de 
illustJ·ar-se. 

Emfim respondo hoje como hontcm. Si o so·· 
nado quizer que o governp se ontondn com a 
companhia, mnrguo o nwximo da sub\'encão. 

Si o governo depois julgar que deve ir :t tú 
esse maximo, ir:i o Si porém a companhia provar 
que não gnnhD nDda, o governo niio tleixará de 
cumprir o seu dever, unicamente pnrn mante1· 
n coherencia do S1·. SDJ'aivu. Ello torá nosso 
caso a cqragem do vir dizer :tO senado que ueu 

A posiçlio cm que se collocaram alguns dos 
honrados senadores, nm referencia :ís declara· 
cõcs do ministerio, torna tnmb•Jm duvidosa ::t 
opinião dos que rruerem votar na mataria . 

O orndor, apezar de convencido de que a 
companhia do Amazonns não precisa de sub
ven•;ão nlgnmu, não duvidaria prestar o seu 
voto a qualquer autorização que se olferacessc 
mnrcailuo o nwximo, e determinando as condi
çues, porr1ue se rcscrvnrin o direito de inquirir 
depois do que se houvesso feito, para quo se 
emendnsse ou corrigisse. 

No correr du 2 .• discussão fullaram os illustre& 
chefes consorv:~doreo om uma n utorização no 
governo, mas estaudo·SO nn 3." discussão, ainda 
tlssa autorizaçiio não npparuceu, nem com limite, 
nem sem elle. 

Depois de algumas consideraçucs sobre este 
facto pet·guntu si o contrato deve ser approvado 
sem alteração. 

Não contesta a nenhum dos ramos do poder 
legislativo o direito de :lllgmentar ou diminuíra 
despeza public!l ; mas si os orçamentos devem 
comeéar na cnmaru dos deputados, parece-lhe 
de IJon doutrina IJlle, tendo de se :mgmentr•r a 
uespeza, o senado nlio tome delibernciio dellni
tiva em quanto so não provar que o augmento ó 
necessar10. 

Niio quer oppõr-se á opiniiio do nenhum dos 
chefes conservadores ; não snbe qual seja a sua 
cmendn; mDs comprt'metto-se a votar por 
qualque1· nutoriznçlio, o snh•o o direito de exnme 
sobre o que Cõr resolvido. Si uiío querem porém 
dar non humD nutoriznlliiO, ou empregar qunlquer 
outro meio nnalogo, sfrvam-se então prestnr es
clnrecimentos mais completos. pois c1uo por sua 
purte o orndo1• niio cst:i a;;suz instruido. 

O que sabo é o que so tem t.lilo no senado, o 
o que consta dos rolatorios dos Srs. ministros .. 
Hecorda-so de que o ex-ministro da agricultura 
declarou não poder ndiuntnr mais no quo dissera 
em seu rel:•torio, nccresccndo que não ha hoje 
informação alguma além dessa época. E niio so 
precisa1·iió ue inl'ormaçõos rel'ert~ntes no nnno 
passndo ? Poderá }lrescintlir-se dC'sscs csclnro-
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cimontos?. Parece-lhe que não. Por isso vai 
apresentar um requerimento pedindo informa
(;õos explicitas, e ndinndo-se pnru esse J1m a 
discussão. 

Serin feliz si obtivesse resposta immedintn n 
todas as pilrguntns que vni fot·mular; si, porém, 
a nlio obtiver, não cstrnnharú o sr.nado que o 
orador espere que o seu requerimento seja ap
provado, salva a autoriza~ão, pela qual votarú. 

O seu rJuestionario G o seguinte : 
I;oi lido, apoiado c posto cm discussão o se

gumte 
Rcqum·imento 

• Requeiro que se pcr.am no governo, por in
tcrmcdio do ministcriõ dn ngriculturn, as se
guintes informações, J1cunuo no entanto adiada 
:.& discus~ão ntG que sejam prestados: 

i." Qual a importanci:~ dos lucros, nufcrillos 
Dela companhia <le navegação do Anwzonas, 
nestes 10 ultimas nnn·•s, c quo relação num
tlim nos respectivos !Jalnnf'os com o capital da 
DMOcinç~? . • 

2." Qual o augmento gradual ou diminuirão 
dos mesmos lucros, durante o período assigna
Iado, anno por anuo, com determinoçiio das 
CtlU~D.S? 

:l.• Quo rcln~ão mantGrn os g-astos de ndmi
nistroçiio com n totnlidnlle dns ltwros nnnuaes? 

~." Qua I n i mportancit• do~ ft•etes e valores 
dns morcndorios, no quinqnennio de 1875 a 18i9 
discriminados nnnnnlmontc, c com n declarac;üo 
do médin dos prc,os dos ft·otcs nos cinco annos 
nn teriores? • 

5." .E' flXncto que ~c conv.;:rton por!e 4os ltr
cros llfJllidOS em capilnl ~OCtnl, UISlrilJUilldO·O 
cm nc<;ües aos accionistos? 

ü.• Como se fez essa distrilmiçüo-sómentc nos 
velhos accionistas, na proporr.iio dns suas acções, 
Otl talllbcm :1 novos, cre:uido acções lieuefi
cinrins '? 

7 ." P:~rn semcllwntc facto, foi ouvillo o go
verno, ou í'Ómcnte intct·vei u depois, mrtorizando 
a convct·~uo do fmido de reserva cm cnpitnl 
socinl ? 

t:l." Qnnl a import:mcin tola! uns subvenc:ões 
rcco!Jiclas ntG !tojo pela compan\iia, j:'1 do Est:Ído, 
jt'l das }1l'O\riacins intot~nssndns nn navcgn.t;5o? 

!.>." (Jntll o numc•ro do n:wios elo propriedade 
j)articnlar, corn declnt·nçfio das víngens que 
fazem, Llo numero de snas tonclallns, e lln im
portnnl:in (v:dot· c fretes) de seus c:nrrL~gnmontos, 
nos tres ultillJOS :.limos'? 

10. Qu:d n dill'crcn~'a entro os fretes cobrados 
pela compnnhin o os ft•etcs cobrados pcln nave· 
gnçfio C07H.;llrl'C1llú? 

H. (lua I o 11Ugmento gradtwl que tem tido 
esta m1veg::ç1ío, dosllo qno cessou o pril'ilcgio 
llu COlllJlOIIilil\? 

i:l. ~Jtmes as lei~ provinciaos que ttlm lln 
qu:drJIIel' tllOllo l'ul'l:rccillo ort crendo o!Jstuculos 
ú coactlrrencia <los navios ll~J Jli'Opricllnllo Jllll'
tieulnr ? 

H. De110is do parecer do conselho ele est;,do 
de 3 de Setembro de i877, exigiu o governo dos 
presidentes dns respectivas provinciM, das nsso
cinções commcrcincs, o do~ Jiscaos da compnnhin 
os esclarecimentos rccommcndndos como neces
snrios pnra uma solução acertada? 

:W. Si nüo exigiu, cm que base assentou o 
sou juizo pnrn o contrnto presente no senado, c 
porque reduziu n subvcn.;iio c determinou o 
pt·azo de 10 annos sem revisão nlgumn? 

:1.6. Qual o valor dns terrns possuídas )leia 
comprmhin, o o numero de colonos que im
portou? 

:17. Depois do pedi elo para rcnovaçiio do con
trato, rece!Jeu o governo os relntorios o balan
ços, posteriores ao que servitl ile base :\ com
ponhin, rJu::mdo rcrJnoreu n continun~ão elos 
serviços que prestava, mcdinntu n • nwsma 
suhvon!:üo, hoja rclluzidn no contrato sujeito 
ao valo llo senado? 

iS. Qnal n somma do capitnl estrangeiro c 
nacional. reJHCSentado c'm :u:(;ues, c qual o ul-
timo dividendo distri!Juido? · 

Em 1:} do l\lnio de 1880.-Josti Boni{acio. • 
N~o hnveollo CJ nem pedisse n p:llnvrn, nem 

numero pnrn votnr-se, ficou encerrada n dis-. 
cnssiio do requerimento. 

Esgotada a mntc1·ia dn ordem do dia, o Sr. Prc
sitlcntu detr paro ordem. do dia H: 

VotMilo ilo t'Cf]Uerirncnto, cujo discussão ficou 
encerriida, si uilo t'iH" OJlJH'OVIlda o con!mtwçilo 
dn uiscussiío odiada il:J pmposil}iio d11 com:u·o dos 
eleputudos n. 18G de :1.87\l, npprov:mdo o con
trato celc!Jr:.d.o jlclo governo para a navegnr·ão 
á vapor do I\io Amnzonos c outros. ' 

2." discussão ilns Jlroposicõcs da mesma c a
mora do :1879: 

N. 27ü, n utnrizando o govcl'no a mnnd:u· pro
cellet· desde já nos estudos technicos pnrn de
tt•rminar-se a linhn divisor ia entre os províncias 
de Santn Cntlinrina c do Par:mú. 

N. 1i~2, dispondo que us terras dos cncnpcl
Jados elo Snnta Anna ele Olhos d'Agun c Snnta 
Bar!Jnra na provincin dn Bnhin, fOÍ'IIlClll parte 
do pntrimonio ela Ctlmara municipnl da villu <ln 
Feira de Santa Anna ltn mesma provincio. 

N. 2:2G, clevrmdu :1 lO nnnos o prnzo conce
dido a João .TosG Fng-undcs ele ncz.mdo o Silvn 
para cncct:•r os tr::llmlhos ele luvro na úrcn ctnu
preltcndielo polos rios Cnyapli e Unrrmhiio. 

Levantou-se a sessão ás ::l 1/2 horas dn tnrdo. 

OI'II.OLo do xn.-o . .;ldon.to <.l.n: P1"0Yl1'l.CLu."'cl.o 
PU..&."'t.'á.sobro t.L:n.u.vogu.Qt.l.o <l.oz•Lo ..:\..nl.a.• 
zona,..~ o qnn_L cl.OLX.Ol1 d.o so.&.· l.')U."bl.l• 
OO.t.l.O OOJU, OS OU.'trO-~ <l.OOt.:t.lH.Ol:l . .'tos. 

l'nlucio un presidcncia eln provincin do Pnrri.-
Beltlm, 12 de ALril do 1880. 

1:.1. 1\Innt.l.nu o governo nvnlinr o material da 
eompanhin, 011 no monos inl'ormou·so llos sens 
elologmlos Hns respcctivns pt·ovincins sobro n 
j u~ln njll'ccirwüo elos hnlntwos ? Quul n opiniiio 
dos musutr.s 'llepois tlo ultimo pcuit\o eln com
pnnhin, purn renovn~~üo Lle ~eu <·onlrnto? 

III m. e Exm.. Sr.- C um pl'inllo o que me ú 
detcrminnllo pot• nviso do ministorio :i cnrg·o de 
V. Ex., lio :ll:l ao !lltll'<;o llndo, sob n. :12, tenho a 
honra de ~prescntnr as seguintes inl'ormnçõcs : 

Nu~cillo na pt·ovincin o ~•companhnndo o pro
g-rosso ele lln untos e depois do esta!Jclecimonto 
Uu eompnnhin do nnvcgnr:üo ii vupo1• do AlfHl
zotJn>, recunho~o, como todos uqui residentes, 
que é da duta Pm que aquclln c:omjlnnhin J:mMu 
seus vapores uos llill'o routcs rios dn provili"ciu 
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do Parít o Amawnas, que data o seu verdadeiro 
ilcscnvolvimcnto. 

veniencias o despeitos. J~ si os prer:os do trans
portes n1io süo exngerados, ó isso devido :i com
panhin do Amazonas com a qual nüo podem 
competir. 

O seu exemplo foi scgtlido peln companhia 
Iluvial do Amazonas c por alguns particulares; 
aquclla acnbou por causas que nrto é para aqui 
o apontar ; estes fazem esse serviço segundo a 
sua convcniencia, pois, que, ordinariamente 
são os vapores de . propriedadn de 11m Oll mais 
ur.gociantcs, limitando seus serviços ús proprins 
cnrgn~, ou. estendendo-o :'Is nl h e ias IJunndo 
nquellas lhcR fnltam, sem rcgulnridnde em sn
hida ou cm chegada, o as vezes JlOr estes mo
tivos, invollmtarin ou cnlculadamento, causando 
perdas nos carregadores. 
· Quanto M material lluctuante, ainda que im
mcnso, g-rande part0 on todos os seus navios se 
aclwm bastante deteriorados, e 11ão podcrinm 
j;\ navegar si não J'üra a solicitnde com que o 
nctunl gerente tem ultimamente procurado ob
viar este ineonvcniente, concertando ora um, 
ora outro; mo;;trando ltem o numero de nnvios 
IJUC agora mesmo cst1io cm concflrtos o a frc
quencia destes que o material cst:.i exigindo uma 
grnndu refot·ma. 

Entrctnnto, apezar deste mito estado os ser
viços contr:1ta.Jos têm siuo pontualmente exceu
·tados. Niio tendo, porém, recebido as snltvcnçõcs 
do Estado, se tem visto cm embnrncos p~1rn 
snbstitnir um ma teria! custoso, pois que com as 
nbrig:1cõcs impostas pelos seu~ contratos, os seus 
vnpores sf10 mais cnstosos do que aquelles f!LlO 
empreg-am os Jltlrticularc~, fJUil~i sempre de 
menores dimensões. . 

Além d:1s subvcnllües concedidos pelo governo 
gora!, tom cstn cõmpnnhia alguns contrt\tos 
com a provinci:l ; m:ts estas subven~'ües são 
pequenns o de todo insuJncientos para occorrerom 
ús grandes despezas a que a compnnhia tem do 
acudir , principalmente precisando de novos 
vapores. 

E' minha firmo convicç1io que, acabando as 
sulJvençües,- r.c:llwrit n companhia ; nem isto 
é contestado por nlgucm aqui, onde melhor 
conhecemos o estado do:. companhia, o a prova 
j:í n L,jm tido os accionistas, pois nr.o obst.nnte 
ser uma cmprcza IJUe se achava montada, nfio 
tem podido JHlgat· os dividendos a que aquol!es 
tinham direito, c ns suas ncçücs, que são do 
valor do duzentos mil réis, tum descido a menos 
do cem milréis sem que achem comprndoi'CS. 

Ainda outra cnq,sa npontnrci, de convcniencia 
paro que cs~n companhia continue a ser snb
vencionadu, é a seguinte: 

Os vnporcs dos particulares só vüo aos rios cm 
que já Lõm certeza de obter bastnnto cnrgu ; a 
companhia é que tom tentado succcssivamente a 
exploração de dilferentes rios, com o esperança 
de podcJ', auxiliada pelo governo provincial, 
obter novas fontes de receita, como tem aconte
cido com os rios 1\ladeirn, Pu1·ús o ultimamente 
com o 'fapajoz, que, tendo n província concedido 
nma subvenoiío ú companhia paro o explorar, 
vê no 11m de curto prazo os vapores virom car
l'egndos de productos, que sem isto ficariam 
perdidos. 

A'vista do quo levo dito, parece-mo pois de 
justica c de alta convonioncio para o de~cnvol
vimento desta região, que com tão avultada 
,parto concorre para ns rendns publicns, que a 
companhia continue n ser subvencionada, pois 
a extincçiío delln inllniria bastante no progresso~ 
ljLlC de ~nno pnrn nnno apresentam as provin
cirs do Parü c Amazonas. · 

Dcusguardeu V. Ex:.-Illm.c Exm. Sr. 
conselheiro Dt·. 1\Iannel nunrrJUC de 1\lncedo, · 
ministro c secretario de estado dos negocias da 
agricultura, commercio c obras publicas.-José 
C. da Gama .Aú1•cu. 

S.n SESSÃO 
Ell1 1-;1. dO ::O.J:u.lo dO 1SSO 

l'llllSIDENCI.\ DO Sll, .Ó.\nÃO DE COTEGJI'E, 
VIC::E·l'llllSIDENTll 

SU:\n.IARIO.-Exl•.eurc:-:Tr..-Pcllit.lo t.lo inform:\çüQs üo Sr. 
Visconde do l\luraLiba.-Rrspowa.bilu.lu.tlo t.lochofo do po
licia. da llahi:l .. Dh1curso o roquorimonto ii O Sr. l!orroi1~. 
Di~curso do Sr. mini:~ta·o dn. justi~.;a. AUiamonto tln. tlis
cussão.-Onor~:.l DO nt..L. Nu.vogar.!Io no rio Amuzonns. Uo
jcição do roqno1·imonto do Sr. 'Josú Donifacio. Discur~to 
ilo Sr. LoiL5:o du. Cnnha. Di:u:urso o omonlln. Uo Sr. Nunes 
Gonvnlvos. Discursos dos Srs. l\lont.los tlo Almoltla o pro
t~itlonto d1> consol4o. Discurso o roquorimnnto do Sr. 
Josú Donif"acio. Encorru.monto da di:tcussllo. Podhlo do 
Sr. proz;hlunto. 

A's :11 horas da mnnhií fez-se a chamada e 
ncharam-sc presentes 30 Srs. S()nadores, a sa
lJer: JJnr1io r.to Cotcgi(JO, Ctuz 1\Inchado, Dariío 
rlo 1\Inm:mguape, Loiío Volloso, Diogo Velho, 
Corroia, José Bonifacio, Vieira da Silvn, Vis
coado de Niclllez·or, Diniz, .Tunqucim, Daz'I'OS 
Bm·reto, Vioconde do llio Branco, Lnl'uyNto, 
Luiz Carlos. Barão. da Lngunn, Sinimbú, 1'eixoi
l'tl Junio1·, Dnr1io do Pi rapa ma, Conde do llaepen
rly, LoHiío da Cunha, Visconde de !tlul'itilta, 
Ottoni, Fnusto do Aguinr, Jo~o Alfredo, Viscon
de de Abaettl, l\Ioncles de Almeida, Silveira Lo
uo, Nunes Goncalvos e Vist!Oildo de Dom netiro. 

O proveito IJUC os ta provincin o" do Amazonas 
tôm tirnt!o da companhia n1io se limita no trans
porte o permuta do goncros; a~ suas llcrn mon
tadas olllcinns têm dado touos ou qnasi todos os 
mnchinistns quo hoje tralJulhnm 11a provincin 
quer cm offic!nns, CJUOt• om engenhos, quer cm 
vapores ; a ces~a~üo dos scrvi~os du companhia 
com a tet·minno~o das sul.lvençücs me p:troco 
inovila\'CI, o isse trur:'t um golpe :10 desunvol
vimonto commorcial dc~tu região, pois quo 
vasos n vapor o machinos do todo o gcncro é ali i 
quo sfio rcpat·mlos, o n1io é cm pouco tempo nem 
cotu pon~·o cnpitnl fJUO se montam otncinus como 
as dtl compnnhin, IJLlll um pnl'tir:ulor Llilllcil
mento poder:í comprar, mesmo extinguindo-so 
u compnuhiu 

Comllnrccerum depois de :~lJortn a sessão os 
Srs. Hibeiro du Luz, All'onso Celso, Dnntus, Sn
ruivu. Jag-uaribe, Pnrnnngmí, Silvcii'U da Mottn 
o JJ:1rão do Pirnpnma. 

Si esta l1ndnt•,o sorvi"o do malns o lt•nnsportc do 
c:u·gas soJl'ren\, pois qu"u os particulnros c uonos 
Llo nayios ~ó obcdecom:~os dict:lmos do suas con-

Deixaram de comparecer, com causa partici
padn, os Srs. Uchua Cnvalcnnti, Chicharro, Bn
t•iio do 1\I:Jroim, Octaviano, Antüo, Godoy, Fer-
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nnndes da Cunho, Cunha e Figueiredo, Dias de 
Corvnlllo e Visconde do .Taguary. 

Deixaram de comp3recer, sem causu partici
pada, os Srs. Barão de Souzu Queiroz c l'iH~s de 
1\lcndonça. • · 

O Sn. PUESIDENTE abriu a sessão. 
Leu-se n acta da sessão antecedente, c, nüo 

havendo quem sobre ella lizesso ohserva~ües, 
deu-se por npprovadu. 

O Sn. 2." sEcnETAmo, servindo de :1.•, deu conta 
do seguinte 

EXL'EDIE:NTE 

Oillcio:>: 
Do ministerio do imporia, de :12 elo corrente 

mez, declurando fJUe Sua Magestado o Imperador 
ficou inteirado pelo olllcio de H de haver nessa 
mesma dato prestado juramento c tomado assento 
1w camara dos St·s. senadores o Sr. conselheiro 
Lafnyelto Rodrigues Pereira, scnudor peln pro-
vincw de Minas Geracs.-Ao arcbivo. . 

Do mini:>tcrio de estrang·ei·ros, de 3 tlo cor
rente mez, remcttendo sete volumes dos- Dís.
cursos parlamentares-do Sr. 'fhicrs, ofl'erecidos 
pela sun viuva ao scnndo.-Rccebido com ngrado 
o ao archivo. 

Do ministl:lrio do imperio, da mcsmn data, 
remettcndo cm resposta ao do senado, de :l:!, 
informnçües a respeito do contl'ato celebrado 
entre a lllmn. camnru municipal e o major João 
Viccnle de Brito Gnlvüo, para a ubertura c ma
nuten~ão de a~'ougues municipnos. 

Do ministcrio da guerrn, de i3 elo corrente 
mcz, informando cm resposta ao do senado, àe 11, 
rela li \'il!llente nos cargos exercidos pelo Visconde 
de Pclotas, ontcs seis mczes ou durante o período 
eleitoral. 

A quem fez a rcquisil:ão. 
PEtllDO DE lNFOmtAÇÕES 

O S1.•. Vi~eonde de ltriuriUba:
Necessitando a comtnil:ls1ío ele marinha c guerrn 
de nlguns esclarecimentos acêrca dog rcpclido
res c oppositorcs das cscolus naval c militar 
para fLmdnmentnr o parecer que tem do dar a 
esse respeito, vou mnnJar ú mesa um requeri
monto para que o governo informe pelos rni
nisterios da marinha e da guerra si t11guns dos 
acruaos oppositores o repetidores foram nomea
dos independente de eoncnrso. 

Foi lillo, ~poiado, posto em di::;cussüo c uppro
vndo o ~ogninte 

RPquerhncuto 

• Hequciro que o governo informo pelos mi
nisterios da ~ucrru e nw.riuha si ulguns dos 
actuaes repetidores e opposilorcs dns respe
ctivns escolas roram nomentlos independonto
men te de concurso. - Visconde tlu loluritiba. • 

RESl'ON~AJJlLIDADE DO CIJEI'E DE l'OLlCIA D.\ D.\HIA 

O Sr. Correia:-Sinto I]U(l ainda nüo 
·ostl'ja presente o nobre ministro âo justi~•a, pois 
que vou occupar·m(l com um acto do S. l~x. 

Encontrai os esclarecimentos do que vou scr
vir-mu em jornaes que se publicam na capitnl 
dn província do Bahia. . . 

Respondia .a. processo do resp~ns!'bthdadc o 
chefe de pohcm dn mesmo provmcw, Dr. José 
Antonio dn Rocha Vianna, cm consequeucia de 
queixa contra clle dnda, por abuso de poder, 
pelo negociante l\lanoel Goncalvos da Costa. -

Na scssiio do trilnmnl da relnoüo dB 20 de 
Abril ul!imo, apresentou-se o rclntor do feito 
pnt·a o cxpôr. Nessu occnsiüo o presidente do 
tribunal declarou haver recebido um telegram
ma do nobre ministro do jusliçn, participundo a 
nomeação do Dt·. Rocha V ia nnn para desembar
g-ador daquella relaçüo, o que, em consequencia 
disto, não podia cllc proceder a sorteio dos juizes 
:~djuntos. 

Levantou-se questi'ío sobre este pBnto. Ore
lator oppoz-se, o o. pror•urador da corôa disse 
que cntcndin que n quesli'ío ni'ío podia ser re
solvida senão pelo relator com os dousjuizcs CJUO 
a sorte designasse, não cabendo ao presidente 
senüo dnr parto no tribunal das communicuçücs 
recebidas. 

O presidente do tribunnl persistiu em nüo 
proceder ao sorteio, julgando incompetente o 
tribunnl porn proferir o julgamento. . 

Resolveu-se que o telegrnmma fosso JUnto 
no5 nu tos paro ulterior dcli!Jera~i'ío. 
· Na sess:ío seguinte fez-se o sorteio c tomou-se 

em consicleraçüo o telegramnw, que ri assim 
concebido: 

• Do ministro da justi<•a ao conselheiro FC· 
Jippe Monteiro, rm:sidentê do tribunal da rela· 
r.ão ela Bullia. 
• • Communico a V. Ex. rjuo, por decreto do 
hontcm (17 de Abril), foi nomeallo desembar
gador da relação da ll~•hia o juiz de dirc\to Josú 
Antonio dn llochn Vtnntw.-lJianoel l>mto de 
Sou::: a Dantas. • 

O tribunal deliberou que o Jlroce·sso fosse 
sujeito ao supremo tribunal de justiçn. 

O acórdão foi nestes termos ( ttJ) : 
• Acórdam em rcla~•ão, etc. Qu1J em conse

qucncia dos telcgrommns olllcines de lls. em quo 
se corrímunica no tribunal ter sido nomeado 
üesembarguclor o querelado, proposta aprelimi
nnr de competencia ; c tcnt!o-so \'Cncido que o 
cargo de desembargador, n que fura elevado o 
quercludo, o revestia da prcrogativa do n1io po
der ser julgndo scniio pelo ~uprcmo tribuunl du 
justirJn, na ró1·ma da lei ; ordetlum se remctta o 
procésso í•quelle rcferillo tribunul, notillcadas as 
partos dest:.t remessn. llahia, 23 do Abril de iSSO. 
-Felippc Montcil'o, prcsi,Jenle.-L. "lfattos.-Foi 
voto vencedor o Sr.d•Jsemlmrgudor Bcrcnguer.
Bm·bo:::a de Alnwida, vencido ; porguanto não 
tendo os telegrammns o alcance de. revestir 
do runcçücs, que llcpenuom de communicn,;üo 
directu, titulo, pruzo e aceitn~,fio, niio podia o 
rJuerclurlo npresentur-se ainda no gozo dfl quul: 
quet· prerogativn ; e quando o simples nnnuncio 
de nomençflo tivesse a foroa de suppt•ir nquollns 
indeclinm·ois formalidades, o facto nãu nlt.::rava 
a cOll1J1Ctenciu, nüo só porque1 nlío senrlo in
compntiycl o cxorcicio da poltciu oom a cate
goria de dosem bargador, rlo cuja clusse potlum 
ser tirallos os chefes do policia, é umu suporve-
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niencia dé todo o ponto impondernvel perante 
o § 5.• do nrt. L" dn reforma judiciaria, c 
art. 9. • do respectivo regulamento, que dc
clnrnm não gozarem de predicnmento de magis
tratura os magistrados, que aceitam o cargo nüo 
obrigntorio de rolich•, os qunes, nn fórmn do 
nrt. iS da citndn lei, ficam considerados autori
dades· ndminislrntivas, a ponto de serem com
petentes os juizes de direito para, por haúeas
corpus,cOlnhocerom do suas prisüc;;; como porrJUC 
detcrmin:mdo o§ 2.• do nrt. 211 da citada re
forma que süo 11s relações competentes Jlnrn 
processnren;t e julgnrem os chefes de policia, 
quer nos cr1mes communs, quer nos de respon
snbilidnde, é indiffcrcnto qualquer categoria 
que tenham nn classe da mngistraturn. cujo 
Jlredicnmento não se pódc invocar, qu:mdo t8m 
ellcs dt• responder por !'netos no exercício .dn 
policin; c ainda porque, sendo de regra qno n 
competen_cia se firmn _no principio dns causng, 
de modo que n mudança posterior de domicilio 
de um réo niío a remove, o presente processo 
havia sido instnurndo sob a compelencia ·da rc
lnçiio, distribuído c seguido os seus tr11mites 
logacs por fncto de seu conhecimento nntcrior 
it nomençiio o Iludido. • 

O Sr. Barbozn de Almeida era o rel11tor, c 
falia-se cm telegrnmmas porque, nlém do diri
gido ao presidente do tribunal, houve outro 
dtrigido no presidente d:t provincia. 

Respeito ns decisões dos tribnnncs judicinrios; 
deixo que a justiça corrn seu curso e aguardo 
o julgamento do supremo tribunal. Niio pos8o, 
porém, deixar de occupar-me com o neto do 
nobre ministro da justiça. 

Com que intuito o nobre ministro expediu 
estes telogrnmmas no presidente dn província 
o ao da relação? Na melhor hypothese foi uma 
simples communicnçüo a que o nobre ministt·o 
nüo lignva nenhum alcance. 1\Ius ainda nssim 
seu neto não deixa de excitnr reparo, porque o 
nobre ministro devia prover que se podiam dar 
as conscquencias que se dernm. 

Niio sei mesmo si tem sido cstylo fazer por 
tclog-rnmmas communica~ão dns nomea~ücs que 
se diio no ministerio dn jtlstiça. Entt:ctanto o 
nobr~ l}linistro sa)?ia que p chefe de policia dn 
provmcm Dr. Jose Antonto da Rocha Viannn 
estava respondendo a pt·ocesso de responsnbili
dado perante o tribunal, a cujo presidente di
rigiu o tclegramma. 
_ Era possível, como ncontccou, que o presi
dente nüo só déssc clle conhecimento no tribu
nal, como que d'ahi tirasse partido para obstar 
á m:trchn do processo; no que me parece que 
andou menos acertndnmente. 

Não sei si ainda quando o desembargador 
nomeado tivesse npresontado o titulo do nomen
çiio, prcstndo Juramento e entrado em exercício, 
podin este facto alterar n ~ompotencin do tribu
nal da relaaüo; mas do certo uma simples com
nmnicaçüo telegraphicn dn nomençiio de um 
descmbnrgador ni-.o podia prejudicar nquolla 
compctencia ; c tnl foi entretanto o errei to dn pro
videncia tomadn pelo nobre ministro I 

Sr. presidente, este uso dos telog-rammas vai 
oxcitnndo alguma attençíio. E' preciso que so 
dofinn cm qtle casos um telogrammn póde produ
zir ofli~itos officiaes. 

O ·nobre presidente do conselho já por tele
grnmmn determinou que o presidente dn pro
víncia do Pernambur·o passasse a administração 
no· vice-presidente. Pó de dizer-se que se tratava 
de um delegado do governo e era umn provi-. 
dencia de ordem administrativn que o governo 
cstnva no cnso de tomar. !\las veja V. Ex. a que 
ponto vai chegando o emprego desse meio, pois 
que jit cm virtude de um tclegramma sus
pende-se a mnrcha um processo criminal, e 
altera-se a competencin dos tribunnes. 

Serin j:í fnncsto it ndministrnçiio da justiça que 
se suspenrJogsc c alterasse n comretenctn cm 
processos como o de que se trntn peln promor.iio 
do mogistrndo,aprcsentnção de titnlo, jur~men"to, 
posse; quanto mais pondo de lado todas estns 
formalidades. e supprinr:to-ns com a simples 
communicnção pelo telegrapho de havér o go
vemo feito· a nomeação: 

Si o nobre ministro dn justiço, porém, expe~ 
dindo o telcgrnmma, tinha exactamente por 
lirn provocar os effcitos que se demm, entüo in
corro em maior e mais justificada censura. O 
governo niío dovia obstar á que o tribunal pro
ferisse sua decisão; não devin crenr este embn
rar;o, unicnment.c dependente da vontade do 
mesmo governo. 

Pela primeira \"CZ vimos uma sentenr.n de 
tribunal superior pedir base a um telegra"mma 
do governo; e niio posso deixar de hesitar muito, 
antes do rcconheeer que este facto é regnlnr, 
tanto mnis qnanto não se púde assim attender it 
regra da iguuld:lde. 

Porque deu· se o caso na provineia da Bahin, 
pôde-ge, com o auxilio do telegt·apho, alterar a 
competcncia do tribunal, suspender n marclw 
do processo c fazei-e vir ao supremo tribunal 
de justi~,;a. 1\las, si se trntnsse, por exemplo, do 
eltofe de policin de Goyaz, em identicns circum
stancias, o julgamento seria proferido, e nin
gucm poderia pôr em duvida n sua legalidade. 

Isto mostra que o ucto não escapa a justas 
observações : basta que o procedimento que o 
governo pôde ter em relação a um magistrndo, 
nüo possn ter. em rela~iio n outro, pnrn que se 
duvide do ncerto do ácto. 

Dis~e-se que o processo devia pnssnr- parn o 
snpremo tribunal do justiçn,porqno n nomenção 
de desembargador revestira o magistrado da 
prcrogativa de nüo poder ser julgado senão por 
nquelle tribunal. 

~Ins, senhoJ•os, a simples nomeação tem esse 
effeito.'? Pois porque o governo nomein desem
bargndor a um magistrado, fica este immedinta
mente revestido dns prerogativns lnherent,;s.no 
cargo, ou o desembnrgador nomeado tem de 
cnmprir d~veres legues para entrar em exerci
cio,do qual dependem essas prorogativa,; ? .Eile 
ti obrigado n pngnr direitos, ·a prestar jura
mento, para poder entrar em exerci cio; "• niio 
dn nomcnçiio, mns do exei'cicio lhe vem ns pre
I'OI;(:itivns, porque estns siio concedidas no cnrgo, 
o ao cargo só ó revestido o desembargador de
pois que entra om exercicio. 

Poderia fazer algumns considerar;ües com re
ferenciu á jurisprudencia que provnloceu no 
tribunal da reln(.'tio da Bahin. 

Mns, como n questiio uiio está findn, rcserYo
mo pura mais tardo, limitando-me nesLe mo-
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mcn to a aprccinr o procedi meu to do g-overno. 
Na melhor hypothesc, de uma simples com

municação. julgo que o governo não deveria 
ter expedido tclcgrummn, que podia dar Jogar, 
como deu, n conscqucncins perturbadoras dn 
marcha dn justiçn; e, quando tivesse o intento 
de provocar esses cmbnrllços, então o neto mnis 
ccnsurnvcl se torna. 

Em relação no proprio magistrado, não era 
. melhor, senhores, que ellc entrasse pnm o tri
bunal depois de absolvido ? 

O Sn. JAGUAIUDE :-Apoiado. 
O Sn. CG>nnErA:- Não crn isto mnis conforme 

:.is lJons regras, c, direi, mais proprio par:~ sa
tisfazer n conscicncia do magistrado? Recea
va-se que a sentença lhe fosse desfnvornvol? 
1\Ias então porr]uo não lhe dnt· os recursos le
gao8, e vir com estes meios, só dependente> do 
governo, que póde concedel·os a uns c negai-os 
a outro.;, deixando que o juizo publico fique 
suspenso soiJre o crime atLt•ibuido ao chefe de 
policin? 

Sr. presidente, não desejo demorar-me nesta 
discussiio, sem embarg-o da sua importancia ; 
cm outra occnsiiio poderemos mt.is d.::senvolvi
qnmente tratar do assumpto, conhecidas todas 
ns pnrticulnridadcs. 1\Ias, julgo dever sujeitar 
um requerimento :.í upprovnção do senado, pam 
que este lcnhn informnçüo ncerca do estado cm 
que se acha o processo a qna responde o ex
chefe de policia un rn·ovincin da Dnhin. 

Foi lido, apoiado c posto cm discussão o sa
guin te 

Requerime11to 

• Requeiro que pelo ministerio da justim~ se 
peça informacões no governo sobre o estadó cm 
que so achn o p1•ocesso de responsabilidade, por 
fJUOixa do llr!gociante Mnnool Goncnlve;; da 
Costn, contm o descmbnrgndor José A"ntonio da 
Rocha Vinnnn, por abuso do poder no exarcicio 
do enrgo de chafe de policia da província da 
Bahi:1. -Jllanoet Francisco Co?·1·cia •• 

O Sr:• D::n:~1:a"' .(ministro da justit:a) :
Sr. prcs1donte, SI otl tivesse de trnt:u• sómcnto 
do contendo do requet·imento do honr:odo se-
1Wt1or pelo Pnran:i, me pnreca que poderia sa
tisf:~:.wr_dosdc j:i n S. Ex.,informando-o do ostndo 
cm que se acha o processo rio responsnbilid,de, 
por queixa do negociante 1\Ianoel Gonçalves dn 
Costn, contra o Dr. Jostl Antonio dn RochaViannn, 
por nbnso do poder no exercício do carg-o do 
chefe de policia dn provincin dn Bahin. O tri
bunnl dn relação dnr]uclla enpitnl dcelinon de 
si proseg-nir no conhecimento da qneixn, jul
gando-se incompeton te pela nomcaoiío, q uo 
so!Jroveiu, desse mag-istmdo pnra desembargn
dor dnqucllo tt·iutuwl. 

l\Ius, visto que o hom·ado senador, no aprQ
scntal" o sou recluorimcnto, IH"ecoden-o de al
gnmas obsorvat,ues no sentido do censnrar o 
neto do actual ministro da justirn, que por telo
g·rmnma commnnicou n nomenr·ão dessa ma
;dstrado pnra descmlwr"ndor dn relnr,1io nlli 
d_ovo oppür ú censura dc

0
S. Ex. nlgum'ns con~ 

Sidernt'ões que, mo pnrecc, hüo do cnlnr em seu 

proprio :mimo pnrn retiJ·nr a censura .:trticu
Jada. 

Sr. presidente, sorprondc-mc que o hori
rndo senador estranhasse no min1stro da jus
tiça n communicação de que se trata. S. Ex. 
quiz ver nella mnis do que realmente contém. 
Nomeado um funccionnrw qualquer, magistrado 
ou do outra classe, o g-overno tem de communi
cnr a nomea~ão, c isso se fnz por qualquer dos 
meios de que'o mesmo governo dispõe. O tclc
grapho fornece o mais prompto, o mais rnpido ; 
c a nossa propria lcgislnr:ão, parn cnsos muito 
mnis grn.vcs, c rlc nlln importnncia, jú consignou 
cm uma tlisposbão esse recnrso ou meio como 
proprio até pnrn obter-se a prisão de criminosos; 
c está entre nós perfeitamente admittido. 

Si isto é assim, por esse Indo niio fiz senão o 
que está admittido c cm pratica. 

Mns o honrndo scnnd .. t· v~i adiante, c diz : 
• deste motlo o ministro dn justiça qui~ intervir 
com a sua autoridndo cm um tdbun:•l de justi(;'a 
pnrn cm!Jnrntar um julgamento iniciado. • 

Onde, porém, viu isto o honrado senador? 
De duas umn: ou a commnnicn9ilo nuo podia 
produzir outro cJTeito Jcgnl, scnao o t1c <lizcr o 
tdbunal-estou inteirado-, on cssn comrnuni
caç!ío dcvin ter outro alcance, isto é, o de em
barnçar o j ulgamcnto. 

Podia obrigar o tribunal a •lcclnrar-so incom
Jlctentc, o declinar do si, d'nhi cm diante, oco
nhecimento dn quoixn? Então o ministi"O da 
justi~a cumpl"in um dcveJ·. 

O nobre scnndor rcllictn u.m pouco, c vcr:.í 
quo está cm contrndicção. 

Si a commtmicnf'ilo, do que nos occupnmos, 
pelns nossns leis dÓvia determinar o que occor
reu no tribunal da rclacão, rnzüo tinha o mi
nistro da j nsticn, por isso mesmo, em dor-so 
pressa do cxpedil·n. Si, porém, não tinha tanto 
alc:lllce, si S<J limitnvn n dar conhecimento da 
nomcnçuo, de certo que era intoirumonto 
inoifcnsivn. 

Mns a quem cabe conhecer dn com potencia ou 
incompetcncin do tribunal d'nhi om diante, é ao 
mesmo tri!Junnl. Ondo uma pnlnvrn, um neto, 
umn opiniUo, que pudesse intluir nesse julga
monto nlém da simples c innoccnte communi
cnção da nomeação? D'onda th·nu o nobre 
::cnndor o direito de impedir o governo de com
mnnicnr-sc por este meio, que, como j:i tlz 
not:u•, L•stú udoptado nn nossa jurisprudencia, 
até pnra casos de J'lrisiio? 

O Sn. UmErno D.\ Luz :-0 que ó preciso é 
que V. Ex. justillquc o motivo do interesso 
publico que o lcvon a fnzcr n commnnicnçiio 
p~lo telcgt·apho; communicaçiio muito dispen
diOSa. 

O ~n. DAN"rAs (ministro dn Justiça):- Eslú 
sancc1onndo pelo bom sonso. 

O Sn. numrno nA Luz:- Pcrdúc-me, V. Ex. 
devo d:ar motivos de serviço publico. 

q Sn. J?AN'rAs (miní_st1·o da j~tstita) ;-Pois nüo 
seJ•n mot1 vo d,, serVIÇO pu!Jhco n nomenção de 
um cidadüo parn o cnt·go do dusomJJar"·ndor pnra 
um tt•ilJunnl de relnção? " 

O Sn. Rrmuno DA Luz:- Pelo tolograplw? 
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O Sn. DANTAS (ministro da justiça) :-Sim, 
pelo telegrapho, assim como podia ser por um· 
officio ; é um meio nuthcntico consagrado cm 
nossas leis para nos communicarmos a respeito 
do todos os casos graves. assim de interesse 
nacional interno como de interesse inter·na
cionnl. 

ORDEM DO DTA 

NAVEGAÇÃO DO ntO AliAZONAS 

V-otou-se e niío foi approvndo e requerimento 
do Sr. José Bonifacio sobre a propoSt(•ão da ca
mnra dos_Srs. d<Jputados n. 186 de 1870, appro
vando o contrato celebrado pelo governo para 
a navegação a vnpor do rio Amazonas e ou
tros. 

O Sn. Rm&rno DA Luz :-Em casos de grandes 
interesses publicas, niío ha duvida. 

O Sn. DANTAS (ministro da justiça) :-0 juiz 
disto é o g-overno. O tribunal da relnr;ão era 
competcnto para julgar, e julgou como entendeu. 

J\IDs devo referir nma circnmstnncia. 
O mngi~trndo de qne se trata, no cnmpri

mento do seu dever, e cm conseqttencia de de
nuncia de moeda falsa, praticou uma diligencia 
na casa. do negociante nba,;tado da praçn com· 
rnercial da Bahia, o Sr. Manoel Gonr,:alves da 
Costa. Feita a diligencia, o niio tendo esta suc
cossu, esse cidadão reclamou, já por meio d,, 
requerim~ntos, já pela imprensa, contra o neto 
do chefe dol policia, censurou-o por abuso de 
autoriclndc, pediu certidões que lhe foram dadas, 
gunrclou comsigo tudu. isto por espaço, creio, 
que de dous rnezes. c quando tft~ conveiu (demo· 
ro-me na phrase) apresentou sua queixa pe
rante o tribunal da relação. 

ToLlo' sabem que a autoridaLle que deu :r busca 
podia fazei-o ox-officio; si no exercício desta 
attribuição excedeu-se, estava sujeito á sancçiio 
da lei. !\[as, como qner q no seju, o governo niio 
viu no procedimento ·desta antorir.lnde s•mão 
inte1·esso pela rnornlidatlu c pela .i nstiça: o tribu
nal dn relação poderia responsabilisur eslu ma. 
gistrado, pronunciai-o e até coudemnal-o; mas 
no r.l:r opinião tlesnpaixonada, t'alma c j ttstn do 
govemo elle não decahin um ceitil do conceito 
em que é tido ... 

O Sn. SAnAtVA (presidente do conselho): -
Apoiado. · 

O Sn. DANT.\S (ministm dajltstica.):- •.. pela 
sua moralidade e por sua imparciÜfidade. 

Eis explicado o facto quo deu orig~o•m a esta 
queixa, contt·a a quul o governo actual não in
terveiu, nem indirectameute, para obstar a su11 
mnrr:ha. A communicar·i:io tele;::-rnphicn não 
podia ter tal alcance, segundo já disse. Si diante 
dclla a rela~ão entendeu devet· declinar de si o 
conhecimento d:r queixa, c rernottel-a no su
premo tribunal de justiça, orn que llca prejudi· 
cado o queixoso 'tA quetxa não procede 'tU su· 
premo tribunal do justi~:a nlio vni conhecei-a? 
suspen<leu-se al:;rurn processo'! poz-se tet·mo 
a nlgnm procedrmcnto official do justi~'a ou 
mesmo do queixa pnrticulnr 't Cousa nenhuma. 

Eu, portanto, conjuro o h'lnrndo senador pela 
província do Paran:r a t·cconsiderar um pouco 
ns suas censuras contt·u o ministro da justiça, 
e acredito que,assitu procedendo, ha do retiral-:rs 
porque ellas não t•~m procedcnl'ia. 'l'enho con. 
cluido. 

O Sr. Correio.:-Per;o a palavra. 
A discussão ficou adiad:t. 

v. r. 

Continuou a 3.• discussão da proposição. 

O Sr. Leit.Uo da Cunha:-Sr. pre
sidente, onvi tantas inexactidões proferidas 
pelos honrados senaclor·es q ne mo precederam 
nesta discussão. e notadamente pelo honrado 
senador pelo l\Iaranhão, que me vejo forçado a 
vir hoje rectificar essas inexactidões, motivar o 
meu voto e defender o daquelles que têm lido 
a corugcm de sustentar o contrato firmado pelo 
governo com a companhia do Amazonas, ex
pondo-se a apreciações menos agradnveis com 
relação no voto que já deram c naturall)lcnte 
darão npós esta discu~sãó. 

O meu intuito é responder nos nobres sena
dores pela Bailio, hoje presidente do conselho o 
ministro da j nsti,a, assim como ao honrado se
nador por S. Paulo, e finalmente ao meu dis
ti neto eollegn e amigo senador pelo lllarnnhão. 
O senado P'Jt'ém me permittirá que. inve1·ta n 
ordem ciJronologien da r.esposta, começando 
pRIO nobt·e senador pelo Maranhão, não só portiUC 
o discut·so de::;. Ex. ainda está bem presento 
ít rnemoJ'la do senado, visto ser o uitirrwmente 
prnferido, corno porque de todos os OJ"ndores foi 
o que (permittn-se-rne dizei-o) avm~çou ine
xactidões mais pai paveis e fnceis de refutar, 
como espero fazer. 

Deste discurso, Sr. presidente, destacarei a 
parte, para mim, mais importante, c foi aquclla 
que se rereriu :.i umeaça que S. Ex. disse eu 
tinha feito, da separação das províncias do Pará 
c Amazonas du communhão brazileira, si nüo 
fosse concedida a subvenção I 

Por esta simples enuncmçi.io o sen:tdo me fa
rír a justiça de crer quo eu seria incaJ.laZ de 
avançar semelhante proposição, tanto mais 
qunnto ir memoria dos meus honrados collegas 
hão de estar presentes as palnvr:ts que pronun
ciei e quo hoJe repetirei tuntas vezes, quantas 
forem necessarias. 

Eu disse enti"ro, como agora digo, que a ne
gativa de subvenção ir companhia do Amazonai 
seria a mnior das injustiças qu~ o poder lcgis
lntivo poderio praticar para com as provincias 
do Parti e Amazonas. 

0 Sn. SILVEillA LODO :-Não apoiado. 
O Sn. LEI1'Ão o.\ CuNU.\ :·-A oxisteneia de 

umu companhia subvllncionadn naquellns :rguas 
é um elemento de vida e progresso para ns 
duas províncias. 

0 Sn. SILVEIRA LODO :-!>tO foi em OUtrO 
tempo. 

O Sn. LEITÃO n.\ CuNHA: - Nüo hnver:i go
verno neste p:riz que jul;ruo possivel o melho
rnmcnto dns duns provlncws,nem administra~·üo 
nellas sem naveg-ação subvencionada nas aguns 
do Amazonas. (Nero apoia elos.) 

11 
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Devo dizer que por maior que sejn a illustra
r.ão dus nobres senadores, por maior conheci
mento que tenham das nossns cousas publicas, 
estou persuadido de que SS. EEx. não toriio u 
protenc<ío do snbcr mais J?-Osto assumpto do qua 
o orndor que ora se dinge uo senado. Quando 
avanco uma proposiçfio como esta, é po1·quo es
tou convencido, é porqua tenho dados c elemen
tos para assim me pronunciar. E mnis uma vez 
dit·ei que assim ma pronuncio, unicamente 
tendo em mira o bem publico daquellns rcg-iüe~; 
nada de commum tenho com a companhia do 
Amazonns; nuncn fui nem sou seu accionista o 
menos seu advogndo. O interesso unico que 
cm mim p1·erlomina é, repito, a prosperidade da
queiJas regiões. 

E' por isso, S1·. presidente, que eu disse 
que as provincins do P:m.í e Amazonns,' a~sim 
como outras, si continuassem a receber injns
tiçns tão dolorosns, como me parece que seria a 
rcjeif,ão do cont1·ato, tempo viria em que reco
nhecerinm que da dependencia do governo 
geral não lhes poderin vil• scniio detrimento 
nos seus mnis euros interesses; e que dad:t 
essa dolorosa hypothcse, não seria parn admirar 
que e lias u·atassom de viver por si c sobJ'C si 
com os seus proprios J'ecursos. Como :í frente 
dessas provincias está sem duvida :1 do Par:í, 
acrescentei eu, que quando ell:1 se visse nessa 
dura contingencia, nfio seria cu r]neu< n con
trariasse e temeria entfio ouvir o !lllC disse um 
capitiio pouco avisado: •cu niio cu1dei. • 

Eis o quo cu disse e o quo estou prompto 
a repetir quantas vezes forem Dclcessarias. 
E ~dmira-me que fosse o honrado senador pelo 
Ma1·anhão quem me c~pro!Jasse_. quando S. 
Ex., cm conversn comm1go, muJtas vezes tem 
deplorado os soiTJ'irnentos constantes das pro
Yincins pequenas, quando se trata da politica 
gernl do pniz S. Ex. muitas vozes tem lastima
do comm ig-o que o meu voto, como o seu e o de 
outros ser1ndores que representam certas pro
vincins niio pesem nn politica gornl, tnnto quan
to os votos :los representantes do outras pro
vincins. 

Por tnnto maravilhn-me, repito, quo o honrado 
senado1· amnnnsso que cu amontara o p11iz com 
a SOJl!ll'a~iio das provincins do Pnrü e Amazonas. 
Si ou tivesse profe1·ido um disJate semelhante 
contrnria1·ia sem dnvida minhas proprias con
vic~ões c principies. 

0 Sn. MENDES oÉ ALMEIDA :-~iío é a.tó certo 
tempo· dou dinheii'O quando for prectso para 
as altas necessidades da administração. 
. O Sn. LEITÃo o.\ CuNIIA:-Nfio vem nndn ao 

caso essa distinccão que o honrado senador 
agora faz para o meu argumento. O que digo ú 
que o nobre senador nos declarou que ató certo 
tempo pensnva de um:~ maneira a ro~pcito desta 
fJUCstiiu; mas qne, d"'pois que assumiu as redeas 
da administração o gabinete actual, S. Ex. mu
dara de opiniiio •.. 

·o Sn. MENDES DE ALl!IliDA:-Ainda nfio mudei 
de opiniiio; meu pensamento é sempre ú mesmo. 

O Sn. LEITÃO o,\ CuNHA : - ••. porquanto o 
nobre presidente do conselho sustenta opinião 
diamentralmcntc .opposta á do seu antecessor. 

S1•. presidenta, nilo posso comprehender esse 
principio estabelecido pelo honrado senador, e 
admiro que pessoa t<ío nltamcnte illustrnda_,com 
é meu hont•ado eollega e ~migo, sustente seme
lhante doutrina. Pois, senhores, onde estaria a 
solidariedade dos g-overnos, si procedesse o prin
cipio de q no aqui !lo rJue é feito ·pela ent1dade 
governo do paiz pudesse no din segui~te ser re
vogado pelos seus successores? HavcrHl alguem 
de boa fé IJllO fizesse mais contratos com o go
vel."llo do Brazil, desde que se estab!llecesse como 
principio que um contmto solemne, firmado 
por um ga!Jinetc, príde deixar de ser sustentado 
pelo que o succedc? Não comprchendo seme
lhante dQutrina. 

Este contra to, Sr. presidente, foi firmado 
pelo ex-ministro ela agricultura, o Sr. conse
lheiro Thomnz Coelho .... 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA:- Niio, senhor, 
quem o firmou foi o Sr. conselheiro 8inimbú. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNHA:- Estavam prepa
radas as bases pelo Sr. Thomnz Coelho; o 
Sr. Sinimbú niio fez mais do que assignar o 
decreto qua approvou o contrato ; vem agora o 
Sr. Suratva e diz: 

c Não concordo C(lln as clausulas uestc con
trato; entendo que o prazo deve ser reduzido e 
a subvenlliío menor. • 

Diz por"isso o ho·nrado senador: • Eu, que es
tava disposto n ir com o Sr. Cuusan~ão de Si
nimbú, hoje oston de opini:io mudada. » 

0 Sn. l\lENDES DE ALMEIIlA:-Est:i enganado, 
não uttendeu !Jem :i minha argumentação. 

O Sn. SILVEmA o.\ 1\loTTA:- V. Ex. não diss!J 
isso. .,. 

6 nollJ"e senador, Sr. prosidon te, no correr 
do seu discurso disso que estivern ntó em certo 
tempo J'CJ~olviclo a dar o seu voto para uma 
sllbvcnciio :í companhia do Amazonas. 

O Sn. l\IeNm>s DE AL~IEmA :- Nnnca subven
ção. 

O Sn. J.Jll·r.\o o.\ CuNliA :-Entiio o que é quo 
disse? Ouvi hontem ntwntnmento :oo honr::do 
senador. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNHA :- 0 nobre senador 
disse hontom que estivera disposto a suiJ\'encio
nar n companhia do Amazonas. 

0 Sn. MEXDJ>S Dll ALMEIIJ.\ :-Não senhor; O 
que eu uisse estú esc1·ipto nté no Jomalllo Com-
1nercio. 

0 Sn. I.El'rÃO DA CUNIIA:-V. E~. niio di~se 
nindn hontum que at1l corto tompo estnva dis
po~to n tlttr subVCJH:iio :'1 companl1in elo Ama
zonns? 

o Sn. StLVJ>mA DE MoTT.\·:- O que elle disse 
cst:í no DiMio O,'{icial. 

O Sn. MENDI~S on: AL~IEIDA: -E até no Jormtl 
do Comm!•rcio. · 

0 Sn. Llli'I'ÃO DA CUNHA : -Antes do prose
g-uir rep~tiroi o nJ•g-umento do noiJre scnudor. 
Disse S. Ex. : • Nestes nsstwlptos vou semp1·e 
com o governo : o minist1·o dn ngriculturn ant~
rior ao nctttnl firmou csto contr·nto ; peJ•guntoJ
Ihe si jnlgnv3 necessariu esta subvençiio parn o 

1 serviço do Amnzonns, c S. Ex. respondeu-me 
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que sim ; eu ató então estava no proposito de 
acompanhar o governo •.•• 

0 Sn. MENDES Dr.: AL~[EIDA.: -Até a V. Ex. si 
estivesse no governo; mas é para os altm; inte
resses da administração. 

O Sn. PRESIDENTE (no orador) o nobre senador 
continue; isso é conversa. 

O Sn. LEITÃo DA CUNHA;...: Bem. Sr. presi
dente, possnrei adiante, repetindo que ni:ío nd
mitto o principio do nobre scnador:-um con
trato Rolemne fit•mndo pelo governo do paiz 
não póde, pela mudança de gabinete ser revo
gado, sem consentimento da outra pnrte con
tratante, como oliâs quer o honrado senador. 

O Sn. SILVEinA o,\ 1\IoTTA:-Isso é uma dou
trina insu~tentavel; isso é inconstitucion:~L 

0 Sn. LEITÃO DA CUNHA:- 0 honrado senador 
pelo 1\faranhüo, para facilitar, como tem ticjo 
sempre proposito, a tarefa da navegação do 
Amazonas, disse-nos aqui hontem, que essa na
vegar-ão é cousa tão faci/, que apenas se tinham 
perMdo alli algumas lanchas. Eu protestei em 
aparte, e hoje yenho mostJ·or por um documento 
otnciul quaes são ns ·perdas que se tem dado no 
Amazonas. 

A noto que vou ler é tirada de um dos rclo
torios da presidencia do Pará (lê) : 

• Vapores de 100 o tiOO toneladas· que naufra· 
garom no rio Amazonas e seus affiuentes, sendo 
sua perda e a dos carregnmentos total : · 

c .tlmu.::ona.~, pertencente :i· compnnhia do 
Amazonas; no rio Madeira. · 

c Punis, pertencente â companhia Iluvial do 
Amazonas; no rio Amazonas. • 

0 Sn. MENDES DE AL~IEIDA:- J>ot• que meio 'i' 
Abalroamento do navio da propritl companhia 
do Amazonas. 

O Sn. LEITÃO DA CuNuA:- Deixe-me ler o 
documento para contestar a doclnrncão r1ue V. 
Ex. fez de que no Amazonas nao se perdiam 
senão lanchas. Vou mostrar quantos vapores se 
tem perdido totalmente o quantos têm solfl·ido 
grossas avarias, cujos reparos custaram muito;; 
contos do ré is. , 

O Sn. V1scoNDR DO RIO BRANco::... E 03 abal
roamentos não são sinistros marítimos? 

O Sn. LEITÃO DA CuNIJA :-E' verdade (conti
nuando a ler) : 

c Aruam, pertencente a Couto do 1\lag-alhães 
& Assis ; no rio Purüs. 

c Julio La Rocque, pertencente u l\Ianoel 
Pinheiro ; na IJallin do .Marnjú. 

• Além destes, algumas lanchas a vapor. 
• Sotrreram grossas avarias nos cascos c car

regamentos, provenientes de abnlronmelltos, en
calhes em pedras o baixios os vnporos da compn· 
nhiu: lllanrio.<. lill;tt, Anajâs, João Augusto, lcct• 
miaba, Rio Nt;lJI'O, TCfpajós, Soure o Belém; o 
menores nvunns q nns1 todos os outros. 

c Os vapores do Estado o dos particulnt•es 
muitas vezes têm encalhado. » 

O Sn. 1\IENDES DE AL~uuuA : - Isso é uma 
nihilidnde. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNIIA :- Nihilidade como, 
senhor? Pois V. Ex. não avançou aqui bontem 
que só se têm perdido no Amazonas lanchas 'i' 
Pois bem, venho lhe mostrdr a relac;ão tir·ndo de 
um documento official de vapores de nlto preço·· 
que se têm perdido, encalhado. solfrido avarias. 
e o nobre sanador diz que isto é uma nihilidado I 

0 Sn. SILVRinA DA r.IOTTA :-I-Ja 30 annes. 
O Sn. LEITÃO DA CuNHA:- O Anuczonas c 

outros não se perderam ha 30 annos. 
0 Sn. SILVEinA DA 1\IOTTA :-lia 30 annes CO· 

me~ou a companhia. 
O Sn. LEITÃO DA CuNHA : -A facilidade da 

companhia do Amazonas tem sido trazida nesta 
casa como grande argumento contra a subvenção, 
principalmente pelo nobre senador, c tendo eu 
JÚ combatido o arg-umtmto de que S. Ex. Jan
c;ou mão para mostrar essa fucilidude, direi que 
os riscos da m.vegação do Amazonas c seus 
affiucntes são muito maiores do. qno o·s da l1a
vcgação do Oceano, sem qucsllio alguma ; e a 
prova é a seguinte; ó um fucto que o nobre se
nador não póde contestar : não ha companhia 
nenhuma brazileira que segure os vapores da 
companhia Amazonas; e as americanos, que a 
tudo se aventu1·am, o fazem somente por perda 
total e a :10 "/o de premio. 

Só as con1pnnhias de seguro dos Estados· Uni
dos, note o senado. De moclo que uma navega
ção destas, cuja difficuldadede seguro é tal, qual 
cu acabo de u/IIrmnr, é a navegaçiio que o hon
rado senador diz que é facilima, que não tem 
tropeço e que portanto não lln necessidade ne
nhuma de auxiliar est:i compauhia que pódo 
navegar mn mar de rosas ! 

O Sn. 1\fllNDr.:s DE AL~IEIDA:- Agora, sim, se· 
nhor- que navega em mar de rosas. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNHA:- Pois assevero ao 
nobre senador outra vez que n navegação no rio 
Amazonas e seus affiuen tcs ó consideravelmente 
muis cheia de [1erigos, riscos e ditnculdades do 
que a do Oceuno, sem questão nenhuma. 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA:- Para V. Ex. 
O Sn. LEIT.i:O D.\ CUNIIA:- Parn mim, nüo · 

na opiniiio de todos quo conhecem uCJueJiá 
navegação. E appello para o nobrt! senador por 
Santa Cutharinn, que ja navegou noquc!Ias aguas 
o é pronssionul. 

0 Sn. BAU.ÃO Do\ LAGUNA :-Apoiado, O O nobre 
senador pelo 1\luranhão sabo bem disto. 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA dá Um aparte. 
O Sn. LEITÃO DA Cr:NHA:-Assim, é preciso que 

a companhia reserve annunlmonte :JOO:OOO~ para 
sog-urm· os seus vapores o ó visto que a compu- . 
nhia deve ncccssm·inmonte augm~ntur o seu 
fundo do reserva )Jnr:t não de~th!car o enpitnl, 
anm do acudil• ús despczus impres•·indiveis. 

O Sn. SILvr.:InA DA Mo·nA :-Elia mesma se'
gurn. 

0 Sn. LEIT.:i:O DA CUNIIA :-Não me consta. 
O Sn. StLVllinA·D.\ 1\Io·rTA: -Elia mesma se

gura o ganJ1a as 300:000,}000. 
0 Sn. 1\IENDES DE ALMEID.\ dá Ulll :~parte. 
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O Sn. LEITÃO oA CuNnA:-0 honrado senador 
disse-nos hontem que lastimnvn que a compa
nhia fosse inglezn, porque no ·cnso de guer1·a 
com nlgum pniz estrangeiro limitrophc o go· 
verno não tem ú sun disposit,iio n flotilhn ela 
compnnhia do Amnzotlns. Sr. "presidente, res
pont.lo no honrado senndor com ~s clnusnlns 6 e 
7 do contrato impugnado por S. Ex. que dizem 
o seguinte (li!): . · 

• Arl. · G. O govc•·no JlOderio ln_nrar mão dos 
vapores da compr.mhia pa1·a o serv1ço do Estudo 
em circumstnncins imperiosas e imprevistas, 
mediante prévio accl>rdo quanto no preço, quer 
do fretanHmto, qncr da eompra, flcundo a com· 
panhia obrigadn, nesta ultima hyrJotbe•c, n sub
stituil-os por out•·os, nas condições exigidus no 
contrato, dentro do prno de i:2 mezes. · 

•Arr .. 7. No caso de declarnçito de guerra ent~c 
o Brazil e qunlrruur pntencin, o governo >e obr•
gnrú a indemJ)izar a companhia do llrCI~io do 
seguro pelo nsco de gucrm n que eo;L!verem 
sujeitos E>S vupores da mesma compan h1a fre
tados ao Estudo, flcnndo a cargo della o seguro 
pelo risco marítimo. • 

Ora nqui temo,; o houraào.!'cnador nrgumcn
tando utLi contrn aquillo que está expresso no 
contra to. Eis aqui de que nntureza são os nrgu
mcntos de que o noLro senador se serve. 

O Sn. 1\IE:-roEs oa ALMEID.\ :- E o nobre senn
dor se serve dos que que•·. 

O Sn. LEITÃO o.-.. CuNuA:- Etl respondo com n 
letra do prop•·io contrato. O nobre s.:nndor 
disse qu(' é de doplot·ar que esta companhia 
sejn ingleza. porque no caso de guerra com nl
!;'1.1.01 paiz estrang-eiro, o Impc•·io não poderia 
servir-so de sun tlutilha; eu mostro a ciHusulu 
do contrnto em que e:;tio isto prevenido, e o 
noLro ~enallor diz que ttrgumeoto como quero ! 

· · 0 Sn. 1\lr.:NDES DE ALMEIDA:-Niio tem pari· 
da de. 

O Sn. LEITÃO DA CuNHÁ:- •rrazcmos pnra 
exemplo uma Olttra compa.n/i.ia de· nflvaoap!o 
que, como a do Amazonas, tem a sntt cl11·cctorm 
em Londres c o nubre scnndo1· diz que niio tem 
p:triàndo! O••n, ou deixo :í npreciação do sen:.do 
u Vlllenti:t do argumento do nobre senndor. 

·S1·. pre.<idente, um outro ar:;tunen to dll que 
os honrados senndo•'iH se têm servido ú :o ri
quflza da companhia. Senhores, é notavel que 
:tquelles que applaudem ironicamente 011 com 
si nc,ridndc, seju comu fU1·, a riqueza des~a com
panhia nüo vüu "comprar ac~ões dclla a !10!5000 ••. · 

0 Sn. MJ<NDES DE ALM&ID.~:-Porque me falta 
o dinheiro, tientio oram ns que eu couwrava. 
• 0 Sn. LEITXO o.~ CUNHA:- Quando S~O ellas 

de .e 20 c o boletim commureial do Jor·nal do 
CommNcio a> menciona continuamcnto sem co
tn.,r•o. Eis a compnnhb rica, a companhin que 
os· nobres senadore~ dizem que ·estit nadando em 
ouro. 

O nobre senador pela 13ahin, hoje ministro 
da justiça, disse-nos aq11i para mostrar a pros
peridade da compnnhia do Amazonas que ella 
tinha no Banco <.lo Brazil caucionadas, niio sei 
qu:mlas ncções.. 

O Sn. SrLvEmA o.~ l\IOTTA :- Não ó clln, são 
seus accionistas. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNHA :-Ou OS accionistas. 
O Sn. SILVEJnA o.~ 1\IoTTA :- Lá c s tão 

2.000: 000!5000. 
0 Sn. LEIT.i:O DA CUNHA :-Essas acções no 

vnlor de 2.000:00!3,5 não estiio caucionadas no 
Bnnco do Brazil como diz o nobre senador, ·siio 
do proprio Banco do Brnzil n elle entregues cm 
pngnmento por .Mami & Comp. por conta do seu 
dcb i to. O Sn. SILVEmo\ DA MoTTA:- As clausulas 

deste contrato siio ns mnis fn-vornveis passi
veis á companhia. · 

· O S11. SILVEm.~ o.~ 1\IoTT.~:-E outros; não é 
só o Mnuít. 

() Sn. !IIgNOES DE ALMEIDA :-Nlio lln duvida. 

O Sn. LEll"Ão DA CuNLIA: -Senhores, fnz-so 
grnnde cabedal de existir om Londt·cs n di
rectoi"Ín dn compnnhia do Amazon~s. Eu, Sr. 
prcside.nt~, pan1 mostt·nr _no honr~do. senador_n 
1mparcwlldade com qne discuto, d1ret CJLlC est!· 
marin mnis q1.1e a tlirectot·iu dn colllpnnluu 
estivesse no Bruzil. l\Ias o que admira é que 
se tenha levantado todn cssn celclumn com re
la~iio ít companhia <.lo Amazonas, qunndo nós 
temos todas as outras compaohins importuntos 
com as suas directorias em Lon<.lrc~, <! niio se 
levnnta aqui umn voz contra esse facto. 

O Sn. liiENDI~S or.: AL~IEIDA:-Porque 11ito têm 
o alcance desta. 

A compnnhin do gaz tem sua directoria cm 
Londres, u companhia de esgoto tnmllem tem. 

O Sn. ViSCONDE oo lho BnANco:-E n linhn 
do sul. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNIIA: -Lembra Lelll O nobre 
sen~uJor pelo l\luto Grosso, nlinha do sul tnmbcm 
tem. E' umn companhia de nnveg:u;iio. n vap~r 
como ê u do Amuzonas que tom sun dtrectorm 
cm Londt·es. 

O Sn. LEITÃO DA CuNu.~:- Corno entiio dizer-se 
que silo cnucionadns ao B:mco do Brazil quando 
ellt•s lhr.s pertencem. 

O Sn. SILVEinA nA 1\loTTA:- Foram cnucio
nndns. 

O Sn. LEtTÃo DA CuNu,\:-Assevero ao nobre 
senndor que niío estão caucionadas, forum dadas 
em pagamento. 

0 Sn. SIL\"Eill.\ DA :r.JoTTA:- Asseguro que 
forurn caucionadas. 

O Sn. LliiT,i:o DA CUNII.\ :-Portanto onde estit 
a forca do argumento do nobre senador dizendo 
que J nma c•>mpanhia tiio prospern que tem no 
llnnco do Brnzil caucionudas 2.000 de suns 
ai'ÇÕ()S ? . 

0 Sn. SILVElllA D.\ .l\IOTTA :-Foram CDUCiO· 
nadns, púde ser que do pois ~e convertessem ..• 

0 ·sn. LEITÃO DA CUNIIA :- POI"nm pngus por 
1\fuuti & Cump. por conta do sou debito. 

0 Sn. SIL\'EIHA DA lll01"1"A :-Não é SÓ del\Inuá, 
ó de muitos outros. 

O Sn. LmT.to DA CuNuA :-Sr. presitlentc, al
logu·so falta de estudos. Eu tenho semp1·o pro-

I , 
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testado contra semelhante nllcg-açiio porque real· 
mente nllegar fnltas de estudos em umn materln 
que está e~tudndn hn .perto de tres nnnos por 
deus gabinetes, por duns camaras do credito 
muito divcr;;o é realmente querer protrahit· a 
soluçiio dessa questão indefinida mente. 

Quundo vciu a proposiçuo da camara dos de
putados pnrn o senado, e n commissiio de em
prezas privilegiadas deu seu parecer, h a v (ludo 
um voto em se1larndo div.orgindo, niio ten lo 
·sido possível approvar-se esta resolu~iio aqui, 
o gOVo!rno vi u-so na nccessid:•de de fazer o con· 
trato hoj~ cm discussão. 

O Sn. LEITÃO DA CuNHA (l~):- • Palncio da 
presidencin da provincin do Pnr:i ...••.. Chamo 
a atten~iio do honro do senador. , 

. O Sn . .Tost~ BoNtFAcro :...:..Depois leia o parecer 
do éonsclbo de Estado o a datn. 

o· Sn. LEITÃO DA CuNHA:- uuçn o nobre se: 
na dor. 

0 Sn. JOSI~ BONIFACIO:- Tenho resposta na 
data sómen te. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNH,\ (lil) :- • !IIm. e 
Exm. Sr ... 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA :-Que necessidade 
linha? 

•Cumprindo o quo me é dt>terminado JlOr nviso 
do ministerio a cargo d" V. Ex., de 18 de Março 
findo, sob n. :1.:2, tenho a honra de apresentar 
ns seguintes infot·ma~ões : 

0 Sn. LEITÃO DA CUNHA :-Porque era SÓ COI 
vista de um contrato que o serviço podia con· 
tinuar :1 fazer-se. 

0 Sn. MENDES DE ALMErDA :-!\fas O governo 
niio tinha cornpetcncia para celebrar o con
trato. 

O Sn. f.Et·rXo DA CuNUA:- Si niio fizesse 
então o cont1·nto, o governo tinha de vêr sus
pensa a navegação do Amazonas. 

O Sn. 1\I!;!NDES DE AL~IEIDA:- Niio crn san
gria desatada. A compnnbia tinha interesse cm 
continuar. -

O Sn. LEITÃO DA CuNnA:- Si Y. Ex. fosse 
governo .nessa occasiiio procederia da .mesma 
formn ; estou disso ce1·to. 

0 Sn. MENDES DE ALMEID.\.!- Niio apo_iado. 
O Sn. LEtTio DA CUNHA:- M:ts, Sr. presidente, 

, que fez o governo de então ? Niio. tt!Udo sido 
approvud11 n proposição e sendo.necessario niio 
intorrom per o $erviço, por estar já findo o prazo 
do nnterior contrato, o governo chamou a si 
todos os papeis da com1Janhia e os examinou 
verba por verba ...•• 
·o Sn. Josf: Bo:s-IFAC!o:-Erom as inform:tçõt!s 

constantes do pnrecer do conselho de estado. 
0 Sn. LEt'fÃO DA CUNHA!- Eu hei dd ir ao 

questionaria de V. Ex .... o chegou :í convic~'ão 
de que :oqunlle serviço niío podia se fazer por 
menos de 1..80 contos, que foi o ·que so estabele
ceu no contrato ; parn isso nté ouviu os presi
dentes do Pará-e do Amnzonas. 

Tem-se trazido aqui como um grande argu· 
monto a fnltn de esclarecimentos, entendendo
se que o governo niio ouviu seus delegados 
nas· provincias 'do Pará e Amazonas.· Eu·peço 
licença no senado párn 18r os officios que os 
presidontes dessas provincins dirigiram no go
Yerno a esta· respe1to. Honteni, por occnsião 
de apresentar o honrado senador por S. Puulo 
o seu questionario, eu disse cm apnrte, quo 
muitas das informações pedidas par S. Ex. 
constam destes papeis que níiUi estiio. 

Com etreito : o nobre senador entro outt·as 
cousas po1·guntu si depois do parecer do ·con· 
selho de estudo o governo ouviu seus delegados 
no Pa1·á o no·Amuzonas. Eis aqui os olllcios. 
E' um dos pontos do íluestionnrio do nobre 
senador. 

O Sn. Su.vEmA Lono: -Desejo muito ouvir 
n V. Ex. 

• Nnscido na provint:i:r e ncomp:mhando o 
progresso deli a antes c depois do estabeleci
monto da t:fHnpanhia de nn vcgaçiio n vnpor "do 
Amnzonns, reconheço, como todos .nqut resi· 
dentes, que é da dato em que :•quella compa
nhia lançou seus vopo1·es nos d11Tcrentes rios 
da provincin do Par:.\ e Amazonas, que data o 
seu verdadeiro descnvoil•imcnto. 

• O sou exemplo foi seguido pela companhia 
tluvinl do Amazonas c por alguns pnrticulares; 
nquella acnbou por causns que niio é pnra aqui 
o apontar; estes rnzem esse serviço segundo :i 
sua coU\'eniencia, pois que ordinariamente 
siio os vnpores de propriedade de um ou mnis 
negociantes, lim it:mdo seus ser·viços ás proprias 
cat·gns , ou estendendo-o ás alheias quando 
at;~uellas lhes faltam, sem regularidnde em sa
bida ou em chegada, e ás vezes por estes mo
tivos, involuntaria ou calculadumente, causando 
perdns aos carregadores. 

• Quanto ao material tltlctuanto, ainda que 
immenso, grnnde parte ou todos os seus navios, 
se ncbnm bastante deteriornrlos, e niio poderiam 
já navegar, si não fôrn a solicitude com que. o 
actual gorento tom ultimamente procurado ob
viar este inconveniente, · concertnndo ora um, 
ora outro; mostrando bem o numero de navios 
que agorn mesmo estuo cm concertos e a fre
q ucncia destes 11ue o malet•ial está exigindo uma 
grande retorma. . _ 

• Entretanto, apeznr deste nt:ío estado, os ser
viços contratados ttim sido pontualmente execu
tados. Niio tendo, porém, recebido as subven
ções do Est:~do, se tom visto em embaraços para 
substituit• um material custoso, pois que com as 
obrigações impostas pelos seus·cuntratos, os seus 
vapores siio mais custosos do CJ.lte aq uellos que 
empregam os particulares, quust sempt·e de me
nores dimensões. . 

• Além das subvenções concedidas pelo go
verno geral, tem estn compnnhia alguns con
trutos com a provincin: mas estas subven~:ões 
siio pequenas e de todo insulllcientes parn oe
correrem ils grnndes dPspezns a que u compa
nhia tem de acudir, principalmente precisando 
de novos vapores. 

• E' minha finne convicção que, acabando as 
subvenções, ncniJaril a cempnnllia; nem isto é 
contestatlo pot· ulguem aqui, onde melhor co
nhecemos o estado dn comtmnbin, e n prova jit 
.a têm tido os uccionistas, pois nüo obstnnt~ sur 
uma (lmprezu que se uchnYu montada, não tem 

\ 
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podido :rngar os dividendos a que nquelles ti
nham dtroito, e as suas ncr.ões, que são do vnlor 
de duzentos mil réis, têm descido a menos de 
cem mil réis sem que achem compradores. 

• O proveito que esta província e n do Amazonas 
têm tirndo da companhia . niío so limita no 
transporte c permuta de generas; ns suas bom 
montadas officinas têm dado todas·ou quasi todos 
os m:ochinistas que hoje trabalham na província 
quer ent offidnns, quer em engenhos, quer em 
vapores; u cessação dos serviços dn companhia 
com a terminnçiio dns subvenções me parece 
inevitavel~ e isso trará um golpe no d••scnvol
vimento commercinl desta região, pois que vasos 
n vapor e machinas de todo o ~onero é a!li que 
siio reparados, o nüo é em pouco tempo nem 
com 'pouco capital que se montam officinns como 
as dn companhia, que um pnrticular difficil
mentc pod~rá comprtw, mesmo extinguindo·se 
a camp:mlua. 

• St cst:~ findar, o serviço de mulas c trans
porto de cnrgus soJfrorío, pois que os particu
lares e donos de na\'ios só obedeczm aos dicta
mes de suas canveniencias c despeitos. E si os 
prer.os de transportes niio ~5o exagerados, é isso 
devido á companhia do Amnzonns com a qual 
não podem competir. 

• Aindn outra causa npontnrei, do convenicn
cia pnrn que esta companhia continue a ser sub
vencionadn, é a seguinte : 

• Os vapores dos particulares só viio aos rios 
em qne já t8m certeza do obt'.lr bastante cnrga; 
a companhia é que tem tentado succcssivnmente 
a explornçiio de dilfercntes rios, com n espernnçn 
de poclor, nuxilíada pelo governo provincial, 
obter novas fontes de receita, como tem :ocon
tecido com os rios 1\Iadeirn, Pnrús o ultima
mente eom o Tnpa.ióz, <JUe, tondo a provinoia 
concedido umn subvençiio i• companhia pnrn o 
explorar, vê no llm do cnrto prazo os vapores 
virem cnrl'e~atlos de productos, que sem isto 
ficariam perdidos. . . 

• A' vista do que levo dito, pat•eec-mc pois de 
justiça e <lo alta conveniencin para o desenvol
vimento dest:~ regifío, que com tüo avultada 
parte concort·e pnra ns 1·endas publicas, que n 
companltin continuo n ser subvencionada, pois 
n cxtincçiio del!a inlluirin bastnnte no !Jrogresso 
que do anno para anuo apres..!ntnm as proviu
elas do Pará c Amazonas. 

• Deus guarde a V. Ex.-Illm. o Exm. So·. 
consclheirci Dr. ~lanool Buurquo de Macedo, mi
nistro e secretario do cst:odo dos negocies da 
agricu!LUI'n, commercio c ol.lrus publicns.-José 
C. da Gama Abl'~lt. • 

Eis agora o 1ue diz o presid~nte du província 
do Amuzonns ( tê ) : 

• N. S.-Pnlacio dn presidcucia do Amazonas, 
em Mnntíos, :19 de Juueiro de i8SO. 

• Illm. e Exm. Sr.- Em observancia no 
que ordenou-mo V. Ex. em aviso de 2 de Jnneiro 
lindo, tenho n honra de upt•esontnr as inl'orma
!)ues que ;>ob,ro a navegnt·üo a vapor nos l'ios 
dosta pt·ovmcon mo pat·cceu sntisfnJ:or nos que
sitos propostos : 

• Grnves e incnlculnvcis serão os prejuízos 
que, prov::ovelrncnte, virão n ~oll'rer o commer
cio c mdustrin nas provinciua do Pat•i• o Amnzo-

nos, si o governo deixnr de subvencionar nma 
companhia fJUO mnntenha em seus rios uma 
nnvegaçiío regular, resultando dessa suppressão 
grande sncrillcio :to serviço publico. 

• Esta opinião, baseada no conhecimento que 
tenho ndqnirido em mais de <:inco .nunos de re
sidencin nns dnns provincins, se occentnn ·t~inda 
mais hoje que me estil confiada n administraf'ãO 
destn, onde melhor tenho reconhecido os v:in
tngens de um~ uavegal)ão ·regulnr para todos os 
ramos do servtço. 

• Alguns vnporcs particulares navegam diver
sos rios dM dnns províncias, mas o serviço que 
pt·estam pouco se estende além dns cosas com
merciacs o que pertencem, e são insufficientes, 
não tem e nem podem ter a regularidade que o· 
serviço publico exige e os interesses do com-
mercio reclamam. · 

• Posso assegurar n V. Ex. que o desenvolvi
mento das províncias do Põ:lrá c Amnzonas, 
principalmrmte desta. é devido,em grande parte, 
:i navegnção subvencionado fJUe, pot· sua regu
laridade, anima e desenvolve e commercio e as 
industrias. 

· • A suppressiio dessn navegação, no menos por 
orn, acnrrctnrú incviLavcis prejuízos; cujas fu
nestas consequencins niio me ó duelo pr.;vcr ató 
onde poderiio ir. 

• As subvenPões que a companhia do Ama· 
zonas percebe pelo_ serviço contratado com as 
províncias do l'nrt\ c Amuzonns o n sun receita 
de trotes c p:~ss.,gctlS siío insuillcientes, o é disto 
uma prova o estudo dessn compnnhia depois que . 
deixou de receber a subven~ão gcrnl. 

• E, si niio púdo sustentar-se com os seus pro· 
príos recursos, a companllia do Amazonas, ha 
Longos annos cncorporndn, é claro que nenhu
ma outl':l cmprcza poderá sustenta1· sem grande 
subvencão do E5tndo, uma nave~nçüo regular e 
extcnsn"como a que mantém aquelln companhia. 

• O estado do material da companhia é em 
geral máu, e si niio for qunnto antes renovado, 
será brevemente supprimida a!gumn dns linhas 
actuaes, com grande prejt1izo para o commercio 
das duns provincias c do serVi!(O publica. 

• A~ora mesmo, com o sinistro do ,·apor I11i:a, 
da linbn de fquitos, ucha-sc o ag-ente da com
panhia nesta província em sérios embarncos, 
lutando com difficuldndcs pura fnzcr snl1ir. a 
28 deste mcz nm vupor dessa linha. . 

• Si, pois, n companhia niio comprar vapores, 
o que de certo nfío poderá fazer emqunnto não 
receber as subvenções atrnzndns, n que lhe dá 
direi to o fiel cumprimento das clnusulns do seu 
contrato com o ~a,·orno gernl, terí• forçosamente 
do entrar em liquidn~iío, porque cnda voz mo.is 
crescem suas difficuldudes. 

• Renlizndo isto, será um mn! que per muito 
tempo se fará sentir no Pará o Amnzonn~, cujo 
pru~resso, como dissll, é devido em grande parte 
a regular navegação do seus rios, pnralysarú o 
sou commercio, e as industrias d~llnhnrão com 
prejuízo das fontes de riqueza, que lhe dão 
vida. 

• Estou, portanto, inteir:omente convencido 
de que é de inteirn justiçn e grande utilidade 
que n companhia sl'ja pugn das snllvonçues do 
seu contrnto pelo set·vi(.'o executado, e que con
tinue n ser subvencionnda pelo Estudo nllm de 
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evitar-se que seja prejudicada em seus· mais 
vitnos interes$es a rica e vasta regiUo do Ama· 
zonas. 

c ·};)cus guarde a V. Ex.-IIIm. e Exm. Sr. 
conselheiro Joiio Lins' Vieira Cansansiio de Si· 
nimbú, ministro c secretario de estado dos ne· 
gocios da agricultura, commercio c obras pu· 
blícns.-José Clm·índo de Queiroz. 

Ora, Sr. presidente, si os honrados senadores 
ttlm feito nesta casa grnnéle cabedal de falta de 

.informações, que melhores querem os honrados 
senadores do CJUC estes dous officios que acabo· 
de ler ? Que melhores informações querem do 
que o testemunho un:mime de todos que têm 
sido presidentes das províncias do Pará e Ama· 
.zonas, que expõem a questão nos termos em que 
está exposta nestes dous oficias ? Que mais 
querem os honrados senadores que impugnam 
este contrato, e que pedem iuformaçõos, do que 
as que tenho dado e continuarei n dnr sempre 
que quizerem ? 

Senhores, tom se feito grandtl cabedal dos vn· 
pores particnlar<Js nas aguas do Amazonas; jtí 
se dis:Hl que existiam cento o tQntos nessas 
nguas. . 

Eu assevero ao senado, pois csti v o cm Jane:iro 
na minha província, como já tive occasião de 
dizer, onde me dei :.o estudo desta questão para 
poder fnllnr com mais conhecimento, assevero 
que tudo quanto hn em vapores particulares nas 
aguas do l'ar:i o Amazonas, niío passa de :W, 
incluindo-se algumas Jnnchas, 

0 Sn. l\fENDES DE ALMEIDA:- Teria :100 OU 200 
si outras fossem as circumstancins. 

0 Sit. I-EITÃO DA CUNHA: -Niío são 50 OU iOO, 
como j:"t nqui se diss(>, são apenas :W, cujos nomes 
não declino para niio enfadar aos honrados se· 
nadores. 

0 Sn. SILVEinA DA MOTTA : -A companhia 
tudo mata. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNIIA:-AI6m dissÕ, de que 
servem os vapores particulares nos nguas do 
Amazonas e Pará com rel:u:;ão nos :n teresses 
p;eraes do commercio, c nos mteresses do Es· 
tndo ? De cousa nlgurna. nntillco o qüe dizem 
esses dous presidentes em sous officios. 

O Sn. VIscoNDE DO Rro BnA:Nco:-De cousa 
alguma! 

O Sn. LEITÃO DA CUNHA:- A' administrnçiio 
publico e ao commercio geral da província, de 
cousn ai gumn. · 

Qual é o scryiço desses vapores particulares? 
E' o serviço especial de seus pro,.rietarios. 
Quem tem um vapor particular mnndn-o nos 
pontos delermio:~dos em que snbe que hn nbun
dnncia de cargns, das qunes ha dcmunda no mer
cado exportador. 

O Sn. SrLVEinA ll.\ MaTTA:- E não hn v.an-~ 
tngcm nisso? , 

O Sn. Lr.:ITÃo llA CuNu,\:- Estes vapores viio 
lluscut· tJSsns cargas, truzem-nns, vôm cm uma 
viugem dii·cctn, niío tocam em nenhum dos 
outros pontos do Amazonas. 

Os lllt!smos proprietnrios destes vapores, um 
dt<lles, um dos mats importantes, mo disse que, 
Jlllt:a sustentar o g-rande g-iro da sua cnsn com
morciul, niío podin prescindir dos vapores dn 

companhia do Amazonas ; entretnnto, este hon
rado . e distinctl.l negociante, o Sr. Elias José 
Nunes dn Silva, tem tres vapores seus; e disse-me 
elle c quando meus-vapores estão ausentes deste 
porto, tendo necessidade de acudir a· pedidos 
de meus aviados; sentindo outras necessidades 

-da minha casa commercinl, reconheço a vnn· 
tngem de haver vapores subvencionados pelo 
Estado, cujos dias de snhidn, horas de partida e 
escalas são determinados em ·um contrato. • 

Pois a administraciio publica no Pnrú e Ama
zonas poderia prescindtr de ter vapores sujeitos 
a estas obrigações que lhe impõe o contrato da 
companhia do Amazonas ? Os presidentes do 
Pará e--:í\mnzonns poderiam exigir de particu
lares que puzessem :í sua rlisposi~ão seus vapo
res, como podem exigir de conformidade com as 
clausulas do <:outrnto da companhia do Ama· 
zonns? 

Senhores , · eu desejaria que se realizasse 
hoje .•• 

0 Sn. CANDIDO MENDES: - 0 nobre senador 
argumenta com hypotheses. 

0Sn. LEITÃO DA CUNfiA:-0 que digo é para 
mostrilr que o grande argumento de que Juncam 
mão os nobres senadores, isto é, que niío pre· 
cisamos mais do vapores subvencionados, por· 
que ha vapores particulnt·es no Amazonas, não 
procede; estou mostrando, cm primeiro Jogar, 
que niío ha esses vapores pat·ticulares que os 
nobressenadores apontam, porque o numero de 
50 ou iOO reduz apenas a W, e entre elles algu
mas lanchas ; estou mostrando em segundo lo· 
:rar que o serviço dos vapores particulares não 
póde de maneira alguma satisfazer nem as ne· 
cessidades da administração, nem do commer
cio em g-eral, e sim as de seus proprietarios em 
particulm·. 

o"sn. 1ti&NDES !)E AL~IE!DA :-Revejam o de· 
creto de 7 de Setembro de i867: cntiío as cousas 
melhorarão. 

0 Sn. LEITÃO llA CCNIIA:-Sr. presidente, dizia 
eu que desejaria que se rcaliznsse nquillo que 
queria o honrndo senador por 1\Iato Grosso, que 
déssemos uma autorizn~'iio no governo para fa· 
zor um conunto para a navegação nas nguas do 
Amazonas; desejaria que se realizasse isto •.. 

0 Sn. SILVEtnA DA l\lo·rTA:-Elle fallou nisso, 
mns não quer. 

0Sn. LEITÃO D.\ CUNHA:-•.. porque, Sr. prc· 
sidente, o ministerio Mtunl, como qualquer 
outro, quando não sustentasse o que est:i feito, 
as clnnsulns do actunl contrato, hnvin de ir 
além si honvesse qüem exigisse subvenção 
m:lior e maio I· tempo do contrato; porquanto, 
a primeira questão, n ~uest1io prejudicial, isto ó, 
a necessidade · indeclmavel da nclministrnr.iio 
geral ter nas províncias do Pnrú c Amnzonns 
uma companllia subvencionadn, niío póde ser 
contestada seriamente, c o gabinete actual seria 
o primeiro n roconflecel·o. 

O Sn. SILVEillA D.\ l\IOTTA:- O serviço postal 
é preciso. . 

O Sn. LEITÃO DA CuNnA:- Disse o honrado 
senador pela província do Mnr:mhiio hontem, 
lendo-nos a noticin dndn pelo Jo1·nal elo Co1n-
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mcr&io, que a companhia tanto· estava rica, que 
tinha mandado vir d::t Europa dous vapores. 

0 SR. ~IENDES DE ALMEIDA:-Quatro. 
O Sn. LEITÃo DA CuNHA :-Quatro. Contestei 

cm aparte o lJonrado senador, e, indo paro mi
nha ensa, fui veriOcar o facto; e hoje posso as- . 
sevcrar que é inteiramente inexacto aquillo que 
o honrado senador leu. A companhia não on
commendou vapnr algum, nem podia encom
mendnr ; a companhia, depois que ~_sou SCJl! 
subvenção, vendo·se cm uma occosmo q.uas1 
sem vapores promptos para poder cumpr1r o 
seu contrato, pnra poder expcdil·os em dia e 
hora marcados, comprou no P::mí um Vl\POr cha
mado Teixeira " Lui::. Foi a compra un1ca que a 
companhia fez. e isso em um momento de ex
trema nece3sidade; não cncommendou, portan
to, qun tro vapores. 

que dã á companhia do Amazonas o prazo de 
:10 annos e a subvenção de (1.80 contos. Nüo 
voto por emenda de qunlidade alguma, não saio 
d.isto, não por cnpricbo ou por qualquer outro 
motivo que niio seja a conv•cçiío profunda . de 
que ·todos os argumentos que se tem produz_1do 
nesta r.nsn,ha dous annos, nenbum delles resrstc 
á menor nnalyse. Tenho concluído. 

O Sr. Nuno& GonçalveM:-Por oc
cnsião da 2. • discussiio destA projecto tomei a 
liberdade rle offerecer :í cõnsiderarão 110 senado 
uma emenda contendo varias modiOcnções ds 
clnusulas do contrato que celebrou o governo com 
u compnuhin de navcgnção do Amazonas, c do 
cuja approvação ora se tratn. Essa emenda não 
teve a rortuun dé ser aceitn pelo senado, porque 
este, em sm• sabedoria, entendeu· dever app1'0-
vnr o contrttto tal fJual veiu da camara dos 
deputados. O Sn. lllllNDES DE ALMEIDA:- E' o que di1. o 

Jo1·nal do· Comme;·cio. 
O f:n. LEITÃO DA f'.uNHA :-Poi; assevero que 

é inteiramente fnlsn essa noticia ; a directoria 
da companhia não é tão Joucn que mandnsse 
vir qu:.t:·o vapores da Europa, sem subvenção a 
dous annos e mdn,cm um estado completamente 
precario, npozm· do que dizem os honrndos se
nadores pois prova 1sso a cotação das suas 
acções, que, repito, sendo de duas libras estiio a 
90,$. sem divirlendo n seu~ nccionist~s n do~s 
:mnos e tnnlo. Em toes c;rcumstnncrns. ~m·1a 
Joucn a dircctorin si mand:;sse vil· dn Europa 
quatro va[lores sem certeza de ter subvent'fio 
para viver ainda algum tempo. 

Stmhores, por maior respeito que mcreçnm as 
luzes do hom•ado ~cnador peln província da 
Bnhia, bojo presitlcnté do conselho, nã_o llO!-so 
de mnneira aiA'urna concordar com as 1déas do 
honrndo senador, [lorq uo vejo q11e de lias resul
tam os maiores absurdos. E ou em duas pal:l
vras vou provar. 

Quor o honrado senador reduzit· o prazo da 
con.,essiio a r:im'o anno~. contados da data do 
contrnto, o a subvenr,,ão :t 360 contos. 

Cmco annos, contados da data do contrnto, são 
hoje dous nnnos o meio. Tir·c-se um anno pnra 
construc.,iío dos vapores novos de que a com· 
pnnhin têm necessidnrle do mandar construir, 
pergunto eu: qual a compnnhia qutl se proporia 
a viver um nnno, como quer o honrado sonndorí' 
E' qunnto viria a viver a companhia do Aml!
zonn<. E, para. um anno, mnndo n c~rnpnnlun 
construir nnv1os que custam 200, 300:0008, 
mude-se a directoria de Lond1·es para o fiio de 
Jnneiro, dcsorgnnize-se assim completamente· 
serviços montados e regulados, e tudo isto para 
um anno I 

E' o que resulla da em~ndn do nollre senndor 
presirlente do cons<'JilO. Isto não é nbsolutnmoute 
opiniiio que so sustente. 

O Sn. Su:.YEIIIA DA 1\loTTA:- Jri ha outra 
emenda, creio ou,pnru se coutar o prazo da dutn 
da approvnção do contl·ato. 

O Sn. LEITÃO DA CuNnA : - Sr. presidente, 
ou osti\·e, ostou o continuarei a estar dis
posto n votar poJa proposta quo veiu da 
cumnra dos doputudos, isto é, a approvnr o 
contrato, firmudo poJo Sr. conselheiro Sinimbú, 

'fres eram as id~as contidas na emenda a que 
alludo : 

L • Duração elo contrato por cinco annos, con
tados da data dn sun celebração. 

2 .• Nacionalisnçlío d:t companhia. 
3. • Recl ucção da subvenção de (1,80: OOO!S a 

360:000j)OOO. 
Estas idéas slío as que cu tenho constante

mente professado desde qno trntou-se deste 
a~sumpto no senndo, c por mais do uma vez ns 
tenho externndo, applaudindo os discursos que 
aqui foram prof'eridos o anno passado pelo hon
rndo scnndor pela província d:. Bahirt, que ora 
occupa dignamente o cargo de ministro da jus
tica. Cndn voz me ncho mais profundamente 
co"nvencido dn necessidade de consignar-se na 
resolução que so discute ns modillcarões que 
menciono. Nfio mo proponho justiOcal-as, 
porque nüo me acompanha o d.esvnne~imcnto 
do acrescentar nada de novo além daqurllo que 
já disseram não s6 o honrado Sr. ministro da 
justiça actual nos seus discursos do anno pas
sado e deste anno, como o honrado sonndor pela 
pravineia de S. Paulo, e mesmo pelo digno Sr. 
presidente do conselho, quando simples membro 
da commissiio de emprezas privilegiadas. Em 
poucns pnlavras póde-se resumir as razões qne 
JUStiOcum estas 1déas. · 

Rcducdio do prazo do :10 u ü annos. Tomei 
este prazo de 5 annos, porque o consider·o hoje 
como o typo de todos os contratos semelliantes ; 
pelo monos assim o tenho visto nM contratos 
ultimamente celebrados. E' uma idéa inaugu
rada, creio que desde o ministerio do Sr. Diogo 
Velho, quando ocr:upava n pasta de agricultura,. 
e niio vejo •·aziío para que se fnça uma ex:ceMiiO 
nesta reg1·a, que . hoje se póde dizer geral, cm 
favor da companlua do Amazonas. 

Nacionali3ttção du companhia. Consignei esta 
idéa nn minha emenda, porque consídero nella 
empenhados os nossos brios e n nossa digni
dade .... 

O Sn. 1\I&NDES o E AL~mroA :-Apoiado. 
O Sn. NuNEs GoNçALVEs :-... porque 'não posso 

comprohonder a rnzão que teve a companhia do 
Amuzonns pura quo, tendo sido organizada no 
Imperio, com ,:rrundc pnrto dos capitnes IJrazi
leiros, prestando os seus servi~'os no paiz e vi-

,i 
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·vendo á custa dos cofres llllblicos, de um dia 
para outro renunciasse a naçionaliqnd~' brazl· 
!eira ·para tornar·S!J estrn_nge1ra I St m~o n~o 
vai grande descons1deraçuo para com o pa1z, nao 
póde deí1mr do }1avcr muita ingratidão por 
parte dn compnnlua. · 

Mas a .cumpanhia, diz-se, tem ,~cus vapores 
brazileiros, grande parto de seus capitaes estão 
aqui;· tem uma gerencia habilitada com os po· 
deres precisos para responder quer perante ns 
tribunncs, fJUcr fóra .deli os por todas as questões 
que se agitarem. 'fudo isso constitue outras 
tantns 1·azõcs para que não seja ella umn com· 
panhia cstl·angcirn, c sim puramente nacional. 
De toda a di~cussão qlte tem havido não rcsultn 
uma. so ra::lio cm apoio de um facto tão ·singu
lar e extraordinnrio que a_té hoje permanece sem 
a menor cxplicnção. 

Tom sua directoria em Londres. Mas porque 
não cstit ella entre nós, quo razão obsta a isso? 

Ha outras companhias, dizem, que ·estão no 
mesmo caso. Responderei que nenhuma como 
a do Amazonas, porque essas que t8n1 sua séde 
em pnizes c,;t1·nn;.:eiros, alli começnrnm sua exis· 
tenci:t- e ali i têm conlinundo·a funccionnr, e 
todas com capitaes estrangeiros, no .passo que a 
companhia do Am:~zonns que aqui roi orgnni: 
zada, que a.1ui tem nmn grande, senão a maxi
ma parte dos seus cnpitnes e que aqui tem cs· 
tudo ulimcntnda pelas verbas do nosso orça· 
menta, sem rnzão con hccidn, trnnsn.ortou a sun 
sédc parn um paiz estrangeiro, onde. pr~tende 
fruir os mesmos favores qu., lhe têm SidO ILbern
Jizndos; c isto fnz com que não seja .sem ulg-nm 
fundamento -a crenr.a cm que mullu gente se 
acha de que estn tr3ns·roroncin de ;éde não tem 
outra significaçiio s•niio impossibil!tnr n go
verno de cntra1·. no pleno · conlwcimento das 
operações da companhia. . 

E, si nüo é .isto verdade, pergunto .• d~do o 
caso cm que o senado em sua .sabedorw cn.ten
desse dever approvnr o requerimento que nmdn 
hontem foi nprcs.entndo pelo i !lustre. sonu~or 
por S. Paulo, exigmdo uma l~r1gn s~rJe de m
formnções importantes, qnc mlllt_o servma~n pa_ra 
esclnrecer o debate, de que me10s lançarw mao 
o "overno para nos mandnr essas informações? 
De"' nenhum outro senão dós que lhe fornecesse 
a proprin companhia, porque, si quizesse pro
ceder a um inquerito ou exame em seus livros. 
estnrinmos impossiiJilitndos de o fazer, o que 
não succederia si porventura a companhia ti· 
vosso sun sédo nqni, pois que então poderiam 
seus livros ser examinados. 
. Foram estas ns razões que pesaram muito em 
meu espírito pura consignar na minha emenda 
a idéa da nacionnlisação da companhia, como 
condição siue qua para a subvenção que pre· 
tende. 

Reducçiio da sui.Jvenção. Fui levado tambem 
'a consignur cst:t mod1ficaçiio, porque entendo 
que a companhia do Amazonas cstu em condi· 
ções de pGder prescindir de todo e qunlquer au
xilio dos cofres publicas, e que esta subvençiio, 
limitada como se acha, só tem por fim o paga
mento do serviço postal. 

O Sn. StLVEtnA Lono:-Pnra isso é demais. 
0 Sn. NUNES GONÇALVES:-E' Um serviço OS• 

pecial do que a companhin se encarrega, e o go
v. J, 

verno no interesso da regularidade desse ser
viço vai retribnil-a com uma sui.Jvcnção, que, 
si pódc parecer exagerada, ne!ll por isso é me· 
famente graciosa. 
. Em minha opiniiio, Sr. presidente, si ha com· 
panhin que possa dizer-se opulenta neste paiz, 
é n companhia do Amazonas. (.tlpoiados.) Eu não 
posso comprehender que uma companhia que 
poJ• sua grande influencia, pelo seu immenso 
poder e. pelos vastos· recursos de que dispõe, 
póde-so dizer que tem avns~alado duns impor· 
tantes províncias do Imperio (apoiados), esteja 

. em circurnstancias taes que precise do anx.iho 
pecuniario do Estado pnra marclwr em suas 
opcr:i,ões. Essa compnnhin se achu em tal estado 
de prosperidade, bem conhecida de todos, 
que, tendo coweçado com o fundo capital de 
:1.200~0J~, pôde elevai-o a :1.0.000:000!5 com o 
producto da sua renda ordinnrin I ' 

A' vista disto, como se poderá acreditar um ' 
só momento nos receios que se manifestam, de 
que venha ella a desapparecer, dado o case· de 
não continuar a subvenção? 

Esturcmos nós, senhores, tão abundantes de 
·meios que possamos subvencionar com ~80:0006 
uma compunhia que se acha nas condições de
scriptas;nós· que vivemos n'um paiz, novo, onde 
tudo est::í por fazer c onde innumeras omprezas, 
de grnnde alcance para o desenvolvimento da 
riqueza t.lo paiz, ahi estão lutando com difilcul· 
dndes, umas pura se organizarem c outras para 
se manterem o captarem a confiança publiCa? 

A companhia do Amazonas niio está cm 
circumstnncins tnes '- que terno indispensavel o 
auxilio dos cofres pu!Jlicos. Niio ha outrn.que 
otrereçn tantas garantias de vida e que reuna 
tantos elementos de ri•JLloza e de prosperidade. 

Portanto eu, levudo por estas considerações, 
não posso deixar do insistir pela idén apresen· 
tnàn pelo nobre presidente do conselho, de re· 
duzir a subvenção a 360:000,5. E sem· faltar ás 
:~ttcnções c ao respeito que devo no senado, vou. 
reproduzir nesta 3." discussão a emenda que 
anteriormon te otrerecera. 

Não é impossível que o senndo reconsidere 
sua primeira decisão e ou assim espero de sua 
illustrMão o do seu patriotismo, _o nem para 
outro l!Ín foram instituídas as tl"cs discussões 
por que devem passar todns as resoluções e todos 
os projectos de lei. -

Na emendo que vou mandnr á mos:~ ha com 
tudo. uma pequena nlternção relativa ao prar.o 
de cinco :mn"os. Na primeiro emenda esse prazo 
dovia ser. contado da datn do contrato, mas con· 
siderando que são já passados .dous nnnos ~ 
meio depois que foi elle celebrado e que so 
restam outros dous :mnos e me1o para n sua 
conclusiio, pareceu-me de justiça que esse 
prnzo fosse contndo da opprovnção do contrato. 

Em tudo mais conservo a emenda offerocida 
em 2. • discussão. { lll1tito bem. ) 

Foi lida, apoiadn e posta om.discussão com a 
proposicão, a seguinte . • 

Env.nda. 

• Sendo o prnzo de cinco nnnos contados da 
npprovação do contrato, nnclonalisnndo n com

i~ 
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pnnhin, c reduzida n Fubvcnçiio n 3G0:000) an· 
nualtntnlte.-Em H do ~Iaio de :1880.-Nwus 
Gonralvcs. • 

contentem-se com ~80:000,:1; o, fnzenclo, cliz ello, 
.o duplo elo serviço I · 

Disse o niJbro senador que, si acaso cu csti· 
vm;se em coucli~ões do poder t•efercnrlar· um 
dect:cto, isto(,, ~i ft'lr:t ministro, fari:a concessão 
igual ::i d~ Dez, mbro de it::77, procederia como 
o illuslre minisu·o que referendou o dcrJroto. 
desse tempo ; a isto posso desde já responrlcr
niio, por·quo entendo que se pr:aticou um:o ille· 

~ !Sõx•. I\1/il:cndes ül.e Allnl!eid..a:- Sr. 
pre!nqente, niio osporavn voltnr ::i disr•u;;sfio, 
ms1~tmdo no quo h.ontem clcclnrci nestn casa. 
Entuu lnvroi o meu protesto. :'1 vista elo procedi
mento do gove1·no, e agu:ordnvn n vntnção. · · 

l\lns o nobre senador pelo Amnzonns obrigou
me a voltar :'o tril.lunn. 

S. E": fez unw quÓixn no sennrlo por ter cu 
reproduzrdo uma opinião quo :~presentou nest:o 
cosa nn sessiio pnssndn, o rJUO todo. o senado 
estranho_u. O nol~re scnndor, pQr catlsn de umn 
subv!•nçao conced1cla pelo gov<>rno n umn com
pnnhrn de navegnçào, levou sua nrg-umentn,·iio 
:oo ponto de nmcnr;ar n intep;riclade do fmperio 
com n seccessi10 do territorio nmaznnico. 

No entender do S. Ex., estnt·i:. tudo perdido 
si essa subvençi'oo não fosse concedida. ' 
N~u fiz muis, S1·. presidentr1, elo que repro

dUZI!' palavrns !lo. nobre senndr.r, afim de 
man!festar ao governo, cspocialnrento ao nobo·o 
prcsiclento do conselho, que niio cstnvn pr·osente 
qtwl_ er:o n nllurn deste ncgoein, e como era e !I~ 
consrd.,raclo por urn represcnt:mtc da provincin 
do Am:oz_onas, o qne ó filho d:o tlo Pnr·:i, posto 
que esteJ:o cm de~nccôrdo com a pruvincia rJUO 
reprcsen tn em reln<.:iio :o este projecto. 
, Pnrtanto, S_l'. presiclen to , n~o Rei porque 
s .. Ex. se qnetxou de ter eu rept•ocluziclo o que 
o_J!lustro sennclor ainda hoje enunciou no sou 
d1sc~rso. 1\!us vamos entrar nn mnterüo cm di$
cuss:oo. 

Pnr mni.s que o nobre ~ennrlor qucirn osten
tar-se amrgo dn compnnhw do Amazonas niio o 
serci mn]s do qLw eu. Desejo-lho todo sÓrte ele 
prosperidades. 

O Sn. SILVEIRA Lono:-Niio briguem por isso. 
0 Sn .. li'IEND"S DP. ALllEIDA: -!\Ias entendo 

Sr. pre,st}lento, que umn subvonçiio no intercssé 
de auxtlonr·n. companhi:o do Arnuzonns, em l'azãn 
do comm,•r·cto c nuvegnção, pnrcce hojo closno
cessarln; porqunnt~ essa compan hiu, como mos
tram com eloquoncw os fnctos, niio pr·acisn mais 
de_sse soccorro, hoje injustificnvcl. Nem ó do rn
cew.r que por fnlta ele subvcnr;iío terminem de 
subrto os seus trabalhos o pr•osperid11d!l; por
qunnto os p1:ecos do transporte dCI gener·os do 
Amazonns ,s:ottsfuzem nos interesses pnr·ticuluros 
quanl~ mn rs nos 4e l~mn comp:onbin que, sem te: 
1em o~ seus ncc1on1stns enu·ndo com mnis um 
real de sul!s primitiv:os ncções, e, fruindo pro
t~ctora tnr1fu de fretes, tem elen1do os seus t:ll· 
p1taes no ponto orn quo hoje felizmente se 
acham. 

gnlidade·; -.o não, poo·que conhecendo o estndo 
pr:ospcro des~? cmpreza, como conhet;o, não 
Irra onerar m:11s o thesouro. 

Para renovar um tnl contrato tornnr-sH-ia in
di~pen,;nvcl entrar cm miudo exame do estado 
dessa companhia, c esse exame, convencido 
como e~tou, não me levaria a fnzer o qun pre
sumo o nubre senador; nioo, .iúmais J'arin isso. 

Em vordudo, Sr. presidente, a <li;;cus<~o sobre 
este assumpto estnva em 1877 a acabar no se
nado; e niio c:onlwço raz~io que pos~a jusriacnr 
a pressa que houve n:o renovnçiío do t~on trato, 
c1ue :oli:'os et·n mo;nos g·cneroso co1n n comp11nhin, 
no JliiSSO que O projecto lhe o!f..,recia 7:W 000~ 
por armo. Por que rnzão, Sr. pro<<ideutt•, nfoo es
peo·nr-~o peln se~s::>o seguinte. nfim d~ se ulli
mnr a !liscu~são d"sse pr•ojecto? 

A comp:on h ia com osso e;;per·n nfio solfrin 
muito, o ~eutraltnlho no'interv:ollo seri:o·em todo 
o cnso remuner·:ado. 1~ si, infelizurente, ella es
tnvn ncssns condições deplor:ovois "m q uo se 
aprPsent .. u aqui coou sou r"qtwrimento, rnziio 
de m:ois tor·i:a (Wt':.o, nppt·ovnclo o contr:ato, coutnr
se-lho o tempo que elln houvesse sorvi!lo sem 
c_onir11tC? por equid:~de o, póde'so cliz•·r. por jus
tr~a, po1s se lhe dcvra pagar. o sur·vir;o cru'• pres
tasse p:trn nno pn1·ur a navogar~fio no c:onfia.nr.a. 
de ser nttendidn. • " 

Porquo assim se niío procedf'U? Nã-o h:win 
~nngTin despt:orla, nem eorr·in perigo n enusn pu
.blrcn com tuo peo1uenn demoro, c nem :o lei serin 
dL•snc:atnd:o. corno foi. 

E~sn histor·in, qnc nqui apptoreco, de perder o 
Pnrn e o Amnzonns osso poderoso rcctli'SO da 
n.n':egn(.'iio e rlo commercio, é um sonho; é um 
r1d1culo espnn~nlho pnrn aterrm· os fra,os espi· 
fitos. A COll)JlDnhia niío se liqttidur·in; pois, como 
J:l observei, ella se contentou com ~SO contos 
fazendo o duplo "rlo set'\'ir:o, e pó do-so dizet·, 
desprez:mclo os. 120:000,SOOO !lo projecto ; são 
cousns, Sr. prestdente, qnu Sllltnm nos olhos. 

Todn e~sn nrgumertta•;iio bnseada soLre o 
facto qe moo terem. ossos .ucçp"s cot''~'iío, a nin
guem rllt~rJ,., rep .. lll·o-her. E' porquo s:io muito 
!tons, o nmgtJClll se desprendo cleilas ; ni'ío. pro
cedo, port:mto, n nr·gumentnç~o. Essa cotação,. 
frncn emqunuto se demora a approv:oçiio deste 
con~rnto, ó um !Jngoenhoso recurso ; ollas po
deruo descer nrndn muito mnis, si convier· a 
faltn nrtui ó. ele venao!lorcs, pois ning-ucm Jéva 
á vendn tncs acções. 

_Esses pnpei§ não e~tiio no cn~o do outros que 
n!.!o tilm cotnçuo por tlilferonte Clreumst:mcin, por 
nno hnvor comprndoros. J::í o tenho t'eito notnr 
por \'ezes. 

E~sn cçmpnnhin quo _pediu e conseguiu pura o 
sorviQO lunrt11do quo tmhu a seu cnrg·o utú No
vembr·o de :1877, urna subvençlio annunl de 
72~:000,'í, quo estzwu consignndu no projecto que 
ve!u elo cnmn1•a dos deputados, nosso nuno; de· 
pors, ~ono\·nnclo o contt•nto c nu "'lllentando 11s 
suus lmhns do J!"Yogacno, julg-ou-se bem pngn 
com n .. su!,)yoncuo de '•80:000p. Essa emprezn, 
quo drz1n 9ue ostu\"n n !HOrror de ponurin e des· 
agpnrecerw dn scen11 sr se lhe niio de~senil esses 
7.0:00()" por unno, depois melho1~ aconselhada 

Eu, Sr. p~osidC!JIO, que sou amigo vei·•ladciro 
!ln CJ?mp:oulun, po1s lho rL•r.onhct·o os survwos e 
deseJo que ella t>r·ospere mais e mnis 11•tlos ineÍos 
r~gular·es, nesta pnrto x:r-uo n posso :~eorupanhnr. 
.Na Yerdado, Sr. prosHlonto, os serviços que 
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e>sa compnnhin fizer cm fnvl)r dos allos into
rcs.cs da administração, 'como compreheULlo que 
siio os que estão expostos o mnl gnt•:~ntidos na
quella re~íiio, devem ser pagos, e acrosccnto
bem pagos ; mas n uuca acun"el h arei que se I h c 
concedu cousn trlgumn mnis a pretexto do sub
venç;io, para fnvorcecr cornmercio c nuvcgac;i:io, 
porqunnto hoje, parn attendcr a esses interesses, 
n companhia do Amazonns ·ni:io pt·ccisa de mais 
nuxilio. • 

Foi por isso, Sr. presidente, rrue intorpellci 
nqui o govcruo sobre este ns~umpto nn prece
dento scssiio: si o governo tem necessidndo dos 
serviços desta cnmpan'llin para os alto> intere~scs 
d11 :•dminbtr·nr;ão naqur.Jia remota, mas impor
tnntissiuHt rcgiiio, quo está como qtle nbundo
nadn, digo-o com frnnfJueza, não IJJO ncgnrei, 
e urHil n •. ,guei o meu vuto. 

Estou perstwdido, Sr. prcsirlen te, que só
mente as rnnrnllws de mndeit·n, como outl·'om se 
dizin, os furl.eN lluctu:mtes é que podem A'Hrtmtir 
nquelhl tutTitoJ·io de qu:tlrJucr aggTessão; ha, 
poi~, necessiundo do n todo momento Jnnçnr-se 
miío dos vapores dessa componhin 1wrn esse es
pinhoso mister, re.curso que se não pódc deixar 
ü uventtu·:1. · 

Si pnra s:rtisfn?.ct· n nmn tal neccs:<id:rdc, for 
indispen~nvel o meu voto, n:io o regateio, não 
só pela quantia qun está desi:;nall:r no contrato, 
como po1· outt·n urnior. 

O que niio ftll('t'O, Sr. prcsiden te, é qno so 
conceda sulwt•nçãn tendo por pr••pesilo o inte
resse do cummtu·cio c da navcgn~~iio 11ú Aln:a
zonas; pot•qnnnto jú isto st• idír:~ tornn t•CC<lS
snrio, como :1 fll'íncipio, o mesmo nfio r:onvcm 
que deste modo fique !lrm:~do o princi[lio du 
fJlle p:~yegar:io a vapor sem subvcn<;i:io niiu pó.! e 
sui.Jst.•Lu·, o que con:;tituc um onns etf'rno pnt·a 
o thesnuro. E' prceiso excluir n<JUi C'tite pr·in-
cipio fntnl ás no-sas linan~·ns. · 

Fit·rnnndo o outro que :<ustento, o p:1gnmcnto 
de servh:os prcst:<dos, n oi.Jrigaçiin nfio repousn 
cm urna JH~l'Hiunento c incleclinnvel nccessitluuo; 
pois, f!Uilnclo o g-ovet·no estiv<!sso pr~pa~ado para 
por si atttnHlu· no> ultos intere>ses ntlministrn
tivos n quo jio nío rofcl"i, pódo muito bem 
esc~uh•nr-sc, d<spensm· os ~ervi"os du compn
nht:r, e neste sentido esrabclcccr ÍJs condir:õcs do 
con Lt'tl to. 

M:H:, S1·. pt·osidcnto, coitsngrndo o pr·incipio 
de suiJVcn~üo par:t nuimnr o comrne1·eio e I:l\'e
gnc;ão no Anwzonns, nestes tempos, niio, e 1:i'to; 
}lOrquo mnntur:r -su, como j:i olJ~ct·vui, n idtln de 
que tnl gener·o do nayoga~tio não pátle sustcn-
tnr-so s•.·m subven<;iio tlo tlwsout"O.' · 

Isto pnrn o E:<tado serin uma ote1•na sot·vidiio. 
P:1rcce-mo,-Sr. pt·osidento, que llz bem com

prolrendo•r u moneu·n por QIHi entenlln, o que ot·n 
u signillcnvu o principio do subvençiio no com
murcio e n~vegnção no Amnzonas, e o outi'O que 
sustento, segnndo o qual. si fosso adoptado, o 
governo podit< dizer eur urn dia a poderosa com
panhia: •estou bem nrmado no Amazonns, posso 
attonder n taes A toes intt'resses de minhn im· 
ma:liatu obrigadio, portunto n:"io tenho mais no

·cossillalle tio núxilio que me prcsravns o dCI que 
podel'iu :r todo momento lan~mt· 111iio. • 
· M:<~, St· pro>idonto, um·-su subvon~iio pelo 
fundamento do que lw umu c~rtu o permnltCnto 

'frnf!urzn neste systomn de navegação, que é 
pt·eciso amtilinr ; dnr,se subven'Çfio · parn 

. favorecer nnqueJltos. regiões o cornmerc10 e 
nnvcgnçi:io,. n5o..! mil yezes !Iii o ; porqup, disto 
a companbrn nuo Jlrocrsa hoJe, esse desuleratUin 
jn· está r eu! iznd o .. 

Si por l!enso ninda proci::aRse, St•. presidente, 
llnria com n mci!Jor von ln de meu voto, por 
is::o que acho IJUC seria dinheiro bem empre
gado, pois e~sn companhia fnz com os rccut·sos 
.czue._ tem ii dispusiçno grande bencfici.o ,üquella 
regmo. 

Maior e mais proyeitoso serin osso IJoncficio, 
si ncnso o ::.roverno olh:osse com melhoras olhos 
par;r :oqucllil rc:;:iiio, nl:o so limit:rndu n duns 
nlfnn<legns, como actualmente acourece, não 
oi.Jstante o <locrcto de l867; de sorte que muitas 
medidns ficnrn m i nu tilisudns por cau~11 de outras 
de~~'? df!crcto ·o da fórmn por que foi posto em 
pratrca. . · 

Antes ele sahir n publico esse decreto, Sr. 
prcsiuent(], j:í o declarei, consultnndo-me al
gtiern sobre tiio importante nssumpto, cu disse: 
• Ha necessidnde de nl fnmlegns em 1\Incapá, 
S:lllt:.rcm e outros pontos, porque,de<dc que se 
o.rrorcco. no (1Strangeiro n navog-w;lio por un1 
htornl rmmenso, como o rlo Amnzon:os c seus 
:dllrwntcs, é 1rrcciso hullilitnr o commcrcio os-· 
trangciro para tnmbem concorrer, porquanto, 
niso cessarei de di;wr e ropCitir: nquelln 1~cgião 
pr.·cisn de poptlloção c de outros auxilias para 
poder crescer o pt·ospernr. 

l'r.,cisn não licnt· arne~qninhnrln, eomo estft 
sondo. por incuria c imTJrevi!lcn::ia de no.'sos go
veJ·nos, e ~ujeit11 11 ossos nego:-ios que poderei 
chnmnr· n11ng·or~dos, t.tLtcnrn n gTnndezr~ e vns
tid~o do cumpo, e snn incxccdi\"ol opulcncin, de 
nmu com.pnn hin de nnve;.rnçiici e com mcr.-io rrue, 
pn~to :c~misso e nbsot·v••sso tuà.ns as on.trus. q11;e 
:olh extstwrn de m•·nor· foJ•çn, nmdn :osstm c ml
nnscula o d<!Ocicntis::iln:o.p~ra o commcttimonro 
ao que foi encnrregndn. 

Do cerro, Sr. presiucntc, quo o que se on·o-' 
roccLI pelo de<:rcto de 1857 no commerc•io cs
tl·nngerro tornou-se uma bnrln, tndo ficou in
teit·nmorrto inutiliimào, esterilisndo, eorn 11 nlran
dcgn cn1 Belem e a cronçilo Ue outra etn I\Inn:ios. 

O Sn. Yrsco:mr.: oo 1\JO Bn.\NCo:- A do Scrpn 
o umus pcmcns de mesns de t•cndns. O mais ern 
nln·iJ· os portus uo con tt"llb:mdo. 

, O Sn. 1\Ir.:~>:ot~s nr.: ALllEtD.\ :-Sll si as alfan
degas <lo go\-erno forem orgnniz:odns co111 prc
vnricndorcs, ou compostns cJo con!.rDIJnndisras. 
Dcnwis, :;r. presidente, IJU<J eontnolltlndo sol'io 
se podin faze,· naCJuellcs dcspo\•oudos, quo tnnto 
susto cn us:~sso no tlsco? Qunl serin neste caso 
o pt ej u1zo do pniz? U:sto negocio Pl'ecisa sor to
mudo em muirn considet•açiio. 

l'onho aindu n dnr, St·. presidente, umn rcs
postn.no nobt·e senndor pelo Amnzonns, o cuuiio 
gosto do Hcat·-em divida. S. Ex. disse-nos nlio 
sor oxncto quo n comp:mhin elo Amnzonns ospo-
russo quu.tro vapores quo mnndüra constt•uir na 
EuroJln. Publico u-so nos jorrwes da curto esttl 
mui importuntu noticia-que a compnnllia do 
Anwzonus esperava quatro vapores que mnndou 
constt·uir na Europa. 

S. Ex. negn que csto facto seja exncto. 1\Ins 
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desde que a mesma con1panhin, tendo na curto/ flcnm, por assim dizer, sogum~ ou pregadas no 
um repros,.nlauto, nuucn reclamou contrn n no- só!o, porquanto o Jeito dcstn rio <í sumrnamento 
ticin o Jogo npoz ns no~sns discu~sües no nnno argiloso o cheio do muito limo, o que nfio ncon
ultimo, tlcvia tet··so a noticia como cousa certa c tece com o leito do Arnazonns. Nem o 1\lissis-
exucta. sipe tem nquella I:Írgurn, embora u sua corrente .. 

Do contrario, todos nós, menos o illu.strc se- seja tiio pujante. -
nadar por Amazonas, serinmos induzidos cm Comprchendc-sc cnti'io que os nnvegnntes, 
erro. qunt.Jdo sobem ou descem o Mis~issipo, éorrnm 

1\Ins n eompnnhin esperava subvcnçiio pat·n mnis e ><út·ios perigos; e, t:111to que, quando 
mnnd:,r construir vnporos, diz-se ;-ontuo o ser· se p:•ssa em tncs Jognros, os eomnumdantes dos 
viço l1aviu de intorrotupPr·so pot·algurnternpo c vnporos os fazem notm· aos pa~sngoiros, para que 
com grnntle prejuízo daquellus reg-iões sujeitns a cstêjmn prevenidos. 
mesquinho monopolin. Acreditf!i neste fucto, Mas no Amnzonas niio se d:\ ontt·o .tanto. O 
por võl-o puhlic:Hio n:~s folhns desta côrte; qno. rio-mar é do Lnl largura o ue corrente tiio forte, 
por certo eollw1·nm de outt·ns vindas do l'nr:·.. que vnrre esses embnrn~os r]UC porvcntnt·a cn-
Dopoi~ mostrei, por algarismos de pnblie:u.'ücs -contrn cm sun cnrrdra. 

impressns t:unJJem neste :onno no J'ornal tlo As an·ores vuo tot· :\s mnrgens onde cncnlhnm, 
Co1JnJWJ'Ci~J rJllC n~ OXJIOI'lru;Ucs de genet·os nmn- c não se cnconLr:nn, con1o no l\lis~issipe, no 
zonicos <ju:•si <JllC triplicaram, c o respectivo meio do. propt•io l'io, o <la sun mais fo,·te cor-
1I'UUSJ.lorlc p:1rn a alfandega Uo Parú nfio poUia rcute, porquo ossns arvores não tê1n no An1a .. 
S<lr J'eito, no nwnos nn 111úr pnJ'ttJ, scn:lo pelos I zonas onde possmn se prondot· tiio J'ortcmentc, 
vapores da comp:~nhin <lo AllliiZ<Illas. ~ão ~ú foi .exceptmmd'> os rasos on<lo · oncallwm, como 
oxtraol'tlinnt·ia a pt·odncç:Oo da borrncha, eomo n nconteco no leito profundamente l:nnoso do 
do c:H.·nn, dn en:<t:mha c do pirnrncü. Um:1 1\Iississivc. · 
produc<;iio t;io nbnllrbntc tle certo detl gra\Hle As tempestades do Amnzonas, Sr. presidente, 
altn no nwYill>ento do transpurtc Jlnrn Bolém, o não siio como-~s do oceano, comr) nqui se disse, 
deste movimento resentiu·se n rcndn-na nlfnn- c esses n:mfragios, ::qui ennmerndos pelo nobre 
dcga do P:n·á. scn:odor pelo Amazonas, si•o em tiio diminuta 

j;;sta renda ti'ío ft·twtnnsn no Estado, r]uo hoje <]n:mtidndc que ni'io tem termo de compnração 
tnnto precisu, dtlVin tleixnr succulentos lucros it com os uo 1\li><sissipo, o qrwlrjuer OLltro caudal, 
compnnllia, .quo ali :'os disrunha de mel h ores e c entretanto 1:\ h a qn••m scgut·e os vuporcs para 
mnis vastos vchicnlo~ para trnnspo!·tnr ossos t~o perigosa nnveg-:H;iio. · 
productus. Si clla lastimnva o que suecerlcu Para o Amazonas é C]\lC niío havct•i::t quem 
nos :~n1tos de i Si ii e 187Li, deve e:> ta r mnitissimo seg-urasse? I:> to set:ia unu1 ~ingularülnde, que. 
remunornda, sntisfeitn pelo qtle tom succeJido nlio posso tonwt· ao scrio. 
nos tt·es nltimos :•unos. c sobretudo no actunl, Em prova do meu nsserto. Sr. presidente, peço 
o nugmento tem sido consiuer.tvel. E Deus per- permissão ao senado parn ler um pequeno ex
mittn rJnO contiutw. tnwto de uma vingem J'eita cm 171>\.1 por José 

Niio qniz<ml, St·. presidente, estar reprodtl· Gonçnlves da Fonsccn, explorni1o1· distincto, que 
zindo n nrgument:wiio ~obro as diJliculuades da escreveu um trabalho importantíssimo sobre os 
navegnçüo do An~:~zon:ts, pretexto para Jur;;as rios Am~zonas, Madeira e Guaportí pura moslror 
subvenções. O qno usscgut·o é que essas pro- o que sig-niticam essas fumosns tempestnlles, que 
tonditlas difficulcl:ules do novegnção llo Amn- Biurd püue nll"rontnr ou rcsistit• em uma iuarittf 
zonas pot· cansa <la <lcscilla !lo grandes arvoredos, nmazonica com nmn vorn <lo nnvog-nçiio Jluviol. 
que Jluctuam ou ficnm encostados em nlguma Diz o Sr. Fonsecu o seguinte (lê) : • Chegou a 
de suas margens, '' plwnorncno quo se observa hora de nnvcgar it vela muito uo madrugado, c 
cm todos os rios, maxim.J, caudalosos. ·foi a escol ta costenndo it esquerda á v o lu n bene-

0 Sn. DA!'ITAS (ministro rl~l j~tstir.·a): ficio do umn trovondn de vento sccco, que _du-
t\.poindo • , rou por ospn•:o do dtw~ ilorns com demas1nda 
• · , . fut·ia, d'ondo resultotl levantar o Amazonas en-

O Sn. 1\fr::li'DES OE ALMEIDA :-Nnsct em uma tumecidas oudus do rnnis formiduvcl condicão 
prov\ncin O';'!de lw gt·undo nnvegnção lluviol, quo as do oceano, JlOt'qno estns correm dircftas 
em ri'?S prolnndos o ex!cnsos. Ora, o phqno- com a primeira bonnscn, o uquollns cncapel
meno de que traiamos e r:unst_untc nas chcws: lum-se contra a correnteza causando entre si.. 
as nr\'o!·es se desprendem das mnrgens c vem um tal comlwtc, que é de futol consequcncia ás 
conduztqns pela corrente... can<ios quo descem, pot·úm its que sobom cos-

O Sn. VIscoNo~; oo R1o BnANCO:- Ningtlem l!:!-mn sor favoravel, si tem a proven<;ii? d~ des
disse que os sinistros fossem cspeciolidade do vwr-se da torra busc:mdo o largo, po1s Sal) or
Amnzonns. · di·nnriamcnte á pOpa scmelhuntes fut•ncües, o 

mui frequentes da pat·to do leste ; e n razão de 
fu~ir da ri bnnceirn é por livrat• a cnnua despe
diun de topar nos grundes e amontoados ma
deiros, que se acham encostados e detidos uns 
enseudns, nonde os repreza n correnteza que os 
traz dos rios ~ladeira o Ucnyale, do qunl desem
bocam mui a miLtdo cedros de incriVbl gran
deza. • 

O Sn. l\IENDE:S DE ALMEIDA : -E' no Ama
zon:~s, onde se lião menos tiinistroti ; ó este o meu 
proposito com os dados 'I ue estnbeleço. 

Querer elcvnr o Amazonas á altura do 1\Iissis
sipe, em maL!lria do sinistros, ó o que contesto; 
sobt·etuuo nn p,u-te que flcn entre a róz do Mis
souri e do Ohio, muximé, no ponto que chamam 
o Cemiterio (!n·avo ym·cl), em consoquencia· da 
enorme qunnlitlade do grandes arvores que alli 

Até aqui o Sr. Fonseca, que é viajante do se
cuJo passado, o po1· isso tnlvez não inspiro toda 
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a conllançn", pl'lo quo peço a mesma inllulgencin 
porn ler um pequeno trecho escripto por um pu· 
rncnsc mui .notnvcl, o deste seculo: rellro-mo 
ao Sr. Bnêno, nutor do Ensaio Cor{l,'Jraphico sobre 
o Pat·á, que, ít png. 4!l8 do seu livro, trutnnuo 
dessas tempestades diz o seguinte (lii): 

• As arvores que ns J:orren tes trnz<:>m, infundem 
gr:tndc cufdnrlo,porque o seu embote cnusn tacs 
movimentos :i cnnôa qne a faz afunuir. Nos púos 
occultos j nnto un mnr•gem tnrnbem se engas"a a 
ombarcaçi'io; e si algnrn está drJ pontn para °Clla 
fo.l .. a nnufrng·ar. 

"•. A freCJuimcia de tempestades acomp~nhndas 
de trovücs o ropellues de vento faria correr :ts 
cnnô11s summo trunco, c verem-se a pique do sé 
estroncnrern com os páos ou de se peru.,rem · 
quebrnntndJs nos Jwrxos c syrtcs si niio exis· 

- t1ssc .o uw.'JnO encadeamento do ii hns, as 11nacs 
convrd:tm os naveg:,ntcs nfinnçando marítimo 
regresso. » .. 

Por estas citnções vil-se, Sr. presidente, quo 
quanuo os barcos uo Am:tionns . s1io n tncudos 
p~lns tcmpest:tlles, os nnvegnntes S<J ncolhem n 
uma dessas illl~s do r1uc ost:.í o grande rio sc
mcndo ; c pn>sado CJUO seja o venunvnl, com 
l!·n~lfJUi_llidadc yro~oguem su~ vingcm. Onde 
esta pors o pengo dn nnvcguçno do -Amazonas 
superior ao uo Oceano 'l Nuo ha tal perigo : eis 
a vcrdodo. 

Senhorc,:, eu porin isto uo lado, porquanto 
para a quest1io da subvonl'ãO pouco importa 
si niio tivesse de !)rotestnt: de novo contra ~ 
nllegnçüo de CJUO grnndi~simo ú o peri<>o dessa 
navega(;iio, por· causa do rncin lluzia ue" peque
nos sinistros, sendo un componhin do Amnzonns 
apenas um : o !lo vnpor Amazonas, no Mu· 
deirn. -

O P1tr1ís roi n "pique, ú certo, não por na
vogar n'? l_ut·go, victrrna do tempestnues, nem 
na proxrmruat!e -das margens, vnrndo pelos ser· 
?·at101·es : foi um sinistro como acontece tnntus 
vezes no litor·nl o do que ninllo, ha pouco 
tivemos um triste exemplo. no litoral dest~ 
provinda : refit·o-mo ao abalroamento uo que 
foi victima o vapor Somb1·io. " 

O focto foi este: um vapor da grande com
panhia do Amazonas metteu no fundo outro 
chamado Punis, novamente chegado dn Europa 
propriedade de outra companhia, sua competi: 
dorn. , 

tem por ora 11ecessidade nlguma de snbvençiio
com este proposito : si tivesse com nuiito pt•nzer 
dnr-lhc·hin "meu voto. Fórn destas condições, 
niio; suhven<;iio nüo voto, não mo merece por 
isto um ren I. 

A companhia do Amazonas est:í em tiío elevada 
posiç1io, neha-so tiío prospern, segundo já mos
trei, que niio necessita ucsse •luxilio, mas 
Sr. pr·csiuente, sob outro ponto do vista, com 
reln~•ão nos íu teresses. nilo da corupnnhín, mas do 
governo do Brazil, que necessita te1: constante· 
mente os olhos nn"qucllas reg" iões e mesmo vet-as 
com outra ullew:üo, nenhnrnn duvida tenho. 

O fJt1e se dú, Sr~ pro>idenll>, com n nnveguçiío 
do Anwzonas niio se d11rin com n do outro qual· 
fJUer rio do interior do nosso tcr!'"itorio, que niío 
tenhn uependencius do estrangeiro, corno o S. 
Frnncisco, o Pnrnahybn, o Itapicun't, o Belmonte 
a antros. Consequentemente, sob o ponto ue
vista uos interesses nossosc1ue se envolvem com 
os dos ·nossos vizinhos no Amnzonns, o governe> 
deve estar armado e bom prepnrado para qual
quer cmergoncin; e niio estunuo, como acredito 
que ora n1io est:.í, entendo que n cornpanllia que 
pólio oceorrer u essa nceessidndt•, merece f]Lie se 
lhe remunero esse ser·viço, nunc:1 como auxilio 
a pretexto de commercio o navcgaoüo, como se 
pretendo. _ 

Colllo já obs~rvei, Sr. prc,;idcnte, interpellci 
o nobre ex-ministro lia a~Ti.,ulturn sobre o 
asqunptó, e s: Ex. me ns'segurou que o go· 
verno tinh(l necessiunue dos serviços de~sa com
pnnhin, para attender a altos interesses allmi
ni,;trativos, que , deviam ser tratnuos com dis· 
criçfio c providencia muito maior do que em 
outt·os cn~os seria mister; porquanto ni'io Ita 
entro n6s non !mmn navegaçiio de Fio nas con
di~ões da do Amazonas. 

Ji:m respo>tn ao ministro, o senado sobe. eu 
disse qne para tal llm nt:lnhuma duvidu tinha. 
em votnr a quantia" uemandnda, e ai nua mnior. 

Foi neste ~entido, Sr. presidente, qnc !lei no 
contruto que passou na camnrn dos deputados 
minlw udhcsão. A qucst1io estnV":I sob .este ponte> 
de vista, quando desceu do poder :: ultimo mi· 
nisterio. ' -

Este facto poder:\ considerar-se sinistro do 
Amazonas'! Da:se em qualquer parte do mundo 
Uf11 .acontecimento d_cst:• _ordem, o não S!J póde 
d :thl"estnbelecer o prmcrpro que a navegn~ilo do 
grande rio offcreco grandes c serios perinoos 
porque se deu um tal sinistro! " ' 

Subiu em 28 de l\[nrco outra administra· 
ciío. o novo minislerio, trntanJo-se do pre· 
sente nssumptD, c:tcga ao sonndo e diz: • penso 
ditrerentemente das administrações passadas; 

, entendo qné a companhia do Am~zonns, a 
llar-se-lhe que fazer, deve percrobet·" algum 
auxilio, mas este niio deve ser tiio elevado como 
está no contrato. 

O nobr~ senndor pelo Amazonas, Sr. presi· 
dente, nno me CJUIZ comprehender quando ox· 
pliquei a ruziio do meu voto de ucompanhor o 
governo nestes casos, tratando-se como se tra· 
tuva ue ma teria puramente administra ti v a e 
niio politica. Assiin sempre farei sendo a medida 
justa, e jusLificnnllo-o bem o governo. 

A este respeito. Sr. presidente, procurei s'er 
mui claro, c me llz sempre entender desde l(tte 
este debato começou no senado, nu ultimu sessüo: 
sempre neguei meu voto, Sr. presidente, a sub· 

" ven~lles como meio ue auxiliar o commercio e 
n navegaçiio do Amnzonus. A companhia nüo 

• Tambem entendo que o prazo do contt•ato 
llevo ser diminuído, reduzinuo-so ue iO n cinco 
annos, assim como ha nece~sidade ue se nncio· 
nulisar a companhia, como existin antes. • 

Estas idéas parecer~m-mo muito "bo~s no 
gcrnl, e uttrahirnm minhas sympnthios; 

Só mente, S1·. presidente, eu niio quizern que 
o governo se houvesse como se houve, uepois 
do seu enunciauo, aliás mui positivo e claro. 
O nobre presidente do conselho julgou que me 
havia irrrtndo pelu censura que J1z muito n meu 
pezar, t:t~o; .na di~ct~:ssiio posso animar-me um 
pouco, Jamais me 1rr1 to. 

Senti que o governo niio uósse :.í questiio a 
considernçuo que ol!a parece-me merecer, e cn· 
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tão não lhe podia dar o mesmo voto r1ua dnva ao 
minísteriu pns~ado. 

I~oi pot· issn (jtw .dotJ!arci IJUO votnvn politicn
mento na qucstflo contrn o ministcrio, por·quo 
niío comtJro.Jhendo quo" go,·crno, vindo annnn
ci:u· no scnndo snn opiuiilo, deixasse do des· 
envolvcl-n o so referi~sc tüo scímente no parecer 
da commiss:io de 1877 c ao CflH~ o .noiJro prcsi
dontl) do con~clho tinha c.Jito nesta ca~a como 
simples ;cnnc.Jor. · 

Or<1, Sr. presidente, clopois da cnmnrn dos de· 
putndos o o serwc.Jo di<l'utircm e.<ta que~tilo sob 
o domínio tlt! outt·as idóas, vir· dizer ingonuo
mento ao scnac.Jo-cst:• cí " rninh:~ opiniilo, o so
n:~tlo \'uto como cntonullr, cu aqni n:co l'tu;o mais 
do que cumprir simplcsrucnto meu dever-é o 
quo não posso comproh,nc.Jcr, uwxime cm os· 
sumpto udministr:cth·o. 

Eis n t'11zi.io pt.r que clisse, e nitHl::t sust.Jilto, qnc 
o governo uiio o<Jll~tdu:·on !Jcm a CJUestão, col· 
lacou .. u m:d ; ouLr:~, tnc pnrcco, ~eria n sua 
posit':io. Eis o que nüo tmdo npprovm·, c franca
mente cen~uro. 

Foi nusto s,!ntitlo, Sr. pt·csidcntc, que me 
pronuni!iei, c tudo com clarezu. 

Xüo disse CJUC :;. Ex:. clO\'t!~sn amcaom· o se
nado deel.1r:~udo: • \'OtC', seniio !'arei, uconte
ccrci. . • N5o, npcnn:-1 fiz cstn nrgntnctltação: • ou 
nf1o Uá o g"l)\·eruo todi) o nJn~e~.·o, Ludo o Jncr1!Ci· 
montou esta questão, ou enl1io rllcciou . tonwr 
a diuntcira ncllc, ccHn temor de niío serem nt
LcndiU.o~ :-:cns reclnnaos .• 

Ora. Sr. pt•nsidcntc, eu c~pcrava quo o nolJI·~ 
presidente do consellin, desdo CJ uc so eom]li'llC· 
Lrou ela nl!ccssid:u!o dtl :-;,) rcfunn::r o conLrzJtO 
em q ucstão, trouX\!,,>iC ao soaudo o:< ~·~cursos C I LIO 
S. Ex. nfiu poflia tcr IJU:mtlo simples senador, o 
nos detnonstrw.;so a incon\rcuienciu de se J'nzcr 
tamnn!10 di~pendio com cs!n prn:<poJ·a companhia, 
c afinal 1nostr:cmlo 11 fazc•ndo bem f!OI1lprchcndcr 
n ncces.;;itlnde tlc uuw nltet•nt~úo nos tcn110s deste 
t!OIIL!'aLO. •, 

1\lu~, !31'. [ll't.:Sidt~lltL~, lilllitnr-go :\ lliZCi' sirn· 
plcsnwnto: " é n ,Jpini5o Uo p:O\tcruo, o senado 
-façn o qne .entonúcr, c a cnlp:. scní sun si o dis
JlCntlio t'ut• nl:tior tlc:. •Jtw uo\•e ser; o thcsont·o 
sení. 110 fin••l de contas o rencitlo, c o p:oven:o poJ• 
iSto lavn :·~s rnhos, :;:l!v·n sun ro::;ponsnbiJidnU.o c 
tleixn tod.n n 1'nlpn nu corpo legislativo •,ó o r1u•!, 
repito, n~o nd!ei c nem acho razonvel. 

Nn VCI~dudo. Sr. p!~e~idente, on1 taes er~~os o 
tho~ouro no rcsult3tlo final ó S<'mprc o vencido, 
mns, qu:.n!lo o goyemo CJUCt' sc•r rcnlmcnto LJeo
nomieo c o corl'o log·i8l::tivo quer dat· mais do 
(jUO O g'OVCI'llO di.G (jUO se OXi;..:O, niio doiX:t ú 
g'O\'el'Jlll tlllllllCIII ele SCI' \'Cncii!O C do I!Oillpnr· 
tilht:t• l!SS:I J'CS]lOilSIIIJoli!ladc, p ortjlUIUtO dCVÍ/1 
sl'r ndvog:Hlt) do thcsutu·o pnblko .. c mlvoga~o 
pcr·tin:•z, csfot•çnnllu-sc n:• sua :lJ'gumcnt:oçuo 
por con,·encor" nwiot·in c.Jo 5Cnado du convo
nicncin d:J S<'gtur u opiniiio do go\'CI'IlO. 

O Sn •. TUNQUJWtA:-Dcvin quebrar u ulti
ma Jnn~~a. 

O Stt. ~[F.:omr.s DE Ar.~miDA:- Certamente; c 
neste cnsn, 11ào pcHl••11do etr continuar :t rlnr nesto 
I'JU"s~ioo um voto :tllntinistt·ativo, como des .. jovn, 
uarut contt'll o f.{il\'Crno, eu mou puzur, um voto 
politico, como c.letnonstrn~ão de meu desugrado, 

-
Nãotr.nho duvidn em declarnr, Sr·. presidente, 

Cftle si o governo tomas~c esta cr:estiio na lturn 
cm rJUO o !ln mer·cco e, t:tr cnllocniln, o ~lln:cdo 
niio lhe pollorin regatellt' seu voto. Sr. lli'CSi· 
l!Pntc, ue<tlc q.Ut) o ;.;ovcrno se limitn :c lavar as 
mão~. a dizer fJUe o scnndo pódo votnr• como 
etHentlor·, • vote cada urn C•.•mo quizer, cu fico 
t.rnrHJuillamonte no meu lo.trnr • mo pnrecc que 
ni:io rptiz set· o pt•imeiro aolvog-ndo do Lhesonr•o. 

Lnnçnudo rufio do Lodos os ATllndt-!S recursos 
que tinha :i sua di:<posiç:io, o gowcrno, cumpre 
repctil-o, podia fnzer 'prevalecer su:1 opinifio 
nesLn c:osn. r~ cu, !:ir. presidt•nte, niio compre
lllllldo que nüo a llzcssc, cxpo11clu por melhor e 
n·.~aig pcr:-;un~ivn fórma snn npini:'ío, IJUt! niio 
é sotnetl!O n do nol.lro pt·csidoJule elo conselho, 
mas •• de todo o mini~ ter· i o. 

S. Ex. disse IJllO c:on~ull:ira seus Nollogns, e 
em conselho t•esolveu-se :cdc.ptar :l(IUelle :llvitril 
tiio sitnple;:ttcntc enunciado. 

E', ]lot·tunto, St·. prc~idenic~ opin:ão de toclo o 
governo, o cons(HJnenttJmeuto do~ actunl núbre 
minbtro dn agricnltnrn o cornpettJnle, em ra-.ão 
t1:1 [JeCILiinridao!e da matct•in, (lat•n vir· diseutil-a 
ncsw cn:-;n, VISto :1 divcPg·cudn ou1 que ~o nchu 
com :c preccc.Jente administrac;Jo, ali:'ts tntubem 
da politica li!;eritl. 

urn, St·. pr·csidontc, si o governo as:<im se 
mostt'::t lâoJ fm.~il, tão frnco, pois não sinto no 
nolore p,-esideutc tlo conselllo o pttlso de um 
J:aeJ;:sou; mas súmcntc cmpcnil:cdn cm tit•mar 
snn colt<!l'elldn com o que cxnrou no (lll't•cer de 
:1877, cum:1 ncomp:mlwl·o cm su:1s c.J,clnmo:õcs?. 

o nobre r····sidonte dtl r:onwlho ptidenii:• lignr 
imprwtancin a c•s.;n pogiçiío e cli7.•·•·:- • O IJUC 
IH!nsei no nnno dn gTaçn dtl 1877, ainda hoje 
l,Cn~o, '.! c :-;on:alo fntm o 11U1! ontt.Hltler• -mns, 
por ct•rL'), u;io ü o~tn n .Posi~~rro do nut g-overno. 

Niío é as::im, :)r·. Jll'esiclente, qu~ eu cornprctwn· 
det·iu a pnsit'ão do g·over·uo, tle um go'"t'rno que 
todos us dias no~ vem dizer nctui cot11 tnJJta con
vicção·: « ·~vi temos ns dc$pe?.us sup,~l·flua~, o pniz 
teml't·ncos rccnt·:<os, nindn" r'cceiLa não e't:í L'IJUÍ· 
lt!J!'Udit l'Olll :l dCSJICZil, •. • e OIIL!'•·t1111t0 f; a(jtiCÍa, 
em um caso destes, e :os>CJ.ntr:c qno, si t:ol tlis· 
pt!ncliu :'O· Jlzer, o cot·po leg-isfativu é o culp .do I 

:\a I'Mdadc, ilr. pro.,idente. que culpa tem, 
pot• exemplu,.:o C:llllllt'a dos dcput .. dos que votou 
cum u politien do nohr·c !llilli:<t•·o dn fuzenda c 
prcsicl.,.ttto Jo C<lnsulho u anuo l"""sndo, pela 
npprovnc;ã,1 tint!a n c,.;te c•on t.1:ato ccle!Jr•adtJ por 
,.;ou uuteccssot·, que declarou rJtle cm conve
nitmle osso auxilio? E o Hon:odo quH e~tti, pôde-se 
tlizct·, dciJnixo dcstn impl'es~iio? Um miuisterio 
dn côt· JJOiiticu dn c.Jo nobre presiúcmlc uo con-
5Ciho usseguru nqui IJUCl é m·ce~snrio o auxilio, 
porquo n c:ontpunhia c.Jellc prc!cisn uor mtiitns 
rttzücs, c p~1r:1 rcnovat~ o seu tun teriuJ, pois nüo 
póue su1u c! lo tuauunr. \'it• vapores pnr·u conti· 
n uar u sct·,· iço dn n:1vegaçüo; t&~·o1·a ve1n o novo 
miui~tro, toudo á miio os mesmos ou mniores 
asclut·~cittiCUll•S, dizot· o contrar·io, mas sem 
tr·llzot· novns razões; quem pódc nesto ca~o sot• 
o cu I pado "! , 

Porque. J'nllomos clnro, Sr. prn~idcnte, o pa
rcL·t•r· do !8;7 ti pnrn u IJtwstün prehistarico. A 
quc:•stiin mLHlou de physionomin inteiJ·mnente, 
uté porqtw u compunhia contentou-se com a sub· 
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vcnçiio de 1180:001,S, c niio. fez m·,is qu1•stiio tlos 
720:000,S do projecto do :1.877. Aind~ mais fiquei 
crente nestn idén, nos! e .juizo que fnr;ç> do pro
cedei" do go'l'r.rno. nctu~l, quando VI o nobre 
senado1· por Mnto Grosso lembrnr o :Hlinment .. 
de~ ta mnteria, nfim de que o hon1·ndo ministi'O. 
pudesse cstudnr, corn mais larguez:t a questfio 
e fazer justir;n :i cornpnnhia, si a tivesse. 
_ Estava; pois, o illustro Sr. presidente do con
selho lwbilitrulo pnra mais dctidamentfl examinar 
a questão, c até digo m:lis, propor cm beneficio 
destn companhin maio1· nuxilio si conviesse. E, 
si S. Ex. viesse dizer-nos aqui que a compnnhin 
renl meu te ni1o cst:i nas condit·ões de prosperi
dade q11e nós .suppomos, deélaro por minhn 
pm·te, e j:i o tenho d1to, que lhe dnri~ o meu 
voto de todo o cornçüo," porquanto, niio sou ad
VOI:snrio da companhia, sou :mtes amigo· deli a, 
é uma exccllcnte empreza que tem realmente 
prestado bOU$ e grnndcs sorviMs :to paiz. 

Mas, Sr. presidente, contra n1inlw e:tpectativn, 
S. Ex. ncssn oc.,nsi:io declarou que a sua opi· 
nião crn a que já hnvia externado-n do p:,rccer 
de :1.877, e quo o S1•natlo podia votar o que pro
punha o nobre senailor por 1\tn to Grosso, si o 
quizesse; mns declarava desde logo que o que 
acabuva de dizer era o que repetirin depois. Por
tanto, o hom·ar]o ministro desarmou COinpletn
mPn te o nobt•o. senador por 1\lato Grosso, por
rJuanlo, para' quo propu1· em taes casos um 
adiamento, por rn:.lis juslo que fosse, si o proprio 
ministro nos declnrnva que nfio fa1·in outra cousa 
sen1io aquillo que já hadn dito? 

Por conseguinte, S. Ex. n1io quiz estud:.Jr de 
novo e convenientemente, a quest:'io; não quiz 
apre~iar as nO\'ns ruzões quo npparccernm na ilis
·cu~s:lo dfl nnno. pu~sndo, e com docmll!Antos que 
S!'m du-:1da tera na sua, ou na r~spectlva repa~
tu;mo, VISto que o actual Sr. mmistro da agi" l
cultura conc"Ol"dn com o pnrecer de S. Ex., pois, 
que, em vista da maneira por que S. Ex. se ex
pressou, sua declara,ão era o nccõrclo unanime 
do ministerio. • 

Accresce a tudo quanto tendlo ilito, e bem me 
pesa, que o honrudo ministro, para evitar o tratar 
este negocio como g-OI'erno, deixa que no ponto 
om_que está a questão um nobre seundor de sua 
poht1co se encarregne do apresentar emendas no 
projecto em discussão, do harmonia com as de
clarações feitas por S. Ex. 

Isto não é negocio de que um outro senadot· 
se. encarregue do fnzor: é o proprio governo 
que, em meu parecer, dovêrn fazei-o, purqu:wto 
tem dous !ll,erubros nesta cnsn, e po1· si e com sua 
responsabilidade pódo npresentur as etntJnd~s 
que entendesse convenientes no projecto, o em
penhar-se por ellns. Desde fJUe nfio o fez, deix:n 
o. governo correr o negocio :i revelia, e hnbi
lita-mu a ilnr·llle um voto politico hoslil. . 

~Sr. Sarn~va. (presidente elo consrl11o) 
ped1u n pnlnvrn Simplesmente pnrn pi·otcstar 
contrn a maueirn porque o nC>bre senador repro
duz I~>'• suns opiniões. Ondi~Viu o nobro senador 
a declai·aciiu do Ol':,iJor d~ <JUe hnvin de fazer 
com11 lui'nisti:o, si lhe fosse dada a nutoriznciio, 
sónll•nte nquiiio quo estn1•n nn emendo do Sr. 
senador Nunes Gonçalves? 

O talento do nobre senador é grande, c dís
pen~ava o uso de argumentos destn nntureza. 

Disso o nobre senndor : porque n:io . vos 
~rwusenlais nn t1"ilmnn phrn ~rgumentnr? O. 
orndor niio o faz porque tem consciencin de que 
é desnecessaria a continua~ão do debate. Hn 
uma por,iio de senadores que foram mini~tros 
e fizernm o contrnto; outros 11ue ll7.eram passnr 
a delibcrnçfio nas cnmaras: ha muitos que tôm 
SidO membros da commissiio; o que se poderia, 
pois, conhecer aqui, já está discutido, examinado, 
e os documentos que podiam ter vindo, j:i 
vieram. O que lucravn eu portanto ern discutir 
n matllria? Compl"Chenilo qne o nobre sen::dor 
go,te c tenha praze1• em collocar o minbtro da 
fazenda dinntu dn mnio1·in do senado e·m uma lu
ta improficn:1, mns c..stó por sun parte não aceita 
senão a posição que entende lhe convem como 
mini"tro (apoiados), ni10 entrundo cm· discussões 
superfinas. Dc·sde, pois, que su convencei' que a 
qucstüo está discutida, e que o governo nada 
mais tem a dizer, o or:1dor nn,fn muis dirá, 
como agora faz. (Apoiados, muito bem.) 

O Sr . .Íosé Bonii"acio niío quer 
prolongar demasiadamente n discussão; quer 
apenas dizer duas palavrns para-rundnrnentnr 
um requerimento que vai offet·ccer, c foi pro-

. vocado pt'ln discussão de hoje. 
Quando viu romper a discussão o nobre se

nador pelo Amazonas, julgou que S. Ex. iria 
responder, uma por uma, ás pe1·guntns do seu 
questianario; o honrado senador porém limi
tou-se a declnrar no senndo que tudo estavn 
perfeitamente esclnrecido, c occupando-se por 
isso apenas de alguns pontos. 

l'1·atou àas informacõcs pedidns, e as que leu 
conllrmnm o que tinha sustentado o orador. 
Trutou tnmbem dns diffieuldad,•s dn naven-ar;iio 

. do Amnzon:'s e da impossibilidade dn comp~nbia 
viver. Mns onde está a provn dcssn impossibi
lidnrle? Pois umn companhia que converte em 
capital e sou fundo de reservo, cujo destino 
legal é conhecitlo, póile dizot' quenfio tem meios 
parn renovar o seu mnteriul e melltnrnr os seus 
navios? E quem n mnndou dispór dos fundos 
que deviam ser npplicados :.iqnolles llns? Estnvn 
ncaso revogado pat·a a componhia n lei de :1860? 
Como vem e!Jn pois ( i7.er hoje que nilo tem 
copitnes, e no ml"smo tempo declnrn que con
verteu em cn)litnl o seu fundo de reserva? E' 
isto rnziio que se nllegue '! 

O oi·ador não se· oppõe :í subven(!iio, o que 
continúa a pedir no senado é que elle se e<Cill.· 
rer;a e o pniz, parn que se niio no~sn depois dizer 
com rnziio que o thesouro fui d·eri·otnoJo. Usa do 
seu drreito, emborn ;;ejn nccusndo de protelador· 
ho de exercei-o constantemente, reclamando por 
todos os meios legaes e :1ceitaveis. . 

Que ~_!fio hu esclarecimentos suficientes sobre· 
n questao, pt·ovn-p o debute. O nobre senmlor 
pelo Amozonus nuo apresentou esclareci moo to 
ulgum. 

Fornm reproduzidas·cmcudas, contrn as qunes 
o senado votott em 2.• discussiio olferecendo Ô 
S?U fiUtOr rnzões que merecem ser estudn<.lns. 
1nmhem o nobre s~nudor pelo .1\lnr:mhi.io, o 
s.r. Mendes. de Alme1dn, apresentou novos mo
tiYOS, c pedtu que o esclarecessem. Uma com· 
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misslio da cnsa disso lla annos que bnstnvnm 
3G0:0001?, e a com missão de hoje diz que o con
trnto so npprove com ~80:0001$000. 

E' finalmente depois deste parecer da com
misslio que se nprosontam novos documentos. 
Ora, no meio deste encontro de opiniões quanto 
no preço da subvcnçiio, o qunnto á deficiencia 
de informn~ões, não é flCio menos justo fJUO a 

-comm issiio, r1uo tem n confiançn do senado, es-
tude de novo n questão, tendo cm vistn os novos 
papeis CJUO não lho fornm apresentados, como 
s_ão os r1ocumentos fJne nindn hoje leu o riobre 
sonndor pelo Amazonas? 

Nestns · cir·cumst"ncins o orador vai requerer 
que os papeis voltem:"! com missão, para.cstn dar 
novo parecer sobre a mnterin. 

Foi lido, npoiado ·c posto cm discussüo o se
guinte 

Requerluumto 

• Requeiro que volte o ]Jroje!'to á como1issão 
para dar seu parecer, tendo cm vista M do<.m
mcntos novnmente apresentados. Em 14 ue 1\Inio 
de 1880.-Josd Boni[acio. • 

Nuo havendo quem pedisse n palnvra, nem 
numero 11arn votar-se, 11cou encerrada a dis-
cussr.o. · 

O Sn. r>nESJDE:>TE pedil1 aos membros das com
missões hajam de dm· seus pareceres sobre as 
proposirões que se nchnm sujeilns n seu exame, 
JemJJJ•nndo ít commiss~o de Jeg-isla~~o n propo
siçiio rei<lliva üs sociedades anonyma!'. 

Em seguida deu ·para ordrJm do di :r W: 
Discussão dos segnintes requerimentos : 

i . 0 Do Sr. senndor Correia acêrcn do estado "em 
que se nchnm Os")lroccssos instaurados cm S. 
llaymundo Nona to, no Piauhy, sobre n falsifica
ção <.las netas dn eleição secundaria a que se 
procedeu cm :187ü. 

2.• Do mesmo Sr. senador, sobre os mo
tivos pelos quaes não funccionou o jurv do 
termo de S. Fi delis, no Rio de ltmeiro, nas dnas 
ultimas ronn iões. · 

.3.Ó Do mesmo S1·. senador, sobre as nomea
-.;:ues·dos olllciaes para a gnarda nncionnl úo Rio 
Grande do Sul, foiLns no conente anuo. 

~.o Do mesmo Sr. senador, sobro o estado cm 
que s1.1 achn o processo de responsabilidade por 
queixa do negociante 1\lanoel Gonçalves da Costa, 
contra o desembargador José Antonio dn Rocha 
Vjanna, por abnso de poder como chefe de po
licia da Bn hin. 

E, si honvor tempo, as outras mnterias já de
signadas, comecnnuo peln votnç5o do requeri-
mento, cuja discussão Jlcou encerrada. · 

Levantou-se a sessão ás 2 :1/q. horas da 
.tarde. 

ACTA 

En>. :a.::;: ao =-xn.to ao :a.sso 

I>nli:SIDENCIA DO sn. llAIIÃO DE: COTEG!l'_E, VICE
I>llE:SIDEl\õTE . 

A's H l10ras da manl1ã fez-se a chamada·e 
achnrnm-sc presentes 2~ Srs. senadores, n saber: 
Bnriio de Coteglpe, CJ•uzl\Iachado, Bnriio de 1\[a
mangunpc, .Josú Bonifacio, Jung__ueira, Parana
g-uá, Lei•o Vclloso, Diniz, Luiz Cal'los, Correi:~, 
.Barros Barreto, Visconde de Muriliba, llibeiro· 
da :tuz, Jng-unribc. Cunha c Figucit•edo, 1\Icn
des dA Almeida, Visconde de Abneté, Leitão da 
Cunha, Bnriio da Ln:.runn, Alfonso Celso, Sil
veira da 1\Iotta, Visconde de 13om Hetiro, Lafayette 
e Barão de Pirapama. 

Deixaram de comparecer, com cnusa p:n:tici
pada, os Srs. Dantns, Fausto do Ag-uiar, Silveira 
Lobo, Ottoni, Nunes Gonr;alves, Visconde do Rio 
Branco, Visconde de .Tn:.ruary, Sinimbú, João 
Alfredo, Uchüa Cavnlcnnti, Chicharro, Bariío de 
1\laroirn, Conde d~ Bnependy, Diog-o Velho, Octa
viano, 'l'eixcira.Tunior, Antão, Godoy, Fernandes 
da <:unha, Sarail•n, Dins de Carvalho, Víeirn da 
Silva o Visconde de Niclheroy. . . 

Deixaram de comparecer, sem causa pal•licr
Jladn. os Srs. Barão do Souza Queiroz e Pacs de 
Mendonça. 

O Sn. 2. 0 SECUETAlliO, servindo de 1.0
, deu 

conta do seguiare 
EXPEDIENTE 

Officios: 
Do ministcrio de estrangeiros, do 14 do cor

rente mez remcttcndo um exemplar do relato
rio da réparti~,;üo a seu cargo, :JP.!:úscntndo ao 
corpo legislativo na presento sessao.-Ao ar-
chivo. -

Do Sr. nariio Homem ele 1\lello, de 14 do cor
reme mcz communicando que. por dllcreto da 
mesma data hoave•por bem S. 1\f. o Imperador 
designai-o pnra scrvir;no impcdin~c?to. do Sr. 
Visconde de Pelotas, o cnrg9 de mmtstlo o se-. 
cretario de estado dos BegocJos da guerra,-In-
teirndo. , · 1 t· d Do L• secretario dn nssemlJlen Ieg-Js !ltva a 
província do Ccar:í, de 30 do mez prox1mo 11~-
do, rcmettondo dous oxemplaros do f!OVO regi
mento dnquelln assomuléa .-Ao arcluvo. 

Das mesas pnrocbiaes do Barreiros e Taqunra
tin~ra, da província dci>ornnmbuco, ~eruettendq: 

Cópias authcnticns das actas da ehlJ•;ao do elei-
tores o:;peciaes ; . 

Cúpin da actn da clqicii~ de ele\tores ~spec1nes 
a que se procedeu na Jgrejn matr1z de .No~sn Se~ 
nhora do Livramento, dn mesma llrovmcJn.-A 
commissão de constituição, 

As H i/" horas dn mnnl!Ü o Sr. Presidente 
declarou qÜe não podia bnvcr sessão, por falta 
de numero de Srs. senadores. 

Em seguidn deu para ordem do dia i7 : 
Votnçiio do requorimonto, cujo díscuss~o ficou 

encerrada , si n~o for approvnqa }I conttnuação 
dn discussão ad1ndu da propos1çuo da cnmnra 
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· dos deputados n .. :1.86, de :1.879, approvando o 
contrato celebrado pelo governo para a navega· 
cão a vapor do rio Amazonas e outros. 

2.• discu~siio dus prot.osi~õcs da mesma ca· 
mara, de :1.8i9 : 

N. 276, ~utorizando o governo a. mandar pro
ceder desde já aos estudos technicos para. de· 
terminar-se a linha divigoria entre as provin· 
-cias de Snnk1 Catlwrina e do Paraná ; 

N. 51,2, dispondo que as terrns dos encapei. 
lados de Santa Anna de Olhos d'Agua c Snntu 
Barbara, na 11roviucia da Ballill, formem Pllrte 
do patrimonio da cnmarll municipnl da villa da 
Feira de Santa Anna, na mesma provincill; 

N. 226, elevando n dez n~nos o prazo concedi· 
do a João José Fagundes de Rczende e Silva para 
encetar os trabalhos de lavra na área com· 
prehendidn pelos rios Cnynpó e 1\Iarnnhão. 

.Accrescendo: 
2.• discuss5o do projecto do senado,letrn-B-, 

de i879,.dcclarando quncs as comarcns de 2.• c 
L" entrancias c dispondo sobre n remoçüo dos 
juizes de direito que não tiverem o quntrierinio; 

2.• dita da proposic:io n. 27~, de :1.879, decla· 
rondo que fica pertencendo á província do Cear:'t 
a. comarca do Príncipe Imperinl e Indepen
dencia, extremando com a provincin. do Piauhy 
por uma linha que, partindo da cumiada dn 
Serra Grande, nlcnnce o boqueirüo do Puty. 

O Sr. Presidente convidou os Srs. senadores 
presente~ para se occupnrcm com trabalhos das 
<:ommissõcs. 

9." SESSÃO 
Em. 17 do Mnl.o do 1SSO 

PI\ESIDENCIA DO sn. DAUÃO DE COTEGII'E, \"ICE· 
PUESII>ENTE 

:SUMl\IARIO.- Exre:nm~'l'e.-Documontos a.prcscmtados pelo 
Sr. Diogo Valho, sobro n. oloiçlio da Parahyba.-OnnE:~r 
DO DIA:- Navogu.çito do rio Amazonas. Approvapão du. 
propos~çlto du cnmura do:i Sri. Uoputac.loa o rojoiçl\o do 
requorunonto e cmonc.ln.- Limites entro as proyincias do 
Paraná o Santa Catharinn.. Dlscursd do Sr. Corroia Dia .. 
~urso o rog:uorírnonto do ~r.Dtt:rlio dn. Laguna.. ApprÕvaçlto 
do roquer•mont.o. - Patrunonto da. eamara municipa.l da. 
-villa. da Foiru do Snnt"Annu. Approvaçl!o on1 2.u. clis
cusslio.-Exnloraçlio dod rios Caya.pó o Mnranlaao.Rojoiçlio 
du. proposJção da eamara dos Srs. doputados.--:Classificn.
çn:o ilo comarcnli. Di1curso o rcquorJmonto do Sr. Leito 
VoJloso. Discura~oa dos Srs. Cruz linchado. Visconde do 
~o Drn.nco o minhttro t.ln. justiça. Obsorva.pn'os do Sr. pro
aldonto. Approvnp1to do. t.a parto do roquortmonto .. Dlvulto 
do comarcu.s. Dbcurtio o roquor.imonto do Sr. Ja.guaribo. 
Dlacut"Sos dos Srs. Paru.nnguà, l\londos do AlmoiUa. o Ja
gua.ribo. Encorrnmonto dn. dbcuaslto. . 

A's iL horas da manhã fez-se a chamada e 
ncharam-se presentes 30 Srs. s~nadores, a saher: 
Bariío de Cotegipe, Cruz Machado, Barão de Ma
manguape, Jos6 Bonifacio, Visconde de Abaeté, 
Junqueira, Barros· Barreto, Uchôa Cavalcanti 
Barão da Laguna, Jaguaribe, Visconde de Ni: 
ctheroy, Visconde de Bom Retiro, Luiz Carlos, 
Visconde do Mnritibn, Ribeiro da Luz, Leilão da 
Cunha, Leão Velloso, Vieira da Silva, Dinir:, 
Bariio de Muroim, Diogo Velho, Visconde do Rio 
Branco, Paranllguú, Lafuyette, Dantas, Correia, 

v. r. 

Condo,.de Baependy; Barão rlc Pírnpnma, :1\lendes 
de Almeida e Alfonso Celso. 

Compareceram depois os Srs.: 
Sinimbú, Saraiva, Nunes Gono;alves, Fausto 

de Aguiar, Cunha e Figueiredo, Christinno Otto• 
ni, Fernandes da Cunha, João Alfredo. c Silveira 
da Motta. .· · • • 

Deixaram de comparecer, com causa pnrtici· 
pnda,. os. Srs. Chicharro, Octaviano, Silveira 
Lobo, Teixeira JuniQr, Antão, Godoy, Dias de 
Carvalho e Visconde de Jnguary. . 

Deixnram de -·comparecer sem causa pnrtici- · 
poda os Srs. Burüo de Souza Queiroz o Paes de 
1\Iendonçn. 

0 Sn. PRESIDENTE abriu a sessão .. 
Leram-se :1s nelas. do :111 e :l.ri do corrente mez, 

e nüo havendo quem. fizesse observa<;ões, foram 
dadas por approvarlns . 

O Sn. 2.• sECRETARIO, servindo de L•, deu conta 
do segttinte . 

EXPEDIENTE 

Oillcios : 
Do ministcrio do Imperio, de W do corrente 

mez, declarando que nessa mesma data expediu 
aviso aos presidentes das província,; ilo Espi· 
rito Santo e Minas Gernes, afim de serem fiel· 
mente cumpridas as decisões do senudo sobre 
as eleições :tlli feitas para o preenchimento das 
vagas dos fallectdos senadores José Martins da 
Cruz Jobim e· Firmino Rodrigues Silva.-In· 
teirado. . 

Do mióisterio da guerra, rlc H do mesmo mez, 
remettendo um exemplar do relatorio apresen· 
ta doá camara dos Srs. deputados.-Ao archivo. · 

O mesmo Sr. Secretario participou que o Sr. 
i.• Secretario communicara que nüo tem po
dido comparecer por achar-se incommodndo. 
-Int.eirado; 

O Sn. PRESIDENTE convidou no Sr. Leitüo da 
Cunha para tomar assento na mesa como se
cretario. 

A ELEIÇÃO DA. PA.RAHYI!Â 

~sr. Diogo V~llao:-Levanto':.:me,·sf::· · 
prestdente, para envwr á mesa :tfim- de-que 
tenham o conveniente destino, oito documeiuos 
comprobatorios dos vícios c nullidades ··'que 
se deram na chnmada eleição a que se procedeu;· 
na província da Parahybn do Norte, para preen· · 
cbimento da vaga de um senador, q:ue infeliz-, •. ··~ 
mente houve. E V. Ex:. permittmi que~.eu.
chame espceialmcnte a !lttenção da lionróda
commissão para um desses documentos··:. é a . 
eertidiio passada pela secretaria. ·do .,.~over· 
no da J?rovincia, da qual consta que extstinm 
31 colonms, com. a população de i2.000 retirantes, 
nellns estabelectdos, o que receberam constante· 
mente soccorros pelos cofres publicas antes, 
darante e dopois do processo eleitoral. 

O Sn. r>REBIDENTE:..:....os papeis vão ser remetti- · 
dos li commissão de Iegislnçiío. 

13 
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OHDE:\1 DO DIA 

NAVEGAÇÃO DO niO A~IAZONAS 

Votou-se c ni!o foi approvado o requerimento 
do Sr . .Tosé Bonif11cio ~obre n propusir:ão da cn
mnra dos Srs. dcputndos n. :1.~6 de i8iü, appro
vando o conr.rnto cclcbr~do pelo governo p:11·n n 
navcgn<;iio n vnpor do rio Am11zonas o outros. 

Prosegue a :3.• discn~s:io dn proposi{'iío. 
Fo lida, npoiarln e posta em discnssão con

junctamonte n segninte 

Emenda substitutiva 

• Si não passar· a emenda do Sr. senador Nunes 
Gonçnlves,proponho que o projecto cm discussão 
scjn ;ubstiLuido pelo seguinte : 

• Art. :1. ,nO governo li r·:~ ·a utorizndo n celebl':tr 
novo contrato com n compnnhin d • nnvc;.:nç5o 
doAmazoJH>S, .:orno cntcndcJ' convenien tc,den u·o 
dos seg-uintes linrites : Ln nncionalisa~iio dn 
companhin ; 2 .• prazo maximo de 10 nnnôs para 
a dur:rção do contrnto; 3. • subvenr•i'io que niio 
cxcedn d·e ~t!O:OOO,}OOO annu:•lmenté. 

• Art: 2. • Ficam revogadas as disposições em 
contrnrJO. 

• Em :lG de 1\Iaio de 1880.-Jost Boni(acio. • 
Não lwvendo quem pedisse a pnla\Tn. vntou-sc 

e foi rejeitnr:n n emenda do Sr . .Tnsé Bonifar·io. 
Posta n votos por pnrtes a do Sr. Nunes 

Gom.mlvcs, foi igualmente rejcitnda. 
Foi adoptadn a proposiçiio parn ser dirigida ú 

snnco;ão imperial. 

LI)!ITES El\'TflE PfiOVJNCIAS 

Entrou em 2.• di~CLlssão a proposto da camara 
dos Srs. dt'putarlos n. 2~6 de :1879, :mtoriznndo 

·o governo a ruanrlnr proceder de>de jti ans estu
dos technicos para determinar-se n linha di\'i
sorin entre as províncias de Snntu Cathat·ina c 
do Paranú. 

.· O Sr. Correia diz que ninguem mais 
desr•jn do qun o orndor veJ' tcrminndn n qnestiio 
de limites, de 1111 tanto turupo pendente, entre ns 
provinci~s do Pnran:., e Snnta Cutharinn. 

Siio muitos os inr·onvenientes que resultam rlo 
actual estado de cousns, e ninda n:• nltirnn sessão 
da.cmnnra dos d<'putmlos os cnttmorou um ii
lustre represcnt:mte da primeiJ'n dus menciona
das provincins. 

Si, pois, se tratasse do nlg-umn providoncin 
que puzess•• termo n essa prolongada o incon
veniente qucstiio, estinwrin o Ol'ndor concorrer 
parn que fosse e lia adoptado. 

O projecto, po•·ém, sobre qnc vai o senado 
delibe•·ar, a nodu attende, e d:\ logt•r :.,s duvidas 
que vai nxpor. · 

l'nzendo integralmente n loiturn do mesmo 
proj•,cto, diz o or·ndor CfUC, corno por elle se 
\'Ü, trutu-se si111(llesmonte de tiUt<lriznr o gover-

·no Jllll'a munr.lut• proceder. po1· urna commiss:io 
de l)ngenhoirns, nos estudos tcchnicos ncccssn· 
rios pnrn dotenninnr-sc n linha divisoria entro 
as províncias do Pnran:\ o Santn Cntharina. 

O gover·no nlio necessita do semelha11te nuto
riznçüo. Pura o fim indicudo, estil cllo sempre 

autorizado, pois que se trata de um neto 
do administr:u;lio, que pnra ser levado a cJTcito 
niio depende do autorização especial. 

A camara dos deputndos, qunndo teve de re
solver sobre o projecto, em que clcfinitiva
mento se fixavam os limites entre as duas pro
vincins, up~rovou um 'requerimento em que se: 
pedia que estes estudos so fize~som parn que fi-

~ cas~o o poder legislativo lHIIJilitndo a resolver 
como julgasse mais acertado. 

Dcp'ois do lcr·o que a este re~peito em seu re
latOJ'ro disse o Sr. Cunha c Fi;.:ueirerlo, então 
ministro do imperio, a quem ror crm1municada 
a rcsnluçiio dn cnmara, G>bscrva o orador r1ue a 
diillculd11de, portnnto, consistia em eon•·edcr-se 
no governo o credito preciso pnra J'calizar-:<e o 
trai.Jnlho recommendndo. Em este o ponto sobre 
o qual o podeJ" legislativo tinha de deliberar; 
entretanto o projecto ora sujeito :10 senado nada 
aiJsolutamente contém a tal respeito. 

E, quando contivcssfl,.ainda as~im encontrava 
obstnculos no q uc dispõe o art. 20 da lei n. 2702 
de 20 de Outubro de :1.877, qne lü. 

Niio ha no projecto nem a concessão de credito 
nem a decrr•tar:iw dos fn ndos corrcspunden tos. 
Pnra que u111a !~i especial do de:<JJeza se execute, 
não só é prcci>:o :1 rlecrctação cln sornr11a, como a 
indicação dos meios pelos quaes tem esta de 
elfeCtLHII"·Se. 

O pro;ecto em discussão nada dis~o comprc
hcnde: t1·ata sirn11lesmente do nntorizar o 1!0· 
verno a torunr medidas de que nlr:.ís por si pode 
rllc lnnçnt' miio. A ca111ara dos deput11dos o 
reconheceu quando, pa• a resolver definitiva
monto a qu<'siUo do li111ites, pedi11 que se fizes
sem os t1·nbnl h os espccines que para essa rcso-
1 UÇãO eram TICI'CSS!Il'ÍOS. 

A' vist:~ do quanto tr>m cxpendido, embora, 
como jú disse, ning-ur•m mais do que o or·ndor 
deseje ver a quest:io resolvida dentJ•o do mais. 
breve espnço de tempo, niio pórJc comr.udo, 
aceitnr cGmo medida propria pnra esse rc:<ullado 
o projecto que se rliscuto. Niio adianta estn cousa 
al;.:uma; c jn o disse ao sen:•.do em outra occa
sião, com o seu i Ilustre colle;.:a, repres.Jntnntn de 
Snnta C:•tharin:•; CJllll os rli;:mos J'epres,.ntnntos 
dest:• c da província do Pnranú, arl versa rios polí
ticos drdlo orado1·e desr•u mencionado cal lega, 
d11viam chPgar a um nc<·ôrdo sobro a qnestiio de 
limites; e que certos Lle que tanto uns como ou
tros pt•ncn rnrinm chego:• r 11 um aceurrlo razonvel, 
niio terinm duvida om nceitar a solueão que esta
belecessem, J•or·quc o que n:io desej11m é quo cste
jt•m duns pl'O\"incins em umn luta c1ue mais pare
ce ;'c potr.nci:• n potcncin do que de provinl'ins do 
n1e~mo Imperio, sujeitos :-.s r11esnws leis, e nas 
fJUaes o~ crcludiios trlm·os me•mos direitos o para 
cujn felicid:•dc querem concorrer. 

A CJUCSttio entretunto de di:1 parn dia se torna 
mnis grnve, c, como o r.leclnrou nu sos•iio de sab
budo o Sr. Alves do Araujo nu r~nmnru dos de
.putndo~, j;'• n as•ernbléa pruvincin'l de Sunt:> Cn
thnrina ncnbn·de creur· em territorio, reconheci
dnmonto sujeito ás uutoridadcs do !>~ran:-., un1:t 
fre~ueziu. Hcl'erin-~e :10 territoJ•io r.lo S. Lou
ren~'o, município do J'io Neg1·o. São contlir'tos 
que jú om annos passnclos dernm occnsitio n 
sconas Instimaveis; e, 11 continuurcm os cousas 
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do mesmo modo, podem dar Jogar n novas 
talvnz mais seo·i9s e dcploravcis. 

D;o fnltn de demnrcno;ão de limites tc!m pro· 
vindo quosluo~ nscnes muito importantes pam a 
indoJ~trin da provintda do Pnrn .. u, que fornm ex
postas no discurso que o oo·aclor tem prcs~nte. 

tlssa delibera~iío. Actunlmen I e, as autoridades 
dos pontos lionitrophes entondeon oue tam ju!'is
dico;ào conjuncla ;·c os povos desses lognres se 
vúm nntuo·nlmcule. cmbaruçados em cumpr·ir 

So os c~tudos doJ rjuc trata o projecto forem 
reput;odos inr.lispensaveis, o qlle cumpro cntfio 
é cunceder os meios ncccssarios para que se 
effectu,.rn. 

deterrninnçõcs oppnstas. . . 

Ainda crn sua reuniiio deste anno n asRilm
blén le·,islativa da pruvincia do Pm·nn:'o dirigiu-se· 
ao poder ('entrai solicit:mdo que niio se retarde 
a. sul u··ào da qucstflo. . 

Pede a attençiio do nobre presidente do con
selho para a q_uestioo de limites entre o l'araná 
o Santa Cnlharrna. Estudo S. Ex. a rnatrJrw, ou 
pnm, com intcrra re~pons11bilidnde do seu neto, 
dizer qmol é o uti possideti.~, qnc a lei mnndou 
respeilar, ou, o que scní rnnis omcaz, pam pro
pÔ!' no pode o· legislativo nl~unw providencia que 
ponha termo a uma qucstiio, q11e vai exacerbnndo 
os animes de duns ·províncias do Imperio, sem 
vantngeu1 para nenhuma de!Ias e com detri
mento dn causa publrcn. 

Crê o orador flUO n commodidade dos povos o 
n su:o vontnde devem ser tidos em con<ideo·:wiio 
nn soluo;ão desra qlleslão de limites. A po·ovirlcia 
do Snnta Catlwrina ncubn do IOI'nr longe :os suas 
pretent;ões: Como ella deseja que a rpi<'sWo seja 
resolvotlu, teron de lhe pertoncco· o munieipio do 
Palnw~, cujos h;obitantes dirigiram nos poderes 
puiJJicos :o rn)lresent:or:ão, filiO o orndor !tl, pro· 
testando conto' a es~a protcnt;flo. 

O mesmo f11cto se d;'o em rclnção ao município 
do Rio Neg-ro, que, como o de Palm~s, cste\·e 
outr'9o·~ ~ob~ :1 ju~i.-dic~iio do S. Pnulo c passo11 
dcpoos :o do I ar .• nn. . 

O lJispo do S. PnLliO exerce nntoridndo1 es
piritual sobro estes dons muni~ipios, no pos:m 
qu" a pr11vincin de San la Cntharinn fnz parto de 
outro lJispado; de sot·tc que, qnnndo se lrnta5sC 
de tr:msfcrir c~5C5 município~. crn ncccssario 
tambem nller·nr a divisiio dos lJi~pauos. 

E nem foi só este anno que n assemblén lcgis
lativ:o do Pnrnn:í dio·igiu-sc aos poderes centr·;ws. 
J:í o tizcrn cm 1878, c o ormlor Jô n r•c:;pcctivn 

. representação. 
•.r.,m-se instado pela ,·olut;iio da qucstiio para 

evitat· conllktos como o que po\de prever·M dn 
nova lei provincinl ele Snntu C"tlwriun, rel:otil'n 
á fo·cguczin no bniri'O do Hio Negro. 

Si as ns ns~cmiJiúns provincin••s couocçno·cm a 
querer re$olver por si esta qu .. stão, inlcira
mente cstrnnhn :'1s :"uns tlttribui~;üc~, nüo ser:i 
par:o ndmio·nr que, assim corno n de Santn l::otil:o· 
rinn Ieg·isl:o sobre o terTitorio suj••ito :i jLll'iso.Iic· 
çiio do Pnr~n:'o, n assombléa d<JSL1 provincin tom() 
por sua vez i~ uni providencia cm rolur.iio a ter-
rito rio sujeito n S:mtu Cnttwrinn. • 

Comprelwndc-5e que con<tituirin isto um 
estudo iuteirnmcnte nnol'!nal c inndonissivl'l. 

. Corno se viu dos documentos que leu, rnan
.. dou se re,p,•itnt· o uti JlOSs dl'tis cnto•e ns duas 
província~; c Lodnvin intenta-se alterar esse 
uti possidetis. . 

Está o orndor inl'ormndo do que, du1·antc o 
mini~wo·i. pagsnrlo, o 1-'l'esidentc do conselho e 
ministro dn agTiculturn expediu telo:;n·nmuws :.o 
presiucuto do l'uranli, mandundo suspend~r cs
tnçues llscncs ll:oquollo provinda. Si CS5HS me- . 
didas fos~em tomodas tanto p:ora a provinci:1 do 
Parnn:í corno parn a do Santn Cnthnrina, ainda o 

.l;'OYoo·no podnria pretender explir:a1· o :;ou neto. 
l\1118 ll'llllld11r SUSjHJIIdeo• simpi<)olUeUt() leiS Jll'O· 
vir.lCinos do. Pno•nná ú po·occdimeuto, nlém úe 
cxorloitante, parcial. 

Julgn inrlispensnvel que o govct·no,. que mnn· 
dou ro5peilnr· o uti possidetis. tome :o rcsponsu· 
bilidnde de ticclarnr o quu significa Jll'nticamonte 

O govco·no oxpl'diu cm :181313 um decreto esta
bclecenr!o provisoriamente os limites. O minis
terio era cnliío presidido pelo Sr. conselheiro 
Furtado. 

O rninistr.rio seguinte, presidido pelo Sr. 1\Iar
qucz de Olindn, mandou suspender esse decreto 
c observar o uti JlOssidctis. 

A quest'•o llt!rmnncceu, Jlorém, com as me,; mas 
diffic:ulrlnde<. Não tendo ,i,Jo a<JUelln pr·oviden
Clll acompanhada de medidas que "ram a conse
quenci'l nccessnria clella, niio adianton cousa 
algouwn. 

'l'Pm-se vivido desde então nc5s:o situn"ão de
ploravcl, que j:i occnsionou :1té o emprego da 
ror(;n. · 

O fncto é rp~o dc~d~ n fundação dos municípios 
de Palnws e lho Negro, "~ :outor'idarlc< cm aonbos 
l'ornrn >empre de S. !'auJo e do P:omn:i. Si se 
pretende Jl""'"~' a.Jg-uma par·tu <lo s::ll terriLorio 
para s~nla C:othar·inn, f.1çn-se; uws o orudor crti 
fJIIC niín lon motivo para sco· clesatt•mdida a justa 
nspio·ação das populnçõcs desses municípios. 

Slio encontrn entre os papeis o·epo·esentaçiio · . 
:olg-utna dos hnbitnntcs do Hio i:'i'e;.:ro; porém ' 
julgn poder-se ftssug-uo·nr qne os IwJ.utnlltes ·do ·. · 
Llio Negro não te111 opiniiio diV•!I'Sil da dos h:bi"· · 
tanlcs do muuicipio ·!e Pnlmas. Solord o projecto 
que se discute c quo foi apresentndo á camara 
dos dopulndos com :ossjgnalnrn, tanto dos depu-·. 
taclos rio Pnr:~ná como dos de .Snnta Catharinn, 
[Jruferiu o reprJsentnntc do P:u·:onil naquollri·ca
l!larn palnvras qnc IIi, o IWias qn~os su recouhece 
que está o m~~mo o•cpresentnnto, seu a•lvcrsnrio 
politico, do aecur·do com 0 orador no pcnsnouenlo 
de que o projtwto •1uu Sll discute nada rcs~lvc, e· 
nlio basta. . . 

•.ren do chamado :1 attmwiío do g-o\•crno para à 
que~lão, niío descjn d' fúr:um alg-umu que cxor-·· 
bite thHJUillo que pretendeu determinar, quand9 ·
nwndoLl rcspeitur o uti possirldis entre as duns 
províncias. ·· 

Pede tamlJcm aos illustres representnntcs des
sns jll'ovincins que, on cheg'UrJm n um 1iccordo,. 
ou JII'Oponh:om, po1• oco:nsi:io dn discuss:io do or
<:;nrnento, uoeo.lidns que haiJilitt.•m o ~o ver no n rea
lizar os tmbalroos que su propõtl l'nzuJ' pnrn que 
a questão Jiqno delinitivamonte rcsolvidn. · · 

No estadu nctunl lllLlito soJI'l·em o cummereio 
o a inuusLr·iu do P:u•an:'1, Ollllo niio · Jm as fnci
lid:~des llscnes existentes em Snntn Cnthnrinn. 
A hl<I'I'II exportada por esta ultima po·ovincin 
chcgn nos nHll'cndos esrrangeiros em condições 
muito mais vnntnjosa~ quo n cxportuda pelu do 
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Paraná. Os ·direitos qLlC se pagam em Snnta 
Cnthnrin:t siio menos onerosos, e nnda póde justi
ficnr estu dusig-unldndo. 

O orador julgn deixar expendidns ns obscrvn
çües que tinha n fazer sobre o projecto em dis
cussão: considern-o, além de insufficiente, 
limitativo das altribuiçüus do poder executivo, 
ou pelo menos susceptivel do ser como tal ncoi
mndo; c, pois, tem duvida em dnr-llle o suu 
voto. 

O Sr. D.""tri"ko· c:la Laguna:-Sr. pre
sidente, o senado ncnba de ouvir o honrndo se
nador peln JH"ovincia do Pnrnnit, u respeito do 
projecto cm discus~ão. 

Disse S. Ex., e cm parte eu·· penso do mc~mo 
modo, que poLtco adianta este· projecto, seu elo 
certo que fallam-lhe !Jnscs. 

Assim, pois, vou mandar á mesa um reque
rimento, :tlim do que o projecto volte ú commis
são do •)statistica. 

Foi lido, npoindo, posto cm discu·ssão c appro
vado· o seguinte 

Requerimento 
• Hequciro que o projecto seja novnmente 

remcttido á commissiio de estntistica, á vista dns 
informn .. ücs flUO ncnba de dar o nobre senador 
pelo Pm;anú .-Bm·tlo da Laouna. • 

I'ATilDIONIO DE CAMADA ~111:\"IC!I'AT. 

Entrou em 2.• discus~•ão, e pn.ssou ptU'a a :J.n, 
a propo~i(;ão dn cnmnra dos S1·s. deputndos, 
n. 54:! de 1870, di~pondo que as terrns dos cn
cnpellndos de Snnt'Annu dos Olhos d'Agnn c 
San!n B:trbarn, na p1·ovincia da Ballia, formem 
parte do pat1·imonio da camnra municipnl dn 
villn dn Feira de S:mt'.Annn, na mcsmn pro
víncia. 

EXPLOUAÇÃO DOS ll!OS CAYAPÓ E MAUMmÃO 

Seguin-se em 2.• discussão, c foi rejeitnda n 
proposiçflo da mesma cnm:~ra n. 22ü, olev~ndo 
a :10 annos o Jll'uzo concedido a Jo~o José Fa
gundes de nezendo e Silva pnra cncctnr os tra
balhos de lnvra na área comprehendüla pelos 
rios Cayapó o 1\lnrnnhão. 

CLASSIFICAÇÃO DE CO~IAilCAS 

Entrou em 2." discussão o nrt. 2.• do pro
jecto do senado lotrn B do :1.87(), declarando 
qunes ns comarcas de 2.n o L• entrnncins o 
dispomlo sohro 11 remot'ão dos juizes de direito 
que· niio liverem o quntricnnio. 

O Sr.•. Leão VelloliiO:- O projeeto em 
discussflo refel·o-se a mnteria muito impor
tante, sobre ·n CJLWI pnrece de necessidudo que 
seju ouvido o governo, que é o competente partt 
d:tt• inl'orma~ües so!Jre os inconvenientes que ha 
n respeito da execuçiio da lei nctunl. 

Pensando deste modo, vou submetter á cnsn 
um reqLwrintento pnrn que este projecto scjn 
de.ví!lvido :•Ç~ ;.:oyerno: nllm de flUO o honrado 
mm1stro dn JUS!tçn enuttn a semolhnnto respeito 
o s•)Ll parecer. lllns, como neste projecto trata·se 

de .ma teria conncxn com outro npresentado pelo 
scn illustre autor cm 27 de Agosto de :1.879, 
sobre termos, roqueiro que vit tambcm esse 
projecto, juntamente com o que est:"t cm discus
são, para que o governo emittn igualmente o seu 
juizo. 

Foi lida, npoindn e posta em discussão a i. • 
parto do seguinte 

Requet·imento 

• Rer1ueiro o adiamento da discussifo para que 
sPja ouvido o. governo por intc•·medio do mi· 
nisiJ'O da justi<;:a, e jnntnmcnte sobre o projecto 
de 27 de Agosto de 1879, sobre tm·mos. 

• S.R.-Sala das scssües, 17 de 1\Iaio de 1.880.-
Leão Velloso.• · 

O Sr. C1.•uz Macbac:lo :- O requeri
mento do nobre scnndor pela Bahia proporcio
na·mc occnsião pnra mnnifust~r no senndo que 
o projecto- que tive n honra de ol!erecer á sua 
consiltera<;:ão, c que mer·eccu a sua a.pilrovaçifo 
em L" discussiio, con1ém, a meu vet·, mnteria 
dignn de regutamentn r a logislar;ão a respeito. 

O Sn. DAXTAS (minist1·o da justi!:a) :-Apoiado. 
O Sn. Cnuz 1\hcnAoo :-... e que nelle não 

houvo o intuito de censurnr, que então pnreceu 
emprestar-se-lhe . 

. Estou conscio cJe que ns dispnsir:ües nelle con
Signadas, !Jem como as que flgurnm om outro 
proj(•cto a respeito dns cntidmles j uridicas, 
p:trtes dn orgnnixnção judiciaria, denominadas 
te1·mos c eomnrcns, podem ser ou modiJlcndns, 
ou aLteradas, mns niío condcmnndns, visto que 
correspondem á s:ttisfa,ão de uma necessidade 
gornl mente sentida. • 

Portnnto, muito folgo que tnes idt!ns sejam 
sujeitns no illustrndo juizo do nobre ministro 
em sou gabinete, e alli S. Ex. aperfeiçoado 
o ]lensamento e complet:mdo-o, supprirá uma 
grande lncuna dn nossn legislnçiio. 
. As medidas consignadas neste projecto tem 
nntureza permnnentB e niío occasionnl. 1\linha 
inten-ç:io roi concoJTer com· a inicintivn que a 
constitui~·ão confere no senador parn suppril· um 
ponto que me pnrecia constituir lacuna sensível; 
e nflo tem, como pnrcccu dar-~c-lhe nnquelle 
momento, umn cor de censura. Felizmente, essa 
supposição desappnreceu e, convenientemente 
estudndo o projecto pelo nobre mini~tro da justi
ça,llcnr-me-hn n gloriu de haver "oucorrido com 
o meu obulo para rcgulamentnr um ponto im
portante da nossa legislação. 

O Sr. Vi,..conc:le do I"'-io Br.·anco: 
--Sr. presidente, não duvidnrei votnr pelo ndin
mento, si o nobre ministro da justirm nos disse1· 
que .isso lhe é ncccssario. • 

A' primeira vistn niio me pareco regulnr que 
se adie a discussuo do um JH"ojccto pnra ser ouv1do 
um ministro que tem alisento nn cusa. O nobre 
ministro é senndor do Impcrio: pódc aqui nos 
dnr suns inrormnçües c enunciar seu· illustrado 
pnrccer. Si neste momento nflo estú preparado, 
púdc pedir o adiamlJnto pot· dius, ou mesmo por 
um mcz; mas udinr·sc um projecto de lei parn 
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ser ouvido um ministro que tem nsscnto na 
casn onde o adiamento é proposto, creio que é 
precedente novo. . 

O Sn. Cnuz MACHADO:- T~m-se feito muilas 
vezes. 

0 Sn. VISCOND-E DO Rro. BRANCO:- A questfio 
neste caso é de tempo o não de consulta :lo go
verno. 

Todavia, como disse a.o principio, votarei pelo 
requerimento, si o nobre ministro dn justiça 
nos dis~cr que carece deste expcdJCnto para 
opportunamente oiTerecer no senado informn
ções officiaes, fJUC por ventura existam na sua 
secretario de estado, e i• vista dellas enunciar 
seu parecer. 

O Sr. Danl;oM (ministro cln justiça) : -
O honrado senador por ·Mato Gro5SO, provecto, 
como é, nos ncA'ocios publicos, embora pare
cesse a principio n1ío julg-ar muito regular o 
requerimento oJfer.,cido pelo meu honrado coi
lega senador pela Bahia, entretanto, no final de 
suas considorao;ües, cnca1·rego.u-~e elle proprio 
de justificar o adiamento ... 

0 Sn. LEÃO VELLOSO :-Apoiado. 
O Sn. DA:OOTAS (ministro da JUStit:ct) : -Real

mente. S. Ex. disse-nos que o ministro· podia 
carecer de alg-um tempo para com os elementos 
cxisten tes na secretaria trazer no senado cm 
uma questiío desta natureza, que é, pcrmitta
me o senado dizei-o, mais do governo do que 
do pnrl<amento, inl'ormaçüos quo melhor cnca
minhnssem a discussão o dir1gisscm o scnadGl 
no voto que tem ale dar sobre o projecto. 

Com elfcito, é assim. Trato-se de uma melhor 
divisão de comarcns ... 

o Sn. NUNES GOXÇALVES :-1\la!eria muito im
portante. 

O Sn. DANTAS (ministro ela-Justiça) :- .•. 
mataria muito importnntc ; c mesmo qunndo n 
lei que regula a mu teria tivesse sido boa, as 
circumstuncins, o tempo determinam modifica
ções que convem estudar detidamente. 

Além disto, eomo lembrou muito bem o hon
rado senador pela Bahia, connexo a este pro
jecto lw o que olfercceu o honrado senador JlOI' 
l\linns, sobre termos. Or:o, perg-unto cu: como de 
momento, ainda mesmo admittindo-se que eu 
tenha idé:os sobre a m:otcrin e alguma cxperien
cia sobre ellu, poderia satisfazer o senado nestes 
dotnlhos? . 

E' indispensavol, parece-mo, que o projecto 
seja remettido no governo, como quer o autor 
do roque1·imcn to; o o governo, estudando-o em 
seu gabinete, porque ú só onde o tt•aiJulho póde 
ser melhor feito, ouvindo mesmo informações n 
tal respeito, colbei'::Í todos os elementos para 
escldrecer o senado. Esse estudo esforçar-me-hei 
por fazei-o dentro do menor prazo de tempo. 

Julgo, pois, muito bom o alvitro, o reque
rimento do henrndo senador peln Bahin, c, do
clarundo-o, c1·eio haver satisfeito ns oxigoncins 
do nobre scnnc.lor por 1\Iato Grosso. 

O Sn. l'UES.!DENTI!: daclura que submetto :'1 
votaçiío nponas n :1. • parte do requerimento 
do· Sr. Leiio Vellozo, que é n que se refere.no 
projecto que est:'t em discussão. 

A 2.• pnrte refere-se a um outro projecto que 
não está na ordem do di:o, que pois niío póde 
ser adiada por esta fórma. Opportunnmcntc será 
dndo ynra ordem do din e então o se!!ndo deli
berara. 

Findo o debate, votou-se c foi approvnda a 
i.• parte do requerimento. 

L!l\UTES DE PROVINCIAS 

Seguiu-se em 2 .•· discussiio a proposiçiío da 
cnmara dos Srs. deputados n. 274 de f879. de
clarando fJUC fica pertencendo á provincia do 
Cearú a comarca do Principo Imperial e In
dependencin, cxtrr.mando com n 11rovincia dO> 
Piauhy por umn linha que, partindo da cumiada 
da Serra Grande, alcance o boqueirão do 1)uty _ 

O Sr . ..Taguaribe :-Sr. presidente, 
acho-me incommodado cm minl!a sande c. por 
isso é com grnnde sacrificio que tomei a pala
vra, sacrificio a que tem direito a província 
que represento, desde que ontc'J)do. 9ue este 
projecto lhe .é summamcnto prejudJCml, e fi. 

·caria muito mal a mim, o unico rcjlrescntnnte, 
do Ceará, nesta casa ... 

O Sn. LEÃO VE~Loso:-Infelizmentc. 

o Sn. J.\GUAUIDE:-Infclizmente, sem duvida, 
si deiXasse passar esta medida no menos sem 
o mnis vivo protesto, ainda que o esforço para 
isso necessario me custasse a vidn. . 

Sr. presidente, o projecto que se d1scute faz 
olljecto de uma pretençiío nutiquissimn da pro
vir~eia do Pinuhy, isto é, o anncx:oçiao de umn 
pnrte do torritorio cearcnsc conjuncto a uma 
dns lloccns do rio Parnnhyha, terntorio que com
prehendc n boje florescente freguozin da Amar-
ruçiío. . · 

l\Ius, Sr. [Jrcsiden to, cstn pretenç1ío nchou 
sempre ombara..,os os mais serios da pnrte dos 
reiH'c~on t:111te3 "do Ccnr:i, gregos. o~ troyanos •. 
Infelizmente, porém, para n provmcm do Cenrá, 
nn !egislaturn nctual, os l'eprcscntant~s daquella 
provincin nn outra cnmarn, JlOt' moti\'OS segu
rnmento muito honrosos pnrn SS. EEx., Jevnnta· 
rnm este embarg-o que, hn longos nnnos, a pro
vincia do Ceará oppunhn por intermodio de 
"'regos ou troyanos, que a representavam. 
"' Niío podendo, porém, n minha intelligencia 
nlcnnf'ar qual as vantagens ou ponderosos mo
tivos que nctunrnmno animo dos illustre,; repre.-. 
sentnntcs do (;Anni. nn nutra· camnrn, cumpro' 

. um sngrndo dever trazendo ao conhec~mcnto do· 
scnndo as razões que me parece que t1voram as 
antigas representações pnra oppur-so n seme
lhante pretenção. 

Senhores, :\primeira vista parece que nenhum. 
prejuizo este projecto trnz parn a Jll'ovincia dGJ 
Ceurt\, visto como se diz que cmquanto a pro·,;. 
vincia do Piauhy nponas tem do tomnr a do 
Cea1:n uma freguozin, a da Amarrnção, clln cede 
a estn dous termos, os do Indcpendoncit'l e Prin
cipfl Imperinl . 

l\fns ó preiJiso comparar o valor intrínseco e 
ronl desses torritorios, para nvnliar si ha ou n1ío 
gruvo prejuizo pnra o Ceará, ou si ba umn tal 
ou qunl compensação com ossn tt•ocn do terri~ 
torio. 
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Primeiro que tudo,o senado sabe-pcrfeitnmcntc 
<iUe a vruvinci:~ do Cear:'• é sujeita, do época em 
época, :í eal:•miúndc dn secou ; i.Jem co1no deve 
saber, visto que conhece a topngraphin do puiz,. 
que a província do'Piauhy, fdizmenw p:~rn cll:~, 
não estan<lo ~ujeita cm geral a c~tc tlag-cllo. to
davia; nestes dous ter1110S que o projecto pnss:J 
roara o Cear:i, o llagello >O dc~envolvc com toda 
intensidadc,conw no resto dn província do Co•:~r:i, 
visto como clles se achnm cn1 verrlnolc cumprc
hcndidos dentro dos fh:mnis tcr1·itorios cca
rcnses, e puJ'lanto csliio sujeitos :is mt.'SIIIa~ 
condicücs climalel·icas . 
. Ono: perg-unto eu: qunnclo um llagcllo, tão 

notorio ·como o da u1t1111a sccca, pesou ·solorJ 
aquclla provinci:~, quantia todos sniJcm o~ lnrgos 
dispendios flUC llzenun os "ofres puiJiicos em 
soccon•cr nquoll~s popula,·ües, o flUO é que 
{i'anlw o Ce:n·á · cum a oltten~fio de dous tcl'll111S 
aos mais aridos dos sertüc~, para code1· Le•Ti
torio muito menor, é verdade, mas t!' nwll1or 
quilate que pó le ter n provinda, tal como <i em 
n-cral· o lerritorio do litur:do e cspc ·íillmente este 
de que ~e tn•tn, que, nlúm de ser um t<·rritol'io 
de· g-rnndn niJunoJ;•ncia pi~r:ns;1, c de t:•l ou <itWI 
fertilidade 0111 seu s:'do, 11cn :"t uuu·g-crn du un1 rin 
navegavol, t1io illlJlOI"Innto como ol o l'aruahyl,a? 
Vantagem estn de que n província do Cear;i n;io 
goza em nenhum;. on.LI'n p:trtc. 

de um c outro partido, sempre so oppuzol'lim a 
elln. Infolizmunlc pnrn mim, hojc·n·clto-mo ·só 
nesta casn, e lamento a falta de·oulros r·ollegas 
que, muito mcllwr IJUO cu, sustunta1·inm o di-. 
roito d:• p1·ovinci:~o {Nà? apoiados.) . 

Os Srs. Figuoirn do Me.llo e scnnolor Pompeu, 
ambos· do ~ni:!dosn .mcnwrin (apoi11dos), c~tou 
Curto que, SI, VIVCSSeln, l1aV1U:11 de ~o• OppÔI' "Om 
Ioda f.,rça 11 l'"~~ag-orn deste ru·oj,.r:tu. O Sr. 
Po111pcm,pl"i ncip:ol n1entc,deixnu e~cripto~ solu·o a 
tnnte.rin, e escr·ipt.os que não dPix;,rn n uwnor 
duvida sobro os limites dn proviucia rm-.endo 
de todo dcsapparceo·r :1 prcten~iio. fLUe iwr purte 
rio l'i:mhy CJ'n nllegntln, de quo o,;tu tet·ritorio 
boje.pretendifh jú pertenceu no Piuully. 

Poig, neste unico ponto do terra, ontlo a Pro
videncia lhe coneedeu este favor, iln de se• lhe 
arranca1· e.<~c Lllt'•Oul·o, •IUO lho promett" ~Tnn· 
<los rondns para o rutnro, cm troc:~ de territorios 
csLereis, quo tf'nriio :w Cenr:í., niio vnntng•~ns, 
mns onus, cOiliO :•cnloam tle cust·or :.o Estado 
todos estes pontos ccntracs da provi ncia do 
Cenrd '?! 

Entl'Ctnnlo, rliz-sc qnc, si ~acri!lcio lw, (to.•nllo 
ouvido •lizcr i:<to 1:or p:~rtc dos qtw ~u~tcntam 
esta u1otlidal que, si ~acrillcio lw ncst:~ troe:~, 
elle naoln tleve importar, visto que niin se traia 
de tcn'J'itorios cstran~eiros, mas de du:~s pro
vinci:.s i1·m:is, de <luas província;; do mc•smo 
[!11j<CI'ÍO; c quo n do Piauhy, lll"ecisnntlu d<lsle 
terrJtorin pnra suns lllet.lid:~s ntltniui:.;tl'ativn~, 
não lw >acl'illl'iu neuh 11111 0111 cedei·- se á mesma 
o. terrilorio t!e que clla prccis:.. 

1\Ias, senltooJ·es, obsen•o, nntcs do Ltulo, que do 
mesmo modo qtw Pinulty pretende a acqui:<l(:i<o 
deste tc,Tt.llltl, p"la rnz:io qnn os seu< rcpm~en
tnnlcs :dlngam ou tem f!C nllcgnr, · ltn muitus 
oUll'iiS queslüt·:> penrl:mtl!s· ontrl! Ollli'U• pl·ovin
eias, nus IJll:IC:> c::d:t uma t!ollas nprcsontn 1111tito 
bons ruzõc,; p:orn :'Colllisir,fin du tal Otl qual Lt•r
ritorio conlestut!o. l.~ntrc"tnulo niio vejo flUO o 
corpo logislnti\ro ~c tenlln npt·cssudo a llur UUHl 
soln\;~o pn1':1 estas qncstücs. 

Ainda hoje u1csmo \'imos qne um oulro pro
jecto llc uatn!·ozn mais ou menos identica, roln
til"o a liluites entru S:mln Cutlwrina c l'nt·nná, 
foi :~diado purn >w ónvir do nnvo lo comutissfio, 
alim de o pnrlnmcnto, mclltm• esclarecido, podeJ: 
tomar uma m~tli<ln t!ellnitiva. 

Ncstus COittlit·ücs me rwrcco que o Ccarú niio 
devo estar cm p"iorcs ciJ•cumstancins. par.1 n1i0 
merecer no mcno,; este 1'111"01' tlo ndinmcnto, cm
quanto n •Lllo.'Slioo ti Ulelhor csl·.J:~rocidn, o prin· 
cipalmcnte qunnt!o ,;.-, nllcguoi que, sendo nuLi;.:·a 
a prctcnçiio, os autig·os rcprcsentunlcs do Cear~, 

Nno lw nJ.,:-;oJutnmento doCllfllOIILO :d:.rnn't•• res
peito; é u1ua nlleg:oofio Lo da inl'und:od<l. O Sr. 
Pomp.,u, si vivussu, cunvenceri:J o ~c11ndo desta 
verdade. 

~lns ncrcsecnl.:~~·ci, npczar d1) tudo Jstu, que•, 
quando •·m 111o•lhores tempos c~Ln pretetu::oo niio 
pudo ving·or, lw.,o que o Ccarft StJ :wha cm aba
timento. pt.'lo ost/IIIO do mi~criu a quo• o ,.,.oluziu 
n c:alamidndl! ela ~Gcen, hoje, quo s.-, t•onta iH)Ui 
utn repl'e..:elltantl!, julgo nL··~ qne ~nl'ia f';dt:l de 
genero~idndc JID.ra con1 n frnca voz do orador, 
niio attendel-u ne,;t:os circumst:onci:t~, e fnzcr 
que tl'ÍlllllpJHJ UIIIU pretenç:iu ali;is injttsta, ·que 
cm oulrus tempos nilo pôde de <nodo alg-uu1 me
drar. 

IJiz-sc quo a p:-ovint:i:~ tlo Piauhy J<l'ecisa 
Uessu LeiTitol'io. porque a cid:1dt• dn p r·r1nhyi.Hl, 
Jlenudo a qtwtr" lo•g"Ll:IS da IPI'I'U. n:io pó ·C Jls
cali.•at· sullld<•nt,uwnt ·a eutl'ad:o d:os llll'l'cntlo
rins por nqu,llc pot Lo, de ~nrte que l'l'"ci~u da 
tle un1:1 nov:• n/fuudog-n, ott do u1n·• novn e:-;t:1P.:.'io 
113 IJ:~I'l'a, c o ponto nwis Jll'upl"iu se1·i:1 o"da 
AlllaiTil!,'àO. 

1\las, ::k. PI'C>ir.lcnte, Lundn o •·i o P:~rnally!Ja 
Uiver~n:-; bntTn~, porque o .Piuuhy tliio c~LC.1de 
su:ts \risl:ts purn nlg-tunn Olltl':t nliua d.•. n!li CS· 
toileloecr esl.e on:o de Ji:-"C:dis:tt~H'' ~E. :ü :llinnl 
o Piaully cutcnúe flllC ns out1·;,~ 1Ja1·rns não se 
prcsturn p~tr::t u:-oto ~crvi~·o, fJOI'fJtH! nc .. ~:a ut.·snut 
bar1·n dn AIIIDI'rnt·iiu nfto tr~tn ele upruv·t.·itnra 
lllllrgeul oppusL!I, !"Jllu Jlt.c P!!l'teuco, pttfil :a~i 
C>'tltiJCIOcCI' U e~tlt~UO de fiLie jUig-n t1•1• õi<JCl•SSI
dltde? 

lliZelll, tJOI'ÚIII, aqnPIICS fLUe dcfo.'IHllJIIJ O pt'O
jocto qu'~. essa ltl:ll'g'l!tn é nla;.radiçn, o nã•l se 
pl'úSlit t'3CJIIJHH1LO, CUUlO H OUll':l, ~ln..:, Sl'nlio:·e~~ 
qut•ndo :~s intlu:-:tt•in4 Lô111 tido tnnto fH'o~•·usso·, 
quando obst:~cnlus muito mnis iuq11ol'tnnte,; siio 
vonchlos cm .toda a parlo, não p··rlut·á a pro
víncia doJ Pwully, I] li" jü di:<pÜu· du lnntu~ re
CUI'SOS, C CO~Il OS tlll;'ilius lltlu O ;.!0\'~rnu g;:J'al 
J•Or certo two ue:.!'nl'u, vonccr c:-: to~ pcqu•·nos 
obsl:l"ulns que off,·r.•co um Lt!rrono uwis ou· 
nlenos JJaix.u, o llt•st,uJ'tt~ Lt!t" :-:uu ai unth~~.:u, uu 
O (itlCI' CJLIO sej11, Clll L<JI"l'OilO f!Utl lilll po•I'ICliCLl? 

Depois. S1·. [ll'll·•idunlL•, si a cidnrl" tia l'arnn
ltyb,., nliús impo•·tnnlc•· pelo srlu C<~llliii<'I'<'ÍCl, uiío 
~e uchn ii foz c!u uenhtuua dn~ utuitos toocr:ns 
duq uclle rio, niio sei tJIIC gntndo uccl'ssi .• ade 
tom cll:• do Ullla novn nll'ande~n nu 1oz do rio, 
qunndo nn (JI'O!Jria cidaúo jü <'XÍ~te uutn, e 
qu:mt!o Lunl:ls outrus pt·uvincln' têm 11s suns ai- · 
f:lllt!Ogns na~ Jli'Opt•ins cupitaes, :di;i' ol istur1tcs 
logm•s da foz dos rios, t:omo acontece nn cidp.de 

~:~.1\f·.'~.jf .. ~,- .... r 
··.:.<·· 

. . 
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. da'Pnrnhybn e nn ·do Natal e om ta o las outros, 
que sem ·terem nlfondegu. nn rnz rlo rio, entre· 
1anto tô111 ·p.,rfeiLnmento estnbeh:cidn a suo· tls· 
Cali~nr;ão, IIOI'IIUe, OU OS'OnVÍOS SilO pequenos e 
chegam nté ás cnpitaes, onde fazem o descm· 
bnrque com fncilidndo,. on ~üo de alto calado, o 

·ness" C11So llcn"' ú longa dislanda, fazondrr·se o 
desembarque dos gen<:Jros por meio de navios 
pequ,no~, e com a nece~snri:• lisenli.-n<:ão. 

l'orqur: o mesmo niio so fnrá na cidade dn 
Parnnhyb:r. dispen~r.ndo-~o dc<t'nrte a mu

·dançn da nlfanrle~a. 11ut:cimé r1uando pnrn isto 
é neco~sario ir tomnr territnrio n uma provin· 
cin estranha, e ·tr•rritorio rle que essa proviu· 
cia ten1 g-rnnrle preci~lin, visto qn~., n. ~un perdn 
impor·larít um rlc~flllfJ118 con.-identvcl de ren.::!as, 
e nind:r 111ais importarú 11 falt:o de empreg·o 11 
rnuilos br•nr,•s de seus lilhns, que se occuparn 
nnquolle g-rÍtndo rio onvegnvel. j:í na pesca, jri 
na industri:r m11ritima? 

V. Ex. snbn qu" :rs populações rlnquellas pa· 
ra::r•·ns diio-~c g-r·"ndernenl.e :\ industria de ma· 
rinllll;.tr•m, n:r qunl primam, como o pro.vn a 
qualirlnde doR b·rns prntko< que d'alli ~ahem 
p:irn 'fll:lsi trorla n cosia do nor·t<•, pois é fncto 
conhecido que n mór p:rrte dos fll'aLicos dns 
costns do norle, que tr:rb:rlh:rm quer nos navios 
mer·cnnt~s ... fJUI11' nos navio~ d1~ guerrn, !'Õãu pro
cedentfls <lo Cearú, o que dcmonstr:r que na· 
quPII:r prov,ncin lw g-rande gosto c npplicn•;ão 
us ocnlt>n•:õr•s marítima~. 

Orn. desrle que a frcg-ur•zin da Amnrrnçiio 
sejn desmemiH·nrJn da província do Ccar:í, mnni· 
·resturncnte est6 gr:rnrlo numer·o de l11·aços, que 
se· emprega, j;í 0:1 pesca que J h e f'orncccm o rio e 
n cost.t du oc~·nno, jú na indusLria d:t nnveg-it~·iio_, 
ou sejn a nu via I ou 11 do cnho1a;;em uas custas 
do nono, ficnrüo os cear·ense6 privarJos de 
SelllcJ:rnnte OCCIIP:JÇfiO. 

E. Jlel';.tunro: ó nn occnsião em qne n provincin 
ncnb" do pn;s:rr pdo fl:rgollo do IJU" t"mos 
conlwr:inJPnto. que se llw hn d" nrr·,ncnr esta 
fonlt:: rlc occupa~iio e de rcndn, de que ella lauto 
precrsn, pnra rep:rr:tr os estragos que tern 
som· ido? 

Sr·. jJI'PSidr1nte, ou porleria demorar-me muito 
n1ai~ na di:-:cus~iio, npre~e.nt.undo outrus rnzões, 
fJUC ll•·mo,str:rm a iujustiçn .lo pJ•ojecLt> e 'lue 
clle mio rl•·ve ser ;•t:!n11ttitlo, si a minha inte li· 
f(COI'ÍU IIIC OÜO illude. 

Nfin pos~" de modo algum duvidnr do espí
rito. do justiça, fJUO nnimir o senado em todns ns 
suas de"i"õ""• e. pu recendo-me no caso ver·tentil 
que, pelo rnr•nos, deve trntut· do ohter novos 
esclnre,irn<mtn:<, ponho n<IUi termo no m«u dis· 
curso, mandando :i mesn um rr·qnol'imento, no 
intuito do voiLn rtlm os papeis á comrui>süo. 

:!foi lido, apoiudo c posto em discussão o se· 
gumte 

Requcl"imento 

· . • Requeiro que voltem ·:i .:ommissiTo 11 pro· 
posiç.ito u uocumoollos que a iustr·uirnrn, nllm 

.:.de que rocum.it.lore u mntur·in.-Jauuaribe. 

honrado membro pela-província do Ceará •. A' 
commissiio seguramente compete. declarar ao 
sen11do si se ncha ou niio h:rbilitada a responder 
no n·obre senador, sustentnndo o sou parecei." 
sobrll ·o aRsumpto que nos occupa. ., · 

Niio vejo que o . nobre senndot• apresentasse 
con-sider11Ções do tal· ordem; que :•consolllem a· 
rlevoluçiío do projecto á nobre commisoão afim de 
reconsiderai-o. . · · · 

Si o nobr•e senador tivesse formulndo o reque
rimerlto ~m outros termos, ou do bom grudo lhe 
presta:·ia o meu apoio, tanto muis quanto S. Ex. 
appellou para os sen'Cimentos do generosidade 
do •enurlo. Si o nobre senador pt"disse novos 
csclnrecimentos ao govet·no sobr·e certos e de· 
ter·minados factos, sobre a existencia do rBpre
sentaçõcs que· porventura L~nham vindo dos 
povos a quem a proposição, viudn du outra ca· 
mat·a, mais dir·ectamcnte interessn, e . que no 
inter·.vallo, é posRivel, tenham cogitado-das suas
convcniencins, bem ou mal atteudidns, eu. não 
tr•ria duvida em votar por semelhunte requeri· 
mento ; mas, limitando-se o nobre senador a 
per! ir que n corumissiio reconsidere o seu tra
balho, vejo-me embarn.,ndo cm d:tr·lhe o meu 
apoio com o receio qne"tenhc de f:tltar á ,defe.-
rencin devida :i illustrnda commi.~süo. . . 

O nobre relutor da commissiio não deixará de 
responder ::to nobre .seu· dor nessn parte, is.to é,· 
si o seu trabalho deve ser ou nün reconsiderado 
á vista dus razões que for·nm adduzidus. · 

Eu d••VÍP ainda npr·essor-mo en1 tomnr a pa· 
lnvr:. sobr·e o assumpto, por·quo o nobre senador,· 
l'ormul:mdo o ~eu prut,sto cuntra a re;oluçiio de 
que se tr·ata, figurou a província do Piauhy 
t•omo domin:rda do desejo d<1 endquecer-se com . 
p:rrtc do tetTitorio da do Cear>i, e isto com o· 
nccõrtlo d;i depnt~(;iio dcst,, província. 'l'enho 
poi., duplo motivo parn vit• 3 diseu:<sllo, e J'nzer 
este c .. ntra·protesto; porquanto niio considero. 
que a pr·ovincin do Piuuhy queira u~urpnr o 
qrte é do Cear:í, senão reivintlicar nquillo que 
sempre lhu pertenc"u c duque foi tlespojuda cm 
tempos ~tl"os, Deus sabe como ... -

0 Sn. Cnuz liiACI!ADO :-Apoindo. 

O Sn. PAnA~AGu..\. :-Desde que foi erigida a 
provinei:r do Piat1hy, deu-se-lhe por unicu linha 
divisol'in, como limito com o Cear:\, a serra 
grande ou de Ibiapuba. 

O Srt. PnESIDENTE :- Pordôo o nobre senndor, 
não se tr•uta agora da rnatcria principal, mas 
sómente do requerimento. 

O Sn. PAUANAGUÁ :-V. Ex. bem vâ que o·· 
assumpto se prende :Is con~ide1'n•:ões adduzidas 
pelo nobre s~nador para motivar o seu recrue• 
rimento. 

·o Sr. P.ni•nnnguii.: -A illustrndn 
commi~stiQ d·· estntistien.me relevo, si adianto· 

. me a tumnr n palnVt'l.l sobre o reqt.!"rimflnto do 

Entr·arei opportunnmento nesta qttestiio, e 
mostJ'Ilrei que o nobre senador ni•o foi justo nas 
ooi1Sider·n•:õ,.s que fez contr•n 11 minha provinoia, 
u qunl. pelo contrnrio, é quo tinhn o direito de 
rcclumcr, despojndn de un111 pnrte 'do ;;eu terri
toriu; porque, como disse, a serTa de Jbiupnbn 
foi sempre considerada como limite das duas 
provincin< o a pnrtir dn tromba d~ serra o rio 
'l'imf'nhn nté no m1.1r. · 

Mostrarei que autoridades da prov.incin do 
Cearú foram alargando a sua jurisdicr;üo por 
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terri to rio que não· lhe. :pertencia no li torai 
com detrim~nto de interesses.publicos e da com~ 
II!odido_de do& .Poyos!· pois é certo que a admi

·n•straçno provmcwl do,Pmuby tem se achado em 
~rnndes.diffic:uldndes para fisealisar as rendns do 
Est!'do, n~quellag paragens, Nãovejo conside
raçno valiosa que obste á rcstnurncão desses 
limites que acabu de apontar, fixado~ por uma 
enrta ro!gin áquella capitania. 

O.rio Parnnhyba é limite entre o Piauhy o o 
Maranhãe, mas entre o Piauhy e o Ceará nunca 
foi. · 

'.o Sn. Cnuz 1\fACnAoo :-Apoiado. .. 
0 .SR. PAUANAGU.~ :-Só O descuido C O aban

{lono, em tão longo período de tempo, poderam 
-complicar um negocio tão simples. Entretanto 
essa questão antiquíssima agorn tem uma so
lução pacilica c razonvel por accôrdo das depu
tações de nmlws as províncias; c cu esperava 
que esse accõrilo se podesse obter tombem no 
senado; vejo, porém, que fui illudido, sentindo 
que nas considerações adduzidas pelo nobre se
nado:· alguma censura se possa enxergar com 
relaç~o ú muito digna deputação da província do 
.ceora. 
· Niio houve abnndono, sacriflcio de intere~ses 
publicos; aquella digna deputação não trahiu 
seu mandato; não era capaz disso ..• 

O Sn.• JAauAmDE:- Não fiz censura alguma. 
· ,·(~ Sn. PAnANAGUA: -0 Ceará abre miio, com 
eff,;nto, de algumns Ieguas de terras, muito pou
cas, no litoral; os restitue á província do Piau
hy, ficando, ainda assim, com mais de 100 Ie"uas 
de litoral, ao passo que ·a província do Pi:í'uhy 
não ficará seniio com umas J5 Ieguas, pouco mais 
ou. menos, de que tanto precisa para que tomo 
m:uor desenvolvimento a sua industria e com
mercio, para que os interesses fiscaes e outros 
nJo m!lnos import~ntes para a boa administra
çao s_OJam convelllentemente attendidos. Are
soluçuo, portanto, consulta interesses publicos de 
alta monta. 

O Sn. Cnuz M.\CHADO : - Apoiado. 
.o $n. PAnANA[=U,\.;- ... a deputação da pro

vmcw do Ceará 1nsp•rou-se dos sentimentos de 
verdadeiro patriotismo, procurando resolver essa 
qp.estão por um nccõrdo com a deputação do 
Pllluhy. 

Nem é novo, senhores, esse procedimento · 
j~ cm 1827, a deputação do Ceará reconhecG~u ó 
~1roito do Piauhy ao terriLorio de que se trata. 
· O Sn. Cnuz MAcnAoo : -A medida é de van
tage~ publica, porque dá sabida aos generos 
do PulUhy. 

O Sn. PAnANAau.i. :- O nobre senador consi
derou sómenle que E Cearú abre mão de algumas 
Jeguas de terra ; nuo attcndeu que a provincia 
do Piauhy cede uma comarca inteira, um terri-

• torio seis ou sete vezes maior; comarca que 
est:.í. encravada na província do Cenrn e que dá 
cêrca de 50 eleitores ; o Piauhy cede essa co
marca em !!Ompensnção de uma freguozia que 
.dá nove eleitores. 

() Sn •. JAGUAIUDE :- Ha p11lmo de torra que 
vale m:us do que braças •. 

O Sn. PARANAGUÁ.-:-Si alguem tivesse .ra
zão para impugnar a proposição vinda da outra 
camarn~ serta o Piauhy , que é quem mais per
de cedendo um territorio que não sofl're uma 
·contestação tão bom fundada, como esse de que 
o Cenrá se acha de posse. · 
· O Sn. Cnuz 1\IAcnAoo:- Posse que perturba a 
cxportaçiio do Piauby. 

O Sn .. TAauAnmr.: :-Não apoiado. 
O Sn. Cnuz MACHADO:- Perturba completa

mente. 
O Sn. PnESIDENTE : - Attenção. 
O Sn. PAnAN,\GUÁ: -1\Ias qúero mêstrar ao 

nobre senador que esse proced1mento que S. Ex. 
pareceu estranhar não é sem precedente, com 
relação á deputação do Ceara, nesta mesma 
quest5o. 

Em 1827, depois de alguns esclarecimentos 
pedidos pela commissão de estatística. eis o que 
resolveu ueclarar a deputar;ão do Ceará.composta 
uos Srs. Antonio Joaquim lle 1\Iuura, ManoeJ do 
Nnscimento Castro e Silva, Joaquim .rosóBarboza, 
l\lnrcos Antonio Bricio. José Gervasio Queicoz 
r.urreira, Antonio dn Costa Vinnna, Joaquim 
Marcellino de Brito e l\lanoel José de Albuquer
que, cidadiios conspícuos, que não se póde dizer 
zelassem menos os interesses de sua província. 
Trago estes nomes, recordando um facto da nossa 
historia parlamentar, afim de arredar da actual 
deputação do Cear:\ a insinuação que pareceu-me 
entrever nas considerações uo nobre senador •.• 

O Su. JAaUAnmr.::·-Niio fiz censura nenhuma.· 
O Sn. PARANAGUÁ:- ... que suppoz infeliz

mente abandonados os inte1·esses de sun provin
cin, conseguindo-se (não sei quem) da actual 
deputação :~quillo que cm tempo algum se pôde 
alcançnr. 

O Sn. JAGUAniDE :-A prctenção é antiga e 
niio pôde medrar. 

O Sn. PAnANAGUÁ:- Os deputndos dnquelle 
tempo, inspir:mdo-sc cm sentimentos de verda
deiro patriotismo, cxpressnrnm-se da maneira 
seguinte, a l2 de Novembro de f827 (lti): 

• Consideramos muito a proposito e de utili
dade publica e boa administrnção que da pro
víncia do Ceará se desmembre para a do Piauhy 
todo o territorio e litoral quo ficar para oeste _por 
urna linha divisorin que se deve tirar dn tromba 
da serra da Ibiapabn á barra do rio Timonhn, 
encorporando-sc no termo e freguezia da Par
nahyba: que do Pinuhy se desmembre para o 
r.eará o sertão de C1·atiús que fica da cordilheira 
da Serra Grande pa1·a Iéstc, encorporando-se no 
termo c frcguezin da villa de S. Joiio do Príncipe, 
em ~t.unnto se não crear villa e freguezia na po
voaçuo de Piranbns, como convem. • 

l>ortunto, já naqu&lln época a d&putnçüo do 
Cénr:i reconhecia que a Serra Grande c o rio 
Timonha oram os Iunites naturaes, e os 1naiil 
convenientes. . 

Nesse mesmo documento, como st~ vê, _a de-
putação cearense pedia u desmembração do vnlle 
do Crntiús para a sua província, comprehen
dtmdo o territorio que hoje forrnn n comarca do 
Príncipe Imperial, composta dos dous termos
Príncipe Imp~>!'i;,.'! e Independencia. 
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·Isto que foi presentido em 1827, pnrn terminar 
semelhante controversin, achou suo consagração 
na camarn actual pelo nccôrdo .a qne·poderam 
chegar tos lleputnções do Ceará e Piauhy-. 

Reclamações tem· havido de umn e de outra 
parte, tonto no Piouhy como no Ceará. São, pois, 
nccessarias concessões reciprocas, aconselhadas 
pelo bem publico. 

O SIÍ. PAnANMu,(:;;_ .••. n fiscnlisação das ren·dàs; 
e outrus nssumplos,que,niio .P.odem .escapar ao. 
governo. · · · ·. ··. :. ..: .. ,: . . . • .:; . · 

Lemb,·o-me de que,· ha'·tempns, · in·do uma'·. 
coinmissão ordennda pelo'1Dinisterio dn;marinha 
fisculis"r as diiTOJrenttJs r"pntiçõ~s .que lhe são 
subordinadns,as capitanias . de portos o compa
nbills de itprendizes marinheiros, o iflustrndo 
chefe dessa commi:;são, o Sr. Hermenegolclo Bur
boza de Almcid:o, hoje fallecido, extt-rnou ,sua 
opinião reconheo~enolo a nllcessidnde ind~clinaYfll'·-

Eu e meus honrados amigos, representantes 
do Piauhy, reconhecHm·.IS a dificuldade de no~sa 
posio;ão , porque lambem a:<sumimos uma 
grande resp,nsnbilidade perante nos~;o província 
abrindo mão de um terrllorio tão extenso e im
portante, corno é a corn:~rca do Príncipe Impe
rial. recebendo em compensaçiio um pequeno 
territorio, ainda pouco povoado, .como é a fre
guezia da Amarração. 
_ O Sn. C11uz IIIACH.A.DO :-A11oiado; est;í elle 
amarrando a província do Piauhy. 

O 811. PARANAGUÁ :-Mas nôs legisladores, 
tendo de attendor ao bem geral da naoão, deve
mo-nos collocnr cm uma posição mais ·elevada. 
Não tratamo~ uqui de potencia á potencia , de
fendendo a integridade do territoriD ; consulta
mos sobre tudo á commodidade dos povos e os 
grandes inter ... sses da administração, unicus 
princípios que foram convenientemente con· 
soltados e attendidos na resoluçiío de que se 
trata. 
Cnmp~ehendo os escrupulos do nobre senador 

representante do Ceará, queaehando·sc em uni
dade nostn caStl, sentiu a nece~sidade de lnvrat·o 
$CU pr •• testo e provocBr a discussloo,envolvendo
se nefln com todas as foi·ç:os, como disse, npczar 
de seu estado cnl'errno, nfim do arrednr de si 
qualquer re~ponsnbilidnde, visto que niio achou 
com 4uem rt.p;ortil-n. Comprehendo o ruspeito 
os seus motivos. Não duvidaria votar pelo re
queriuoento, si o nobre senador o redigisse no 
sentido de obter do actual gabinete novos uscln
recimentos; mas umn vez que não Q fez, não 
me pnreco muito curial que, sem raziio pondc
rosn ou documentos, seja a proposição com o 
par{•cer devolvidos á honraria co11omissão de 
estnti~tica quo• estudou a questão a fundo, tanto 
mais quunto na commiss:io ba pesso:•s milito 
competente;;, como é o seu iflustrado relator, 
versado nns questüe,; de geo;::TnJ!hia c conbccc· 
dor dus noss:~s divisõos tcrrilonnos. 

Sinto niio po::leJ• dnr o meu voto no nobre 
senador, sem ouvir no honrndo relator da com
missão. 

Devi ro-lhe estas considerações como um contra
prot.esto :w q uc foi apresentado pulo nobre se
nador. 

O Sn. Cnuz MACllADO:- Apoiado. 

dest:o providencia que ora nos occupa. · ."· · 
Aquelle dist·ncto o!Ddal supeo·1or da nossa 

nrmudri~ julgando ionpropri:1 a ClrladcJ <ln Parna
hyba para ns~onto de um:.- compunhiu dcJ :•pren
dizes marinheiros, visto achar-~e 11 IJ·es l••guns do 
mar á m:or:.rem do Iguaras~ú, disse no seu ··rela-
torio no ministerio da marinha {lê): · . 

• E' minha opinião que, tn:tto a compa
nhia de apr.,ndizes marinheiros como a capita: 
nia devc•m d.esccr da Parnnhyba pat·a o povoado 
da Aman·ao;:oo, l.lanhac.Jo pelo tnar na foz desse 
rio lgunras<ú, tmrra unica suiTrivel, ·que em 
Piuuhy communica com o mar, e d;í ·entrada a 
pel)uenos vap"rcs costeir"s e a navios do t•om
merr~iu. E' c .. rto que a cs~a mudança p:ora a· 
barru da Am:orraç11o se antepõe n ·raz:io de que 
o povondo é em tero·itol·io pertencente ao Ceará. 

l\l:~s si o Piauhy n~nhuma ontrn burra tem 
em condições de fazer o commt~rcio marítimo, 
si na Am n o·rnção exi:<te já um porto fisco), da 
:olfandega da Pnrnahyba ; si existe em prop.rio · 
nacionnl parte da gHnte dn capirnnia; si ali i estão 
r~sidin.do os _praticas que po•rtenc_em ao ·Piauby, 
nao VeJO razuo quu possn doJstru1r a vantagem'· 
de ter afli a pi'Ovincm do Pinuby Um quartel 
para n sua companhia ole nprl!ndizes, e mesmo 
:o rcpnrtic;ãu du cnpit:onin, ainda o1uando os allos· 
po :cres do Estado entendam que a província 
do Ccario não1 deve cecler á do Piauhy a froguezia 
dn Amnrrnciio. rectlbendo em compP.nsn.,ão a 
vifln deil Príncipe Imperial, tão abundante em 
criaç:'lo de g:odo. 

Essa mudança seria de muita vantagem para 
o progresso e engrandecimento du compa
nhia ..• • 

E' a unica hnJ\rn soiT!·iyel que tem o Piauhy 
para o commerc1o martttmo. u nobre senador 
quer que a 1~rovinda vá estubelo.,et· sua alfan
dega em out:·o Jogar que nüu aponta. l'tlns si niio 
hn? Si essu ttlrreno que mo•dê!J enLI'e Jgmtrassú 
e a Ilha Grnnde ú utu totTen" arenoso, impt·es
tnvel pam quolo1uer ediflea~ão, termno nla"a
d!ço,, como tJUel· o nobre seua<l~r que a pro
vmcw, balda de l'e"ursos, Y~ cmpruhonder 
obras tiio dispendiosns '! 

O Sn. PAnANAGU,~:- O Pinuhy niio fnz mais 
do que tnltnl' de reh:over um territorio que, se
gundo a cn1·ta ro!gia de sua instituição como 
cupit:oniu, nüo lhu pó de direitnmen te ser con· 
testudo. 

·Mas ponhnmos de purto essas qucstõc~, que 
podem Jli'OLI':ohir e com1•licarn soluçiio proposta, 
pnr:o :1ttendeo· sórnonte no )lJ'inl:ipio da nnturnli
iladc da divisioo que foi respeitado pelo honrado 
relator du commissiio, bem como ú commodidade 
dos povos u nos intero.•ses da nftministt·açiio ...• 

• E' certo, disse o distincto official, que a essa 
mudnncn pnrn a l.lnrra d11 Amarr:oçiio se ante
põtJ a razão de que o povoado é no valle que 
pertence á provmcin do Cenr:i .. • 

Como si se trutasse de um pniz eslrnngoii'O em 
quo rs consido.•raçõc•s de intorcsso publico deves
sem se1· prejudicadas por um semelhante m11tivo 
Ainan que o territurio questionado nüo fosse do 
Piuuhy, ern PI'ociso quo fosse. 

O. Sn. Cnuz 1\fACIIADO:- Apoindo. 
V. I. 

. o sn. Cuuz 1\L\CIIADO:-Apoiado. Essn ó que 
ú o gr:mde ruzüo. Aqui n Amarra,iio não pudo 
estnr amnrrndn ao Piauhy. • 

:1.4 

.-_. 
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0 Sn. PAUANAGU,\: -E' O juizo de um Offi· 
cinl de marinha que estudou perfeitamente 
aquclle Jogar, com o cuidado c zelo que sempre 
o recommendou ú consideração do g-overno. 

A [H'Oposic;f,o vinda da outra cmnara é da 
maior convenieneia, niio se pódtl contestar . .T:"I 
cm i82i, cnmo recordei 30 senado, a deputa~ão 
do Ct·arú (niio é novidade o procedimento ila 
actual) mostrou-se uispostn a sutisfazer esta ne-
cessidade. . 

O Sn . .TAGU,\niDE:- O cm·to é que não passou. 
Não h ou I' O sêcc:1 nesse tempo, nem o Conrú 
tinha decahido como actu:llmente. 

O Sn. l'AnANAGu,\ :-O senado, que ouviu be
nevolo o Jli'Otesto do nobre st:nador, ha de ter a 
mesma bunkuidadc twr·u eomrnigo em aceitar o 
contra- pr·oteslo CJ ue lhe oJfore()O. 

Tenho conclui!lo. 
O Su. Crwz 1\IACJIADo :- Si não pertencesse, 

devi" pt:Ftuncer; estú nlli tlrnui-rancto o Piauhy. 

O S•·- ~flende"' de Abneida 
A questiio devo limitar-se uo adia meu to ... 

O Sn. PllE~IDEXl'E :-Assim parece. 
O Sn. liiEXDJ'" DI' Ar.m>JDA:- .•. c é desta 

parte <Jllu VOLl occupnr-me. 
l>arnrC·'llt~ flUC O rCC]LICrimentO do i Ilustre >C· 

nado r pelo C:o;arú niio tt:m proccdenci:,, depois' loo 
exnn11~ nccuradD que a conunis~iio de estatblicn 
!c'! deste negocio, fJUC ~ nnlilJUissimo no nosso 
parz. 

S. E~. rcrJLICI" fJLIC voltem :'1 commi8siío a 
proposic;;io o os documentos flLW a instnrcm, 
afim de <JUC ellni'cconsiclere a uwteria. 

l\f:1s c:om que funil<~mcnto? A ma teria esttl 
toda "xamin:~da e considm·nda, tl naua ha adis
c:ulii' de IIUI'O. 

Tornos tlCJlli dous territorios fJLHl se trans
mutnm. 

D,; um lado ha um povoado, cabc"a de umn 
fl:cg-uezi:. : {l n1arg-em do oceano, êm tcrt·l~no 
safara c areno,;o, com alguns milhares ele hnbi
tnnti!S; c do 11Ull'O uu1 vastissin1o terrilorio, Ulllil 
rcgiiio coiJüt·t:• dt• fazendas do g·ado c·com grande 
numer·n ele l~:liJitnnte~. qunsi ~0.000. 

PeJa Uivi!"'flO nntig-n, esse territoJ•io, fJllC llojo 
por um accúr·do entre os dopntac.los elo C:~;nrü o 
d~ Pia uh y, l_ic;m·, pcrt~ni:endo a esta província, 
nao pcrtenc•a 110 f:c.ml'tl, r1uu recebe em retOI'uo 
o triplo ou quadruplo. E' uma troca desigual. 
mas pciHs circumstuncins cm que se tom visto o 
I>iauhy, <llW tditis oJ'a o legitimo possnidor, c 
não teur litornl uwritimo, nem um porto ... 

O Sn. PAllAXAGIJ.\ :-Apoiudo. 
q Sn. l\[J~NDJ~s D" _AummA: - Desde os pri

morr·os :~nnos do reuwc.Jo do Sr·. D. Joiio V. 
quunuo ~o J'oz a soptll'li~''ID do teJ•r·itor·io elo Com·ú 
tirundc,q w~ ~o lignvu :10 do 1\lut·:~nhiio,pns~ou essa 
part~ a.t~~tnd pura l'ornamhuco, o a outrn da' J't\z 
do l'IO ltmonlw pm•a o norte continnou uniuu 
no ~la~nnhiio do quo o Piuuhy era entiio tLH'l'i
toJ'lo ruteg-r·nntu. O limito foi precisamente 
trnoudo pelo I'io Timonhu, como se vê nos anti
gos mappas. l\[us ns invasões dn popul~çiio cea
rensc.•, u•:ssn pedn~~o da costa entre esse rio o o 
Igunrnssu, fizornrn com que essa provincia so 

mantivesse na posse de um tcrritorio ú que retll
mento niio tinha direito. 

0 Sn. PAIIANAGU.\:- Apoiado. 
O Sn. l\IENDES DE ALMEIDA :-Como bem disse 

u nobre senador pelo l'iuully, jú cm 182i os de" 
putu<los do Cenr·ti, sem a compensação dessa 
comarca do Principe Imperinl, d•,sf'aziam-se 
desse direito, que cm verdade niio tem o Ceará, 
porquanto basta olhnr· para os t11nppas antigos, 
hasta ler os historiadores ou chroni:;tas da época, 
p11rn se ver r1uc em ger:tl lixaru cstn divisiio. 

O Sn. PAHANAGu.\:- Ayros Cas:tl o outros. 
O Sn. lllENDE'i DE Ar.~mJDA: -l\Ias, cm summa, 

essa comiJinar.iio das deputações dns duns pro
víncias rec:OIÍitecendo, st:niio e:.:se direito, uma 
equir.Jnde, é dig-na do lou,·or,porqunnto o l'inuhy 
mio tem propriamente co:.:tn nwritima, po~suc 
:::;t.ll!lcnte ;tlgnrnns milha~ de litornl alngudo da 
Ilhn GI·anue, que é impre:<tavel. Esta soluçiio 
n1erecn n npprovnt·fío do scnt~do. 

Essa lll'OVincin, em vcrdtulc, ·precisa desse 
pequeno terrilorio, que pnra ella vale muitis
~imo, no tln.~so que par·a n Cenr:'L nrio tem a 
mesma importancia, pois conta extenso litorul 
Jllnt'rtimo c JlOI'tns bons, e um melhoi' do que 
touos, inclusive o:.:se que I'I!Cinrna o Piuuhy e é 
vizinho: r••liro·mc 110 de Camuey, a poucas 
milhas da Grnnjn. 

Essa com!JinHc;iio feliz <leu em resultado o 
projecto fJ rw >e discute . .1\fas o Cu11rá, como hoje 
bem se rccon hece, não tem t'nndauiCn to para 
e~r:.dr fJllC esse tcrritorio JlCIJlleno e pouco 
fuJ'lil, continue n pertencer- Jl!e, tirnndo-o do 
Pinnhy, rJLte. o possuin por lei OLLJH'OVisiio antiga 
portuguc•za. 

0 Sll. PAUANAGU.\:-Apoiado; VtllllOS ucab1lr 
com esta 'I uestão irmiimon tu. 

0 ::-n. l\fEl"D~S DE AL~IEIDA: -Pura f]UC exami
nar c.lo novo o negocio? Niio é <JUCst:io de tixnr 
limite~, sobro que haja duvidas quanto á linha 
divi~oria, como acontece untr·c l'tu·au:i c Santa 
Cutlwrinn. A quosttio é mui uitl'crento. E' 
um accOrdo· sobi'C limites, púdo-so dizer, novos 
media n to mutuas c o uccssõcs. 

O neg-ocio ú darissilllo; e J:ortanto não sei o que 
é qtw u cornmbslio podcr·:'l l'Ceonsic.lerar, depois 
dos documentos que se aclwm aqui colligrdos 
e uxaminauos com cuidado. 

Aind" mnis uma considot·nçiiD. 
Os povos du comarca 011 territorio do Principo 

Impcriul, conforme I:epi'cscnt"~õus, que aqui so 
~e ncllatn, pedem tnst~1ntcn1ente ligur-se no 
Ccttrá. 

0 Sn. PAIIANAGU.\ : - E por isto não re
clumo. 

0 Sn. l\[ENDES Dll: ALMEIDA.:- Não gasto, Sr. 
presidente, uo divisões do [H'ovincin súmento 
por combina•:õo~ ~e c.lcput:tc;ões .• acho que so 
dPYe nttendor prmerpalmeato nos rntercsses pu
blicos, estes dl.lvcm prorlorninur· sobre us com
binnç~es utuitas vuzt!s estr11nhas no censo geo
grDIJluco. 

Aqui nlío so devo ntlondcr ao deputudo do 
Ccar:i, nem no dallUtudo do 1>i:lllliV, mos no in
teresso ger:~l elo l!nperio; e o interossc gcrnl do 
Imporio exige quo se attenda, ncsto caso, no do 
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Pinuhy, peln rnziío qÜo lhe· ~ssiste,- e mesmo em 
oonsidern~iío :i qnostão'finnnceirn, ou nnles dn 
nrrecadn,_.rro rlc rendns. 

Niío hn pois, Sr. presidente, nada mais que 
exnminnr neste nssumpto, tudo estri e foi vist.o 
pela commissiio; é uma questão pequenina j:i 
demnsindamente conhecida e est.udnda. 

Mas, for"a é dizer, este projecto ou antes esta 
troca é reillmon te Jconinn, c a c lia uma pro
víncia comprimida se submette ... 

O Sn .. TAr.uAnmE:-E' o caso de dizer-se: timeo 
Da.naos et dona ferente;:. 

O Sn. llfENDES DE Ar.MEIDA:- ... porque si uma 
cede um porto sobre o oceano ou proximo do 
oceano, com um terriloriu que nada tem do fcr
lil, é um nrcnJ, a outra submetle-se e d:i-lhil 
em retor·no ... 

O Sn. Sn.'vEmA o.~ 1\fOTTA :- Niio fnllil cm 
sulJmetter-si"; estas phrascs siío comprometto
doras. 

O Sn. llfr:NDES DE AL~IEIDA :-.... compensaçiío 
muito sup.,rior. 

Niío tenrlo. portanto, o nt.bre senador· pelo 
Ccnr:i oifet"ocirlo documentos novos ou apresen
tado informn~·ões que tenham um certo valor, 
niío vejo fund:•mento pnrn de novo se rcmettP-r· 
:i commissiio o projecto. Entre-se no cxnmc do 
projecto, c o scnnrlo vcr:i si a raziio, a justit'a c 
os Interesses pnblicos niio favorecem n propo
Si(.'iio rrnc se ncha em discussão. 

Sinto muito pronunciar-me por esta fórmn 
contra o requerimento do meu collega, amig-o e 
co-religionnr·io pelo Cenr:í, m:1s S. Ex. niio tem 
neste caso r:1zão. Voto contra o req_uerimento. 

O Sr .• Ta~uoribe :-Sr. presidente, é 
:t contra-g-osto meu que volto a díscussiio; mns 
sou for~ado a f1lZOI-o, tomando cm considernçiío 
alguns dos argnmentos dos nobres senadores. 

O nobrA ~cr111dor pelo Pinuhy, meu distincto 
amigo, fnllou em vontade dos povos. 1\lns, se
nhores, a vontade dos povos, quo foi manifes
tada c ncha-se entre os papeis dn commissiio, o! a 
dos povos do Príncipe Imperial, que requerem 
cJToctivamcute aos poderes do Estado sua an
ncxaçüo ú província do Cea-rá, demonstnmdo 
aliús, com muito bons fundamentos, este desejo, 
porque basta ver uma carta g-eogr·aphica pnr:t 
rcconheeer que os termos do Príncipe Imperinl 
c dalndt>pendencia acham-se dentro do terri
torio conrenso, o qual, sendo dividido do Pinuhy 
pela Serr·n Grande, ou Jbiapabn, faz naqueiJe 
ponto um simi-circulo, que comprchendo aquet
les dous termos, pura o Indo do Ceará, deixan
do c. serra de ser ali i a divisa entre as duns 
provincins, pela raziio que darei j:i. 

Portanto, bnstn lnnç;ar os olhos sobre uma 
carta g-cogTnphicn dnquc:tlns regilies parn VC!" que 
aq_uellc tcrr-itorio é de natureza cearonsc o qtte 
sómentc pcln consideraçiío de que ns nguns nlli 
correm para o ludo do Pinuhy, formando n ri
beira do Cnrntiús, que é uma das cabeceiras do 
rio Poty, rio este que rompe 11 serra da Ibin
pnlJn om um profundo boqueiriio, cncaminh:mdo 
suns nguas parn o Purnahyba, do que. é .um dos. 
principaes conauentes, deixou nquelle territorio 
de pertencer no Ceará. 

Eis ahi a razão por que a comnrca do Príncipe 
Imperinl, aclwndo-sc ínclnida no tcrritorio cea
rense, foi com tudo considcrnda como parte do 
Pinuhy: foi o cifeito da thcorin de que n cor
rente dns nguas é o mci" mais natural de oxtre· 
mar on limitar os tcrritorios. 

Acre.~ cento ainda , que o com mercío, as 
trnnsnr:ções deste territorio siío nnt.Js com o 
Cea,-;í do que com o Piauhv; c mnis fJU.e, per
tencendo cllc no bispado do 1\Iaranhiío, é sum
mamente difficil :~os seus hnbitnntcs recorJ'Cr no 
respc~tivo Jlispo, para negocias do r·asnmentosou 
qualrrucr dispensa sobre :~ssumpLo rf!ligioso de
pendente do prelado, no pnsso que passando 
parn o Cenr:'1, lhes ser:i isto muito fncil. 
· Assim vê-se que foram elles que i'equereram 
por sen proprio interesse. 

O Sn. llfENDES DE AL~mrnA:-V. Ex. me au
xilia. 

O Sn . .TAauAmnE:-Sem duvida nestn parte·es
tomos de nccõrdo, quanto á justiçn do íJ.~lC rc
querllm os hnbitontes dos termos do Prrncrpc 
lrnporinl e Indepcndcncia. 

ArJilillo, pCirém, em que não podemos estar de 
ncr,.·•rdo é qncr·er V. Ex. annexnr· ao Pi:n1hy o 
lerritorio cearcnse da Amnrrnç:ío, cujos habi
tuntc:< niio pcdirnm, ne:n qncr·em tal nnnexaçiio. 

O que ro~ucrcram os po\·os dn Amnrrnç1ío-'? 
Nnrla ohsolutamcnte. Longe de se mostrnr que 
ellcs qneil"nm pertencer ao Pinuhy c não ao 
Cen rit. r. o contrar·io, snbe-sc cru c os hnilitan tes 
dnquclln margem do rio Pnrnnhybn, pertencente 
ao Ccnt":i, siio consideravelmente constrangidos, 
I)Unndo om·em dizer que viio ser pi:mhyenses e 
niío ccm·cnses. como sempre fol"am. Pot· conse
quencin, si é :i vontade dos povos qilc so tem 
de uttendcr, nttendn-sc, si se quizor·, aos habi
tantes do Príncipe Jmpcr-inl, mas não se con
stranja os lu•bitnntes da Amarração n pc!'tence
rem i:J umn província, com n qual niío querem 
cst:1r ligados, visto acharem-se perfeitamente 
satisfeitos com o Cenrú. 

Entretanto, St•. presidente, .,u não desejo 
nllcra"ões nos nctuncs limites entre o Ceará e o 
Pinuhy. Ficaria contente com a annexaçiio do 
Principo Imperi:d ao Cenr:l, si os poderes . do 
Estado, julgando justo seu pedido, nssím dcter
minnrcm, mas som que de modo nl~um se possa 
dize!" que um representante do Cear:i pretendeu 
tomnl-o no Piauhy; e, pois, assim pensando, niio 
admitto que se diga que essa anncxa~iío, solici
tada pelos sous habitantes, seja um presente ao 
Cearn. E' o caso de confirmar o aparte que ha 
pouco doi; timco Danaos et dona (twmthw. 

Tomo este presente, e o tou.o de t:ll fórma, 
que, si minh:t voz podasse ser attendid:t pelo 
senado, e este· em sua sabedoria entender que 
deve passar n Amnrrnçiío pnrn o Piauhy. cu pre
feriria que passasse n Amnrrnçiío, mas fic:asse Já, 
como d'untes, o Príncipe Imporia!, porquo receio 
que, vindo o Príncipe lmperinJ purn o Ceará, 
mais tordo se nllegue que o Píauhy foi prejudi
cado, o novn compensação so veuha pedir 1 E 
cu jit vejo isto no projecto, senhores ; lóinm os 
nobr·cs senadores com attençiio n emenda dn 
commissiío. c wriio que a desmembrnçiio do 
Cenrú niio é só mente do territorio dn froguczin dn 
Amnrrnçiio ; vejam que nlli, ao inverso do pro-
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jecto da outrn camara, se falia da corrente dns 
ag_u~.s cmnrwdas da !!Umiadn dn sorrn, pnrn o 
orwnte, o pnra o ocCJdentc, e tnes pnlnvrns en
volvem infallivelmente nlternção nn actunl di· 
visão dns cornurcns ele Villn Viçosa e Ipú que 
cornprcllendem hoje creio que tres ou qÚatro 
termos. 

Comtndo,. h a de V •. Ex. perrnittir-mo que 
toque em alguns pontos dos qunes se occupou õ: 
nobre senador pelo Piauhy. 

O nohro senador pelo Piauhy julgou de grande 
alcance, de gr;mde elTeito, 11 a;1reseutnção de um 
uccôrdo entre antigos deputados, creio que re
ferindo-se :i época de :l827. li:u disse n S. li:x., 
om meu primeiro discurso, que a questiío era 
muito nntiga, mas nunca tinha podido ir por 
diante, pelvs obstnculos que surginm, segura
mente 1Jnso11dO~ nn justiçu; e, ::rgura, respondo· 
no nobre senador que, embora houvesse esse 
nccôrdo, como agora houve na outra cam:rrn, a 
verdade é que entiio n1ío pôde ~er :rpprovudo ; 
mns, porque? Por•1ue naturalmente no senado, 
ou em al::;-um:r parte, surgiu quem tivesso força 
pnrn oppôr-se 11 este uccôrdo. como succederia 
hoje, infullivelrnente, si o Ce::rrá tivesse nqui os 
seus nntigos rcprc.:;entantes: tenho dii<IO intimo 
con v icç;io. 

O Sn. Cnuz MACIIADo:- Mas a divisão do· Ii· 
torai é ne~esaría. 

O Sn. JAGIJAnrm;: :- Assim, senhores, pelo 
projecto, o Coar·á tem de perder urna das me
Jhorl'ls p:o r• I es de seu torritor·ío, porque a Serr:r 
dn IIJiapnba é a mais nrn.,na o fortil pnrr.ão do 
tcrritor·io daqnclla provineia. Entretan'to vni 
se des11rem1Jr·ar· cstn importnnte pnr·te do Cenr:í,· 
parn f;rzt-~r·'c presente ao Piauhy! 

Pinuhy é urna província quatro vezes mnior 
do que o Cenr•ú, que é d" pequeno territorio, 
en·lrl'tnnt" quer se lhe lir:~r urna importante 
frogtwzia, :~lém do mais que v:~ i envolvido n"g 
pnlnvrns, n que nlludi, rlizentlo-sc quo se Illc dá 
cru compensnr;ão uma comnrca interru ! E' pre
sente de gregos, o Cearú não o quer. 

O Sn. Cnuz UACIIADO:- O Coará aindn fica 
com 100 lcguns do costa. 

O Sn. JAGIJARIDE:- O nobre senador fnlln na 
costa do Ceará ; porque n1io fnlln nn do l\lnrn
nh1in, quo c muito m"ior? Se si tr"ur.n~sc de tir·nr 
do Mnrnnhfio uma parte de snn costa p:u·a dar 
ao Pinuhy, par certo que seus dignos rcprc. 
scntuntes so Ievnntnriarn em opposi~::io. 

O Sn Cnu7. l\IAC!IADO : -1\Ins o rio Pnmnhyba 
é divisa nutUJ'al. . 

O Sn. JAGUAUIDE:- E' muito nnturnl que 
aquelle qu" sente-se mal, queira melhnrnr; que 
aquPIIe que é pubr·e, o tem um vir.inho rico, 
deseje tnrnbem onriquecer, ll•:nr como elle; do 
mesmo modo adrnitto que o Pinuhy ache lloa 
est:o acquisic;ão; rnns, por ::rchal-n bon, niio so
gue-se que clla seja justa, com prejuízo do 
Coará, .que, desfn!cndo em suas r.-ndns, muito 
mnís ninda !lcnrú, si lhe fôr arr;mca.fa es~n es
perancosa pnrte, qua t:mto promettia augrnon
tnl-ns ·um lli'OXimo fntur·o. 

Fullnrnm os nobres senadores nns v:mt::rgens 
. · quu o Phmhy vui tirar dt>sta medicln: est .. n de 

nc"ürdo cm que nlgum::rs lhe devnrn provir d'nhi, 
mas a verdade ó· que, já cst:mdo do posse dellns 
o Cear:í, qtte tem escassez de territorios corno o 
du Amnrrur;iío, o unico :i rnm·gwn do um rio 
nnvcg-nvel, seria umn clamorÇlsa injustiça pri
vai-o dessa vantagem no untco ponto cm que 
dolln ::;-oza. 

O Sn. PllE<IDENTr;: :-O que estú cm discussiio 
é o rcqueJ·imento, o o noiJro senmlor· est:\ J'ai
Inndo sobro a nrateria do jJrojecto. 

O Sn. JAGUARIDE:- E' pnrn chegar· no adia
monto. (Risadas.) 

O Sn. t•nr.:srorl:STE : - E' uma volta muito 
grundo; n •tnestiio é, si são ou niío nccossar·ios 
os esclnreciullmtos. 

O Sn. JAGUAnru:e: -V. Ex. vü CJ'líl eu tonho 
lHlcos,;idude de r•espondor uos argumentos que 
foram uprcsentudos; entrctunto, como V. Ex. 
observo rJUO por aqui não vou bem, recuo. 

Mns, como infelizmente para :rquelln provin· 
cia, sou nesta cnsa seu unico repr•esentnnte, 
cuja voz é frnca (tzão apoiados) e niro tem im
port:mdn n!gurnn (ncio apoiados) pnra podor 
oppõr-se ao pr·estig-io e ;í fon;a do nobre senador 
pelo Pinuhy, infelizmente parn nquclln provin·
cia, digo, eu vejo que n sua c::ru . .;n tem talvez de· 
perigar por isso. 

O Sn. Cnuz 1\I.\CIIADO :-Niio mo leve parn 11hi 
que nco concto. 

O Sn. JAGUAnrur;::-A verdade, Sr. presidente, 
é que neste ne::;-ocio hn tal geito, que so quer 
fazer do urna iniquidnde n cuusa da ju~tiçn. 

As proprins pnlnvras do projecto demonstram 
quo ul!)m d•o desmernbrnr,;:io dn Amnrrnção, alte
ram-se os limites de mais duns com:•rcas do 
Cenril : veja V. Ex., Sr. prosidentc, a emenda 
d:o commis.siio; :r h i falta-se em cuniiadn d:r serra,. 
e coi·r•mto dns nguus, como pontos de divisa, mas 
sem dizerem-se a,; cousns pelo~ sc•us nomes. 

Aeabu de explic:~r no senndo qne isto vai nl· 
ter:rr ns divisns do du:ts comarcas. E é cousa 
tf•o pottco importante que se est()jn a trnçnr 
limitPs entro duns províncias sem os necess:orios 
eslnr·ccimentos "!" 

O nobrll senndor pelo Piauby, assim como o 
nobre senador poJo Mar•:rnhão, declurnrnm que 
não vinm pr·ocedencia no requo!'imento para 
que fosso elle nppr•ov:rdo. 

SenhMes, no requerimento que dirig-i á mesa 
me parece quo dei justos fundamentos rara o 
adiamento, d.•sde que, pcndr•ndo do pnr·lnn1onto 
muitos questões do limites ontre divors:rs pro
vincins du Imperio, requeri que voltu~sorn os 
pa pois :'t comrnissüo, p;•r:r pro pó r· urnn medida 
ger·nl, que solva ao mesmo te111po todus e~sas 
questões ; c assim procedi, por niio pnrecer-me 
conVL•nrentc nem justo que Sll trutnsse de solver 
:. de quo nos occup:rmos,ern re!a~"ie n umn pro
vinciu q uo ainda geme sob os olfeitos do llng-ello 
du s(!cca, principnlmonto porquo é justamente 
por cnusa de sua fr·aquezn que hu esta pujnnçn 
do forr.ns por:r cortar cstu CJUOstioo, deixando 
incolumo, sum decisiio, :rs questões que oxistem 
entre outrns províncias. 

O nobre presidente, porém, ob~ervou-rne quu 
hnviu uhi antes matll!'iu para umn indicnçüo, do 
que pura um requerimento ; doei! como cos-
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turno ser á voz dos meus collegas, e especial
mHnte :í daquelle que dirige os nossos trabalhes, 
immedil•tarmmte der.larei que retirnvn o requeri
mento e o formulava de novo nos termos os 
mnis ~imples. Diz'-se, porém, ag-oe11 que na 
sirnplicirlnde a que reduzi o r"querimento, nf•o 
h a arndn pr·ecedencin. · 

província do. Ceará, e. como seu represe'ntante, 
sou obrigado a declarar ao senado que essa 
chamada t• oca, a que 111iás não annuiram os ha
bitiiDI es da Amarração, t.í summamente preju
dicial no Cenrá. 

Penso CJUP, quando o Ceará se acha opprimido 
pela miseria publica de que t!'m •ido viclima 
quando n su11 mfelicidade é tal que alé seus re~ 
pt·e~en,ant€1s vit:olicios pag11ram á natureza o 
1'11tnl tributo ua mesma larga escala que a sua 
população, restando·lhe npenas no senado uma 
UI.Jica e debil voz, acho, dip-o, qne em taes 
circumsrnncius é f;llta de g•·•nerosidade matar 
assim urna província que reclama justiça. 

Senhor·es, estn casa t.í testemunha de que hoje 
mesruo f11i adiada uma questão quasi identic:o 
por dizer-se simr•lesnrentc que era ncccs~ariQ 
hnv~>r mais estudo. No meu rcqurJrim•·nlo foi 
ju~ramcnte o que cu disse, não Jl"lns mesmns 
pnJ;ovrns "'"s dis~e • volte á commissão para 
reconsiderar a mataria• . 

JJizia lllli'<'ID u nobre senador pelo Piauhy: 
serin nPce,sario apresentar novos motivos. 
Estou apro•S<'IItllndo·OS. Coino o nobr·e scn:•dor 
por Santa t:athnrina, nproveitandu s11 hoje dns 
mfurm;oções que o nosso colleg-n pelo Pnran:í 
adduziu, cston mostrando 9ue no projecto ha 
cousa occulla, é o caso de dtzer-se latet anJu.is 
in hc•·bis ; nqui h a veneno, lm SP.rpen te o~cultn 
nestas pnlnvrus do project11, e o senado precisa de 
novos escl;orecimen tos para uma decisão pru
qen te. 

Ora, senhores, isto é questão que nfio vn lha a 
penn 11 comrnissão estudar de novo, p:ora ver, 
si com effeito ha essa alter11dio, que eu utnanr;o 
que ha? .'\o pnrecer se diz simple;ornf'nte qu" 
tr11t:•-~e de 11nne,.;ar :ro Pinuhy a freguczia d11 
Amnr•·no.·ioo: entretnrto com a divisfio da cmendu 
dn cornmis~ão, nb:ondona·se a divisn du rio Mn· 
c:•miJirn. ele que fai111VI1 o proji!cto primitivo, 
:pnrn nduptnr-se, como divis11, 11 corrente d:os 
aguas parn o oriente, ou OCI'iden r e, alternçfio 
e~tn que vai infallivelmente nlterar os limites 
da l'omar•·n da Viçosa, o tMrmo d" S. Benedieto 
e 11 eom11r•·a do Ipú, cujos teJ'l'itorios se es
tendem pnrn o lado do Pinuhy sol.lre a Serra 
Grnn~. . 

.Mus flizem os nobres senadoi'O~, dá -se 110 Ceará 
a <~om:orca do Príncipe Imperial. 

Sr. prnsidente, o Coará ama, nprecin muito os 
hal.lilnntes dn comarca Príncipe lrnpPrinl, c~tá 
com elles em rlllll•:ões estr••itas, mn~ r"j··itu o pre
sente desde que p11rn tal 11cqnisiç1io s .. jn preciso 
dar ••rn trocn um pnlmo fie seu terl'iturio. Si o 
senado. p11r11 a.ttHnd.,rá vontade daquellcs povos, 
que. pedem tnstantemente •1uc IJUPrem per
tencer no Co:mí, decretar um11 medida nest•~ sen
tido •. está no seu dirr>ito; mas· f11zcl·o á ,,usta de 
Qlllll<luer p11rte do c .. ar:í, eu julgo-me b st:mte 
autor izudo parn declurnr em nome ela minha· 
pruviucin •1ue clla rejeita o· pres••nte por oiio 
lhe co JWi r. 

O honr11do senador pelo Pinuhv procurou 
mustrar por vezes quo nas minhns i:wlnvrns ha
viu insinu:•ci'•o, que podia ferir a .fJi!midnde dos 
representnntcs da minha província na ouu·a 
CUIDIII'II, 

Findo o rlebale, ficou pr!'judicado o rf'queri
menLo por fnlt11 de nuoncro para votar-se e con
tinuou o discu~são da proposição. 

1\íio havr•ndo quem pedisse 11 palavra, nem 
numP-ro para votar-se, ficou encerradn a dis-· 
cu~são. 

Esg-otada a. mnteria da ordem do dia, o Sr. 
Pre~ideute deu a seguinte para iS : 

Vot:oçiio da pr·oposição cuja discussão ficou·en-
cet·ratla. · 

3. a d iscus~ão da indicação do Sr. Dias de 
Cnrvalho, sob a letra-A-, de i873, relativa á: 
eleil'iio rios secretarios. . 

;J,'a dit11 da proposiçi.io da carnara dos depu
tarias n. i~7. rle i87V, uutorizando a camaru mu
nicipal ela côrte a contrahir um emprestirno até 
a uunntia de t~..ooo:OOO!SOOO. 

~.a d iscussiio das proposições da camnrn dos 
dPputodos, de 1879: 

N. 5:!:2, determinando que a Jegitima"ão por 
sub~eqttente matrimonio comprelwnde Ós filhos 
espurios; 

N. :177, autoriznndo o governo a conced~r a 
AmP-rico d" Castro ou á companhi-a que org-a
nizou para construcção de cn~os denominadas 
•Evoneas• dispensa de decimas urJJan;os; 

N. :ltH, autorizando o governo a cuncPder á 
empreza que se organizar pnra o arrazamento 
do morro do Senado e atterros de pantanos di~ 
versas vantagens. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas e 20 minutos 
da tarde. 

10.a SESSÃO 
.ED1 1S do ::.\J:a.lo do 1F>SO 

POESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUAITY 

SU:\1:\fARIO.- ExrRDJRNTB. -Attonta.c.lo á impron~tn a oa 
nçon~uos municipnos. - Dlscur"o o roqnurimunto do 
Sr. Corroia. Discurso do Sr. ministro dnjustiçn. Reti
rada da 2.u parto ,ln roquorimonto do Sr. Curroin. por 
consontimonto t.lo sou autor.-Dot;~nicu.J Gu.rdun Hail Hoad 
Compu.ny. Dbeur11o o roqunrimanto do Sr. Junqueira. 
-Dis~un&o do Sr. prosidunto do conselho. Adulmonto 
da didcus~:to. On.o1u.1 DO DIA.- Divia•\o do coma.rcus. 
Approvuç;to c.ln. ornonda. da comanislllto c.lo o~ttntl11tlcm do 
sonu.do. Ap(!rovn.r;ilo elo u.rt. 2,o du proposi~~ãu lia c~
mnra.. t.lo» Srs deputados. Ap(?ro,·uq/tQ tia omondu da. 
mo:una commillslto no nrt. 3. 0 -Eloi~lto do suca·ot••rlo11 do. 
sonnllo. Ent:orramunto da dillcus::dto. - Ernprt•IILimo ó. 
lllrna. camnra. municipal. Di:icur11o u roq_uol'imunto do 
Sr. Silveira da .\lotta.. Di11curso do Sr . .Uurito du Co· 
to~lpo. 

U11ei:orei em aparte, e repilo: respeito as in
tenções do todos, acho (J ue c~du 11m é juiz dos 
seus :~ctos e tem bastante forçn parn cnrreg-:or 
com a rnsponsabilid:odc delles. Eu carrego com 
n·dos meus. Os nobres depulnclos pelo Cr•nr:í, 
muilo illustrados· e muito distinctos, tiveram 
nutUI'ulmcnte muito bons I':lZÕHs par·n procederem 
9o modo por que o fi?.ornm; niio os censuro por 
1sso, a1•euas entendo que o acto é projudicilll á 

A's H horns dn mnnhii fez·se 11 éhnmi•da e 
achnrnm-sc presentes 25 Srs. senarlores,n saber: 
Cruz Mncbado, Barüo de 1\lamnnguape, José Do-
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nifocio; Visconde de .Toguary, Vieiro da Silvo, 
Christiano Ottoni, Visconde de Aboeté, Junquei
rn, Le:io Velloso, Fausto de Aguinr,. Ribeiro da 
Luz, Corroia, Diogo Velho, Luiz CarJog, 13a
rão do 1\laroim, Barros Barreto. Leitão da Cu
nha,. Chiehorro. Visconde do Rio Brnnco, Con
de de Baependy, Diniz, Saraiva, Paranogmí, 
Atronso r:elso e Mendes de Almeida. 

Deixaram de comparecer, com causr. partici
pada, os Srs. Octnvwno, Silveiro Lobo, 'l'oixeiro 
Junior, Sinimbt\, Antão, Godoy, Cunha e Fi
gueiredo o Dias de Carvolho. 

Deixornm de comparecer, sem causa partici'
poda, os Srs. Bariio de Souza Queiroz o Paes de 
Mendonça. 

O· Sn. 2. 0 SECfiETAUIO, servindo do f.o, deu 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do ministerio da guerra, de :17 do corrente 

mez, informando cm· resposta ao do senado de 
ft. acêrca de nomcnções do repetidores e oppo
s!t'?res do escola milrtar.-A quem fez a requi
srçao. 

Do Sr. conselheiro Pedro Luiz Pereira de 
Souza, de igual data, partiripondo que por de
creto de :W do mesmo mez foi encarregado, d u
rante a ausencin do Sun 1\Iagestode o Imperador, 
e do ministro c secretario de estudo dos nog-ocios 
da ugricultura, commercio e obras publicos, 
dos negocias desta ropartição.-Jnteirodo. 

Dn mesa pnroclli:rl da .freguezia· do S. José 
de Bezer-ros da pr·ovincin de Pernambuco, ro
mettendo as authenticas dn eleiçiío de eleitores 
especiaes.-A' commissão de constituioão. 

Requerimento de Valantim Candido de Rnlão 
Torrczão, pedindo dispensa da prescripçiío paro 
poder receber os soldos otrazados devidos a seu 
irmão o fnllecido :1.." tenente da armada nacional 
Augusto l\lax.imo Rol:io do Almeida Torrezão.
A' commissiío do fazenda. 

Represonta<:ão dos commissnrios mercadores 
c prepar·adoros do 'fumo desta cidade, contra o 
imposto consngrndo 1111 lei do orçamcnto.-A' 
commissiio do orç:rmcnto. 

Tendo comparecido mais os Srs. Nunes Gon
~alves, 13arão dn L~guna, Lnfayeltc, Visconde do 
1\Iuritiba, Visconde de Dom Retiro e Si! veira da 
1\Iotta, o Sr. Presidente abriu n sessiío. 

Leu-se a actn da sessão antecedente, ·e, niío 
havendo quem sobro ella fizesse observações, 
deu-se por approvada. · 

Compnrecerom depois de aberta a sessão os 
Srs. Barlio de Pirapama, Uchôa Cavnlcnnti, Vis
conde de Nictheroy, Dantas, João Alfredo, Ja
guaribc, Fernandes da Cunha e. Barão do 
Cotegipe. 

ATTENTADO A' l~ll'UENSA E OS AÇOUGUES ntuNI· 
CIPAES 

O Sr. Correia:-Ao sahir hoje de caso 
p~ro• dirigir- ~o ao senado, entregou-me o cor-. 
teuo do cGrrero U!IUl reclamação· dos meus co-

religionarios ela cidade de Cantagallo para que 
pedisse providencias ao governo ocerca do at
tentuilo que allincabn d·e ser praticado contra-o 
redactor da folha, o Conservador, attentado pu
blic:rmente feito, e sem rJue as autoridades ti
vessem tomado a menor providtmcía. 

O facto ó assim referido pelo Conservador de 
16 do corrente (lê) : 

• .rlttentado á impren~a.-Quinta·fcirn, ús :U 
hor:1s mnis ou menos, indo o redactor· de:<ta folha 
em direc~·ão 0..1 cartorio do capitão Albuquerque, 
:i rua Direito, subi to, o ur. José Bento Vieira 
de 13nrcollos, que de caso pensado o esperava na 
pnrtn da casa de negocio de Borges & Coelho, 
investe parn elle, toma-lhe do braço c porgun
tn·l h e em tom orrogante si uma publicaçiio in
serta no ultimo numero do Conservador ora de 
sua Jnvr11; o Dr. Eduardo Duriio, desvencilhan
do-se do aggrossor, disse·lhe o penas: ora ..• 
Aggredido em seguida materiarmente, repelliu 
o ropclliu onorgica e denodadamente a otrensa 
brutal e inopinoda feita ao jornalismo, por quem 
devia sabor zelar a sua posiçiío social e o familia 
respoitavcl o que pertence; o luta terminou por 
intcrvcnçiir, do omigos que se mcttcram do per
meio e separaram os contendores. • 

Na representação a que alludi encontram-se 
mois estes esclarecimentos : 

• O Dr. Barcelles procurou na rua Direita 
um Jogar a propriadn ao seu plano, de modo 
que a niío ser a intervençiío dos Srs. Cnhral de 
Almeida, capitão Albuquerque, seu irmiío, e do 
Dr. Oliveira Bostos, teria o digno e illustrado 
Dr·. Duriío sido victima daqucllo e de outras 
ngg-ressUes, pois qu~ nlgnmns pes.;;;ons que acu
diram das casos vizinhas, amigos e co-religiona
rios do Dr. Barcellos procuraram tl'llher os mo
vimentos ao Dr. Duriio, tomando-lhe os braços. 

a O Dr. Durão· cst:í omcnoado du outras 
aggrossões, e uiío púdo contor com o policia 
destn localidade, nimiamente politica. • 

Sr. presidente, parecia que os attentado.~ que, 
ao inaugurar-se o situn(.'iio nctual, se deram con
tra a imprensa, teriam afinal paradeiro ; mas 
estamos vendo o que ainda agora suocede em 
umn cidndc tão proxima da côrte. O que é para 
lnstimor é a completa ausencia da intervenção 
da autoridade em um attontado puhlicamente 
feito em uma das runs de Cantn;<"allo."Não I'Onsta 
que nenhuma providencia tenho ~ido tomada. 
Por isto, com roziío pedem-me os meus co-re
ligiorwrios doquella localidade que eu chame a 
nttençiio do senado e do governo para este novo 
attcntado contra o imprensa, que nada abona o 
nossa civil isoção. 

O artigo !tue provocou o aggressão contra o 
Dr. Duriio furo publicado na parte inedictorial 
da folha, o não continha olfensa que sirva para 
explicar essa aggressiio. Era este : 

• Dizia-se anw.nllü que o Dr. Barcellos nos 
longos e interminnveis brindes improvisados de 
ante-mlio, jurou fidelidade 110 chefe e esque
ceu·se do 1\Ientor forense. 

• Est:.l entre a faca c a parede. • 
Cumprido este dever,. necessito oecupar-me 

com outro assumpto, e rogo a V. Ex. queira 
mandar vir do orchivo o aviso dirigido pelo 
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nobre ministro do imperio no J10nrndo 1. o se
cretario destn cnsn, cm din dn semana p:tSsadn, 
prestando inJ'orm:'H~ücs sobre n npprovnçiio do 
contrnto celebrado pela Illmn. cnmnrn municipal 
com o mujor Brito Gnlvão, pnrn fundnção, ncstn 
cidade, de 2ü açougues denominados- muni
cipaes. 

Emquanto so procura este documento, direi 
de memoria o que dcllo constil, reservundo-mc 
parn lêl·o no conclui1• as minhns observa~'üc.s. 

O senado hnvin requisitado que o governo 
informnsso si J'urn approvndo o contrnto cele
brado com o mnjor Brito Gnlvfio, cm 1." do 
Abril de 18GO. Onviso do ministerio do impel"io 
declnrn quo o que consta naquello ministerio a 
este respeito é simplesmente que o ministro de 
então expedira uma portarin ú Illmn. cnrnara 
municipal nccusnndo o recebimento do ol!lcio, 
em·que se lhe trnnsmittia o dito contrnto. Não 
hn nuslo aviso nenhuma referencia n qualquer 
despacho posterior do ministerio uo impol"io. 
Entrctrlnto, em U111n pulllicat;ão feita pelo 1najor 
Brito Gnl v ii o no Jm·nal do CommercioJle hontem, 
cncontrnm-sc o seguinte requol"imento e des
pncho: 

• Senhol".-Diz o majot· Joiio Vi<:entc de Brito 
Gnlviio que, tendo s-ido re;tnbelccido cm sess:io 
de 20 do mez findo pela Illma. camnra municipnl 
com modificnçües o cont1·ato bíl~ternl, que tinha 
a mesma .canwm celelJrndo em O de Fcvcroil"o 
de 187ü com o Sllpplicnnte, para o cstnllelcci
menlo do 2iJ ;woug-ues denominados • munici
paes•, pnrn vcni.Jn da carnes verdes, dependeu tes 
da apprOI'nt;ão do govemo imperinl, a Illmn. 
cama r~ municipal officiou, no 1. • do corrente, 
ao Exm. Sr. mini;;tro do imperio, communi
cando-Jhe este neto o pedindo-Jhcsuaapprovação. 
Em uma portaria de 9 do correntll o Exm. Sr. 
ministro do impcl"io accusou o recebimento do 
officio dn lllmn. camarn municipal, em que lhe 
communicn ter restabelecido o referido contrato 
com o supplicanre, o, comquanto a referida por
tnriu illlPOI'to a :Jflflrovnçüo Incita do dito con
trato, todavia não é bastante explicita de fórma 
a inspirO!' conllnn()n aos cnpitalistns que têm de 
empenhar nessa emprcza gTandes sommas. A' 
vistn do exposto, venr .o supplicnnte re;;peitosa
mente rCfJllCI"or ao governo de Vossa 1\Iag-estade 
Imperial se digne dar explicn~:iio ú rcJ'eridn por
taria, afim do cvitm· duvidas futurns. Nestes 
termos-P. deferimento.-E. R. 1\f.-Rio do Ja
neiro, ao de Abril do 1879. -João ViCI.'nle de 
Briltl Galúio. Na qual pctir•iio se encontra o 

. seguinte desp~cho:-Não ha· que deferir, visto 
como a mnterw é da competcnci11 d:t Illmn. ca
marn municipal. L• de l\faio de 1879.-Lconcio 
tlc Carvalllo. • . 

Mas no momento presente do que necessito é 
de novas informações não só a respeito deste do
cumento~ como de outros a que uu pulllicnção a 
que nlludo se faz referencia : pnrecer do conse
lho de Estado e informn~ües de ulgumus pessons 
consultadns pelo govemo. · 

P:~ra niio demor:1r-mc na tribuna á espera do 
documento que solicitei do nrchivo, pedirei li
cença para, no cnso do me ser ellc fornecido, . 
entregai-o no encarregado da publicaçiio dos 
nossos debates, :1fim de inscril·o em seguida ao 
discurso, porque de outl"a J'úrmn tel"in de con
servar-me na tribuna ntú que ellc me fiJssc pre
sente. 

Cl"eio que neste caso póue-se ussim procedo!" 
a JJem do andamen·to dos nossos trabalhos; e 
envio desde j:í :i mesa o requerimento. 

O Su. PUESIDENTE :-O offi~io n que se referiu 
o nobre scnnuor n;;,o é encontrado nesta occa
si:io. 

O Sn. ConnE!A :-Póde achnr-se no correr da 
sessiio. 

J1viso a que se {a:: 1"e(erencict 

• L• directorin.-1\Iinisterio dos negocias do 
imperio.-Hio de Jnneiro em 13 de Maio de 
1880.-IIIm. o Exm. Sr .-Em resposta no officio · 
do 12 do corrente mez, em quo o senndo pede. 
sel" informado si foi npprova<lo o contrato cele
brado entre a Illmn. Cilmara municipal c o mn
jor Jorro Viccnlc do Brito G<~lvão pnm n nbcrtura 
e manuten~ão de açoug-ues mun1cipaes, tenho a. 
honra de rémetter a V. Ex. n cópia inclusa da 
portaria de 9 de Abril do anno proximo passado, 
di,l"igida á dita camnru, unico acto existente 
sobre o assumpto. 

Deus guarde a V. Ex.- Barã1 llomem de 
ldello.-A S. Ex. o Sr. :1.• sccretal"io dn cnmara 
dos Srs. scnndores. • 

• 1.• direelol"in. -1\Iinisterio dos neg-ocias do 
impcrio.- llio de Janeiro em O de Abril de 1879. 

Accuso o recebimento do officio, em d:~ ta do 
1. 0 do corrente mcz, em que a Illmn. cnmarn 
municip~l me communicn hnve1· resolvido, em 
sessiio de 29 do mcz pl"oximo llndo. restnbeleeer 
o contrato que em O de Fevereiro de 1876 
celebrnrn com o mn,iol" Joiio Vicente de Brito 
Galviio p:1rn a creaçiio de açougues municipaes 
nas freguczi:~s desta curte.-Carlos Leoncio de 
Carvatlto. • 

Foi lido, apoiado o posto em discussiio o se
guinte 

Requ~rimcnto 

Si este documento tivesse sido remettido ao 
senndo juntamente com n eópiu da portnria do 9 
de Abril. cm que o ministro accusou o recebi
mento do o1llcio remettondo o contrato, eu, 
cm Vl'Z do pedir que o aviso se nrchivnsso, 
requereria que o senado considerasse a nwteria, 
Jlorque enliio trntnvn-so de snber si o contrato 
crn ou niio dependente da approvnçüo do go
verno e si o que se seg-uiu na Illma. cnmara 
municipal, em consoquenciu do despacho de que 
acabei de fnzor leitura, fui ou não regular. 

• Requeiro cJUC, poJo ministPrio do )mperiu. 
se peça no ,t:overno cópia da petição dirigida nÓ 
mesmo ministerio em 30 de Abril do :l87!J pelo 
major João Vicente do Brito Gnh·iio, que eon
trntara com a lllma. comura municipnl o esta· 
belecimento do 2ti açougues denominados mu
nicipnes; e bem assim do despncho quo obteve 

· essn petiçiio cm o L 0 de.Mnio do dito nnno, e de 
qune~quer documentos que cxistnm com relnção · 
úcjuelle con tr:~ to. 

Requeiro, outl"osim, que, pelo ministorio. 
da justiça, se peçn informação no governo sobre 
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as providencias tomadas em conscquenciu do 
attentndo de que foi victima em C:onta:.wllo ore· 
dact~or do Con.~e,·vador, Dr. Edum·do 1'eixeirn de 
Cnrvnlho Dur5o. 

çõc~. Si esta promessa contentar no honrado 
senndor· 11 quizer 8. Ex:.' retir:rr e•t11· p:ort~ do 
seu requer·imento, ao em vez rio que praue~u 
ha _poucos dias com outro, etl Ih'o :ogr:ode•;cr·e•. 

Em iS de Maio de :lBSO.-Jllanoel Fra11cisco 
Co1-reia. • 

O Sn. ConnEr.\ ;....:. E como hão de vi o· ns infor
mações, si eu retirnr o requeri111eu to? 

O 81•. Dnnt.n& (ministm drr jllsti,a.):-0 
requerimento do honrnllo senador pelo'Parun:\ 
constn de rluns pnrtes. Na prirn•·irn, S. l~x. p••do 
que pcl~ mi n istm:i~ do. i!Jl I."• rio I h11 ~··jn rc!TI•:t· 
tida cóplll d~ pct•ç.uo drr1~1d!l nn '!'O<m.o. miDIS· 
terio em 30 de Abnl pelo m"Jor Joao VIcente rlc 
Brito Galv>io como contr:•l:lnto• com n enmnr·a 
municipnl rJÓ egtnbelecimento rle 25 a••o11gnes, 
dcnominal!os municipaes; c hcm :"sim do de<· 
pncho que teve esta JlCti.çiio om t.• de Mnio ~o 
mesmo :onno, e quaesquer documentos que cxr~
tau• l"t•lntivnmentc n tal contrato. 

(J Sn. DANTAS (ministro da ju.•t'ça.):- Pro· 
mcttPndu cu trazei· ns no sen:odo como p•·ometto; 
lllliS Sl3jn COIIIO O nobre S1•nador f(UIZCr, P,!!· 
olidas ou mio pcdidns, isto é, pas-<an.Jo _?II ul!o 
1111s,an lo o roqu,.rirue"to, cs~11s infornw<;ocs hno 
de vir.aa conlwcinrento do scnndo. 

O Sr. Correlu :-P11ra mostr11r no nobre 
miuist:·o da ju>ti~a n minha deferenria, ''l!eznr 
de S. Ex. so ter expres~ado com rererenem ao 
meu procerlimentn, cm um n•quer·imcnto nn· 
terior, de mo•lo que pnreci11 envulver nlgumn 
CPnsura, aliá~ de to:do improct>dnnt••; d"sde que 
o nobre 111iuistro promt•lte t:·nzer .:w-s••naolo, 
depois de hn\·er ;lado 11s provJdenc111s fJU'-' en· 
h>nder nccr·tudus, a~ infonnações uc peço na 
segunda pm te do reque•·imento que hoj., olfe· 
reei, :occe•ln no •legejo d~ S. ~x:. e IWf.:O u 
retimdn d<'ssa pnrte do meu re•Juerinwnt"· 

Nada tentos q uc oppür a ostn pnrte rlo rrque
rimcnto, e j ulgo-n n1csmo dignn dn npprov:.~·üo 
do sen:orlo. pat·n que o nobre senadur c t••dos 
nós pos~amos bem ('onhcccr do assumpto de 
que se tr••tn. 

Quanto >Í sea-unrl:J partr, Pf'!I'I.Íin, ~em opp•)r. 
me ~o •·equerinwnto, devo rltzct· nr.> nobre se
nndor que, ~>mhora rnpidamrnte, tambPm li, om 
uma rolha desta manhii, noticia do facto de que 
S. Ex. se occupou. 

O facto é doplornvel •.• 
Os Sns. ConnEL\ E NuNEs GoNÇALVES :

Apoiado. 
O Sn. DA!'i1'.\S (mini.çtro drt justica) :-... por· 

que trnta->e de connicto entre d"ous cid:odàos, 
e motivado por fJUnlCJUCr expr··~são contidn cm 
um artigo do jomal, pela qual um deli os jul
gou-se oll"cnolido. 

O Sn. ConeEtA:- Rcpoti~ão da deploravel 
scenn do Bnnunn I no :mno pnssndo. 

0 Sn. SILVEIIIA D.\ MoTTA:...:._E da da l'Ua do 
Ouvidot· o outro dia aqui. 

O Sn. D.~NTAS (ministro da jnstlp··') :- Quanlo 
ao fact .. da rua do Ouvrdor·. o govo••·no tomoou a 
providencin que julgou unica P• s~ivel; •l pelo 
que r~spoitn ao de que tiOS t'Stumos occupaudo, 
a pa•· dn~ infUI'IItnçÕ•ts (flle p•·etendo p di r, udO· 
ptarui ns rm,didas lJUe o cn>o acun"o·lh:•r. 

Fui intorromiJido lln pouco pt>IO< npnrles dos 
nobr·es serwdores por Guyaz o • nranú, c, pouco 
prntio·o como sou da triiJUil:l ( l'is11), perdi o li o 
das idéns. 1\fn~ creio que rlizia quo uut con
tlicto >C tinlw dado entro duo~ indivíduos, mo
tivado por qu:oi•JUCJ' abuso ou excc>SO uc im· 
prensa, no ou tender de um dellos. 

O Sn. C:onnEtA:-Ag-grossiio; niio foi conflicto. 
O Sn. DANTAS (ministro da juslica) :- O f:~cto 

l'Ort\m como l's!:í annuncindo é dÜ ('aJ'nt'ler pn•·· 
ticuln•·. !'ião sei si a a utor·idade e~t11ve presente 
ou nioo c si ter-se-in dndo a hyp11thc~o de lla
gra n to dei ic:o. 'l'urlo i~so cnre•·e ·· de informa
ções, como o hon•·n•lo senador mesmo estzi 
mostrando !Jl•lo.signul affir·mntivo, que fnz. 

O Sn. Conn1nA :-Por isso cu ns JH•ço. 

Consultado o senado, cnn~"ntin n:o rr•tirnda da 
2. • parto do requerimento do Sr. C01-rcin. 

.\ BOT.\N!C,\f, GAllDEN RAIL ROAD . 

O Sr. Junqueira : - Hn poucos dias, 
Sr. pr·.,~idento· •. o Jorn:rl d' qnrnm,•rcio. nn sua 
qa::.·t·llla puiJIJcou que se trnba pr·orn!l'arlu o 
rm•zo concedido ã companhia B~>tanica.l flurden 
Ra l Rwd. dizenilo tJUC istu so• tiuha fcllu por 
:tviso d" :L• de .Mnrço deste rtnno. · 

No din seguinte o Diario 0.7icirtl pu!J!it•ou a 
into-gra rles~e nvi~o; e, corno <:U d.:sej_o firr!1ar 
o 111eu JUÍZO acércn destn r1ue~tao, QU•• ,I ulg-o tm· 
portnntc, porque entende rorn os rntcrt>~s~s 
dest" nmnicipio, c"m a renda futurn munt· 
ripai, que JII'I'Ci><n sor augmen Ln da, purq.uo 
re>~lm~>ntc uma capital como est:o pr•·,.,rsa 
ter ·uma lllllnicipalidndo ricnment., dot:11·Jo tle 
llleiOS. V••U dii'ÍCÍI' á nlt'Sil Um l'l'f(Uerrmo-l.'l0 
per! inrlo por co'11Jía a consultn <JUO fui resolvtda 
por· occ:tsiioo de se npprovnrem os est:otutos •le 
t86::l ; rg-unlull•nte a eonsultu ou p•ot•ecer da 
sccçito do irup••t·io .. !lo conselho de. cst:od.o. que 
ti! VC ]O~ III' Jllll' OCCIISIIIO do dnr·SC ex!.~ll!lll'lll l!'l~-tlll 
a r·s·a compnu h i :o, por doere to dll iü de Abt·rl de 
18ti8, rcl'er••ndndo fll'IO uctuul S1·. ministm da 
justiça, l' igualmente cópia do J,'OIJil_e~or.nento 
que prescnttHIH~nle e~sn cl'rnpnnllla rllt'Jgtn ao 
~rovel'llO, cm \'ir·tud<' do qual J'oi expudio~o u aviso 
do :1. .• •I e M:m;o, e do purecer dn s~cçao respe· 
ctiva do conselho de e;tudo, si o houve 

!:>cm esses documentos. Sr. pre.<id,.nte,. t:tüo 
pos>u furmur .um juizo enbnl acl!ro·u d:o ques~no. 
No meu I!SIJÍI'tto levantnram-sc nlguuws duvrdas 
a r·csl•(•ito 1111 justiç11 do semelhunte >leio, poJo 
raclc• do vor·qur.•, si a compunllia tive.<"e o 
seu pr·ettmdido direito tiio Jli•mudo nus esUHil.los 
de ll>ti::l,nao estnl'iu tantns vezes requerendo que 
se I hu r·e•·on hocesse u Jll'nzo uelles 1113I"etldo. 

O Sn. D.\N'r.\s (ministro tl11 jtlsticu):- Pro
mctto. ao senudo que vou exigir cssa's infot•mn-

~~~~~. como digo, niio tenho ninda opiniiio lwm 
fund~dn, e ncrodito que o nobre senut.h1r ox-mi· 
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nistro da ngricultura, estadista provecto, não se 
abnlanç~rin a pr·nticnr um ncto qu~ fosse tão 
diametralmente opposto ús determinações Jep:acs. 

Deve-se tor invocado, para illudir a S. Ex., 
alguma razão especiosa. -

Choguei até, senhores, n duvidar da oxistcn
cia de semelhante acto, porquanto, tendo sido, 
como ~c dizia, expedido cm Lo de Março, aind:~ 
a W de 1\[aio niio tinha sido pnblicarlo, qun ndo 
o senado sirbo que o r·ogimen da publicidade .é, 
ou devo ser·J o nosso rl.lgimen. Dous mozcs c 
meio l 

0 Sn. DIOGO VEWO : -Será apocripho? 
O Sn. JuNQUErnA:- E' justamente por i~so 

que façn este rcquorimen tn; quero que o senado 
leia nno s<"r n integra do aviso rrue está publicado 
no Diario 0/ficial, corno :r das peça~ r•m rrue o 
acto ~c fundou; c por isso não me inclino :i o pi
niiio do no!rre sen:1dor pela província dn lHo 
GrandrJ do Norte, porquo o Diario Officóal não 
ousar· ia p ubliear um aviso que fo;;sc apocripho. 
A niio ser essa publieaçiio. era caso com cfi"eito, 
de duvidnr-se da sua :.uthenticidnde. 

0 Sn. DIOGO YELUO:-.Estú no Diario O(!iclal? 
O Sn. ·JUNQUErnA:-Sirn S•'Dhor, no Dlm·io de 

snbbaclo : c sobre isto tenho de fazer nlgumns 
observnçü~s. pclns rruaos se verá qu<l não parece 
reinar :;rnnrle mtt.mte cordiale entro o nctmrl 
ministcrio ll os nobres r:avnlheiros que compu
nham o gabinete de 5 do Janeiro. 

0 Sn. AFFONSO CEr.so:-Não apoiado. 
O Sn. JuNQUEmA:-0 Diario 0/ficlal, re~pon· 

dendo no Jo1·nal do Commercio, diz o seguinte (te): 
• Pnblicnmos cm segnidn o nviso de i. o de 

1\[ar~o deste nnno. que res.,lveu um podido dn 
companhia <Botanicnl Gardcn Rnil Road• rela
tivo :i termina~ão do prazo de seu privilegio. 

• Des~e :~viso se vli quo, tendo o •locroto n. 
2H2 de 10 de Abril de :185S fixndo o prazo do 
privileg-io dnrruelln compnnhia cm ao nnnos, 
contndos !lo :18:i6, data da conccssiio, deverin tnl 
privilegio ter:r.innr em :1886. A cornp:mhín 
pediu que os ao nnnos fossom contado; dn dntn 
dn abertura dn linha no trafego, isto ó, de 9 do 
Outubro de 1868, oxpirnndo, portanto, em :1898. 

• O ex-ministro da agricultura V<mdo que o 
citado decr·eto ele 10 de Abril de :1858, como o 
da lll"imitivn concessão, hnvinm sido nlter·ndos 
pelos est:rtutos dn compnnhin, resolveu, do con
formidade com n altornçiio, que o privileg-io 
ross11 do 25 nonos, e contndos de 9 de Outnbro de 
:1868, expirnndo nssiru n !J de Outubro ue :1893. 

• Si alguma consn houvesse qno notar, niio 
sorin n decisão do ministro, mns o fncto :rnomnlo 
do se ndrnittir umu ruvogaçiio de decretos por 
simples ostatntos. 

• Isto, porém, nem sequer pócle servir do base 
ir censurn do aviso de L" de l\Inrço, por·que os 
estatutos, bem ou mnl, foram approvaclos pelo 
decreto n. 300:1 de :18 de Novembro do :!86::!. 

• Temos assim respondido ás observncües foi
tas hontcm nn Ga:::etil!ta do Jornal do· Com
mc,·clo: • 

Eis nqui o Dial"lo 0//icial defendendo o neto 
do :l." de l'rlarço, dizendo que elle fundou-se 
nos estntutos de 18ü2. 

V. I. 

De feito, a prirnitiv:r concessão, quo foi feita 
ao Sr. consolheiro Canrlido Baptista de Oliveira; 
rezava que o privilegio duraria por 20 nnnos, 
a contnr daquella dntn, isto é, de :1856. 

Em i858 alterou-se esse prazo para 30 nnnos. 
O :1. o dccroto é referendado pelo nosso muito 

Ilustre colloga, senador pola província do Rio. 
de Janeiro (referindo-se ao Sr. Visconlle de 
Bom Retiro) que sentn-sc ao meu lado; o 2. 0 , 

pelo Sr. Mnrquez de Olinda. 
Em i862, o Sr. B:rriio de Mau:i, já cnt1io de 

posse desse privilegio, reql:!ereu a a~provação 
dos estatutos pnm a companhra decarrts de ferro 
do Jardim Botanico. Ne~sos.estatutos os intcres
sndos inserirnm a clnusula de 2:; annos para 
dnraçiio do privileg-io, cont:rdos do di:r cm que 
fo,;se entregue no trafego pu!Jlico n L • secção. 

Orn, estn entrega no publico realizou-se em. 
Outubro ele :1868. 

Anoorn n compnnhia Botrmical Garden Rail 
Road pediu ao governo, niio esses 25 nnnos 
contestar.los, mns 30. . 

Eu oiJ;;ervarei ao senado que essa companhia 
niio podia pedir e3so prazo ; não so funda ,.a cm 
decreto algum o prnzo de :JO anno,; dn d~ta dn 
abertura da :1. • se~çiio ; pediu de mais, certa de 
que o governo não. podia dai: esse .rr~zo; e que, 
pnre!!entlo indcfer·rr, firmava o drrerto que ell~ 
deseJava, o seu velo de ouro, que crnm l>S 2<> 
annos dnquelln datn. _ 

Tudo i:;to é conjectura, e por isso vo11 pedi!." 
os csclnrccimcntos n flUO ali udi. 
. ~rns, desJe j;í !loto ao s~n:r.do q_n~ a· lllf!Deirn 
por que se oxprane o DtariO 0 1'ltCtal, nu o tem 
JUStilica"ão alg-uma. Pois o .Diario procura de
fender o" acto do ex-ministro da ag-ricultura do 
gabinete do 5 de .fnneiro, dizendo que rõra fun
tl:rdo no decreto dB -I8ü:l, qno approvou os esta
tutos, o ao mesmo tempo f:rz-Ih~ ~ m:rior cen
sura, que se póde fazer li um mrnrstr·o JHIS eo
lurnnas de um diario official,isto é, diz que é um· 
faeto anomalo ter-se revogado decretos, como os 
de 1856 e de :1858, por simples estatutos I 

E ncrl.lseenla adiante que, út'm Ott mal fornm 
cllcs approvndos t 

Pois entiio no Dia rio 0/ficial ap:orn, querendo
se defender o nobre Sr. conselheiro Sinimbú 
por um acto de :1880, entende-se conveniente 
fazer-lhe a mais pungente ccnsurn aproposito 
.do neto de 1862 ? • 

Eu agradeceria defesas desta ordem. 

O Sn. SrLVEIRA DA l'r!OTTA : - Nlío ha défesn, 
ha só censnra. · · 

o Sn. JUNQUEIRA:-Na primeirn parte, si não 
quizorrnos inverter ns p:rl:rvrus. enxergar ironia 
cm tudo, niio podemos deixar de concordar que 
hn umn tnl ou l)Unl defesa ; mas na segunda 
p:rrte hn umn ccnsur:t n mais desbrag-adn; e o 
nobre ministro du agricultura do gabinete pus
surJo devia erguer-se contru cssn uprceinç1io do 
Diario Official, porque fnz n·censurn mr..is acerba 
no sou :rcto du :186:!, pois que ahi se di; que n 
compnulrin lrojo /Jóde gozm· esses 25 annos, o 
que :r municipn idndo ficará privada durnnto 
sete nnnos, de e;o.:plorar umn linhu tão rendosa, 
por causn de um neto do nobt·e ministro ·dn agri
cultum de i8ü2. 

15 
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Por isso dizia cu que parece n5o rcinnr 
entre os nctuao~ rninistrus c os pnssad0s acJut.dla 
cntcnlr! cordial,, qno rlcvia reinar ent1·e mini:<
tro:< do mesmo pnt·tido. O SOI'Vir;o publico sofTI·o. 

PtH' qne razfro este :wiso n5o roi publicado ? 
O ministerio de 5 de· .lanl'iro dHixou o podc1· a 
28 de 111nrc,,o. Ora, si esse ministcrio é digno de 
censnrn JlOl' não ter pnblicndo Iugo o acto 
lic ·1. o do 1\Iar('o, por que r:rziio o ministcrio 
actual conscn•oc1 tamllocn este avi:<o clandestina
mente desde 28 dnqnell:! mcz até iii tlt! 1\J:Iio, 
sem lhe dnr puldicicladc, sondo preciso que o 
Joruol rio Commacio o JH'OVor·asse pnra que o 
mandnsse pui.JJicnr '! O meu requerimento c! o 
seguinte (ld): 

• Uequciro que, peJo ministerio da ngricuJtnrn, 
se p··ç:~ no g-ov·c1·no e('(lin dn consulta lla :-:cct~rio 
do icnperio do •·onselho ele estado, que serviu 
de: base :'t expedicão do decreto n. ::JOCH de H! 
de Nuvcmbro de 1862. 

• E ntais: 
• C•'•pia da consulta. sohrc que fundou-se o 

dect·eto n. ~~ Mj do fil ue Abril de 18!l8, que 
rcennhcceu n .cxistcnein' legal dn comp:mhi:c 
Botanit;,.l GardPn llail 1/nnd, cópia do requeri
mento dcs~n companhia :. que se refct·o o nviso 
de L" de Mnc·r.n do corrente anuo" pnrcccr d:1 
rosJwctiva sccc3iío uo cons~lho de estado, no cnso 
de ter siúo cJin consnlt:cda sobre o nssurnpto. 

.• Snlu das sessões, 18 de Maio de 1880.- Jun
IJII~irct. •. 

Foi apoiauo c 110sto cm discussií•). 

O ~~-. S:au•ah•a. !p>'c,çitlente do consr.llto) : 
- :St·. JH'esid~nto, n5o me opponho no recJueri
mcnto que se discute, nws julg-o-o supet·tluo, 
porque n ccnsurn, que so !JUiz Icvnnl:>r contr:c o 
honrado ex-ministro u:c agl'icultura c Õ'X·)lresi
dente do eonsclho, está complutnmente respon
did;r, c dc,::cppnrcce. 

O que sB arguiu n S. Ex., nns convcrsnc:õcs 
pnrticularcs c depuh; nos jornnes? Foi que o 
nobre ex-ministro tinha nu!!mcntndo o pc·nzo 
do pt•iviJegio da companhia Botauical Gm·dc-n 
liail /lnarl ; mn,; os documentos, de que o nobt·o 
senadot· tem noticia, Jlrovnm exuberantemente 
que o [Hnzo do JH'ivilegio tinhn sido nugmentatlo, 
ha 18 nnnos ; ct"m:<eqtwntementc o que importa 
o nviso expedido pelo ministerio da agricultura? 
Um neto dcsnecess:rrio. . -

E niío sei si 11 Botmdcal Gm·dcn Rrtil Rnarl, 
dett vnl~r· a nmn novn explica cão :lo ministorio 
du agot•u:.nl tu1·u, por nviso ou pnr duspucho, 
quaudo jú gozuvn do mesmo direito cm virtudo 
de decreto. 

O Sn. JuNQtmmA:- J~lln su!Je. 
O 811. SAnAIVA (prcsirit'lltli dn CfJIIScllto):- Niio 

sei, mas puroc~-mo realmente umu Sltporllui· 
dado. 

O Sn. PAIIANA•OUÁ : - Elia poilia :lO annos c• 
foi iuder..,rida nPst:c parte. · 

Ü Sn •. )UNQUEIIU. ; - 0 governo Jllli"CCOlt flUO 
indeferiu. 

O S!'· SAII\IVA (Jll'esitli!nlc do conselho):-
1\lns, clJssn o nnbr,, senudor o minisu·o uctnnl, 
nas explil'nt;õos rJtto clcn, rez umu et·nsnra, nuo 

no ministerio rnssado, mas no ministro da agri
cultttrn de 1!l6:!. 

Sr. pre~idente, si eu tivcs~c de rcdig·it· o ... "lr
tigo, redigi l-o- h ia <lc ontrn rnnneirn; rnns o C]Ue 
s" quiz roi mostrar que bavcrin mais l'egulari • 
dnc:lc si se tivc·ssc conccdiclo novo prazo por 
meio do um decreto, do que cngJolladnmente 
nos estatutos. Foi este o pensamento. Bntre
t~nto, IJlwnto a mim, julgo que semelhante ir
t•cg-n/aridade tnmllcm ni•o tem impot·tnncia, 
desde que n indicnr:5o dos 2ü nnnos dos estntll
tos i\ umn cspecic de pedido, c o govcl·no, uppro
vnndo os estatuto,:, deferiu o pedtdo. 

O Sn. PAnANAau}, :-Os cst:llutos foram ap · 
provados por decreto. 

O Sn. SAilAIY.\ ( prc.çidente rio conselho ) : -
Que importanci:t, pois, ·tem mnis C>L:• rtuostão? 
Quercr:i o no/Jrc senut.lor que se rcvttguo algu
ma cousn ? Nilo, o neto cst:i pct·feiro o com
pleto. 

O Sn. JuNQUE mA dá um aparte. 
O Sn. S.\UAJV ,\ (p>·e.<idcute do consct/10) :-Si a 

primeira concessiio fosse feita cm conscquencia 
de uma lei, sog-urncnento não se podia revog-ar 
por um ueeretr); rtl:l>', desde CJUil roi por. um de
creto é rórn de duvidn que podia t:Jillho3m ser 
ruvogadu pelo mesmo meio, como cfi'ec:tivamentc 
o foi por duas vezes. 

O ministcrio nctunl niío tom intr.r•'sse nern 
ucsejo de ser ccn~ot· do ministcrio pns,;ado. Pelo 
contr:trio, os miuistros actuaes apoiaram o ga
bmctc nntel'ior ••.• 

O Sn. ConnErA:- Torlos, não. 
O Sn. SArUIVA (pl'rsitll!ntc do con.çclho):- ... res

peitam os dignos cidud:"los que o compn:~:ernm o 
ni•o de fmwr ·qnanto em si conbor para g-unrda
rcm com eiJes tod:cs ns defcrenc:ins que devem 
merecer cO·I'Ciigionnrios, o so!Jretuuo, co-reli· 
A"iouarios, quD rornm seus ttntccessoros. (lll·uito 
!Jem.) 

A discussiío ficou udiaua po1· ter IHlr.lido a pa
lavra o Sr. Junqueira. 

OUDEM DO DI\ 

Jli\'ISÃO !li~ COl!AilCAS 

Votou-se, salva a cmenun dn commissão !lo 
ostatisticn, c nlio /'oi npJJJ'OVtuloo nrt. i." da pro
posição da ·c:rmara dos St·s. deputados, n. ::!711 
do !87\J, decllt!':tndo quo tica purtcncendo :'1 
provincia do Co:•r:.i a cutuarca d11 Principu tm
pcl'inl c l.tHICJl"ndcncia, extre1uunclo com n pro
vinl!i' tlo l'i:tulty, pOI' uma linha que, partindo 
d<t cnmiatln t.la :Sc1•ra Gmnclc, :•lcancu o !Jo. 
<Jtll!ir:io tio Puty. 

· Posta n votos, a cmenlla ua commissiío foi np
provuua. 

F.oi_ igualmente a{ltlrovndo o nrt. 2 .• d::t pro-
pustt•no. · 

Posto a vnLos o Hl'L. :1. 0
, snlva :t cmendn du 

comcnissfto, l'oi r••jciLallo o npprovuuu a cmemln 
llu t;Onlln issiío. 

Fui :u.JoptmJn u proposiçi•o assim emenuada 
pa1·n passar ú ::l." dis~ussão. 
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m.mçÃo DE SECUETAniOS DO SENADO 

Entrou cm 3.• discussiío a indicnciio do Sr. 
Dias de Cm·vnlho (a1·ts. a.• c ~. 0) sobre o modo 
eomo se deve proceder :í clcicúo dos sccretnrios 
Un rnesn. 

sem juros pelo mórn, e pelo precó de 5,:1700 cu da 
metro qundrndo. · 

'fnes ,;ão ns condi\,'Ões do con tr11to. 

Niio havendo quem pedisse n palavra, nem 
numero sutncicute para votnr-se, ficou cnccr- · 
rada a di se ussii?.· 

A cumnra municipal não podin snhir disto. 
!\Ias snhiu ... I~ n:1o >ó dcixon de rm:::ar. eu re
conhe~o. ns prcstar;ões a que ern obl'i ··ada e que 
cslnvnm consignadns no seu orçumento, pnrn pn-
gamcnto dos parnllclipip .. dos. m:.s alterou os 
preços dos cont1·ntos, e atú fez novos contratos 
por nove mi I e tnnto 0111 lognr de 5,5700 I 

E~IPOESTUIO Á If..LMA. CA~IAUA MUNIC!l•AL 

Sog:uo-:'0 em a. a discussiío n propoS!(.'iíO dn 
camm•a C: os Srs. dcpn t"dos, n. 147 de 18i9, 
aulol'izando n carnnr" municipal da côrte n 
conu·nhir um emprestimo ale :í CJUnntia de 
~.000:000,)000. 

O Sr. Silveira da ltlo~ta : - Si'. 
presidente, este projecto da r·am"m rios dPptl· 
tnt.l••s, autoriznndo n "nmnra municiral d:o eõrtc, 
embora· sem inf'oJ·mneüo nlgn111a otncial, n le
vnntar um empreslimÔ de ~.000:000$ pnr:1 png:H" 
dividns niío eonllccidas, nem verilic11das; nsto 
prujcr·to s:muo re111cttiuo ao scnndo, n eOilllllissiío 
do areamento dr•u um Pilreeer reduzindo a 
::!.aoo:ôoo,:; n per lido de ~.000:0001) e concedendo 
mais ú00:0001$ para cu Içamentos novos. 

Semellwntc pur.,ce•·· comquanto muito respei· 
tavel para mim, achei que não devin mP.recer 
nssonti111ento, c <.lei um voto scpnrnrlo conclnindo 
por nf10 contest:1r a necessidade do pa~nmento 
aos cJ'OdOI'CS verillcados, e pelo quautum que fl>r 
rcgl!lnrmento liquidado, purém dando no ::ro· 
VCI'DO o direito du v~rillcn1· e liquid:rr o quantnm 
dessus di virias que foram nutorizndns po1· clle 
especialmente cm 187:1, c qnc. port:mto, en niio 
conside•·o como dividas da camara mnnicipal, 
mas sitn dJ gov·crno. 

, llcalmentH, essas dividas foram nnlol·izndas 
por um aviso do ministc1·io do imperio, do 
Sr. Joiio Atfreilo, mantlanilo fazer contmtos no
vos de c:1kucnentos de IJDI'nllclipipedos, com as 
condições 'clnras e exp1·cssns com qurJ lho foi 
proposto este serviço pelos empreiteiros; a sn· 
ber : :i.•, du fnze1·cm elles ns ob1':1s parn serem 
pngus por prost:rr;õcs no orcn n~ento mun ici paI ; 
::!.•, <lo niio poilerüm rcclaiJI:IJ' J lli'OS pela món1. 

Estas duns condi•·ues sc•·vírnm du bnso ao 
Sr. mínistm do irnpê.rio de 1'87:J paru autoriznr 
os cont1·atos llarn novos calçamentos. Noto·so 
bem: niro se LJ'llla dos culçamr•ntos normacs, 
que a cnm:~rn municipal orn ol~rigrrdn :1 mnndar 
1':•ze•· pclns suas J'endas, pol:~s qnot:•S de seu 
orçnmento; tl'ntn·so do cnlçnmcntos originados 
do uma nntol'iznçilo extrno•·dinnria, dndn pelo 
min•stro do impoJ·io par" o cnlr;:11ncnto tlns ru:rs 
tncs o tues, c1ue for:nn indk:J~ns com,o sondo 
as CJUC tle tnl lllPihonuncnto uw1s f:UI'L'CilHJL 

Com eslu nuto1·izuciJO o S1·. Juiuisu·o do impe
rjo do 1873 rw:·c~Ceuto11: u: E St•J'ii.o m•Les eul1:n-· 
meu tos nn rn7.1íu do <i$700 po:· meu·o qunumdo. • 
O g'O\'Orno foi n pnrtu coniJ'III:lllte quo aLllori
zou o cnlr.amento, quo o lllnndou fazor o quo 
contn1tou i•tó o pi'L'c'o qno n cn11wrn niio podin 
nltr•J'III' dcsilo c1nc nõ nviso que continlwm :rs 
couiliçiies esse11ci11e~ tlo contrnlo so detlll'minu
vn, tii•J oxplicituuwnle, quo o r·~•knmunto havia 
tle sm· Jl:lgupelos 1ncius ortlinnrios do or~mmcnlo, 

Isto concorreu purn se augmentn1· n divida. 
A cnmnr" municipal dcvin ser urna mern in

ter••ledinrin pn1·n m:mdn1· fnzer os cnJç,mentos c 
fisc"lisar :• obra ; mas elln niio ~c conformou 
com isso. . 

Esl:í vm·i!icado pelos avisos do g-overno, pelo 
aviso ultimo do Sr. minisu·o do impc!'io c pP.Iils 
confissões da e:rmnrn municipnJ. que niio foram 
appl1cndns pnrn n r.wga111ento da divida dn ca
marn ns prcsln(;õcs dos seus orçamentos. !llus 
cnllio seria preciso saber em •1ue J'ornm :J!,snr
vidns e~sns verhns de:ootinadns (WJ':a o calçnmento, 
"qne a cama ra deixou de npplí<:ur nos seus lins ... 
Or" nfio lla indici"s disto. 

Todos estes fnctos, snnhores, niio inv,Jidam a 
nlleg-nrfio de c1ue a enmnrn municipal deve•, nem 
cu quuro cont•·nrinr o direito dos credores, por
que n;:1 verdudo itlgulll scrvioo S:! fez, e, cnru ou 
barato, dC'lc ser pago. 

Reconheço o direito dos credores ; mas cl PI'C·' 
ci>o verificm• o quantum dcss:1 rP.spnnsnbili· 
dado do camara, e não pagar aJ·bitrariamante 
)lO I' moi o do um cm prestimo de '•· 000:0001$ 
pnrn ~alda1· uma divida qne pouco excede de 
f..OOO:OOO,>OOO. 

E:nlrctanl.o este podido do omprestim·o foi feito 
de improviso na cnmnra dos deputndos. 

A nutorizaçiío á camnra mnnicip:ÍI foi olfe
rocirlu em uma emenda cm a.• discussiio do uJ·
çamonto, a qual l'oi d"smembrndn do orçamento 
pa1·u forma•· o projecto nm scpa1·adn que nqui 
está. on·orecido em 3.• discuss:io, niío solft·eu 
disrms<iio, niío hotlVC oxplíenção olg-uma dos 
'•.000: 000,:1 pedi elos o elles pas:<a l'n m silenciosa
mente no rui dos additivos olfcrecidos cm 3.• 
di se u~são. 

E note·so mais, senhores, qne pa:;son o:;ta in
dicn~·iío nn comnra dos Srs. deputados SPm ha
ver inieiutivu ila camnrn mnnicipal :a camam 
municiltnl niio J>ropõz tal cou<n! Isto e.•Lít lwjo 
co'111pletamento vorillc:rdo. Ainda este r.nno o 
illnstro veJ·earloJ·, Sr. Dr. Xob1·e, dr.•clnron r1uo 
ostnvn n cnmara municipnln sol!'J•e•· Pensn•·ns pot· 
causa do 0111 p rcsti mo, quando nlici fizcJ·a pedido 
nlgnnt de emp•·estiJ}JO, sendo CJUC o pl·oposto na 
c:unara pelo seu Pl'esiclunto, flUe cl 111ellliii'O da
quella cnsa, I'ÕJ'a foi to sem collsnltur a cunJ:II'Il 
municipul. Ora, qual foi n I'Bsposla quo se t.lcu 
n isto? A resposln, ll!l llll'SDl:l scssiiO, foi di· 
zo•·-se: Pois llem ! n cunlnJ'a municipal uiio 
PI'Opôz, ma' npprtl\'O ugo•·a o que se ft>z ! 

l~stil, .pois, domonstrndo <rue pn1·n csto p<:dido 
Lle omprestimo niio honvo inicintivn du cumura 
municipnl. Si ncn::o tivesse havido. n c::unnra 
teri:i rundnmenludo nma pt•opost:t ou rcp•·eson
t•Jçiio no corpo leg-isi:J ti\• o, i 11d ie:mdn a impor
tnucin dos scrvit•os :1 pug-m· •.. 1\Ins, não in<lwou 
cousa alguma. 
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Este projecto, autorizando o emprcstimo de 
'~.000:0006, foi r()metti!']o para o senado. A illus
trc commi~siio de orçamento r<•conhecett que o 
pedido <•rn exorbit:mte ; reduziu a autoriza•:iio 
p:arn o emprestimo de 2.800:0006 ; e estabe
leceu :linda certas condi~ü~s n re~peito ilo jut·o, 
que l1xou cm<; "lo em Jogar de ü "lo c a respeito 
dn nmortizn~iio nos orçamentos municipncs. 
1\lns, cont n devida venia dn respeitavel commis
siío, direi que, declnrnndo clln que era exorbi
tante o pediilo, comtudo, segundo pat·ece, re
conheceu uma divida maior do que n dividn 
real da camara municip:11. A illustJ"eccmmis:'iiO 
parte, de que n dh•idn é do 2.300:000~, cousn 
que niio se pó de provnr. 

0 Sn. BAnÃO DF: CDTEGIPE:- Nem a commissüo 
diz que ó du 2.:J00:0006000. 

O Sn. StLVtmtA DA MoTTA (ltmdo):- • Que n 
importnncin tulnl da divida da camara, até ao de 
Junho llndo, é de 2.3\J:!:!J3a~!J::W ... • · 

0 Sn. BAnÃO DE COTEGIPE :-Continue a lôr. 
O Sn. StLVEIIlA DA l\IOTTA (continuando a ler) : 

-c ••• que nestn importancia comprehcntle-se: 
Divida do cal<,,nmentos de parnl-

lelipipcdos desde :187:1 a 1878. L21i8:23r.·S67!J 
Divida dn mesma origem de 

iR78 n 187U................ S1.;j:!J7f>;$521i 
Sendo o restaritc passivo ordi· 

nario do exercício corrente.. 288:726,5725 
Que de 1873 n 1878 n cnmarn 

municipnl tem feiro amorti· 
znçües de dividn contrnhicln 
no mesmo período para cal
camentos por pnrallelipipcdos 
iw importunei a de...... . . . . 62i :357,$650 

No nnno de 1879 de........... :!Oi: i7::1,$U50 
E por conta do pnssivo ardina-

rio de..................... 312:90~,5381 
Tudo no totnl do.............. l..038:521iS!H6 

O Sn. BAnÃo Dg Co-rEGIPE : - Deduzn dos 
2.300:000~ c veja si a commissiio reconheceu 
cstn quantia. 

O Sn. SILVEIRA DA 1\IOTTA :-l\Ins nu conclusiio 
do pnreccr se diz : 

c O cmprestimo tem trcs l1ns: 
c L" Pn):(nmcnto de todo o passivo dn ctmlllro 

municip:tl, nn import:mciu du :2.3!!2:9351$!!29 •• 
Todo o pa.<sivo <ln camnrn, iliz u commissiio, e 

contrn isto é que fali o. 
O Sn. DAn,\o DE Co-rEGIPE:-A commissiío diz 

ohi o que li c:m111ra dos dctmtudos disse; clln 
comprehcndia todo o [Wssivo. 

0 Sn. SILVEillA DA 1\IO'rTA :- 0 projecto SUb· 
stitutivo dn commissiio é: 

c A camnrn municipnl d.~ côrte ficn nu
torizlltln, modiontc npprovnçiio ilo g-ovct·no, 
n contr:ohir um cmprt!stimn até a qunntin de 
2.8tl0:0001$. p:orn n cunsolitlnçiio do sun divida 
~.tcnninnt,:iio dos cnlçnmcntos dns ruas du cidnde 
Ja contratados. • 

Porém o que n commissiío d:i para estes novos 
cnl<:umonto:< slíc, 500:000-~. o eu devo concluit• 
quu li cummissão reconlwcett que n divida pas· 
sivll dn cnuwru (e •í a este ponto que quero 
chcgnr) crn de 2.300:0001$000. 

Pois bem, senhores,. vamos vor agora si é 
verdade que n divido pnssivn dn cnmarn era do 
2 o 300:000,$000 o 

Eu niio mo servirei scnã•Y de documentos 
o moines. 

Tenho aflUÍ UI~ que me f1li conl1ndo,_n~ scssiio 
pnssndn, cm o<·t:~rnal, pelo nobre ex-rnturstro do 
tmpel'io. Com essl\ doctunento demonstrou-se 
cxhubernntl!mente <JllC o passivo dn curnora ni'io 
em· de 2 .aOO:OOO~, c que, [lOrtanto, niío se lho 
pódc dar· meios nessa i1nportoucia pnra pagor tal 
dividn. 

Hei de ler este pnpcl, porque quero transcre
vei-o no meu discurso, ollm de evitar o lt•abnlho 
de pedi r depois informa(;ües no governo .. O 
senado anda rnrio nv:íro n respeito de concessücs 
parn palllicidade, e JlOderin tnmbem rejeitar o 
rcqu••rirnento cm que cu pedisse infor·mn!.'li~s. 
E comfH"ohende-se n importnnciu do· documento 
cm meu poder, desde que se souber que é um 
officio dn mesma ctllnnru munidpal com f]Ue so 
destroe esta base do purcccw da commissfio, 
rcconhccendo o divida de 2.300:000~000. 

O Sn. U.mÃo DE Couc1rE:- A comrnissiio 
nüo reconheceu. 

O Sn. SILVEIIlA DA 1\IOTTA: -Depois lerei 
talvez os trobalhos dn secretnria do imperio, 
feitos sobre este o!Ticio, que Eervirnm de buse ao 
aviso do nobre ministro do imperio, condem
nnndo os contas da camar:t municipal, im· 
putando-lhc trnnsgrcssücs positivns de lei, mas, 
pnss:mdo-lhe a müo pela caucçn depois, couso 
que o govcrno niio podia fazer. Desde 91!-e o 
governo rllconhcccu que uma carnora muntcipnl 
nbusou, IJUe empregou verbas de or1:amento 
cm fins drversas d:~qucllcs parn que ellns foram 
autorizados, quo deu grntilicnçües illegaes, que 
praticou outms arbitrariedades desta ordem, o 
governo niio podi:t indultar a municipnlid:tde, 
como fuz.A conse.,uenciu J'or<;osn era mandar res· 
ponsnbilizar a cnmara; e eu creio que esto devia 
ser a primeira n querer ·se,· responsulliliznda, 
desde que o governo lhe irnpuruva nlmsos c 
trnns~re~sües de semclhnnto gravidade. 

Mus, St•. presiilonte, q uor se estender agora 
o dit·eito do poder moderador até este ponto I 
Eu ntú acho que nisto o Sr. il'linistro do imperio 
foi adiante desse poder. O poder moderador póde 
perdoar crime~, mns não dividas; niio pódc per· 
doar ·atcnnces. 

Em todo o caso saiun o senado que do cxnmo 
mnndudo fnzcr pelo governo se verifica que u 
di vi dn dn cnmarn niio é maig esta de 2. 300: UOO,S; 
e, niío sendo cstn, é concludente quu o corpo 
lcg:slativu niio dé umn autorização pnr:t se pa
gar muis do que n tJividn q_ue est:i reconhecida. 

Antes de ler o otllcio unportnnte que o.Sr. 
ex-ministro do imperio me conllou, cu111pre·me 
declurnr qnc niío o restitui logo, pot·qutJ, encer
radas as carnm·ns, não vi mais minrstros ; niio 
tive nccessiuilidnde .•. 

O Sn. Ai'I'O:o>so C!lL~O : -Porque niio qttiz. 
O Sn. Str.VEIRA DA llloT"r.\. : - . . . para ontre

g~r no Sr. ex-ministro do imporia u~so offi· 
cio. Esp<JJ•nva entrcgnl-o aqui, pen~nndo f]Ue 
S. Ex. nindn surin ministro ; mns j:\ que estít 
defunto, agora hei de entregar o Jlapol nos 
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seus herdeiros, nos seus Jegatnrios ; hei de en
tregai-o no honrado Sr. ministro dll justica ... 

Nós, :i vis ln destos observações, niio podemos 
doixnr do adiar todo o conhocimcnto dessn 
quest1io, cm quanto nfio vierem as contns no 
corpo legislativo. para quo os to· possa dizer que 
tem const:iencin d;•qui !lo sobre quo lol?isla. 

O Sn. DANTAS (ministro dajttstiça) : -Com 
muito gosto. 

o Sn. Sn.VE111A nA MoTTA : - .... que creio 
que é um IJOIII legntm·io do Sr. Sodr,j. (Ri.•o.) 

Cumpre-me nindn, antes rle proceder:\ lei
tura, insistir cm que o corpo legislativo até hoje 
nfio tem conlwcirnento :llgurn do cstnrlo 'da di
vida da canwra municip:ll. 

Porém, St·. presidente, torna ·se prec1so entro r 
nn analysu do qttantttm da divida, e pnrn isso 
vou reco•-rcr ao precioso officio,qne, como disse, 
tenho de devolver logo ao nobre ministro da . 
justiça, pedindo-lhe que o forneça no Sr. mi
nistro do imperio ... 

Senhores, é preciso que o corpo legislativo 
niio seja _menos cioso das suas attribui~õc; do 
que o fo1 o governo. 

O nobre Sr. ex· mini~tro do imperio, que teve 
o heroismo de exigir dn camnra munic1pnl que 
prestnssc contas, quando na cnmnra dos depu
tados o sou presidente tinha dito que n1io hnvin 
de prestnl·:•s, o Sr. ex-ministro do imperio, 

· tenuo :;ido prestadas ns contas, no sea aviso de 
i3 de Setembro de !870, mandou de\'OI vel-as 
por niio e>tnrem organizad:1s confo1·me os arts. 
:W e !7 do decreto de 31 de Dezembro do !808, 
e ordenou :i Illmn. cnma1·n que remcttesse no 
governo (lendo) • no prazo de 60 dins, con
tados da data ueste (13 de Setembro do 1870), 
novos bnlnnços da receita c despez:• dos dous 
r~foridos nn.nos _economicos .0877 e !878), orga
nizados do 1nte1ra conformJdndc com as dispo
siçi:íes do decreto n. ~:JOiJ de 3:1. de Dezembro de 
:1.808, e ncompanlwdos de todos os documentos 
orig-inacs comprobntorios das despezas •. 

Foi então c1ue n camara mandou as eontns, 
nas quues o gO\'CI·no reconheceu as irregulari· 
dades que depois no sou aviso ultimo mencionou. 
1\Ins, em todo o cnso, o gover·no nesta porte mos
trou-se cioso de suas attribuições, porque exigiu 
sempre uma cousa que so pnrecesse ou pudesse 
passar por pi'Ostaçiio de coutas. 

Qual foi a disposiçiio uc lei em que se fundou 
o Sr. ex-ministro para exigir cornminntorin· 
mente, como fez, essa prestnçiio do ·contas por 
parte da canwrn tnunicil•:d? Foi o art. 23 da 
lei n. :lOS de :!6 de l\laio de 18!í.O, que diz: 

· • A camara municipal. ria córtt•, com o rt•lct· 
torio competente remetterâ o areamento amiUal dtJ 
sua receita e despe::: a ao got•erÍIO •• . • 

Desw data é que provém a nttribuiçiio que 
tem o governo de npprovar provisoriamente 
estes orçamentos da cumarn municipal da curte. 
Porém o nrt. 2!í. diz o seguinte: 

O Sn. DAI'õTAS (ministro da justira) :-Sim, 
senhor. · 

O Sn. SrLV~mA DA 1\loTT.A:-... quo está in albis 
a respeito de contas da cnrnnra muoioip~l, 
ponluc-sc-me n cxprr.ss1io escolasticn. No seu 
rolnlorio, n respeito d:t cnmarn municipal da 
curte, S. Ex. n:io diz urna palavra sobro este 
nssurnpto, quanuo cntr·otanto cu esjJerava ancioso 
esse relatorio, pensando que elle mo désse al
guuw luz. Foi po1· isso r1ue, quando esse pro· 
jccto entrou cm 2.• discuss1io, ou nem foliei, 
notf.'m os senhores. . . 

Sei que ottribuc-se-mc inton~ão protelntoria, 
quando é certo que ncnhum11 hn, tanto que no 
sorwdo só tlmn vez tomei n palavra sobre esta 
nwteria. 

E' verdade quo essa voz foi chamada na coma· 
ra dos deputados um incidente que deu nasci
mento :t essa questiío; mas, senho~es, foi um inci· 
dente naturnl. 

Como mornbro do parlamento, vendo vir para 

• As contas da sobredita camtLra serilo 1·emet-· 
tidas â as.~~mblt!a [)et•alleftislativa, dPpois de serem 
approvadas pelo governo, perautc quem serão pre
stadas annttalmeute. • 

O Sn. DANTAS (ministro da jttstit:a) :- Nada 
mais expresso. 

O Sn. StLVIlmA n,\ l\Io·I'TA : - Orn, senhores, 
nodn mais expresso ; desde que o gQVOrno ajl· 
provou ns contm:, deviam ser rcmcttidas no corpo 
leg-islativo, e nós 'n1io podemos dar-nos por con
scientes do estado llnnncciro da cnm:u·n muni· 
cipnl, sem que as contas aqui venham: nli:.is 
obrartJn•os peior nindu do qno o governo obro·u, 
quando, ro.,onhoccndo as trn nsgrcssões do lei 
prnlicndus pelu cnmnra, npezm· disso nuo 11 mnn· 
dou I"Csponsubilizar. 

o senado um emprcstimo approvucJo pela comara, 
sem discussiio nlgumn,scm oxame, sem verillcn· 
çiio do contns, cu quiz suscitar nl~uma lls·mlisa
C1io n respeito. E' preciso que eu v:í afaslando 
todas cssus mris imputnçõcs de deseJo de prote
lnr o muito menos de mncular alguem. Niio; 
nesta questão da ·::amara municipal n1io ha da 
minha parle son1io. a inlent;iio purissima de 
cxe1·cer a t1sc:•li>acão, que é direito e dtJver do 
parlamento, e uo ruesmo tempo, como tnmbt'Dl 
demonstrarei, rnzcr ver que este cstndo :tnar
chico em que estiio. o~ negocias da munieipali • 
dnde da curta rcclnmn uma ~Tande medida do 
govt!rno, e essa· grande medidn é n reforma da 
lei de :L. • de Outubro- de :1.828, principalmente 
n respeito dn t:amnrn municipul dn curte. Um 
centr·o popuiÕ>O de quntrocentas mil almas, comt> 
é hoje o município dn curtc., não póde reger-se 
pol:~s mesnws reg-ras de udministrnçiio munici
pal por que S.:J rege um municipio de quatro, 
cinco 011 seis mil :l!mns. (Apoiados.) 

lloje est:í reconhecido, senhores, pela Jegislu
çiio de todos os povos civilisudos, quo nas grandes 
cnpit:u~s o se1·viço municipal não flÓde duixnr de 
sot• sLibdivididu. Assim, n municipnlidude dn 
curtu n1io de\"U ser uma só, deve ser subdividida 
em rruntro, cinco ou seis, dividinjo-sc o seu 
tcrrilorio em secções, corno fazem outras muni
cipalitludes. A municipalitlade do Londres, Vt'7'bi 
[)l'tltia, o sonndo sabe que tem uma l<•gisl:w1io 
toda especi:ll,' e q 1w todns as suns pnrochins têm 
unw nrlministrnç1io munici11al inteirnmente in· 
dependente. l'orque não ~o 1111 de diviuir tnmbem 
n cid:1do do Hio de Janeiro r.m sec~•ões muni
cipnes, tornnndo-se n respcc:ivn eleição rlepcn
dento 11pem1s ue cndn loculiJade, e entrcgnn-
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do-so-lhos n ,,dministrnciio o n execução dos 
interesses dos districtos respectivos? 

Emqunnto isto se niio llzcr, .c entregarem-se 
todos esses neg-ocios municipncs da côrte n esta 
instituição, tal qunl está, I"econheço que não 
hn de ser só e~ta c:tmat·n qnil !tn do nanfragal', 
hiio de naufrng~r todas, porfjue os inconve· 
nicntPs destn contr:disnçiio municipai siio muito 
grnnd<'S. O rrsnltndo é que a maiOI' parle dos 
sorvkos que. rlevi:•m r.stnr :í cargo da camarn 
n1nnieip:ll estfio :~b.:orvidos pelo g-overno: ng-uns, 
illntninnç5o, gnudn pnblicu, ei'Og'Otos. c at1'l a 
irrignçi•o que sempre esteve a ca1·go dn cnmnra 
mnnieipal, o por muito mcno:< dinheiro do qu~ 
hoje se g-asl:~, tudo isso o guverno tem :dJsorvillo. 
Mas estn pend .. nci:i de absorpt;;ão explica-se, é 
nascida ela ncce~sidadc: a camarn municipnl 
tem cxccutndo muito mnl os serviços munici
paes, e o governo. urgido pela opiniiio publir:n, 
tom-se visto na necessidade de tom:tr u si os 
serviços que a camnm niio sabe fazer. 

Paru eu most1·ar que o estado do serviço dn 
canHira municipal niio é o m<~IIJOr. niio PI'Cciso 
m:tis do que Ju1· o rolhelo do S1·. Dr. Adolplto 
Bezcrrn de 1\rent>zes, n respeito desse estado. E' 
cllo mesmo quem diz: 

c l\fornlmontc considerada, a cnmara é o a/tes
tado vivo contra si mc.mw. 

c .rl pulicict MUnicipal t! nulla. Pullulam ns 
inrr:lf'Çlics, cm prejuizo da bolleza c salubridade 
da cirlt~tle, c niio se sente a ac.,<•o rcpressorn da 
atltol'id:~de. • I 

informações, qunndo quer. Além disso, o go
verno tom o recurso da grnmmaticn, que muito 
servo para "oni,J'Ill"iai' os pedidos de inforrna,õcs 

·C e,;te é um dos g-rnndes recursos do que se 
vale, nlém da omis~fio da resposta. D<J que sor
virin, pois, multiplicar os requerimentos? 

Eu_tenho esse p1·ojncto; m:1s o nobre ministro 
do ·imporia, no seu I'Ciatorio, nadn disse a res- · 
peito da cmnnrn mun icip:ol, nem dt't csperanca 
d(l o dizer. Com isto mo neho, nito sei couto hei 
de exercer a iniciativa·. l~u ouvirn diwr CJU•J o 
governo queJ•ia fazer uma reroi'Illll da ca:11arn 
municipal, o por i.•so espero... :::ii po1·vontura 
se olfll!'Ocer occnsiiio mais propicia, npresentaJ·ei 
esse projecto orgoniz:ondo as cnm:tras muni
cipaes dn côrte o das cnpilnns dns províncias, 
cuja populnçiio exceda a 0,0.000 almas. 

-Pondo tPI'mO, Sr. p1·esitlente, a estas obser
vnçücs ineidente . .;;, mas nccos.o;ilrius, vou enLrur 
na compnraçüo dn divida, fJUC n honrada 
commissilo do or•;amcnto rcconhecetl ser de 
2. 300: 0001$000. 
. Basta ler o officio da propria camara muni

cipal: 
c Pelas razões, diz o officio, que serão addu

zidas ao t1·atar-so da despczn. ns contas do 
passivo do oxcreicio que tnnto n~ razem avultar, 
pois excedem :i cifra de i.i:itH 8üU,S28l, nã11 se 
conside1·nm lifJUidas c devidns deli nitiv:unonto 
pela m unici pttlidado ; mns foJ•nm cm IJO~ parte 
descriptus [mra aulorizul'cm o nnces.;al·io CI'Cdito 
pnrn png-nl-os dur:mte o oxei'Cicio,:í medida que 

c ~1 arlmiui.<traçiio municipal t! pes.<iuu:. Bnstn, se !'orem I iquida ndo. Assim, n i m portancia real 
para cvidoncial-n, confrontar a grande divHla do pn.~sivo n1io t! pt·ccisameute aquella que indica 
da cnmarn cou1 a escassez e ruim qu:olidnde do a cifra totnl de tnes contns, sen:io outra 1MIIOI' 
boncllcios com que tem dotado :• ciuado. que a dollnitivn liquida~·ão demonstrar. A opo-

• Todos clamam: Jogo ó verdade... • ra<;iio do credito nccessaria n:io ser1í, pois, da 
importanein pe•lida no n. i:i2 do artigo da re-

Não von buscnr mn testemunho suspeito ; ceita, senão de som·ma inf111'io1•• 
soccoi"ro-me ao do presidente da cnmara muni- c POI' outro lado, nbatendo do total da receita 
cipal, que confessa ser pessima. a sua adminis- nrondn a importnnci:• de todas as outras verhns de 
tra•;iio. · dcspeza, llcn na proposta um s:•hlo, applicavcl 

P:•rtanto, o g-Ov!Jrno~ deve olhar pnrn .este nc- no png-nmento dns contas do passivo, de cercn do 
goc1o com nttetu:ao. bu. t!Jnho nm proJeCto de 300:000,S, que com as sobras p1·csumiveis, quer 
ref"rmn da c;,mal'a rnun1c1p:ol da côrtn, mas rc- • do excesso da receita tliTCcndadn sobre a orç:Hla, 
co1o tr:•zel-o no ~ .. nado,_ por!lue o scn:!rlo n~da i quer Llu menor despew realizmlu sobro a lixuda, 
em v~w cl~ desaJ?P"'?va~:_uo. Nuo ha JUUJtns d1ns, podor-so-ha elevar fucilmentc a ~00:0001~000. • 
eu ollerect Ullla md1cat,ao quel'endo entrar no 1 . , .. 
thcsouro ... At•\ o nouJ:c cx-ntinistro dn rnz1.,nda: D1z a Cllll)at':J 1100:000,S de snl~o. E>.to JUIZO 
me uuxiliou com o seu voto C(•Jno veriliquci. d:• carnura u fundado, como se~·- pelo sou. om-

, , . ' . . , CIO, no f:li'IO de SCIU[ll'e ter Cl'CSCJdO a I'CCelL!I da 
O :>11. D.\NTAS (mrmstro rlliJ'llst•pa) :-E nus ct~mnr11. ·renho lliJUi um m:q•pn do cl'escimento 

tamhem. que clln tem tido, mo:SIIIO em rAl:lf'ãO ít sua 
O Sn. SILVllliL\ DA 1\IO'I'TA : -O nobre pro,i- de:.;pezt~. Hn paucos annos, a recPila d11 cam:trn 

dente do conselho o o nobru ministro da juslit;a Ol':t de poucn mnis de 300:1100t}; hoje ó. lle 
votar:tm " J'nvn1·. não vimm nisso incouvo- muis do 1.200:0008. A cumm·a municipal tom 
ni.,ntos ... l'ort!m do unll'o lt~du ni•o se quiz nu- pendente de deliboração dn cumara dos dcpu
solntumonto cx:11nc 110 !IJC."OUI'O, dem:mcii·n que tatlos um flJ'ojectn do impostos mnnieipncs, o 
as condit;ÕJS do publicidade nos netos melin- qual deverin tor sido examinado, d·· tJrel'el·encút 
drosos dn :.:ovomo são impossíveis hoje. ao omprestimo, pon1ue o decreto do :l8ü8, que o 

LlissnJ•nm, é vet·dnde, qno eu uppull:u<se para presidnnto da cnmul'a municipal disso não ser 
rcrpwrimentos ; mas, como rospostu, 011 poderia ourig-ado, como lilwr:tl que é; a cumpt'ii', dctOJ'
pcdir 110 St·. presidenta do ~enado r;uo me in- minou que, semp1·e quo a cunwru mnnicipul 
fornmsse, por intet·medio t.lu ~ccrcturiu do senndo, J'le~·a :~o g·ovcrno no seu Ol'çnnu~nto umn nutot•i .. 
gunntos reqne•·imentos to'm sido roi tos exigiu .lo za~üo pnr:~ opern~õos de credito, n mosma cn
infOI'fll:lt'l'•e;"• n qunntos tum sido allenuidos t•o!o "!~ra nprcs<'nle 111eios pnrn ~~reencher o nccres
governo. Contam-se pot· centenas os requeri- c1mo do tluspczn. Esses mc1os consistem nos 
mentos assim esrJuecidos ! O governo mund11 impostos que u cunwra tlevia inicim· pat·a pro· 
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encher o pagamento do cmprc~timo. A isto se 
refere a camarn, qmmdo disse quo prov-avel
mente hn um saldo, o qunl pode chegar a 
1100; 000~ e cr ue dever·{, ser applicado ít aRlor
tiz:ociio da divida p~ssiva. 

Ainda mais disso a camara (lrJ): 
• No exercício seguinte, o mediante os mes· 

mos, senão mnis abundantes rncur.<os flUO o 
respectivo or<;amcnto podcrú de<tinnr··lllc, as 
restantes contas dcssn origem rJ•jvcriio ficar total· 
meu te solvidns. • 

Ora, eis n cnmarn municipal mesmo nppell:mdo 
pnrn seus recursos or·dinnrios, par•a su:os verbas 
de orçn monto. afim do nos exercícios seguintes 
ficnrern completamente solvidns todas :rs suas 
dividns passi\•as. (Continúa a lrJr): 

c A npera~iío de credito (é a camarn quem 
est:í l'allando) que porvcnturn tem do ser ten
tllda niio ter·:í cm dcfinitJ\•n outr•o ctfeito mais 
do quu anticipnr de um ou dous annos o pn·ga
mento de dividas, cuja do•finitivn liquidação niio 
pód" ser feita em m~nos do um :mno. • 

Eis,, mesma cnmnra municipal nnnuncinnrlo 
ao governo um meio do liquidação de sun divi
dn pnssivn cm um prazo muito breve, contando 
com seus recursos or·dinnrios, c é talvez por i~so 
que se dá esta contradicç:io outro este officio, 
CJUe deve estar regh;{r·ado na cam:ora municipnl 
o o facto do no anno seguinte o presidente da 
camara. sem oonsultnl-a, ir pedir um credito 
de 11.000:000~, cru:~ndo a camar:o dizia que po
dia pagar sun divida c:om os meios ordinnrros. 

· Vamos ú de~peza. Este otncio não ci velho, ó 
do Novembro de 1878. Vamos v8r o que cllc 
diz na parte relativa ao orçamento da despeza 
(ltJ): 

c Para a nmortizaçfio dn divida dos calçamen
tos de parnllelipipcdos consigna-se a quantia 
do ISO; O.,Or$000 .... • 

Esses :180 OU01$ j:í foram nPr•licados, a com
missão os contemplou, o que jú diminuía a 
dil•ida. 

(Contlnúa a lrJr) : 
c ••• a quantia de :180:000-~. inferior ~penas 

em I3:000t$ :1 votaria para o oxtJrcicio anterior·. 
Essn divida elevou-se aindn, com a oxocu<;fio que 
continuaram a ler contratos, :i ci!'m d~ 
:1.302: 92i:i,S8ii3. • . 

Essa divida, em Novembro do !SiS, estava 
Olll :1.302: 000;$000. 

ella distribuir? o corpo legislativo será menos 
cioso do suas attribui~ões de fiscal dos dinhei
ros publicas, do que o foi o governo, aliás misc
ricDI·dios? crue reconheceu as culpus e purdoou 
os peccados? Niio podemos perdoar. peccai:los. 
(Continúll a lê r): 

• ... de todo cxtinctn c'm futuro proximo. 
P::ra isso basta, niio só que se consigno nn
nuulmento a quota de amortiznçfio do cupitol 
a •1ue sómento têm direito os respectivos cre
dores scrn juros, mas fJUU st•jn ella cffectivn
rnente npplicnda u esse fim, como fez por sua 
vez :o nova ndministr:oção. • 

Neste oJII.:io, senhores, _nindn .se explica a 
razão por que n camara pagou com o reconheci
mento de divida n:~ impor·tancia de Lf00:0008, 
em l11gnr do 1.300:000~ ou i.:-.!00:0006; na 
quantia de I .iiOO:OOO~ clla •·omprehendia, além 
<.la divida de cnlr!Jmento, a divida passiva ordi-
uarin. • 

1\fas diz a cnmara (li!) : 
c Nn divida pnssivn descrevem-se as contas 

que, depois de reguln rmP-n te liquido das, dev-em 
con<lituir deliniLivnmente o pa<sivo da muni
cip:;lidu~lo na irnportnncia de 1.65!:8ü!J;?z81. 
A sua descrip~ão no or{':ornento niio tem ontro 
elfeito mais do que conrr.1riar a :obertura de 
creditos precisos para saldar as que forem jul
gadus dividas ; não envoi\'O por fúrma alguma 
o reconhecimento do debito reprcsent:•do pela 
cifra totnl. • 

A mesma camm·a ninda modifica o reconhe
cimento de sua cifra total de :1.500:000~ de di
vida do parullelipipcdos, dizendo: .l\I:.s isto niio 
env-olve o rcconhecitncnto da dividn. Elia pede 
sómen te autorização para a operaçiio de ·cr .. dito, 
mus niio porq uo so reconhe<;a já a divida total. 

Ora, Sr. pr·esidente, já li o officio da camnra, 
o vou devolvei-o ao noiJre ministro parn que o 
transmitia ao seu collega. 

O Sn. DANTAS (ministro dajustir-a):-Pois niío; 
dô-m'o. 

0 Sn. SILVEIRA DA 1\IOTTA :-Po:- esta fórma 
(entregando o officio) dispenso o recibo. 

Agorn tenho tnmiJom de apresentar no senado 
o trabnlho do exame da secrot~ril1 do Jinperio. 
Este niio é preciso entregai-o no nobre ministro. 
porque nutur·almento dev-e haver cúpin nn se
crotarin. 

O Sn. DANTAS (ministro dajusti!:a) :-Sim, 
senhor. 

(Contlnúll a Mr) : 
c •• sem omiJnr·go dns amortizat;õcs annuaes 

que tem soll'rido, se:.:·undo ~~~ clau•ulas dos 
re~p~ctivos contratos. Hoje,rruo com n 1\!sci•Ü•l 
destes ... • (a comrnissiío uiio contotl com a 
impurtnncin dos cuntJ~nlos rescindidos, .. ) •hoje 
qu~ com n re~crsiio destes ll··ou ella úelinitiva
llltJnte lh:urfu, ontr·arú do mwo proximo em 
diante em ro:il amortizn~iio, o duvur·:í cstut· do 
todo extincta em futuro pr·oximo. • 

O Sn. SrLV'EmA DA 1\IO'I'TA :-No orçamento àu 
despczu !1pr·esontudo pnr·a o exumo na secrctnrin 
do imperro, vom uma dunwnstraçiio das !lill'c· 
ronçns p:ora mais c par11 monos. l~,;t:í nqui n 
Llespeza fixuila pnr·n os exercícios do 1878 e i870 
d'ondo constam os motivos com que 11 Illmn. cn· 
murn justificou cssns dill'orçn~ns. · . 

Qunl dividu '! Essa de 1. :i02:000~. Como ô que 
nós hnvemos no cnr·po legi . .;lulivo fli~Ol' obrn 
conccdundo cmpr·estimo pnr·n nmorlizur dividn 
super·ior·:íquellu que estú ver·illcada '! Pois lw do 
se entregar :i cumurn 111Unicipul diuhuir·o pnrn 

Qu:tnto no § 13, relutivo 11S couta~ d;, passrvo, 
diz n III ma. cnrunrn CJ uo a ti i v id:t 1111 impor
tancia de Liiiil :8ü9,52!:!1 foi incluiil:t um sun 
totlllidudc no orçnmL·nto com o fim uni.co de 
oiJtor· o m·edito pr·eciso pnr·a o pug·:tnwnto das 
CIJJitns que for·em dollnitivnmonte liquitladns,não 
significundo isto o roconlrocimonto dn divitln, o 
quo a cnmurn declnr.1 nlto e IJom som. Assim n 
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camnra niío réconhcceu o debito; pedill a quantia 
para fundar o pedido do credito. IWa diz: • AI· 
:;:umas dr•stas contas, que s5o todas do tempo da 
::tdministraçlío transa•:ta, acham-Fe de fi nith•a. 
mente liquidadas, oul:ras, poróm, 0111 maior nu· 
mero, e mais ::tvultndas nlío o pudcrnm ser, já 
pela e:;cnssez do tempo clecorrido da rcscislio dos 
contratos, já por niio terem sido apresentadas 
pelos empreiteiros. • . 

Toflo o accroscimo que ha nestas nont:1s, re
sultante da rescisão dos contratos, niio cst:'o pois 
liquidado, e eu não sei como ó que parlemos 
contempl:tr isto aqui como divida da camara 
municip:d. . 

·na um facto, scnhor~s, impo1·tante, que a 
secçiío da secretaria elo Imperio niio deixou rlc 
apauliaJ' no seu exame Ol'denndo pelo min ist1·o, 
c ó que no 2.• :;emcstrc do exercício, cm que as 
renl!"s municipaes escru:eiam, jú n eamnra tinha 
pa:.:o 200:000IS, .Provenientes da divida de di· 
versns ol'igcns. 

E ha de se estar continuamente jogando com 
a divida primitiva, quando nós temos conheci· 
rnento das amortiza~:õcs, al:;:llmas d"s quaes a 
nobre commissiío reconheceu? 

De J8i3 n :1878 reconheceu a nobro commissão 
que se :unortiznram tl2:l :::157,S885; cm :l87U, 
iQh,::l7:!,S650, e por conta do passivo or<linnrio 
3:12:!l!l~,S:l8:l, elcvnndo-se nssim as umortiza•;lics 
a um total de :L.038:525,S!llü. 

E si e~tus nrnortiznr;õe~, segundo o officio da 
proprin cor11missão, slío posteriores 11 :1878, 
como nos podemos nós brtsenr no r:omputo da 
divida, em que: se fundou a commiss5o? N5o é 
possível ; e li :i mcsmn o deve reconhecer. 

Niío digo que a cornmissão errasse, quando 
fez o seu calculo, mas hoje com us amor·ttznções 
de :187::1 a :1878 e de endío pura c:i, porque ns 
tom havido posteriorc~, eomo é possível dnr-sc 
autorizaçiío purn um emprestimo· da mPsmn 
quanlia 't Nito ó possível. Nós niío podemos fazer· 
generosidades. 

Senhores, niio sei como a illustrc commissão 
pende tanto para exagerar n divida da en
mura municipal. Todns.ns bases que achei nesta 
immcnsidado de papel, c que foram aprcsentn· 
dns á commiss~o. indicam sempl'O o coJJLr,rio 
disto. Vejo verbi {lratia que ntú no rcfJU"rimento 
dos empreiteiros que UCJUÍ est:'r, e quo não leio 
para niio fatig-ar o senado, se diz que nns.calca
dns jti executadas, n cnm:rrn eontr·ahiu uma di· 
vidn superior a 700:000,S (são os proprios em
preiteiros fJUe o dizom). 

Esta di\•tdn supcriar a 700:000,$ hoje no do
bro, se elev:mí a :l.SOO:OOO.S log-o ~ne se houve
rem exccutudo os cnl~•amentos deltbet·ados. 

S:tbe porém n commissiio que Jog-o que o Sr. 
ministro do Imperio se negou a arttor•iznr 'o pn
gumento dos juros, os contr·ntos do cnlç:uncnto 
foraru rescindidos, e portanto essn divirJa nuncn 
podia cheg:ll' a tal algarismo,· como dizem os· 
proprios cmprei toiros. 

E note-se que nosso requerimento os em
preiteir·os •leclamm que se continuuvam com o 
prnzo do cinco unnos pura pugumeuLo de suu 
dividn. 

Quund? os empreiteiros, creio que em :187(), fo
r:tm senltnrlo o utraso nos pu:;:nuwntos por ftdtn 
dus amortizações 11 que n camara municipal era 

obrigada pela verbn do orçamento, principiaram 
com razno, reconheço-o, a inquietarem-se c re
presentaram ao governo fnzcndo ver, como era 
natural, que estavam cm desembolso ha muito 
tempo, que isto os nrrui n.wa, porque os sujei
tavu no pagamento do juros pelo dinheiro l'm· 
pregado uns obras ; quo poJ•tnnto o govct·no 
autorizasse urna OJJCrnç:1o do credito para clles 
serem pogos. 

O que roz o nobre ministro do Imperio? Man
dou ouvir o conselho de Estudo. O que disse o 
conselho de Estado? Deu uma id!ln muito diVCI'S:I 
dn do par·ecct· da commissiio, a respeito da di-

· vida da camara municipal. · 
Scg-nndo o p:~rccer· ilo conselho fie Estado, de 

:13 de Dezembro, n divida do calçamento ele
vou-se :rtó Jnnho de 1865, :í vista dos dados que 
havinm a l..h,2l:ijüO,S245, por contn da qunl só 
recebernm os empreiteiros ::liiO:OOO,SOOO. 

Aqui está pois o conselho dc.Estado reconhe
cendo nessa data que :1 divida do calçamento 
estava reduzida n l..171:5üO,S2f15, mas por se 
haver amortizado 250 :OOO,SOOO. 

Ora, senhores, d'mJui são patentes duas con
sequcncias : a primeirn é que n camarn muni
cipal ó criminosa, porque desde que Ee fez o 
calonmcnto de parnlleliplpcdos designou-se nos 
seus orçamentos quota pura a amortizaçiio, e 
desde que ella nii?. fez applicoçiío dessa quota, 
commetteu um cr1mc e deu causn a se ter ele
vado a divida de :L87:J ntó :1875 a i.:l71:000n, 
emquanto que, tendo o governo nutorizado os 
cnlçamentos extmordinnrios que clla .mandou 
fazor, si tivesse applic:rdo unnunlmcnte n quota 
de seu orçnmento pnra o respectivo pagamento, 
a divida estaria extincta. 

A segunda conscquencia é que todos os dados 
officiues que fo1•am presentes ao conselho de 
estado dnvnrn conhectmen to de umn divida in
ferior a cstn fJUC a commissiio reconheceu. Ora, 
n divit.Jn, que a comrnissiio rcconhoccu, avultou; 
porque a comrnissiio fez seu calculo só monte ató 
:1878 e comprcheudeu a divida resultante de 
contratos que foram rescindidos c não estavam 
liquidados; o si ellos fornm rescindidos, si não 
cstiia Jiquidauos; niío são divida ; parn o serem 
precisam de urna novn~:ão do contl'llto, da qual 
resultará a obrig-nr,;iio da divida. Niío se póde, 
portau to, :r té :1878 murchar sobro a base de 
::l.::JOO:OOOISOOO. 

Eu vejo tarnbem. na tabella officinl da dcs
peza or~mdn p:trn i87!l, ~ :13, ser n conta do pas-
sivo-!.551 :81l!l~281. • 

Veja o senado cm quanto cst:í, no or(.'amento 
approvmlo pelo governo, computaria· a verba, 
que n r:ummis~iío nvnfiou até ·!878 em -
2.:300:000,S. lia lambem alli dosignndas"as se
guintos verbas :-conservação de calçamentos e 
estradas- :l40:ooon ; amorti:wç1io da divida de 
culo:umentos úe par::tllelipipcdos- 180:000$. ·E 
note o nobre relator da commissiio, que dando 
500:000.S p:rra novos cnlr;amontos, deu umu du
plicata, porque un tnbella do orçamento de 
J87!l. estiro designados para novos calt,;amentos 
21i5:000,)000. 

A iJlustre commissãu marchou na supposiçlio 
de que, além do pagamento da dividn, era pre
ciso autorizar a cnmnrn pnrn novos calçamentos, 

··~ ... 
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c por isso deu :iOO:OOOI), que fazem olcvnr a 
verba a 2. 800:000,$000. 

Si no orçamento de :1870 vêm 2t>i.i:OOO,$ para 
novos calçamento~, por que hnvcmos nós de dar 
mais dinheiro do que o que nos é pedido? O 
corpo legislativo não deve dar seniio aquillo que 
se 1110 pede. 

Eu disse ha pouco, senhores, que, sendo.o 
cont1·ato feito cm :187::!, a camara era a culpada 
de ter esta divida chegado a este ponto, por nfío 
ter feito as amortizações com as quotas dctermi
nndas nos órçnmentos. 

Ora, no parecer do conselho de Estatlo, dado 
pelo Sr. conselheiro Pnulino José Soares de 
::iouza, ncha-se o seguinte : • Estit provado por· 
certidão da contadoria da camarn, que no exer
cício de :1875 os contratadores de calçamento 
receberam sómente WO:OOO~. havendo no orça
mento :180:000,,, c que no cxercicio de 1870 nada 
receberam, havendo para isso no orçamento 
300:000SOOO. • 

Eis IHJUi o conselho de Estado mesmo reconhe
cendo, com ns informações da contadoria da 
camnra, que esta, em dons ou tres annos suc
cessivos, deixotl de amortiz:~r a divida, c dis
trahiu 300:000,5 n'um case, WO:OOO,, n'outro 
o :180:0006 n'outro, para outros fins. 

Em :1871J,, o Sr. conselheiro de Estado José 
Pedro Dias de Carvn lho (gosto de citar estas au
toridades para que não se julgue que siio illa()õos 
minhas, que s:io ·autortdnde~ suspcitns), o 
$r. José Pedro Dias de Carvalho sencll• ouvido 
pelo ministro do Imperio, disse: • Em :18711 con
signaram-se já 200:00015 para calçamento, o o 
contrato é de :1873 .• 

Ora, vej,.m, desde :18711, feitas as amortizações 
com as verbas do orçamento, si ern possh·e! 
}HIVer divida! . 

Lo:.:-o, ha abuso muito criminoso du camara 
municipal. 

• E a verba (descobriu mais isto o Sr. conse
lheiro José Pedro Dias de Carvnlho) c a verba de 
:138:0001~ dn irrigaçiio e limpeza da cidade,que 
estava n cargo da cnmnra municipal, o ficotl a 
cargo do governo, mandou-se applicar tambem 
ú divida do cnlçamento. • 

os abatimentos da quantia total da divida pas
siva de mil c quinhentos contos, das quot11s elos 
dous orçamentos d~ :1.878 e :1879; a quantia qÜe 
rcstat• pague-se, nao o contesto; mas ~ó essa. 
E acrescentemos: o a liquidação dessa divida 
que não seja feita pela <:amara, o sim pelo go
verno, pelo thesouro publico, porque eu consi
dero que o go·rerno é que é devedor, o não a 
camara ; clla niio o fez por meios seus, de seus 
orçamentos, e sim por autorização do governo. 
Ora, si este faz hoje despczns municipaes com a 
limpeza, a i!luminnçiio c outros artigos, porque 
não manda o dinheiro para a camara municipal 
pngar? Ent1ío ó preciso que as semmns vão do 
thcsouro :i camarn para esta as distribuir só por 
formalidade? 

Portanto, o govc1:no CJUC pague, que liquide o 
fJUantum. E é por 1sso que no meu voto em 
separado cu conclui desta fórmn • e nem o pro
jecto da camttra. nem o substitutivo· da commis
são do senado devem ser approvados; que se 
devo recommendar ao governo que mande· 
rcsponsabilisar. n c:tmarn : primo, por não ter 
prestado contas como lhe prescreve n lei de :17 
i:le Setembro de :1.851 ; secundo, por ter desviado 
para outros fins, que não siio conhecidos, as 
quotas de orçamentos desde :l871J,, destinadas á 
amortização de seu passivo ordinnrio, c das 
dividas de cnlçnmcnto; terceiro, que se autorize 
o governo pnra mandar liquidor a divida de 
parallelipipedos por uma commissão do the
souro, e para mandar· pagar a divida que fur 
legnlisadn c liquidada por prestação annual 
murcada nos orçamentos m unicipaes, attenden
do-sc nos juros Jegne3 pela mór:~ crue Ci'Jr veri
ficada •. 

Eu não tinha duvida em adoptar o expediente 
que lembrou acommissão, de se pagar só 5% 
marcando-se no orçamento municipal as quotas 
destinadas para amortizn(.lnO do capital e paga
mento dos juros que devem ir successivamente 
diminuindo. 

Poderia ser o remate do meu discurso, olfe
recer como emenda em 3. • discussão o alvitre 
de so autoriznr o governo para fazer este paga
mento dentro das forças dÍI divida reconhecida 
pelo mesmo governo, e que calculo que hoje niio 
clrcga n :1. • 000: 000~000. 

Orn, vejnm os nobres senndores, desde :1.873 
a npplicarem-se :1.38: 000~ it divida de calça
mento, onde pararia cstn divida? 

Isto é um escundulo, que se cstú reconhecendo, 
e o governo, com n sua bnndcirn de miseri
cordia sobre a cnmara municipal, ouvindo estas 
cousns intpassivel l . • 

l'ortanto, senhores, ó ncstn parte que ·ou dis
cordo do parecer dn commissiio, o por isso olfo
rcci o me11 voto em separado; par·ecet1-mo que 
a base que a commisstio adoptou da divida du 
ctunarn não ora cxnctn ; e, si nfío crn exacta 
cntiio, monos o é hoje; porque já tem havido 
mais dous annos de nmortiznçiio, que é a dos 
orr.amentos de :1878 Oj :l871J •. 

Este meu procedimento parecia-me muito ra
cional, mas eu eahirin em uma contrndicção, si 
olferoccsse tal emenda, e quero muito evrtar ns 
oontradicçiles: a coberenew tem seus espinhos, 
mas tem tt1mbem suas vantagens. 

Si cu niio reconheço que o corpo legislativo 
esteja habilitado parn tom.ar qu:llquer delibera
cão a respeito do cmprestimo da carnnr·n, sem 
que tenhn em vista ns contns da mesma camnra, 
como hei de olforcecr um alvitre que já reco-· 
nhecc até certo ponto a divida de que se trata? 

i) corpo leg-isluti\•o niio póde dnr· autoriznr;ão 
por emprestimo parn uma divida quo ellc sabe, 
quo estti vendo com sous olhos, quo ostnrá 
amortizada orn dous !llinos mais ; ó preciso, pois, 
dcd uzi1·, ubater. 

Eu estou r•rompto n reconhecer, n concordur 
que se pugue n divida du,;so calç~tmen.to nu i.m
portuncia que a camnrn tem reconhecido, fettos 

y. x. 

A camnrn municipal aiuda não remetteu até 
hoje no cOl'llO legislativo 11s contas approvadas 
pelo goyorno. 

Pois, senhores, nós somos alguns estafermos . 
nos tu nossa ot·guniznciio polilica, para que a c:t
mnra municipal pretenda fazer· com o corpo 
Je~:islntivo o mesmo que fez a principio com o 
governo quundo declarou que nüo lhe mandava 
llS COlltiiS 'f 
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Qnerer:l porventura dizer tnmbem no corpo 
legislnt.ivo que nf•o lilc mnndn ns contns, qtwndo 
o nrt. :!~ dn lei ele 18ft0 expressamente dnter-rninn 
que ns contns, depois do npprovndns sejam rc· 
mcttidns no cot·po leg-i~lntivo? Pnrn que? N<ío é 
porn o corpo legislntivo poder ter conscicncin do 
qne logisln rgwndo se trntn do cmprestimos? E 
poder:". o senndo dm· :mtorizoç<io pnra o empres
timo sem ter presentes ns contas 'i' Niio. senhores. 

Entendo qt10 este neg-ocio deve set· liquidndo: 

mnnicipnl dn côrte, . rJegm·tnssem som motivos 
muito poderosos. l\lns niio quero cntrnr nesta 
IJUest:io, porrJUO nuncn n considerei como flllOS· 
Wo politl~n. nem quero dar-lhe tacs proporções. 

Portnnto, Sr. presidonle, tendo eu de mandnr 
:í mesn o meu t•equcr•imonto de ndiumcnto, o, 
niio hnvcndo fnllndo nn :!." iliscusgiio, entendi 
IJUC niio dovin deixar do nntocedel-o com ns · 
obscrvnr.õos que fiz sobre o meu voto scpnrndo, 
cm rei:Íiliio no trnb:l! ho dn commissiio. Pare
ceu-me ser isto o mais regular. o corpo leg-islativo tem ou niio dil·eito de exigir 

ns contos? A lei diz que sim. 
O Sn. LEtT.\o n,\ CuxrrA : - Niío pó do lwver 

qucsliio sobre isso, a lei é expressa. 
· 0 Sn. S!LVEillA DA MOTT.\: -E porventura 

púde o mesmo corpo lcg-islntivo dispnnmr n dis
posiciio dn lei? Póde dit.cr-dou pnr npt·oscn· 
tadns ns contns? Niío; portnnto, o expediente n 
tomar-se é exig-ir que n cnmnrn nos mande ns 
contas. p:m1 entiío vermos si so duve ou niío 
conceder autorizaçiio pn~·n o cn~presti.mo. 

Sr. presidente. lwvet·w multo mms que res
ponder, se cu CJUizcssc nproveitnr o ensejo dcstn 
discussiio .: mns cu niio on L rei nn rJnostiío com 
espírito politico, nem lovndo por nnimosidnile, e 
sim npcnns por cumprir um dever de investi· 
gn(liio o fiscnlisn(liiO ..• 

O Sn. l\fE:-;nn:s DE AL~mmA:-Apoin!lo. 
0 Sn. StLYEIUA DA 1\lOTTA:- •.. embora pOI' 

pnrtc d:t cnmnrn municipnl se queira nttrilmir, 
muito grosseiramente, l! opposi~,fio que se fnz o 
nlguns dos sl'ltls netos n mteresscs ma!Jogrndos, 
n :tmbições contrarinclas. 

Dúclnro que dn cnrnarn mnnicipnl da côrte 
conhet.'O do Jong-c o Sr. presidente, c de perto 
só um muito digno vereador, o Sr. Dr. Tei
xeira Alves, n quem por certo cu não me podc
rin referir, porque até ultimnmente, n exemplo 
do nosso colleg-n o Sr. Christinno Ottoni, ilo Sr. 
conselheiro Snldanhn l\Inrinho, o do Sr. Dr. 
Costa Lin1n, retirúu·SC dn cn1nnru, por nüo 
jlOdCI' ir com nrJnillo. Tcnlto ouvido dizer que 
estes dignos cidndüos rctirnrnm -se da cnnwra 
pot'fJUC uspnntarnm-sc. En niio mo espantava e 
ncho que elles lizcrnm muito mnl. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNllA:-DI'lVi:llll ter reagido. 
O Sn. Su.vn:mA D.\ 1\IOTTA:-Devinm ficar, c 

nssim teriam snlvndo n cnmnrn 111 unici pnl da 
côrte, mns esses h0m·ndos cid:uliins vir:un fJ uo a 
catndurn dn cnmnra era tal, que tivcr:un modo, o 
rotit•nrnm-so. Agorn nonlw de ter o mesmo pro· 
collimcnto o digno vereador o Sr. 'Dr. Teixeira 
Alves. 

O que quer dizer i~o? Homens tlcst:l impor
tancia, sohrll quem o município tinhn os olhos, 
e pnrn os qunes nJlpcll:tvn como devendo sct• os 
restaurndores un municipnlidndo ila ct)rte, che· 
gnr:11n nlli, ::teh:u·Bnl o~ livros t'lll branco, o eofro 
ilo llepositos desralcado em 80 contos o rugiram 
OSjlll\'Ul'i<lOS! 

O Sn. Connn:u:- E os dig-nos vcrcnilorcs o 
supp!cnlos cuuservnilut·os /'uram sUSJlCnsos. 

0 Sn. Sl!,\"lllnA DA MtlTTA:-Pnrn lllÍUl 11 l'Oli· 
radn de~tcs hon1cns te1n lllllHJ~TatH1o si:.ruificn~~z1o, 
porque niio posso concelJCr IJUO cidndãos do seu 
patriotismo o intclligcncin, lonulos :i camnt·u 

Niio duvido olferccer corno cmendu, cm 3 ." 
discussiio, a rnntorin da minhn a.• concltlsiio do 
voto ·sepnrndo, isto é, autoriznçiio ao governo 
pnra mnndnr li1Juidnr e pngnr n diviiln prove
niente de pnrnllolipipodos. Creio, porém, ser 
logieo th•sej:mrlo qnc nntng de tomnr o sonndo 
IJUIIIIJLICt' deliberrr(·:io "m mntol"in tlestc cmprcs
timo, dign :i cnmm·n tnunícipnl: cumpri o vosso 
dcvct·, como vos ítnpõe o art. 2~ dn lei do 2G de 
~!aio de 18~0. 

Tenho concluído. -(.lluito bem.) 
Foi lido, npoiado c posto cm discussão o se

guinte 

Rel)liBI'imcnto 

« Requeiro ndiamonto desta discussiio parn de
pois quo forem rcmcttidns no corpo log-islntívo 
ns contns dn cnmat·a municipal, npprovndns pelo 
governo, como detcrminn o nrt. ::!~ dn lei de 2G 
lle M:lio do 18i0.-S. H.-Si!veira tla Motta . • 

O Sr. Barão de Col:egipe, sem 
quot·er contr:ll'inr algumas dns pruposicõcs do 
scll nobt·e collegn, dovc ponder·nr ao sonndo que 
o :tdi:nncnto importn n roprovnç:io dn mutorin. 
O cot·po legislativo j:í reconheceu que crn quasi 
impossivcl tomnr contas á municípnlidndo da 
côrte, c JlOr i~so dcliiJerou que ol/as fossem dn
dns ao g-overno c romotlid:Js depois no pnrJn
mento, purn serem npprovnd:•s. Si, pois, tom 
deixado de haver esse exame, n culpa pertence 
no governo; mns, si so ti\'or agorn do esporar 
que se cumpra esse dever, isso oquivaloril :í re
provaçiio absoluta dn mnteria, que nliits é digna 
t/11 attonção do senado. 

Niio silo cxnctns todos ns proposições cnun
cindus pelo ·nobre senndor por Goynz, c, si o 
fossem, serinm urnn consuru muito vehomento 
:í commissiio, que deu pnrocer fnvoravcl no om
prestimo. 

A idén do omJlrestimo niio ú novn; já nn le
g-isla L ura pnssnda o Sr. Dr. Ferreira Vían nn 
inici~rn, 1w cumnrn dos deputndos, uma resol u
çiio, concedendo J• cnmar_n, som prévio pedido 
seu, um cmprcstuuu, cru quo de ::l.OOO:ouo,,, 
destinado n melhorumcntos do município, como 
cnl• .. •utncnto c ol.Jr:ts de nsscio o s:l/ubt•id;Jdo. 

Nu presunto sossiio, foi o nctunl pt·osillcnto da 
cnmnrn municipnl que iniciou o pt·ojecto que 
bojo se discute, e qul'l eJ!"tJctil•nmontu veiu lln 
cmnnru \l«?:<doputaaos dist_itt!_ido de inrormn(.'õcs, 
que hnl.Hltt:~ssotu :1 coutn11~sao n nproci:u· n nut
tcrin. A coll)missiio, J!Or~m, exigiu us flUO jul
gou nccesSIIl"JaS, c estao JUntns nos pttpcis. Niio 
cr•i flUO sojum Jidsus, pnrtíndo do uma rcpnr· 
tiç1io como ó a cnmnra municipal. O orndor, 
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porém, como relator d:Í commissiio, nindn.fcz 
mais: teve uma conferencia cúm o contador 
da cnmnrn municipnl, c dollo recebeu todos o~ 
esclarecimentos fJUe lho p11rcccram neccssnrios 
para fundamentnr o seu juizo. 

Referindo-se ils aecus:u.;ões feitas ao pr·occdi
rncnto dn cnmarn municipnl, diz que, fnllnndo 
com imparc!nlidado, temouv,ido murws inexactas 
c, cm algumas defesas, triumphantc.~ os accu~o
dos. Tnmbem lhe pnreco que no .r;ovcmo actual 
ha um juizo muito favoravel a respeito do pre
sidoatc da comnra, pois que em nmn rcnni~o 
politicn qttc hn pouco teve logor, cm manifes
tacão ao mesmo presidente, um iii astro collega, 
servindo de or·giio do Sr. 11residcn te do couso
lho, disse cm pbrases que, emborn fnmiliares, 
j:í fororn pu!Jiicndas : • Bezerra, tlcf'ondcstc-tc 
ilrilhantemcnte; estás justiOcndo; • 

J>or sua parte o or·ntlor cncar·o a cnmnra muni
cipol como uma rcparti~·iio puillica, o, cm
quanto I h c niio provnrcm o contrario, tcrú todo;; 
os seus membros por homens honestos. E foi 
sob osto ponto do vistn que a com missão dou o 
sou parecer. 

Sustenta em seg-uida o orador a exactidão dos 
calculos cm que se fnndou a cornmissiio, fazendo 
vêr que o nobre senador por Goynr.. parn provar 
o contrario se serviu do documentos f(UC datam 
de 1873, qunndo o pnrecot' tla commiss1io ú de 
Ag·JStO de 1879. 

E' Jwssivel que n divida seja hoje menor ou 
maior do que n rcconhecitla poln commis~iio, mas 
o qucelln assegurou na·quclln datn é o que julgou 
cxaclo, seg-undo os dados officiacs fJUO passa a 
lêr no senado, apreciando-os cm larg:'s conside
rações, nllm ik dcmonstr·nr que a commi~siio 
nfio f'oi levinnn. Nii.l se limitou n pedir inf'or
nuwõcõ n respeito do~ credores da oamara, polns 
cmiJreitndns de parallclipipedos,pcdi u-ns lombcm 
do seu passivo destlc 1871 ntú 1878, c cm vistn 
dos docl!mentos que fornm enviados, c que e~tiio 
prcscutos, niio potlia deix~r do reconhecer· a di
vida assim tlemonstratla. 

Si n camnrn tios deputndos concctlin o cm
pr·ostimo de '•.000:000,$, n1io Cl':l para sonappli
cadn unicamente :1 p:~gamento dns divid:1s, ma~ 
tamucrn n molbornmcntos importantes do muni
cípio do llio de .Junciro, o que onnstnm de urnn 
rolaçiio qtte tnm!Jom lu no senado, em vistn dn 
qual n commissão procedeu, enwndendo que 
devia lwbilitnr· a oumm·a a emprchondet•nJ:;umns 
obras novas, o n dnr oxccuçiio a contratos, que, 
embora rescindidos, eram objcctn de rccl:omnoiio 
da parle dos intct·cs~ndos, hnvontlo alúm disso a 
neccssidndo de conclnh· ouras q no tinham fieatlo 
'-'ll1 metade, e so cstnvnm ar·t·uimlndo. 

Jonoiro entiio nomear roprcscntnntes do muni
cípio fJUC niio desempenhem devidamente os 
seus deveres, ftneixc-se só de si. Em New- York 
n munioipalidado tnmbcm abusou, mns til! i houve 
uma rencciio no publico, c os vcrendorcs foram 
lançndos f6ro. Que o povo do Rio do .Tnneiro 
lance tnmbem fórn as rJUC não forem bons. E, 
si nomear homens cm quem niío possn haver 
confiança, o orador dir;í:- Cada po•;o tem o go
verno de que é digno. 

Entende que se niio podem negor os meios 
pnra o pngamcn to do dividas j:i reconhecidas e 
verillcndns, pois a commissão niio contemplou 
as que n1io estavam liquidndas. Para esta parte 
do parecer conta o orador com o Yoto do nobre 
sapador por Goyaz, niio concordando com o 
nobre sena flor nn opiniiio aliüs muito respcitovcl, 
de que a divida não é m nnicipal, mos do 
governo. Em todo o caso ella deve ser pn:;a, 
sondo n té uma cruclrlado que erte,iam privados 
das quantias que cmpregarnm, e até arruinados, 
os que conllarnm cm que seriam pag'os pelas 
verbos do orçamento municipal. A camarn foi 
n culpada; mas devo pagar o innocentc pelo 
culpado? E' esta uma razão de mo is para que o 
corpo legislativo acubo com uma posição tão 
anomala. 

Depois de lar•gas considoraçücs, o orador diz 
que nem nccusa nem defende a cnmara muni
cip:d ; c conduc, mostrando a conveniencia de 
se deixar n discnssiio nbcrt::t com m.lior fran
queza, para se adiar depois, si pnrecer conve
niente, nllm do so não tolher ngorn o direito a 
nlgnns dos nobres senadores, que entendam 
dever explicar o seu voto nesta qucstiio. 

A discussiio Jleou adiada peln 110ra. 
O Sr. Presitlcntc deu para ordem do dia f!l : 

Votn~'üo da m:1 teria, cuja discnssiio ficou en • 
cerrarlu, o as outt·as muterins j:i designadas, 
precedendo a disct1ss~o do requerimento do 
Sr. Silveir::t tla l\Iotta. a saber : 

·3." tliscussão tla proposi<)iio da camarn dos do
PL1lados n. H7, de -1~79, ntttoriz:mdo a cmnura 
municipaJ·du côrte a contruhir um empmstimo :~tú 
:i quanti:1 de ~.ooo:ooo,;;ooo. 

2.• . ui tu dns proposiçlícs da oamora dos depll· 
ludo;;, de 187() : 

N. ti22, determinando que a legitimação por 
su!Jsequoute uwtrimonio comprohcndo os filhos 
csp Lll'ios. 

N. ·177, nutnrizantlo o g-overno :1 conceder 11. 
Americo do Cu:;tro ou :i compnuhin qno ot•gu
nizott pnm constt·nc"~o de casas douominadw;; 
" Evouens • dhiJH~n~::i do dochnns urJ.wnas. 

Depois de cit:tr ulg~unns des~ns o~rns,_ jusLif1 .. 
emulo 11 necessidr~tle <lu snn conclusao t11z <Jue :1 
rcndu ordin:11·in tla cnmara municipal niio é sni'
Jlcicnto pnrn ncndir n totlns as rll'cossidntlcs do 
mnnicipio, qnc jü pag-11 immensos impo,<tos r.nu· 
nicipnes, mas fJUO s:io JIC!o goveruo rnclutuos 
u n recoitil gornl. . 

N. W1., autot·iznrulo o governo ::t conceder· :\ 
C1nprez:1 quu ~o orgnnizni· pm·n o nrrnzntnento 
do morro do Senado c aterros uc pantunos di. 

. vors:1s Ynntng-ens. 
lloconlroco como unw tias mars ut·gcntes 11 

rol'orlll11 d:ts municip:~lidndos Jllll'n Iivrnr o go· 
vorno o o corpo log-islntivo do so occupnrom do 
matel'ills que cw todus as partes do mun<.lo por
tcncom nos municípios. :E:, si o povo do Hio de 
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ii." SESS.:tO 

En>. :LO <lo :O..Ia.lo <1.0 :LSSO 

l'llESIDENCI.\ DO sn. ViSCONDE DE JAGUAUY 

SU:\J.MAntO.-E:trnom:-J·rJ~.-0 osLaloit·o tln Compnnlda JJn.
hiann. • .DisclHiiO c rorzuorimouLo c.Io Sr. COt'l'l'ia. ])i!JCIII'f!O 
tlo Sr. JH'oSitlouto üo c:onsolho. Allinmonto tlo rolJ\lOTl• 
lllOn~o.-0Rl·E~I 110 n:A.-l~loiç;iO de ~OCI'OL:trlo~ ÔO fiOUntlO, 
AJlprovnr.ão dn inllicnr.fíio.-l~mpro~lilllO :\ lllmn. cnmnra 
JunnieiJlil. Dlsenrf!Oii los Srs. J .. oitão da Cunhn, Col'i'uía, 
1ninistro da justiça o Silvoil'n da :i\JotLn, llojoioão do 
rot]U01'imonto do Sr. Sllvci1·n .t~~ Mo\L!t. Roquorimonto 
•lo SI". COI'J'OÍa. Disenr:õo.i do:-o SJ'.i. Doui'i:o do .Cotogipo, 
J .. oitito tia Cunha, miuistro da justlçu o Siholra t.la :i\lottn. 
Encorramouto dn diseu.ssoTo. 

A's 11 horas c:la manhã fez-se n clwmnc:ln o 
acharam-se presentes Hl St·s. senadores, a saber: 
Visconde de Jagunry, Cruz 1\Inchndo, 13ar1ío c:lc 
1\Iamanguape, José Donifacio,Chichot·ro, Teixeira 
Junior, Darão de Cotcf(ipo, Jlnt•ros Dnn·cto, Cot·· 
reia, llarão do 1\lnroim, Saraiva, Diniz,- Vis· 
couuo de Abnctú, Junqueira, Lcitün dn Cunha, 
Le1io Ve!loso, Ribeiro da Luz, Diogo Velho, Cunha 
c Figueiredo. 

Deixaram de comparecer, com caus., partici· 
pac:ln, os Srs. Jag-uaribo, Silveirn Lobo, Sinimbú, 
Antcro, Godoy, Dins c:le Cat·valho, Visconde de 
1\Iuritiba c Visconc:le do Rio Branco. 

Doixarnm de comparecer, sem causn Jlartici· 
pada, os Srs. Barão de Souzn Queiroz c Pacs de 
l'tl<mdonça. 

0 Sn. 2.• SECm:TAI\10, SO!'VÍJlUO de 1. 0
, deu 

conta do S('gnintc 

EXPEDmNTE 

Officio tlo miuistorio ela nATicultura, cornmer
cio c obras publicas, ele l!l elo corremo mez, rc· 
meLlendo em re~posto. ao c:lo senado ele :Li n pro· 
postn ol"igínnl de l\loJTis N .. Kohn.-Aqucm fez 
a requisição. 

Represcntn<:ucs c:las cnmat•us municipacs c:ln 
cidnde c:lc Cnmpina Gnmdc e fla Yilln do Tng-il, 
da provincin eln Para!JyiJn, contra a clciçiio do 
senador a quo su proecc:len ultimamente nn 
mesina proYincin .-A • commissi\o de legislação. 

Tcnc:lo conJparccido tnnis os Srs. ~!onllos do 
Almeida, r.ui~ Cnrlos, Dnriio d:t Lag-mw, OcLn
viano, Conclll uu Dnepnnuy, An·onso Celso, Pot·· 
nandes ela Cunhn, Parnnogu;'t, l.,nusto do Aguiar, 
Visconc:le do Dom llctiro, Ud1un Cnv:1Icanti c 
Cbristiano Ottom, o Sr. l'r·csillentc ubriu n ses· 
~5o. 

Lcu-~c a nctn \la so,;::iío untcco,Jcntt:, c, niio ha· 
vendo fJUCJIJ sol.H'ü cl!n flzes~l' o!JsoJ•vnr,;õos,c:lcu-so 
por nppi·ovnd.~. 

Comparccnrum th•11ois tJ,, nllerla n sns~ãn os 
Srs. Vioit'tl <ln Sil\"11, !Janl:~~. J.nt'nyctt~. !l:11·fío 1le 
!'irnpnmn, Siii'Oit·n 11:1 l\lottn, NtlllPS Gun~alrcs, 
Yiscondc de Nictlicror ü .Tui\o Alfredo. " 

O I~S'l'.\LIWIO ll.\ CO~II'ANilJ.\ 11.\lll.\:\"o\ 

O S:o.•. Cora•oiin:-A compnnhin Dnhizmn 
po~sue um estaleiro etll Itnpagipe. 'l'r<~lu·so de 
umu f'ropl'iudmlo l'artit:ttlm·, cujo pleno gozo n 

constitniriio g-arnntc. Niío se lhe póde pois 
tolher ac:lministrnlii•nmente o tr~balho cm seu 
cstnlJélecimonto n qualquer horn. !\lu i tos cstn· 
belecimcntos entre nós niío inter1·ompem o seu 
tr;,IJnl h o á no i to. 

O Sn. JuNQUEtnA: -Apoi~do. 
O Sn. Conn&rA :- As tvpographias t.r11ba!ham 

;,té alta noite. Na Eurõpn hn muitos oslabolc· 
cimentos que. trallalhnm tlo c:lía o c:le noite. Si 
:~lg-unJa cousn houvesse a ntlcnc:lor, em relaçfio 
a este assumpto, scri11 pela Jcgislnt;i'io municipal, 
com quanto sn,icitn ii objectiio do constitucionn· 
lic:lmJ.c. 1\Ias creio CJUe no município da cnpitnl 
da 13nhia niio ha ncnhnmn postura que prohiba 
tra!Jnlhnr ú noite cm edilicio c:lc JH"OJll"icdac:lo 
pnrtícnlnr. Sou levado a ilssim pensar, porque, 
si tal postura ~xistissc, a inte•·vcnçiio, ctue se 
dou cm rclnção ao estaleiro c:la compnnhm Da· 
hiana, so1·ia pelos ag-entes municipnes, e niio 
pelo sui.JdelC>gado do districto dn Penha e pelo 
presidente da província. 

O que n1ío sei é como, sem func:lar·so em lei 
algumn, o subelelegndo entendo clovot· prohibir 
á companhia Dnhiana o tm!Jnlho á noite no seu 
c:;tnleiro, c o presidente da provinciu o apoia .•. 

O Sn. DARÃO Dli: COTEGIPE : - Até se dizia · 
rrue se pretendo mesmo prollibir que a compa
nhia Dt~hiunn tra!Jnlhc no seu cswJeiro c:le dia. 

O Sn. Connll!A: - ... tomanc:lo mais alguma 
provic:lencia, como nqucl!a n que se rcfet•c o no· 
l.lro senador pela Bahin, o Sr. Bnriio de Cotcgipe, 
no aparte que acnbotl de c:lnr·-rne, quando diz 
que até se prctcnc:le prohibir o trnbalho c:le dia. 

O Sn. DA nÃo DE Comon•E : - O que quer di. 
zm·, acabat·-so com o estaJcí.ro. 

O Sn. JuNQUEIUA : -Fazendo-se a desgraça 
dnquc!lc log:.r. 
. O Sn:.. ConnmiA : - Suggcrcm-me estas con

sulel'n~u~s portadas do presidente dn província 
da Dnhin, que encontrei nos jornncs daqucl!n 
pmvincin, cxpcdíc:las no dia 18 de ~Inroo ultimo. 

I~il-as : 
• Ao gerente c:ln compnnl1in D:tbiann.-Em so· 

Juçiio ao seu oOicio de hontem tlntac:lo, dccln· 
ro·l.he qnc, attcndcnc:lo :í rcclamaGüo foitn JlCia 
cajlltanw do porto, rolalivamento á probibir:fto 
da snJJdologacin da Penha sobro os traballios 
nocturnos dessa cOillJl1lllhin no cstnJciro de I!a
pugipc,_ tenl~o resoll•ido, visto FCI" urgente n 
prompllllcnGuO tlo vapor Pcncd~, fJUC se prosiga 
nos concertos dnrJllOJio vapor somente nns horas 
c:l:1 noite qnc forum ostrictnmcnte nccessnL'ias · 
convindo flUO cs,:a comp:mhin provitlencic cJÓ 
modo :t modil1car fJLwnlo possível os referielos 
trnlwlhos :\ nnilc, em ntte1w1io :í tr:mqni!Ji<lade 
c soe e~ o dos lwbilnntes do· dito locnJ, nu m<h' 
pm·t:J doentes, flUO pn~·n nlli vão fli"OCUI"III" nllivio 
c quo n <•stn prc.,itlencin t•im foito reclnnwrõcs 
nesse ~cntitlo. • 

O Sn. JuNQJJP.IIIA: -l'al'cco inct·il•cl. 
O Su. Conr11~1A (coutiuuautlo tt l;•r ): 
• Ottlrosim, comtHnnico·lho fJllO pnsso n no

nJoat· unw commíssão de fnncciomu·ios compo· 
tcr!tes, pnrn o fim d~ escolher locnl _mnis NJlro· 
Jll'wuo no ostubclccuuoutu de l'slnlotros o Olll· 
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cinns pnra o fabrico e concerto ele navios,· pelo 
f!UC devo IJssn compnnhin limitnr-so por cm
quanto :ís obras do referido vnpor Pmwd·J, nfio 
convindo que se com~ccm novas sem QUe lwja 
parecer dn mesmo commis~ão .• 

O Sn. ConREIA :-O serviço dr.stn companhia 
tão importnnt~ CJtlC, como ncubu de diz,.r em 
np~rtc o uobro Bariio do Cotegipe, o Estlldo e a 
província a subvencionam. Entretanto cmbo
ruçu-sc o exerci cio do direi to que a lei Jbo 
confere. O Sn. BAnÃo DE COTEGIPE:- E' gnlanle. 

O Sn. JuNQUErnA:- Ec1uivole a prohilJir n na
vegação. 

Ninguem 6 mais intcres~ndo que o companhia 
cm J imitai' os tralmlhos durante a noite •••• 

O SR. BAn.\o DE CoTE:GIPE :-Apoiado. 
O Sn. ConRI'IA (co!ltinuando (! ler): 

c Ao capitão do porto.- Communico o V. S., 
parn sun intclligencin c llns precisos, que, nt!un
dendo 110 que l'eelurnou essa cupitnnin, em offieio 
de :12 do COITCnt.,, tenho resolvi. lo purmitti1· que 
o companhia Uuhinno: prosi~a nos concertos 
nocturnos do vapnr Pcnr.do, Ull "'"taleiJ'O de Itn· 
pngipe, sómcntc ós hol·ns estric;tumente nec~s· 
snrius, visto se~ urgente a pl·omptillcaçJio dnq aclle 
vapor; devendo a mesma companhia (li'OVidcn
cinr de modo a modillcar quanto possível os 
referidos tr11bnlho~ ;i noite. em atlcnção :i trnn
quillidade c "occgo dos h:•bitnntcs do dito Jncnl, 
na mór parte doCJites que ui! i vão procurnr nll ivio 
c que o est,, presidencio têm feito rcclumações 
nesse seu tido. 

c Outrosim, communico a V. S. c1ue posso o 
nomear umn com missão de funccionn1·ios com
petentes porn o lio1 de escolher lo<:al mais npro
prindo no cstabeJeci1uento de estaleiros o offi
cinas pnra o l'nbrico e conce1·to de navios, pelo 
que deve nque/Ju companhia limitar-se ás oiJrus 
do referido vapor Penedo, niio convinl.!o LJUO se 
comecem novas sem que hnjn parecer dn nwsma 
commissão.• 

• Igual ao Dr. chefe de policia. • 

O Sn. BARÃO DE CoTEGIPE:- Tem n nomeac1io 
da commissão ahi? 

O Sn. Co~onErA:- Não me consto 'àindn a no
monção da comuaissão. 

Sr. prcsidonto, si se t1·ntnsse do meio rog ulnr 
do dcsupropriu~•ão por utilidndo muuicipal, ou 
compJ•chendio a providencia quu se tomussc; 
mas, sem fazer neniJUllln reJ'ercnci11 no direito 
cld propriedade, l.!otcrminnr ii companhia que 
faça com que niio se trubulhe :í noite no c:<taleiro, 
fJUO se restrinja no concerto do vupor Pcuedu c 
que tz·ate de :u·•·anjar os seus negocius durnnte 
:1s horns do dia, isto é o IJUB mu p:1roco oxorbi· 
tnnte I ..• 

O Sn. JUNQUElnA:- Apoindo. 
O Sn. Cu1lli~IA:- A prohibi•.•fio l.!e se t•·abnlhar 

do novo no ostnllJiro de: ltupn:;i!JO, pe1·tow·ente <Í 
companhia Hnhinnu, ó em tcnuos go1·acs. quo 
excitam o mnio1· rop:1ro: • duvo a compunhiu 
limitat•-se :is obm . .; i! o v~ por Peuetlo, nrio couviudo 
fJUC 88 COIIlUCfJII 110VIIS 81'111 fJWl/WJn pa1'8CCI' da 
cmn1nlssiio qw! ia st•1' no1nt•titla. » 

Esui u diz·,·ilo porticuln1· d11 compnnhia ele· 
jllllldOJJte do VOJitllLIO du umn comuli.',;;ilo 110· 
uwudn pulo Jll'Osiduntu d:~ provinciu <JUO püdo· 
I'OIUrduJ' CjlllllltO CJilÍZOI' 11 II[Jl'CSOilt:ll_;flo do SOU 
purectll'. 

O Sn. DAuÃo DE Co'I'EGII'E :-A I'Uspc,ito do 1111111 
COIU[lllllhia IJ 110 U SUIJI'Oncionatla jJL:Iú BSl!lliO O 
poln provinc:iu. 

O Sn. ConnErA-.... porque. estes custam 
nHd s cr1 r o . 

.l'{ão rccor1·erá segurnmcnte ao ~erviço ;i noite 
scmio quando f111· impro~cindívcl. . 

l\Ins o que acho singular é que por incom
modot· o soz·ví~:o no subdole;:rodo ••.• 

O Sn. BAnÃo DE CoTEGil'E : -E' verdade. 
O Sn. ConnErA :-••. este se !ovante do nlto 

da ~tln :mtorid11dc e probiba a continuação· e 
acudindo em seu auxilio. o presidente dn pro
víncia diga : • ~ãn,, realmente !"Jio convem que 
se foçn u·abnlho ;,noite nn estaletro r! e Itnp;Jgipe. 
c liquP susp"n~o nlé que umn commiss:io, que 
vou nolllc~z·, dcl sou parecer snbre o melhor 
locnl pnt·a onde deva ser transferido esse esta· 
leiro. • 

O Sn. DAnÃo DE CoTEGIPE:- Nem ha outro 
no Bohia. 

O Sn. ConREIA :-Si não.hn outro, Vl>jn V. Ex., 
S1·. presidente, quanto tem!JO tem do durar a 
prollibi!ião I 

O Sn. JIJNQu~mA :-E' singulnr a prohibiciio, 
rorque niio ho realmente out1·o locnl tiio /Jom no 
litoral dn cid11de para urn estaleiro. Fizeram-se 
olli n<ios c fragatas. O preccd..,nte é terrível. 

o~r :-;R. sENADOR: - Haverá otrl o perigl' de, 
po1• esse modu, qualquer presidente inutilizar 
nlg-umn typ•J!;Tilphill que lhe fo~se !'dvcrsa, u 
tivesse necess1dnde de trabnlhnr 11 notte. 

O Sn. r.oRBEIA : -San h ores, eu não esperava 
que tivesse nindo de Cl)mbotet·, com 11 mesmo 
pt·ocudencill, olf,nsns no principio do Jcgnlidnde. 
Parecin-me, depois dns pnluvr11s dos nobres 
ministros, que entravamos no regimen, que te
nho suslontal.!o-.<u/J lcqc libertas. 

Mas desejo sniJer si' o governo, inteirado da 
resolu~ão de. <Jlle me tenho occupndo, tomou 
nlg-uhlll mel.!iuo pnt':l que sejum rcspeit11do~, não 
~i111ple>'m~nt•• direitos <JllO as leis conferem, m11s 
di l'eit<~s J'undn,Jos na · consti tuiçiio politica do 
Jmpcrio. 

O S!l. 'fEIXBJnA JuNron :-O subdelegado foi 
nomemlo tenoute·corouel! 

O Sn. CoRnEIA:- 'fral:lndo-so dn Buhia, não 
posso n ttriiJUÍI' nos nobres ministro~< rultn de 
•·onhecimento dos foeto<, que nlli se diio; por 
i~:<o esporo :mber si sobre es:e nssumpto ~o fez 
nlg·nlll/1 I'O'·ommonrli•CJio 110 prosirli•ntu 110 sentido 
Ue st•I"mn oltsPr\r::adns :1s Llispo .... j, ões legun~. 

U111 p1·esidento ~lo Jli'U\•incin niio pódc, IJUando 
llw npmz. l.!et .. rtlll!lnl' que um cstnb,.JellliiJento 
p:~;tieul:ll' uiio tr:JlJullw uostn ou nuqnelln hora. 
N1io Jllllle lun'l!l' excesso mniul', HujL• é o estn
Jeii'O do llnpagipo, quo flcsng-ruàn no ~nbdclo
~.r-.~du do Uistl'ictu llu Ponhu; u1n:anhi'a sot·lí outro, 
do 1110do (Jllo n JH'OJH'icctade p:trticulnr cstnt•{a :i 
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mercê de autoridades subalternas, quando apoia
das polos presidentes de província. 

Concordo com o que 'cxpoz o distincto orador 
l{llC m•• prcccdc•u J'Cl:ttivamcnte ao :tdiamcnt~ 
cm di:<1ms~iio, qunndo ponderon 11110 dn adop1,iio 
do ~erJllel'imenlo do honr:tdo senador porGoyÍtr. 
pod.•a J'csultnr deixarem de sei' png-us dividas lo: 
gaJJ,al.las ~ln !lima_. _cnmara municipal da c<'H·tc, 
o quo sern gl'nvc Jllfll~tinn. 

Parece-me noccssnria a informação quo Jtei'O 
no seguinte requerimento (lê): • 

c Requeiro que, pelo mini,;toJ•io llo imperio, 
se peoa ao governo a s~guinto infornwt'iío: . Entrctn':flO vejo que o" rcJfiLWrimento do adin

tnen to estn de t:d 1110tlo bnsondo, fJLW niio será 
som §l'.llldo cJmiJnr111.;o fJLW tonho de vot~r contrn 
eH~. 9 senado mo pcrmittir:i, Jlorúm, que pro
cut e t1rar-tne desse en11Jarn~o. 

c Si está sendo observad:~ n ordem rlndn em 18 
del\larço passado pelo r•·esidente da provincin dn 
Bahia para que niio se trahnl h e á no i te no esta· 
loiro que a compnnhin Bn!Jiana possue em Itapagi· 
po.-Jifanoet Francisco Corrt!ict. » 

Dou tcstcll)U!?ho, Sr. presidente, dos esforços 
que n com11u_ssno de orçnmento empregou para 
estudar llei'Jdnmonte esta fJUCstiio, c em parti· 
culm·. dos do seu digno rcl:liOJ' o Sr. J3n.·iio de 
Cnteg1 r o. l~ez -~o tudo q un n to foi pos~ivel e 
.segundo inf~rnHI~~Õt.!S otncines, o maiores dÓ 
toda a oxcepr:<~o, lnvr0u-so parecer, chegando-se 
ao resultado que chcgnmos. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho 1 : 
-N:io tenho notici:1 do facto rruc f:rr. objecto do 
requerimento do nobre senador, qne :rcaiJn do 
sentar-se. E nem é isso para estrnnhar porque 
esse facto é da ordem uaquello,;, que nilo se 
costumam communicnr ao governo. 

Parece um ne;rocio intcirair.ente municipal. 
Julgo, porém, que o requerimontn devo pass!>r: 
o presidente será ouvido e sem duvida exporá 
:1s rnr.ücs cm que fundou o seu procedimento. 

Si faltou com potencia no JH'esillente, o gol'orno 
· sem duvida o dirú. 

A compelencia parece ser dn cnmarn muni
cipal. 

Creio que a quest5o é simplesmente de com
potencia. 

A medida entretanto é nnturnlmento de utili
dade, porque nr1uf'llo !mirro é pt·ocurado por 
doentes pn1·a convalescer, o lltlvez fJUe o 
presidente considerasse a IJUestão pelo lndo d:r 
snudo publicn. 1\fas, j:í disso rJLle OU\'ircrnos o 
mesmo presidon to o procederemos llepoís como 
o caso exigir. 

A discussiio do t•erJuerimcnto ficou adiad:J po1· 
terem pedido n llttlnvra os Srs. Darão de Cotc
gipe o JLmqucira. • 

ORDE~I DO DIA 

J4l.~JrJ.\o Dll SECnll't'AUJOS DO SJ4N.\OO 

FO!'Utn su!Jmettiilos :i vota~fio o approv:1dos 
os. urts. a.• e~-· da iJH]icn~,fio do Sr. Dias uc 
Cnrvnlho, sobre o modo co1no so deve proce
der :'r eJtjiç5o uos secrot:rrios da mesa. 

JlltJ'IlEST!MO A' ILLll.\. r.;,\UAIIA llUNJCJ!',\l. 

Co,•.Hin~wu a disrmssiio do rCfJLWrimonlo do 
Sr. :SJivmrn dn 1\Iott:• soh•·o :1 JII'Oposil,iio dn Cll· 
mat·n. dos S1·s. clcputvtlos, n. H i 'r!e 1870 
nuto_r1znndo a camara numicipal d:r cr'IJ•le n con: 
trnlllt' um cmprcstimo :~lú a IJU:mtin de 
'·· ouo: 000;5000. 

Isto. pro1•a a sem rnzfio e a Je,•inndnde com 
qu~ :undn hontem nn cnmnra dos dcpulrtdos ro
petm-se p~ln centesww vez fJUe a vitaliciedude 
do sortnclo e nrn ohstacnlo ao progresso do paiz. 

Vem-nos da camm·a uma rn·oposi1,no man
d!Jnd_o cntreg:rr :i !Jlonicip:didade dn c"õ•·t'e 11 in
st,qwficante IJl!a!ltl:l de ~.000:000,)000, par:t pa
g:nncnto de rltvuJas d:r mesma cam:H·a. 

A f{uestiio nDo foi de certo estud:Hia n:1 camnra 
dos deput:t<Jos eom a :ottenl!iio c minuciosidnde 
com que o dcvi:1 ter sido.· Prova-o de so!Jejo o 
rcsul111~o dos estudos n que o senado proeedeu. 

JJepo1s de um ex:tllHl, como ho111 disse o hon-
rado sorwdor pela Bahia, que l'oi atti no ponto 
de ser ohnmado :i s"la d:rs commiss!íes dcstn 
cnsn um empl'r:g:rdo da camnra municipnl afim 
d_e U.nr no\'ns Jufor·mnçõcs, chog:imos it co'nclu
s:'-o do rr_ne, tJOI' mais generosos que fossemos. 
n:ro podi:!lllOs nuto•·izar a c:rmnra municipal 
a eontralur omprostimo superíoJ• a 2.800:000,~. 

O Sn. SH.YilrnA o.\ Mo'f'r.\:- Nem tanto • 
. O Sn. LEJ1'.\o. oA CUNII.\:- Os fnctos poste

riot·cs, Sr .. pr~sidcn!e, vier9m demonstrar quo 
essa fjunnlw autda c oxor!Jit:mte .••• 

O Su. SILvgmA DA :\fO'I'I'A:- Som du,·ida. 
O Sn .. 1-E_I'r;\o DA CuNHA:-... rJLie procollendo 

no lll<lJOt' l'Igot· ~': diJ•oilo para com o.< creclores 
da c:•!llnl'" munw1pal, niio hn\'ia necessidade de 
autonzal' esse cmprestimo para fJUO clles fic·•s-
sem illonnmente satisl'oitos ' 

Foi pena 9ue,_ na disctts~iio havida houtcm 
11 csto respett~, t5to é, qu:rndo fallou o honrado 
:cnador por Goy:.'r. c lhe rcspouden o iii u~tre 
.enadur pela llallw,a casa estivesse tão resumida 
como o~tavn, _porr1ne con,•irin r1ue os n•)IJros 
senadores onv•ssem os nrgumontos produzidos 
l!elo hoJJJ·ndo senauor peln pt·ovinci:~ do Goynz, 
IUtHl:rdos o2n tlucunwntos olllcinrJ,;, o tllllllwm 
:IS OJJ•;QJ~\r:~t~uc:s <lo llt;lS~O Uiguo coiJen'[J SOil:ldOr 
poln pl'OI'lnew tl_u. Unhil•.- nlim do Go[n oscln
I'O!JOr Çl nosso e~p•r•to e proferi!' um voto con
sctO~lctoso sobro n flHltL1ri:t, :1 n1ou ve1· bnstnnto 
lllO!IIltlJ'05U, ' . O S•·· Lciltii.o d:rl Cnnha :-St·. Jll'e· 

SldOlllO, COitlO JIIOnliJJ'O tJn COtTIIJJÍSSiíO du Or<'ll· 
1~11ento. _quo t1ssig-non o pnreco1·, cujo ntliamoilto 
se yoctu no I'Cr[ uerimeuto om discussão, so Lt 
O~!Igutlo 11 n~ud11· tiO debato para elllittir u opí
nwo ,IJLl~ llOJU tenho 11 I'OSjlCito do USSLlllljllO O 

9 Sn. SJLYimu o.\ n!oT·r.\ :-Li otrlcios da pro
. prw cam:~n• provando rjne a sua diviua u:io ú 

qLlC r; d!I'OI'su du do enl1io. ' 

CSSll. . 

0 Sll. LmT.i:O 0,\ Cus nA ;..;. Senhores. o llon
l'lldO st•uatiOI' JIOI:l Dahi:•, ltontorn, lli~sti-nos •JUO 



SESSÃO EM 19 DE MAIO 127 

ns nccusnçõcs que tinha ouvido contra a cnmnrn 
municipnl.dn córte, umas hnvinm sido sulllcienté
mcnto cxplicndns, citunclo-nos até o dito do 
honrarlo presidente do conselho nctunl, qnc, 
cm uma reuniiio solcmne de nmigo~.disse, refe
rindo-so ao presidente rln municipnlirlnele: • Be· 
zorra, estás plennmento jListi!lcndo• · e outras 
consirlcrnvn snspcnsns, querendo ainda formar 
juizo mnis seguro o definitivo. 

Peço licença no meu distinr-to collega pnrn 
divergir ele S. Ex. neste ponto. E, sendo cu 
um dnr1uelles que têm lovnnt:tdo :1 voz nestn 
casa para nssignnlnr os erros o netos illcgaes 
praticados pela cnmnrn municip:tl rln curte, sinto 
agora necessidade de poneler:tr que continüo 
nn .convict'1io de rJue algumas das accusaçües 
JbiLns :i essa corpol'neão, e nccusat~ões grnvcs, 
como devem ser sempre ns <JUC ~c referem :i in· 
fracções manifestas das leis do paiz, niio foram 
ainda destruid:t~. 

Port:mto, o honrado scnndor pela Bahia, :\ 
mell vêr, foi muito benevolo quando disso que 
algumas ·de~sns accusaçõcs tinham sido plena
monto justillcados, o outras estavam suspensas 
cm seu espírito. 

Senhores, nunca levantei aqui minha voz para 
nccusar acamara municipal da' curte, nem a ne· 
niJUm do seus membros cm pnrliculnr por falta 
do honestidndo. Longe de mim semelhante pen
samento, sendo mesmo que ainda ninguem nqui 
n acr:usou pot· este lado, mas tiio sómente pela 
pt·ntica do netos illegaos ... 

O Sn. Su.vmnA DA l\IOTTA:- Apoindo. 

O Sn. LEITÃO DA CuxnA:-... mnnifo~tamente 
illcgnes. E estas ncc~1snçües, repito, niio foram 
por cmquonto destrllld:1s. 

Pois, senhores, nflo estú por ventum de pé n 
nccusaçiio que se ft•z nc~ta cosa do que n cama
rn municipal, promnlgando postnras municipoes, 
é n primeira a violal-as?" 

.rü roi nc:•so explicado'> fncto. sobro que pedi 
informn~'õos. hn ]lOUCO tempo, informnoões que 
aindn ni•o vicr:•m? 

sem n menor possibilidade do contestaçiio, o 
procodimcnto illcgal dn cnmnrn municipal da 
córto. 

Çl Sn. Su.vrlln.\ o.\ 1\IOTTA:- O officio da pro
prw cnmnra. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNHA : - Orn, pergunto eu: 
depois de tudo isto .•. 

O Sn. Srr.vr,:ÍnA DA l\foTTA : - Apezar disso 
el.ln cstú justificada .•• 

O Sn. LEITÃo DA CuNHA : - ... depois' da 
portaria do honrado ex-ministro do imperio 
depois rios factos ndduzidos nestn discussão: 
ela leitura do documentos officines som replica, 
poderemos autorizar essa corporação para o 
pagamento de seus credores na importoncia de 
que se trato ? · 

Decl:tro, nem de longe, niío cessarei de repe
ti l-o, desconfio da honesti'dltdo da camr.ra mu
nicipal, e dn rle carTa urn de seus membros, he
sito, porénr, em d:tr meu voto nesse sentido. 

Portanto, ·Sr. pt·esidente, tenho de 11lternr 
n_esto ponto o que dis•c no parecer da commis
sno ~lc orcomcnto, assignado por mim. Hoje, 
depot~ dos f:tctos occorridos, e fJUe acabo de 
m_cnc10nnr, e rle outros que ainda mencionarei, 
n.ao posso_. sem constrnngcr n minha conscien
cw, autortzar a cnm:u·n parn por si fazer paga-
mento de fJUO so trata. · 

O Sn. B.\nÃo DE CnTEGir>E: - Leia o artin-o dn 
emenda r,o pureccr da commissiio. " 

Çl Sn. LEtT,\o DA CuNHA: -A commissiio, de
JlOI~ de ter fert_o o estud_g acurado, a CJUe já al
lndt, chegou n conclusM de que o omprestimo 
tJUC J'ur11 autorizado pela camnra dos dopu
tndo3, r!e 4.000:000~, devia ser reduzido a 
2.800:000,5000. 

Pos~eriq_t·mente tCI!t .a comara municipal feito 
amut•ltznçues dc~s:t clrvtdn, como pt•ovou o hon
rmlo senador por Gopz . 

Port:tnto, digo cu, quaesr1uer que fossem os 
cxpcdtcntes de que podcssomos lançar miío pnra 
embolso dos credot·es da carnurn,n1io poderíamos 
dtJ modo algum autorizar hoje os 2.800:000;$000. 

O Sn. SrLYE!I1A DA l\IoTTA:- Sem duvida. 
0 Sn. LEITÃO DA CUNHA-... porque porte desta 

quan tiu jú est:\ nmortizuda. O fim boje é su
!Jor ·o que t•ostn u amortiz~r. 

Niio se deprchcnde antes do di;;cm·so pt·onun
ciado pelo distiucto Sr. Dr. Bezerra, hn dias, na 
comnrn dos Srs. deputados, em resposta ao que 
proferi nesta cnsn, discurso fJUO terei occasi1io 
do npreeiat· rloviuamente e com n cortezia cor
respondente no eavalllClir·ismo e delicndczn do seu 
:mtor; desse discurso. digo, niio se dcpr·•Jiwnde 
que as posturas tem sido mnnil'ostnmcnto vio
lntlns, na coneossiio que n caruat·n fez pnrn con
struc<·iio de pequenas casa", objecto de que tt•:t
tavn ,; mcn requerimento? 

J:í foi sor1uet• c~plicndn, ~~·.presidente, a nccu
snç~o de. quo o dtg-no pres!donte d_n .cl!rnnrn mu
nierpnl ttnho, cm um mnnrresto drrtg-alo n sons 
colleg-as, ilecl:u·ndo fJ ue violát·n o doere to do 18ü!:l, 
pontuo e~so decreto J'órn sempre ropellidiJ pelo 
partido liiJornl n rJue 8. Ex. pertonco? 

A nutoriznçiio que houvermos de conceder 
dc\:e ser do quantia que J'ór estrictamcnte neces
sarw para o Pagamento. Nenhum do nós, eó 

·preciso que /lquo isro. bom claro, fJUCr que os 
credores da cnmurn de1x.em do ser pag-os. 

O que niio qtwren)OS ú ntltorizur um meio 
reconhecidamente temcrnt·io, que por ventnrn 
Jl<ld~ niio ter n :•pplicnção :1 que se d~stinn. 

O nobre ~on:u.lor poln Unhin nlf!smo, não disse 
quo n cnrnnr·n, n qunntins LIPsig·nndns par·a 11ns 
dctorrnin:ulos (lelo poder Jeg-islutivo, tinhn dudo 
destino diverso, sendo qLw, pot· ~ornelhnuto 
l'ut,to, doviu n carunt·n sor n•sponsuiJilizudn? 

Ainiln ltonlem o ltonrnllo scnatlor JlOr Goynz 
lou aqui docum~ntos oJHciucs, n que pr_oslnu~os 
n dovtdn nttençuo, c polos qttnes so evtdoncw, 

Nao posso dur um voto pnra autortznr a en
mura n fuzl•r pOL' si. esse pngnmento, _porque 
esll\ provnclo, por nuus do um doeumento official 
o pe!a Jlt'opriu pnlnvrn do honrado sonudor pela 
IJahin, fJUe nliils hontem lllOSti'OU•SC extl oma• 
mento benevolo, como é dosun inrlule, digo, cstú 
JH'OVndo que n eamnrn municipal dn eórto, noto o 
sonutl~, tem desvwtlo puru ouu·us uespezas 
quuntrn.s expros>a.mento dosignadus pela lei pnrn 
detormuwdo destmo. 



128. ANNAES DO SENADO 

O Su. StLVElliA DA 1\loTTA : - Apoiado, nem 
se póde contestar. 

O Sn. LEITÃo DA CuNnA :-Não púde haver 
contestaçilo a este respt!ito. 

O Sn. LEITÃO nA CurniA :-•.. esta corporação 
tem tido a inl'olicid:t.de elo desviar V~<rb11s legaes 
do nrt:atnento pnt'IJ despezas, embot·a do muni
eipio, niio previstas uclle. 

Ora, pergunto, devetllOS expOI'•nOS a que SC 
reproduzam tnes fa<:tos, que a camat·a mun icip~l 
desvie a q.unntia designada pnru o pagamento 
n seus credores c a npplique para outras des
pezas municipaes ? 

0 Sn. SILVEIRA ~A 1\IOTTA:-Pôde fazer, nssim 
como já fez com as verbas do orçamcn to? 

0 Sn. LEITÃO DA CUNII.\ : - .E' O cnso de 
npplicar-se o proloquio portugucz : • Cesteiro 
que faz um cesto faz um cento. • 

O Sn. Cnuz 1\IACHADO:-Tom n clausula-mo
diante n approvaçào do governo. 

O Sn. BAnÃo DE CoTECtl'E : - Façn o fnvor de 
ler o artigo, que re,pondo a turlo que estli 
dizendo. Isto que V . .Ex. os tá dizendo ja o sabia 
desde o nnno pnssado. 

O Sn. LErrÃo n,\ CuNHA : - Não snhin, c no lo 
V. Ex. que, melhor informndo, estou agorn 
f:tllando contra minha proprin obt'a, pot·quc 
nssigonei o parecer com V. Ex.: ma~ r>sl.ou dando 
a raziío por que, pensando então daquelle modo. 
hoj .. penso diversnmcntn, e creio que me j n'ti fieo 
adduzindo os factos importantes que me fizct•arn 
mudar tle opinião. Um dclles é a amortiz:11.:~o 
da divida. 

0 Sn. BARÃO DE COTECIJ>R :-V • .Ex. niio quer 
ler o artigo. 

O Sn. LEITÃO o,\ CUNHA:- Vou satisfazer o 
seu desejo (lê): 

• A cnmnra municipal da côrte fica autorizada, 
mediante a approvnç:io do g-overno... • 

0 Sn. BARÃO DE COTEGII'E:- E' Um:t clausula 
importantíssima. 

0 Sn. LEL'l'ÃO DA. CUNHA: - • . . (Continuando 
a li!r): 

• A c:tmara municipal da côrte fica autol'iznda, 
mediante a pprova~f•o do gr~verno, n contt·nhir um 
em pre~timo "t~ a q un n tw de :?.800:00D,5 JHtru 
consolida.,iio de sua divida !I tet·min:tcãn dos cal
c,amentos 'das runs da cidode. jú contratado~. • 
• Nlio >ei, Sr. pt·esitlente (nnlut•:tlmente ó de
fP.ito de minha intelligcncin) tlu que modo e>te 
artigo conLruria as observações que acabo de 
expenner. 

0 SR. BARÃO DE COTECirE:-A cnmarn muni
cip:d niío pódu dusvinr quantias pm·n outros 
pugameutos. 

0 Sn. SILVEIIIA DA 1\fOTTA : - 'l'nmbcm n5o 
JlOtlia desvim• as verba~ do orr;mnonto, e entre
tanto o rez. 

O Sn. Su.VEillA DA MoTn:- Até deposites 1 
O Stt. LEn·.\o DA. CuNHA:- Pois, si este facto 

cst::í alleg,tdo em um documento official, como ó 
a portaria do Sr. ox-ministi'O do imporia, si est;\ 
a!Jer;:•do cm documentos que o honrndo senador 
po1• Goyaz leu hontcm, o foi corroborado pelo 
propl"io honrndo senndor pela provincia da Ba
ltia, que m:ds duvida pôde haver em meu es· 
pirito de que a. camnm municip:tl tem com
Htettido estes erros, parn não tlizoi' criutes ? 

E é a t:,J corporaoiio que havemos de confim· 
2.800:1100.5, ou qunlqncr quuntia, para pagar 
suas dividus? 

O Sn. SIT.VElllA oA 1\!0TTA:- Só porque olln 
diz que se deve,. 

O Sn. LEITÃO o.\ CuNnA:-Eu decididamente 
hesito em fazei-o. 

Mns, pergomllar-me-hiio, si CJUereis pagar as 
cliv dns. como todos nós queremos, qual então 
o meio? 

Niio me orcorre agot·a outro, seniio o de au
torizar o governo pm·:o, depois de mandar liqni
dat· e vet•ilicar a quanto montn hoje o debito da 
camarn munidpnJ, mand:tr p:.gal-o. Assim o 
meu espírito llc:oria tl'itnquillo. 

Sr. presidente, esta clnnsuln-medianto a np
provaç:io du governo-daria margem n unw dis
cnssito politil:n cm que nioo quero entrar; mas 
apenn~ por deferencia io pessõn, que mu olferecetl 
11 objecçi,o, devo dizet· IJUe desde que a carnara 
tiver a l'actllt.ladc, que so lhe que1' cont!eder, a 
clm1sula n:io tem, '1 uanto a mim, n forçn que o 
honrnuo senadot· lhe attribue; e niio tem, 
pot·que, niio cant;arei do repetir, quem ouviu as 
nccu~ar.ões 11cerbas que um ministro de estudo 
fez Íl curpora,;iio du catcgorin du cumara rnuni
cipa 1 da côrte, c cone! uiu dizendo - niío fava 
outra vez ..• 

O SR. SILVF:mA DA 1\IoTTA:-Vti por ahi. 
O SR. LEn"Ão DA Cu:-mA:- ••.• niio pi'ode crer 

que a camnrn, com o poder que se arrog:o, p!'O· 
cetlorti de conformidade com a nutoriwçuo que 
1 ho dermos. 

A despeito do governo ella poder:í procedet· de 
oui.J'O modo. 

Não, scnhot•es, ou quero r1ue n res(lOnsnbili
dncle ~Pja directall!l·•nto do goJv.,rno ; qun este 
mande liquidor a divid:1 da c:umarn muniCipal, o 
UHtutlc pag·nr nos seus cret.lo!•es . .E' ::wtualmento 
O meLl \'010. 

O Sn. AFFONso C"Lso :-1\Ins í1 custa do cofre 
gora I. 

O Sn. Lm'L'ÃO DA Cu:-;u,\ :-• .0.' cus ln de quem 
h li UO SOl'? · 

O Su. "\I'I'ONSO Ctlr.so : - Da municipali
dnLlo. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNUA:-Em primeiro lognt• 
eu jú disse que hoje niio siio p1·eci~os os :?.800 
contos que se t)Uet•nutorizut·. por,JUe parto desta 
dividu J" foi nmortizuda . .Em sug·unt.lo J.,gaJ' 
nrlduzi facto,;, f(UI.l 1110 lt,Valll a CI'CI' f(UC Stll'ill 
um~o irnprndet,.,iu confint• dn uumnr:• municipul 
da côt'tu :?.Sou coulus pura pu;,ranwuto tlo divida,;, 
porque, re(lito ..• 

O SR. Cnuz 1\fACIIA.Do:-AtG 2.800 contos. 

O Stt. LEITÃO DA Cuxu.\ : - Por eontn rle que 
corre é l'eitu uctu:dtuouto a muim· (IUI'to dns dl'S· 
pezns ptll'lltlleule muui<:ip:tCs? V. Bx., lenuo n 
lo i dtJ L" do Otllubro do :1t:l~8, vô, como attri • 
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buições da camara municipnl, quosi todos os 1 
serviços importnntcs, que o governo imperinl 
foz hoje, pelos cofres gerncs. 

Na. Europa quando se diz que o Rio de Janeiro 
está rmpestndo, entende-se logo que n eP,idemin 
reina em todo o Jmperio, porque o BrazJlalli. é 
o fiio do Janeiro. O Sn. Srr.vn:m.~ DA MOTTA:- E que importam 

em mais de ~.000:000;5000. Portanto todos os esror,,os quo empenhnrmos 
cm beneflcio dn salubridade publico serão de 
incontestnvel utilidndc. O Sn. Lr•rTÃO dn CUNHA : - Limpezn da ci

dndt>, esgoto de pnntn·nog, irr·ig-nçiio, pnr•to do cal· 
çnmento, tudo isto é reiL•> á etlsta dos corres 
gernss, Orn, desde que se nllcgn crne a camarn 
municipal nfio tem recursos para occorrcr á sn
lisfaçiio do guns mais insigniCicnntcs attrilmiçüo&, 
que novidade é que autorizemos o g-overno pnra 
m:mdnr pagar aos creüores dn cnmarn, íle flUO 
so trata, por conta do thesouro ? N:io é nadn 
mnis nem menos do que o que j!i estamos fa
zendo. 

Eis n raziio por fJUC me abalnncei a fazer al-
gumas acr:usnçücs á cnmnrn municipal dn curte. 

Entendo por conseguinte que niio deve ser a 
cnmara municipal incumbida de pagar as divi
dns de que se t1·ata ; porque rece10, torno a di
zel·o,quc mais uma vez appliquc o dinheiro des
tinado a esse fim n outro serviço municipal. 

O nobre senador por Goyaz desvendou muitos 
pontos dignos ele notn, quando justificou o seu 
adiamento. Ett niio quero insistir sobre estes 
pontos; mns niio posso deixar de mencionar, ao 
menos, o fnr:to dn rctirnrln de alguns vereadores 
da cam11rn que profe~savam as mesmas idéas po
liticas c1uc os outros, assim como o facto da 
snsponsno ·dos vcrendores conservadores que 
depois do absolvidos niio voltnram.aos seus Jo-

0 Sn. AFFONSO CELSO:- Si n camnrn póde 
pagnr, por que niio o h a de fazer? 

O Sn. I ... ErT.to DA CuNnA:- l'ião sei si póde 
pagar. 

o Sn. SrLvn:rnA DA 1\IOTTA:- J:í podin ter pago 
o nunca pagou. 

0 Sn. LEITÃO DA CUNHA:- E si IÜÍO pn:;rou 
ossos calçamentos quando se fizcmrn pnrcrnl
monte, por pcquenns -qunntias, como hn do pa
gnl-os hoje depois de necumulndos ? 

0 Sn. BAIIÃO DE COTEGIP!l:- Pequenas. 
O Sn. LEIT;\o DA CUNHA:- Com relação ao 

actunl, porque V. Ex. sai.Jc que, si esses cnl
çnmentos fossem pngos corno deviam, nn occn
siiio em que eram feitos par·cinlmente, sua impor
tancia seria insigniflcnnto, rclntivamonte ri do 
que tratamos hojl', porque boje é a nccumulação 
de muitos cnlr;nmentos, c úe muitos nnnos. POl' 
isso digo relntivnmente pequenn, 

Sr. presidente, n questão dn cnmnra munlCl· 
Jlnl d:. curte em que mo tenho empenhado in
felizmente niio sei por que,vísto que os mais com
petentes para discuti l-n eram os honrados sena
dores pelo Rio de Janeiro, é mais grave do que 
se julgn. 

Lein V. Ex., Sr. presidentC', o discurso do 
distincto Sr. Bezerro de 1\Icnozes, profor'ido nn 
camara dos deputados, cm resposta n mim, com 

.n maior cortezin, como .iú disse, e ao que hei de 
opportur:~amente responder nos mesmos termos; 
Jeia, di:;ro, V. Ex. esse discurso, c reconhecerá 
quo mullo for·tc devo SL'r o governo deste pniz 
}mra ll!"car com n c:1mnra municipal da curte, 
presidida pelo Sr. Bezorrn do Menezes. 

A' vistn dos elementos do que dispõe S. Ex., 
opinião pub~ica e 20 nnnos do ser'l'i"o ·[lO r c !la 
reconhecidos, sorú com cfl'eito um pouco difficil; 
e j:i di'Sto tivemos a prova na portnria do ex
ministro do imperio. 

Accuso os netos dn cnrnnra municipnl dn curte 
mais quo tudo fundndo no interesso dn hyg-ieno 
publir:a. destn capital; por·quc, é possível fJUe 
ostejn enganado, nws pnrn mim nfto sol!'l·c tl u
vidn que o nssnmpto do muis momento para 
cstn cidude ú pr·ovidencinr em bem dos í'lcmentos 
de snn snluhridndo. 

Nesse ponto so compl'ehontlem questões nlta· 
monto iruportuntes, u coloni,;r"'iio, o dcsenl"ol· 
vimento do couuner•eio, e tui!o quo tnnto irn
p~rto :1 um centro do populu~·iio corno ostu cu
prtal. 

V, I. 

gnrcs. · 
Esses factos siío muito graves, especialmente 

o da retir11da de homens ela copncidade e merito 
do nosso distincto collcg-n pelo Espírito Snnto, 
do Sr. Saldnnha 1\Iarinho, do Sr. B:trão do 
S. Francisco, do Sr. Andr·adc Figueira, do Sr. 
Costa Lima c outros. Uma explicação é neces
snria a tnes fnctos; porque, crunndo homens tão 
habilitados pela sua illustrtlçiio o cxporiencia 
nbnndonam com desanimo os seus Jogares em 
umn corpora(liio como essa, permittn·se-me 
dizei-o, ó preci~o que o publico fique inteirado 
dos motivos do semolhnntc procedimento. 

E111 minha opinião, SS. EEx. deviam tOr 
·reagido, vol tnn-do ao son posto, na certeza de que 
a sua opposiçiio a certos netos b:istnva pnra trazer· 
grnntles hencficios no município. Porque o niio 
fizet·am ? Tudo isto cst:\ no escuro. 

Não s~ conclun j:imnis do que estou dizendo 
que desconfio cln honestidndo do Sr. Bezorflr de 
1\Ione:ws e dos seus dignos companheiros. O que 
unicnmente desejo ó oxplicnçiio sntisfactoria .. · 

Port:mto, Sr. presidente, espero n continuaçiio 
da discussiío para ver como hei do votar, flcando 
clesde jú certo o senado de que não sustento o 
voto que dei como membro do commissão 
do·· or~mmento, nntoriznndo o omprestimo ·de 
2.800:000,5. O que pretondo é votar por umn 
nutorizn!·iio qualquer pnrn se ell'ectuar o paga
mento dos credores da cnmarn municipal, de 
maneirn que niio so propor·cione :i mesma cn
nwra occa~ião do npplic:u· o dinheiro destinado 
nesse pag:unonto :i satisfaçüo de necessidades que 
sobrevenhnm no município, diversas dnquelle 
lirn. · 

O Sr. Cor~:•eia diz que pela discussão 
que tem hnvido so reconhoco a necessidade de 
mlinmento, m:1s de outro que não o proposto 
pelo no!Jre scnndor por Goynz. · 

Niio pnr·eco opportuno trntnr-se ll"'Ora dn 
({)JC"tiio dn I'CIHOSS!l dn.s COntllS d~ cornarn lllUni
ClJlnl no potler leg-JS)lltJVO ; m~s e g-orai o accôr
do par·u •JtlO se ad1e n discussiio nté perfeito os
clnr·ecimonto do quantum actuul tia divida dn 
mnnicipnlidndo : deste sontil· siio tanto os no-

17 
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bres senadores que impugnam a autorização 
como o honrado relator da com missão, sc~undo 
so deprchende do seu discurso na ses;uo de 
hontem. 

Sobre o quantum da diviun versa }lOis a qucs
ti!o principal; ora, quem pó ele melhor informar 
acerca deste ponto e o governo: logo, adie-se a 
discussão nté que do governo venham as infor
mnçtíes necessarias. 

O projecto cm discussuo trata da c•1nccssão de 
meios não só pnra pagamento da divida passiva 
d:t. municipalidade, como para obrns novas. 
Convem fazer n preciso distincc;ão entre uma o 
outra cousa. O orador pretende votar pela 
somma neces>aria para. pagamento dns dividas. 
mas não pela que fôr mister para co"meçar obras 
municipaes. Prerere que n este respeito vigo1·e 
o orçamento municipal tal como l'ot npprovado 
pelo governo. 

Não se faz preciso insistir acojrca da necessi
dade de esclarecimentos sobre o estado actual da 
divida, desde que a commissão deorc;amcnto, 
pelo orgão do seu illustrndo relator, declarou 
que presentemente póde o quantu1n da divida 
achar-se alterado. 

0 Sn. SILVEIRA D.~ ]\{OTTA: -Mandando a CD· 
marn as contas, ficarinmos sabendo quanto rcnl· 
mente deve. 

O Sn. ConnEtA observa que, depois da ultima 
prestação de contos, póile ter sido ainda oltorndn 
a importancia da di Tida. As contas referem-se 
ao excr·cicio passado; mns no corrente pó de ter 
havido pagamentos que con~ideravelmcnte ai· 
terem a divida: póde tot· diminuído eu augmen
tado. 

Si o governo póde jã prestar as informações· 
precisas, o orndor nuo insistirú no adiamento ; 
no caso contrm•io a insistencia redundnr{t cm 
mais completa elucidação da materit•. 

A discussão deste projecto forneceu ensejo 
para que fossem externadns observações judi· 
ciosas sobre a necessidade do se alterar o 
rogimen municipal da côrte (apoiados); o o1·ador 
chnma pois a attenção do governo porn um pro
jecto de reforma municipnl, existente desdtJ 
Julho de :1869 na cnmara dos Srs. deputados, 
o qual julga ctue púdo ser aproveitado. 

de uma c outrn parte tc!m mostrndo os honrados 
senadores, ou ~ust•mtando ou impu:;:nnndo esto 
parecer: elle envolve autoriznçilo importante ti 
camarn municipal dn côrte. 

Ou si entendo, como o honrado senador pela 
proviu.cia de Goyaz, que o debito, qualquer guc 
ellc seJa, corre por conta do governo, v1sto 
hnver sido es·e quem nutorizou, por um aviso 
expedido pelo honrndo senador de Pernambuco, 
ministro do imperio cm 1873, n camara muni
cipnl a fazer. esses melhoramentos, ele cujo 
pagamento se 1rata hoje; ou si entenda, como 
o honrado rclntor do parecer, que a divida é 
exclusivamente municipal, em toilo o caso o que 
fica ó reconhecermos ou não n divida e impor
mos, si for reconhecida, o onus de seu paga
mento. 

Já meu illustrc-colle~tn e amigo, o Sr. pre
sidente do conselho, declarou muito franca
mente uo senado que a opiniiío do governo ó, 
em ultima analyse, pagar aquillo que se 
dever. 
Perguntn-~e ·: - 1\lns o que é que se deve'? 

Quanto se deve? 
O Sn. Sn.vmnA DA. l\loTTA :-Não se sahe. 
O Sn. DANTAS (ministro dá j1tstiça.) :-Não se 

sabe. O governo actunl não póde, pois, satisfazer 
nesta parte ii jU:stn cxigencia de alguns hon
rados senadortls, c então ac:rescentnrá o se
n-uinte : que será tomado pelo scnndo na consi
dcrnção que merecer: si este entende que por 
si póde liquidar nqui o deLito, reconhecer os 
títulos de divida, quaes os credores, qunnto a 
cnda um, e determin11r o pagamento, faça-o; 
si, porém, este trabnlho, ulém de improbo, ó 
quasi inexequível cm uma corporação desta na
tureza, neste caso me parece que o senado to
maria um nlvitre acertado nutorizando o go
verno a liquidar o debito e a pagar aquillo que 
etrectivamente se dever. 

O Sn. LEITÃO DA CuNrrA:-E' a minh11 opinião. 
O Sn. Cnuz MACIIADO:- E' o que está no pro-

jacto. · 
0 Sn. BARROS BARRETO:- 0 projecto não diz 

rruc o thcsouro pnguc o que a camnra botou 
fóra. 

O SR. DANTAS (mlni.~tro ela justiça):- Jít cm 
conferencia de ministros temo-nos occupado 
deste obj acto. 

Um emprestimo ou ile r: .• ooo:ooon; ou de 
2.800:0001~, ú import:mtc. 

Niio desojamos recusar n ninguem o paga
mento de sua divida, mas quereu1os ter con
sciencia daquillo que fazemos •..• 

'.l'endo o Acto Adclicionnl scparaclo o município 
da côrte do regímen geral das municipalidades, 
a.figuravn-se como umn consequenc1n ncces
saria o estabelecer-se nova legislnçiio pnra osso 
município; entrotnuto não se tem curado do tiío 
urgente necessidade. O resultauoé ver-so o go
verno !'Oral obrigado a tratar de assumptos 
municipacs, por vezes de pequeno importancia, 
c que o distrahem de outras matorias de m:tis 
geral interesse. 

Quanto no assumpto municipal em discussiío, 
o governo deve 1'uzc1··se ouvir: :declare si póilo 
O)l nilo p1•estar informações sobre a importan
Cia actual da divida da municipalidade: si não 
póde fornecer jú os esclarec:inwntos desejado~, 
parece de bom conselho vota1··se um adiamento 
até que essns inl'ormações sejam p1·escntos ao 
senado. 

O Su. StLVEtnA D,\ 1\[0TTA : - Assim deve ser. 
O SR. DANTAS (min!sti'O cl•l justi.,a):- .•. e ó 

de maxium.utilidade. neste e cm· casos identi
cos, não só para trnnquillidado de uos~a con
scienci:J como pn1'a conllant'u dos conu·ibuintes, 
que, quando os dinlwirus pulilicos suiam pura 
png'amontos, Sll possa dizer que realmente puga
so nquillo lltlU su deve. 

Não posso ser muis franco, pnrec:e-me, do 
que tenho sido nestus poucas jlalnvrns, com ns 
quacs creio haver snlisfollo uo honrado senador 

O Sr. Dantn"' (11ú11istro fla justica) :-E' 
muito natural, Sr. presidente, o mter'-sso que 
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11elo Paraná c óquelles que desejavam ouvir a 
opinião do governo. 

O Sr. §IIveira. da Mot.ta:- Sr. 
presidente, em todas as questões em CfUC tomo 
parte no senado, procuJ•o sempre collocar-me no 
terreno dos princípios, embura mesmo neste ter
reno eu encontre adversarias. 

Por querer assenta r a questão neste terreno 
foi que otrereei um requerimento de adiamento, 
quando aliás cu, membro dive1·gento nn com
missão, deveria ter-mo apresentado logo contes
tando o parecer de que discordei e entrando na 
materia. l'llns é que, senhores, quero sempre 
conservar-me no terreno dos princípios. 

Trata-se de autoriza!" um emprestimo indefi
nido, pedido... nem posso dizer pela camar:t 
municipal, porque ella não foi que pediu, pro
posto nn cnmora dos deputados por um iHustrc 
representante pela província do Rio do Janeiro, 
sem iniciativa da municipalidade. • 

Tratando de autorizai" um emprestimo, a pri
meira condição que acode ao espirita é saber 
si acaso a carnnra municipal deve. Qual ó o 
meio de o saber? O meio e o cumprimento da lei, 
que manda que os orçamentos e as contas mu
nicipaes, approvadas pelo governo, sejam remet
tidas ao corvo legislativo. Nilo sei, {lOis, como, 
ú vista do al"t. 2~ da lei de 26 de l\Ia10 de '1840, 
púde o senado dispensar ú camara municipal de 
apresentar.Jhe suas contas, que até hoje niio tem 
apresentado. 

Diz o :11"t. 2L .. ('uel"o tornar a lei-o, apezar 
de estar muito nn consciencin do senado, pnra 
que se transcreva, porque nós aqui não falln
mos só para o senado, mas sim lambem para o 
pniz. Diz o art. 2~: 

• .4.s contas tla camara se1·ão 1·emrttidas á as
sembléa geral legislativa, depois de serem appro
vadas pÓlo governo, perante quem seriio prestadas 
annualmente. • . 

Ora bem, si ocaso as contas devem sel" remet
tidns, pet"gunto eu: já foram remettidns ao se
nado as contas? Niio. O senndo pó de dispensar 
na lei esta condiçiio da remossn dus contas ao 
poder legislativo? Cortamento não. E pódo 
npJlrovat· um avultado omprestimo som fazer 
ca!Jedal da prestação do •ontas! Docontemeuto 
niio o pódo fazer. 

O parece!" da commissiío, que ou impugnei, 
indica quues fa1"11m os meios com que a com
missão tentou formal" sun consciencia para sobe!" 
o quantum da divida. l'lfas quaes foram eEscs 
meios'? Os meios foram fornecidos pela camal"a 
municipal. 

A camarn municipal, senhores, remetteu, como 
informacão a respeito do quantum da divida. uma 
relação "dos credores e dos quontitntivos do di
vida do cada um. 

Estes esclarecimentos, exigiuos pela commis
são de orçnmento c remcttidns pela Cltmara mu
nicipal, nfio sen•inm, apozar d11s exugeru~ões elos 
pedidos un cnmara, pura justillcar o pedido dos 
1~.000:000!5: mas servirnm, seg-undo o juizo dn 
comtuissiJo,pnr" justificur o pediuo du 2.000:0001~,. 
que foi n divida que a commlesão reconheceu. 
Jú se v8, pois, senhot·c~, que a cu mura muntCiJ>al 
não jtlstiJJcou n!Jsolulameuto o sou ptldido ela 
autorizn•<ão elo empreslimo llo L 000:000~000. 

Porém, o nobre senador relatO!' da com missão, 
de cujo pnrccel" eu corn peznr divergi, disse IJ.Ue 
·tinha procurado outros meios para formar j UlZO 
a respeito do debito da comnra. Quaes fol"am 
estes meios a que recorreu o nobre relato!" da 
com missão? Foi chamar o contador da camat"a. 

Sr. presidente, cu entendo que nestes casos, 
si o contado!" da camara vem prestar informa
ções a l"espeito da divida da camarn municipal, 
a commissiío toda devia pal"ticipnr dessas infor
mações, não devia ser só o illustt"ado l"elator. 
As informações deveriam ser prestadas á com
missão toda. :Mas não vejo que se fizesse isto; 
vejo que o contador da cnmnra foi chamado, com 
muita razão, pelo nobre senador relator da com
missfio e só a S. Ex. prestou as informações. 
Assim niio devel"a ser. Tombem, quando na 
comrnissão do orr.amento discutimos outros 
assumptos, foi pre"iso chamar o dil"ector da 
estrada de ferro D. Pedro II, empregados do quor
tel-genel"al e do ministerio da fazenda, pal"a da
rem esclarecimentos, mas então estes foram 
fornecidos a toda a commissão. 

Eu !amemo, pois, não tel" sido illuminado pelo 
contador da camara municipal : portnnt·o, si 
estou em erro, a culpa é toda de contador da ca
mnra. 

O SR. BARÃo DE CoTF:GIPE:- Ou minha, porque 
talvez escondi as iu!ormações crue elle me deu. 

0 SR. SILVEIR.\ DA 1\IOTTA:-V. F.x. não es
condeu cousa alguma. Eu do que me queixo 6 
quo o Sr. contador não tivesse querido dar-me 
os esclat"ecimentos que a V. Ex:. fot"neceu, por
que então não estnrin em· erro, não estaria 
talvez no cam_inho por q_ue vou. . , . 

Agora, dire1 ao meu lllnatro am1go, o d1gno 
relator do commissiio: niio sei porque S. Ex:. 
descansa tanto nas informações do contado!" da 
camara, municipal. · 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE: - Tivemos infor
mar,ões da com missão mandada ·pelo governo. 
Parn verificai-as, mandei chamar o contado!" da 
camara. afim de dal" eel"tas explicações de que ou 
precisava. 

o Sn. SJL\'EiliA. DA. M:oTTA:- P•is é •:respeito 
disto que falia. 

O Su. BARÃO ou CaTEGll'l!:: -Mas os docuMentws 
cjue ahi estão são officiaes, não são do contado!". 

0 SR. SILVEIU.\. DA MOTT.\. :-São officiaes; não 
di~o que nüo sejam officia.es; são mesmo feitos 
peJo contador. · 

'l'ratondo-se, porém, de Vcl"illcar as infol"ma
ções que a camam tinba dado, não sei'porquo o 
contudor ..• 

O SR. BAn:\:o n~ CoTEGIPr.::- Não yeiu par:~ 
verificar; V. Ex. cstú eng.~nado; fo1 para ex
plicnt· algnmas duvidns que ou tinha sobre 
aquol1:1s informações. 

O Sn. SILYJmlA n.\. 1\[o-r·rA:- E' cxactnmeuto 
isto : as infornw~•õos otlldnes estavnm RO pod.er 
ela commiss5o. V. Ex- CJlliz verificar nlgumas 
circumstancias dns inrormnr;ües e chamou o 
contudor. E' neste ponto que cu acho que V. 
Ex. demnsiou-so um pouco em coulinnça, por
que o cont:Hlúr niio hnvia do dizer nem mais 
nem meuu:; du iltW :tqttilfo qua Juvia escriptu. 
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O Sn. BAnÃo DE COTEG!l'E:-1\Ins eu precisnva Pnrn rematar esta domonstrnc;fío, de que a en-
que esse fnnccionnrio me explicasse certas cou- nwrn tem renda insulrlcien te, foi que p:crtiu o 
sas. V. Ex. ncho r1ne niio estou no meu direito noln•e relator 11nrn entrar er!l uru t~l'l'~no e,!J1 
pedindo umn explica<:;ilo n respeito de qualquer que nin~ucm tmhn entrado, 1sto ó, n .I.L1Stlficnçu<? 
documento, para lnvrnr um parecer? do presidente da cnm:crn. Ningucm t.n!h!l :crJUI 

o Sn. SILvmnA DA Mon·A:-Senhores, no dis- nccusndo o presidente da camurn mun1c1pal; eu 
d l bl . tenho sepnmdo SL•mpre a r1uestiío de todu perso-

cur>o o nob1·e seHac or, cujo extracto se pu 1- nnlidndc, 1;orquc a pe1·sonnlidadc é pequenina, 
cou hoje no Dia1·io Official, se diz: é odiosa. 'l'enllo qLlerido t1·ntnr da questiiG no 

• Sustenta cm seguid:t o orador :1 exactidiio tcrr.~no dos principias; nJlcnas tive cm vistn n 
dos cnlcnlos cm qne se fnndou a commis:;i:io, lo":didndo ou illcgalidade dos actos da camnrn. 
fazendo ver quo o nobi'C senador por Gnyaz, 'Eu não farei a contestuçito dcss~ pnrtc do dis
para provnr o contrm·io, se ser\'iu de doeu- curso do honrndo senador peln Bnhin, relator 
mantos í]Ue dnt:nn tle 187:J, qnnndo o pare~cr dn commissiio, porque isto está fót•n do meu pro
da comm1ssiio é de Agosto de 187!l. • posito ; c; deixundo cm pé a justiticnçiío do 

O Sn. BAnÃo DE ComarrE: -H a equivoco; OL1 presidente da. municipalidndc, proseguirci no 
disse: datam de f87ti; niio.respondo por erros estudo desta c outras questões, taes como as on
de typogrophin. tendo, no te1·rcno dn lcgnlirlado c dos princípios. 

Que o presidente da cnmarn munic1p~l, que é 
O Sn. Su.vEmA D.\ MOTTA:- E' justamente mcmiH'O do corpo lcgislutivo, se nproveittl das 

parn obter esta rccti11cuç:ío r1uo fallo nisto, e occasiões, cm vcspera de elei~ues, para fazer 
ainda !lu inexactidiio por parte de V. Ex:., p.:.is seu progTnmmn, acho nntural, nem estranho 
cu nüo me servi de docttmcntos d•! i875, mas que esteja-so justilicnndo, dns nccusa!,'ões que 
tambem de um documento de Novmnbi'O de lho tem feito a imprensa. Quanto a mim, em
i878, <JUC é o ameio da camnrn municipal 11ro- bom como membro do parlamento, formejnizo 
vando quo a dh•ida total da cmnnrn, incluindo desf~voravcl a respeito du nwrcha da sua admi
calçamentos novos c o passivo oruinal'io, nndu- nistr::w;ío tenho considiJrndo sempre a munici
va por :l.i:i50:000,5, c qne essa divida com as palidnclo,' o niío a individnnlidndc, que quet• 
quotas de amortização dos orçamon!os de 1878 c symbolisar a camnr.:t municipal. 
i879 podia ser paga com todu a brevidade. Pro- Por isso, não é preciso que o Ri~ d~ Jan~iro 
voquei esta rectilicnçiio para mostrm· que niio tomtJ 0 expediente de New- York; nao e prcc1so, 
!ui leviat?o na mioha contcstn(;iio, po;·rJL10 nüo nem é possível, porque o nobre scnudor mesmo 
me refen :1 documentos nem de 1873, nem de foi quem deu 11 sentiln~a -cada povo tem e go
i875: fundei-me cm documento de 1878 ..• Joí ver no de que é digno. E' utna vcl'dnde; c por 
vê o nobre relator dn commissiío que avaliou isso é que eu niío tenho qucritlo inti'Omctter
mnl a minha diVCI'goncin o f]Ualificou-n i1:justa- me cm provocar odiosidade contra o presidente 
mcnlc, dizendo que cu tinha tido :1 prctcnçiio, da camara rnunicijlnl, nssím como não mo in
que nunca tive, de julgar que u commissão pro- cumbo de o julgar justificado. 
cedera Icvianamonto. Sr. presidente, cu desejaria aprol'undar mais 

O S11. UAn.\o DE COTEG!PE:- N:io usei desta esta qucstiio, c mosti'Dr que o parecer ~a. com-
ex:pressiio. 111issito tinha aceilado como base de d1v1da dn 

O Sn. Slt.\'Ell1A D.\ 1\IoTTA:-Usou... cnnwra urun quantia inexacta; desejava e11trnr 
ncstu questão muis prorundumL~ntc do 'JUO flz 

O SIL DAn:i.o DE COTEGIPJI:-Quo tinha titlo a hontem, referilldo-me a documentos fJUC sem 
pretcnçiio? duvida o contador da camnra não mostrou no 

O Sn. SILVJWIA Jl.\ 1\Io·rTA:- Que cu j ulg;nra nol.irc senador relator da com missão, taes como 
que n commissão linha JH'ocotlidu levinnàmente. o otncio ua camara que diz o contrario das i n-

Ora, sunhorcs, dcstn maneirn niio hn nwis a1·- l'ormac;u•ls qL1e foram dadas ao nobre senador 
gumontac;iio possível, por<JUO desdo que cm ma- JlOr nquelle fnnccionnrio. 
tct"in positiva, de t'ncto, tcntlo-so contestnúo a As Jnforma,ões foram dadas ao nolH'C relator 
exact1dúo do uma conta, nttrii.Juo-se a estu con- da commi~süo 'om 187:>; os olllcios são de Nu
tcstaç1io o uesejo de 1uostrur que houv(• Jevian- vomi.Jro de f8i8, c dizem o contrnrio daquiJio 
dado, o resultado é nüo fnzet·-se mais coutestn~ão quo o contador ex}llicou a S. Ex., POI'qne us in
alguma. formuções por cllc prestadas foram ql!c _indn-

Hontem, na discu~siio do ndinmento, o noi.JI'O 1.irum o noi.Jrc senmlor :c rcconhecct· a d1V1d:1 de 
rdntor da com1nissiío, com :1 IJenovoloncia com ::l.::lOO:OOO,~, fJu::mdo a cnmnrn cm 1878 já reco
que encarou esta fJ uostiio, pa1·n desculpai' a cu- nhcciu que n divic.ln to tal do parallelipipcdos c 
mura municipnl, disse-nos que as •·endas muni- JWSSÍ\'o ordinario é_mu!to u~cu.or. . 
cip:1es eram insuOlcientos Jll!l'U fuzerem face ús i\bs, senhores, nuo d!scutll'OI ag-ora mn1s lar-
grandes uocessidtcdes dcsto município. gu111eutu estu questão e outras qne estão no ven-

Niio contesto, scnhol·es, quo scjmn insufll- trc ucsta p:cpeJada, pot'IJUO ospOl'O que este no
cientes; porém, si compararmos ns renuus ús "'Ocio vonllu uinda ú discussiio dJ? senudu. O quo 
dospeztcs (Jllll O g'OVCI'IlO J'az C0111 OS tiSSUIIIJllOS fl!IJUCiro é O ClLIIIJ)I'Íl1lUIJtO do Ull1 Ul'tig'O d~ lei, 
mnniciJmo,;, poi.lui'Cmos dizei' fJLlO a CllliHll'a ulll- que Ulunlla fJJ!C us cuntus. dn cumaru, depo•.s do 
nicipal da c:ut·te tem mais du ii mil contus du npprovmlno<, seJam rcmeltiuus ao corpo lt•glslu
ronúu uctuulmento. Ora, com 111uis eh 5 mil til'o. 
COlltu~, !L CUIUDra si UUIUÍI1ÍStl'USStliJOIU eSSlli'!JIIU3, _ Logo que oJJas sejam l'lHllOttitlus UÓS tOI'C!llOS 
podcl'iu J'uzel' a este mnnicipio muitos !Jenollcios uceasiüu do VOI'Ílicur p(das conllls flllul é o f!LlUll-
de (jLW t~Jle eal'eco. lil:llii'O du .dil'idu 
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Então terei vc1·bi aratia de e:s:plicar um dos 
assertos do meu voto em separndo, n respeito da 
importancia das divitlus dos priucipaes c1·eclores 
da camara municipal, que siio uma meia duzia. 

Quando examinei estes papeis e mais os rlo
cumentos que me foram fornecidos pei•J governo, 
tive curiosidnde do descer ao reconllecimcuto 
de a I gumas di v idas. 

não sabemos si acaso aquellas quantias lhe 
fornrn dadas em pagamento destas ou de outras 
ouras. E' passivei <Jue fosse de outras; mas, 

·como so t·ratn de contas, eu riiio posso saber ao 
certo. A explicao;ão só nol-a poderin clur o exame 
sério dns contas ela cnmnra municipal ; por es$0 
modo é que poderiamos ficnr convencidos da 
verdade, .isto é, que os pagamentos se fizeram 
por ess.,s obras de parallelipipedos, ou por ou
tras que a camara ora obrigada n pagar, mas 

Comecei pelo primeiro que estava na lis la, 
que é o Sr. Lami.Jerti, niío.porque tivesse pre
conceito algum a sou respeito, mas simples
mente porque era o primeiro q LIC estava na Jistn 
dos credores, e tratei de verificar o quantum ver
dadeiro de sou credito. 

que se apresentam agora como divida prove
niente de parallelipipedos. 

Nunca desconheci o direito (]Ue tem o credor 
a ser pago; não quero contrariar o pagamento 
do que se deve; mas em assumptos desta na· 
tureza niio é o caso p:n·a que o leg-islador der
ramo lagrimns. O legislador deve olhar sómente 
para o ;Jireito, quando se tratn de autorização 
para gastar o dinheiro do _povo, ou geral ou 
municipal. Demonstre-se o ilireito, eis tudo: a 
q!JC~tiio não é ,sentimenta!. Sentirei si nr:aso o 
dtretto contrarwr os seuttmentos; mas na po
sição que occupamos; o nosso dever é consultar 
os int~resses publicos 'e niio ouvir os parti-

Não contesto que fosse do aOO e tantos contos 
c que ficasse reduzido a 200 e tantos; porém 
achei, entro os propl'ios papeis,quc a commissiiQ 
mandou, uma relaçiio ·de pngamentos feitos a 
Lamberti desde 187:1 até 1878, e ahi vi, dia por 
din, recebimentos de quantias importantes. Hei 
de lêr esta relação •.. 

Realmente esses pagamentos importam cm 
uma somma enorme (ld): 

Em :1.87:1 ............ : • .. :1 : 230;SOOO 
Em :1872................ 25:67515500 

• • ••••••.••••...• 20:0006000 
• ............ .... 8:600~000 
• .. . • .. .. .. .. . .. • :1: :1126500 

•••••.••••••.••• 2:6676000 
• • • • • . . . • • .. • • • • :10: (jqQ;5000 

Em :1.873 foram contratados os calçamentos 
cxtraordinarios. Os pagamentos foram na im-
portancia do :1: 84.0;liOOO. . 

Em :1.874................. :1 :~87;5560 
• · • . . • • . • • • .. • • • • . a : "9515 i 50 

9656000 
Em 1875:::::::: : .' .':: :: : 20: "~5,5000 

• .. .. .. . .. • .. . .. • 30:958,$194 
Em :!876................ 30:000,5000 

. . . . • . • • . . . . • • .. :1 o: 3113,5050 

.. .. .. .. • .. .... • 18:100,5\JJO 
51 : r..oo,sooo 

Em 1877 ,',',','.','.'.'.'.'.'.'.'::: G:0001}000 
................ H:::!U,5852 
.... . .. .. .. . .. • • :10:000~000 
• .. .. • .. .. .. .... 1.6_:679,5000 
.. .. .. .. .. • .. .. • 40: 000;5000 

• .. .. .. .. .. .. .. .. 2: 000,5000 
Em :1878................ 9:0006000 

Es:a relaçiio,senllores, suggeriu·me a curiosi
dade de saber a importcnicia dos pagamentos fei
tos por conta das obras novas dt• parallelipipedos, 
em que LamlJerti se apresenta como credor. 
Niio contesto que sejn credor dos duzentos e 
tantos contos; mns achando-se uma relnr•iio de 
pagamentos feitos pela cnmara municijnll de 
i87 1 a 1878, em que osso credor recei.Jeu da 
camnra mtlis de 300:000;), qual cru n explicação· 
que cu dcviu ter? Que Lnmborti podia ter sido 
incumbido de outrns obras, c que por essas 
obras tivesse clle recebido u irnportauoiu de 
300:000$, pouco mnis ou menus. Jllus ne,;sn re
laçiio os pagamentos feitos n LnmlJerti siio 
meucionados por annos, som us datas; o poJas 
datas é que so poderia vorillc:.u· a quultdade du 
obt·a guo se pugou. 

Asstm, podemos conceder que ello $Oja na ver
c!ucle c1·edor pelos cu Içamentos q uo fez; mas 

culares. .. 
Esse credor já fez uma cousa,que chamou re

futação do que em meu voto em separado eu 
disse a respeito de sua divida. Pelo que vi, 
porém, ellc não comprellendeu o sentido do meu 
voto em separado. O que eu quiz foi, á vista de 
uma relacão do pagamentos feitos de :1.87:1. a 
:1878, havendo uma somma maior do que aquella 
do que elle appnrece como credor, verificar si 
eram obras diversas ou si eram :ts mesmas e 
no caso de alguns pugumentos serem por conta 
de parallelipipedos, não achei nos papeis expli
caçiio que me pudesse convencer disso. 

O mesmo exume que fiz a respeito de Lam
bcrti, podia ter feito a respeito dos outros cinco 
oLt sois empreiteiros de calçamentos, porque 
estiio na mesma relação com recebimentos desde 
:187:1 a :1878 ; mas, como eu não tinha em. vista 
impugnar debitos, sómcnte verificar como se 
tinha chegado a esse resultado de exume de di
vida, bastou-me um exemplo, um dos credores, 
e tomei Lumberti, como jú disse, por ser o pri· 
moiro que estava na lista, assim como podia' ter 
tomado Adriano Correu Bandeira ou nlguns 
desses outros que figuram como emprelleiros de 
obras d:i camura municipal. 

Senhores, eu hei de entrar ainda nesta ma teria 
mais profllndamento ; e, como o adiamento está 
proposto .c creio que .emendudo pelo honrodo 
senador pela província do Parnnú ..••• 

O Sn. ConnErA:-Niio, senhor. Niio emendei. 
O Sn. SrLYEtnA o.d\!OTTA:-1\Ias V. Ex. fallou 

nesse sentido. V. Ex. púde emendar o meu re
querimento. O regimento niio ,;u oppõo a isso. 

Meu :•diamonto ó o cumprimento da lei; a 
cnmarn devo remottor uo corpo legislativo ns 
contus approvndus pelo governo, o nús_só com 
ella~ é q uu podemos suber si a cnmn1·a tem direito 
a contruhir um emprestimo. O adiamento do 
noi.Jre sunadot· JJC!a prol' i ncin do Paranú vem a 
ser a repcti~'ã? d? ud1amento que o nobre senu· 
dorJJolu prOVlllCIIL do Amazouns ofl'ereceu em 
2.' iscussiio, purn que o governo informusse o 
quantmn actLtal dn divido. Ora, senhores, não du· 
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vido qÜo cs~e adiamento posso habilitar-nos para 
depois entrarmos ml'ihor nn di~cussiio; porém 
declaro que hei de votnr pelo meu adinmento, 
por<JUO é o cumprim••nto dn !Pi. O sunndo não 
deve por acto de generosidade, como fez o go
verno, dispcn!'nr do c:umprimento dn lei a cama
ra rnunicip:tl da côrte. As contus devem vir· no 
corpo legi~lativo, ni<O devemos l'nzer agora o 
mesmo papel que fez o nobre ministro do 1m pc
rio, reconl1ecer o crimineso c passar-lhe a mão 
pela cabeca. 

Continuando a arrostar os espinhos da cohe
reneia, hei de votar pelo meu adiamento. (Jlfui
to bfm.) 

Findo o doba te votou-se c roi rejeitado o re-
querimento do Sr. Silveira da 1\lotta. · 

O Sr. Cora•ela :-Sendo osrc o momento 
de upresentnr o requerimento de adianfl>nto nos 
termos em CJUC o formulei quando fallci sobre 
o que acaba de ser rejeitado, vou enviai-o ó 
mesa. 

Foi lido, apoiado c posto em discussão o se
guinte 

Requerimer.to 

• Requeiro que se adie a di~cussão até que o 
·governo inror·mtJ qual " irnpor·tnucin :ullunl da 
divida da camara municipal da côrte prove
niente de cal~;am.,ntos pur parullelipipedos.- Jlf. 
F. Cor1·eia. • 

O Sr. Darão de Cot:e"Jpe vê quA 
a quostao do t•mpx·estirno d11 cnmara municip:d da 
côrt<•, <IUO n princip;o parecin ser du mais simples 
c facil soluçiio, tem entr:odo em um terreno d~ 
que deseja absolutamente l'u:.:ir, por isso <tue, 
como senador e membro da commissiio de orça· 
mento e rt~lator do pnrecer, não quer ser nem 
defensor nem accusador dn camara. Si alguma 
cousa pudt~sse influir em seu espirita, seria a 
divergencia politica cm que est:'t com a maioria 
de~tu COJ'poração ; mns. neste cas,,, entende que, 
J!rimeiro que tudo, se deve attender ao dir·eilo c 
a j ustiçn que, cm sua opinião, estão do lado du 
cnmara. 

Não disse quejulg:ira justificado o presidente 
da c:1marn municipal d:•s accusações <lUC lhe 
tG1n sido dirigidas pela imprensa ; o que afirmou 
foi que essas nccusuçõns não tinham inllu.,ncia 
no seu espil'ito, por nuo ter base para julgur da 
sua pr·ocedenciu, mas que n ter de dirigir-se 
peln opinilio de nut1·em, seguirin a do nobre pre
sidente do con~cllw, que considero o presidente 
da camnru absol utumcntc escoimndo de toda a 
c ui pn, acresccntnndo que clle se acha trium. 
phante. · 

exhibir, de que deu exemplo um seu collega dn 
commissiio, fnzendo it camara municipal uma 
necusaçiio terrivel, considerando-:~ indigna de 
que n olla se conlle a menor porçfio dos dinheiros 
pulllicos, pois gue outra cuusa não.é a afirma
tiva do <JUC nada lhe conllnrin. 

Dirigindo-se n outro membro da commissão, 
de,ao·o principio div~rgente,explica o orador um 
to pico do seu ultimo d1~curso, quando se referiu 
aos documentos apresentados por aquelle nobre 
senador, em rolaçiio aos annos de :1.871.i-:1.878, 
mostr:tndo em um lDrgo desenvolvimento como 
a eommissf•o dirigiu o seu voto JlOr documentos 
de i879, baseando-se sempre cm dados amciacs 
c nunca cm informnções particulares, tendo 
ainda o contador da camarn sido ch:<mado para 
dar explicações sobro alguns documentos, o 
·que prova o escrupulo com <JUe procedeu n 
commis~iio no exame da matéria. 

Está Rendo o or·ador desde o principio do de
bnte colloeado pelos nobres senador·es como uma 
especie do "thlcta ddensor da camara munid· 
pai. Entretanto, ainda niio proferiu um juizo 
que possa ser assim interpretado. Si defende al
guma cousn é a instituição municipal. Entende 
gue se faz uma inju~tiçn, senão uma injurin 
aquella corpora~'ão, duvidando-se de suas in· 
formnçõl's oiHciaes, dad:ts por inte,.medio do 
minister·io do 1mperio uo corpo leg-isl:<tivo. 

Entende que u •1uestão tem andado estrama
Ihadnl e se deve chamar aos seus devidos termos, 
consiaerando-a desde a ~ua origem. 

.l!:ntr·ando nessa annlysc, o orndor faz o his
torico dos factos, desde gue cm f.873 a camara 
muniCiJial pediu antorrznção ao governo para 
contrntar o cnlcamento de diversos ruas. e isso 
lhe foi concedido mediant" as condições, que re
curdn ao senado, c em virtude da lei de Outubro 
do 18::.!8. 

Posteriormente as quantias destinndas a esses 
pa~amentns furam desviadas de sua applicação, 
niio <I uerundo o orador com esta cxpressiia rtizer 
senÍlo que a camara as applicou a outros ser
vic;os. Não podendo, porém, pagar aos empreitei· 
ros, recorreu clla de novo ao govet•no, pedindo 
autoriznt;ão para poder satisfazer a esses credo
res em lltulos a juros do 6 •;., amortizaveis se
gundo as !'orças do cofre municipal c as dota~'õos 
do respectivo Ol'~'nmento. Tendo sido osLa peti· 
ção remettida ao conselho de estado. foi a di vida 
roconhecidu pela scc~'ão dus n~gocios do imperio, 
que cor·tumente exigiu as precisas infurmat~õcs. 
De _que se trata pois?- De pagar a divida. Por quu 
meto? 

Por meio de emprcstimo,porque não hn outro. 
Recordn cntiio o orauor como a propnstn foi 

iniciacln nn camnra dos dt~putados, e eomo veiu 
a· converter-se, por assim diZllr, cm um pro
jeeto mixto de png:~mento du divido c de o)J
tençi'•O de fundos pnru obr·a~ novas. 

neruru um seguida como a pr·oposição vciL1 
Jll:tr·n o ~ena do c como pr·ocedell r. com missão até 
dnr o seu pnJ:Qcer, em que re:duziu u uuto1·izoção 
de 4.000:0006 a 2.800:1J00,5,ubstrnhindo I!Omplc· 
tnnwnto de nomes, attendcudo só I<OS interesses 
publicas. 

O orador não quer por sua parte fazer cargtt 
ao prP~identc da c:~nwr·a municipal doss:~s ac
cusnções; ntio lho ú desttlfecto, nem a..tvcrsnrio em 
parttculur. O que dissu t•ontinúa a dizer: é 
que nilo fnz mau juiw de pos,;on al:.rumu, ~em ter 
as provus convtJnicntcs, u murto menos dt:> umn 
co"purnçüo, como ú u cnnwra municipal. Assim, 
pois, oito ha de de,mor·nltsal-n da tribuna. 

Não quer com isto dizer que Olltros collegas 
não tenham provas em suas mãos, e us IIOS~am 

Pre.sentemeutc, pergunta o o1·adoJ·, qual é 
a diillculdade du qnestuo? 'fodos concordmn en1 
qtle :t dil•ida se deve pagar. Não hn ncsto ponto 
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um voto diver~ente. Ent•mrlem. por•lm, uns que 
só se deve pn:.rar dep.,is de tomarias :as contas á 
camnra, outros que quem dev~ pagar é o go
verno, e não a camaru ; outros ninrln, que á 
cumara não se deve "onflar o pagamento. l\Ins o 
ponto.d~ duvido aceito pela gener··Iidade dos 
nobres senadores <i o qunntum da divida. 

Assegura que cm :11:179, o quantun era o que a 
commissiio designou cm seu parecer; em :ISSO, 
porém, niio sabe qual seja, porque p<ide o camara 
ter jã feilo amortrzações. Neste ponto o requeri
mento do nobre senador pelo Paraná vem 
tirar todos os_escr!lpulos. Por ;;ua parte, deseja 
que a qacstuo nao tome um caracter me11os 
airoso o qualquer dos nobres sen:~dores OLl á 
municipal dade. Elfn não deve deixnr de ser in
cumbido do emprestimo, diz S. Ex •. quem trans
ATide 11 lei uma vez, póde trans!!redir outrns. 
E de m:~is hn :~buso e nhuso. Ha o abu<o na 
applicação de fundos destinados a outro ser·vi•;o, 
o que constitue o que se charna crime de respon
sabifidaje, e o que um dos membros da cnmarn 
municipal chamou-irregularidode. fla, porém, 
abusos que constituem crimes muito grave~, 
como é o de não pagar a credores, •Juando se 
ordeno que sejam pngos e se rlüo pura isso us fun
dos precisos, ou o de fingir credores que não 
existem. Isto levo ás galé~. E o orudor não póde 
nem de leve admittir que li camara municiplll da 
côrte pos~a commetter crirnes desta ordem. Pura 
gnrllntir a verdade do emprestimo e do sua ap
plicnçiin a Cllmora fez tu, lo quanto podia. 

Entende que o cmprestirno é municipal, não 
obstante a opinião do nobre ministro da jus
tiça. 

Contestando em llpartes o nobre ministro que 
tivesse sustentado a opinião contrnrill e arur
mando que lambem considPra o emprestirno 
municipnl, o orador prosegue, mo~trnndo ns 
g:~rantias que estabelece li commissào, nu 
emissão no par e no juro de 5 %, o que fez peln 
consideraçiio de IJUe o emprestimo emittido 
nessas condições só poderia ser tornado pelos 
proprios credores da caurara, havendo apenas, 
por assim dizer, urna troca de títulos. 

Cr·ê que o governo hn de poder obter em 2~ 
horas informnt·üo do quantum da divida, e, si 
o não. puder. ~ porque enrão a e~cripturnçilo da 
camnru est:\ em completo c:\hos. E não se diga 
que se vai pagar n quem se niio deve, pnrque si'J 
se consideraram ns contas Jiquidndn~. A tomndo 
de conras é, porém, cousa muito dill'crente de 
Jiquidaçiio de dividas, porque ontiiu verifl~n-~e 
n responsabilidade dus agentes. Assim, o nobre 
ex-mmistro do imperio, no proprio nvi>o om 
que accusou faltos e abusos do cnm:rrn, a que 
chamou irregularidades, não tratou de reco
nhecer dividas, dissd npenas que tal pngnrilento 
foi mui feito, e que tnl applicnçiio não foi boa, 
e a isso so limitou. Nos governos bem orgnni
:mdos, a tomada de contns compete nté a um 
tribunal. Nns informnçõe.; do qu mtwn da divida 
p11Ssiva dn cnmurn uilo pódo portnnto · huvor 
abuso. 

Hesponsabilisem n cnmnrn, si ando'! mal ; si 
o llOVO niio t~m conffant;n nos seus :11lmiuistrn~ 
dores, niio os elejn. Fulln-se tunto em liberd:,de, 
o núo u hn pa r·a dnr u voto? Crê o or'a'l"r lf ue, 
si o povo a qui:~:er ter, lla de tol-n, c Deus livro 

n paiz do gue ellA não renjn contra a intervençiio 
indP.bita d:1s nutori:lHdes nas cleit;õe<. Para ga
rantir ess11 liberdade o orador, qnundo se discu
tir 11 rcfurma eleitoral, hn de propór um artigo 
p11r;~ que o governo não possa por nenhum titu
lo fazer intervir a força publica nns elt~ições. 

Concluindo, pede desculpa aos seus collegas 
diss'identes de hontem e de hoje, de ter com
batido as su:~s opinrões, mos niio podia deixar de 
fazer, tendo sido de algum modo censurado, 
como relator do parecer da commisslio, em seu 
parecer tão mnl form ui ado e tão insutnciente
mente defendido. 

O Sr. Lell:ão da Cunha:- Sr. pre
sidente, volto :i discussão com o maior cons
trangimento, principulmcnte porque tenho de 
oppt)r algnmns obje.,•·ões ao discurso do nobre 
senador pela provincià da Bahia. 

O honrndo senador comc,;ou.por dizer que eu 
divergira de S. Ex. por julgar a cam:~ra mu
nicipal int1ignn de se lhe confiar a tarefa de 
pogar aos seus credores. 

o senndo comprehende que eu não posso con
sentir que a palavra do honrado ~enador fique 
neste ponto sem uma contrndicta da minha parte. 
Eu em nenhuma oceasião disse •JU!l n camar:~ 
municipal fosse incligna de se lhe conllar a 
qunntia de 2.800:000,5 par·o o fim de png:rr aos 
seus credores: nunca formulei semelhante juizo. 

O Sn. B.lnXo DE CoTE:GIPE:-Entlio o que disse? 
0 Sn. LEITÃO DA CUNHA:-0 que disse foi que 

umn corpornçüo, como a camara municipal da 
côrte, que tem infring-ido a lei mais de uma 
vez, co111o plenamente se tem prov"do, e como 
não póde nega l-o o honrndo S<'nudor, por maior·es 
IJUe ::;pjam as suas habilitações, e outoridadH da 
sua pnlnvra, ns quaes não podem destruir o e !fei
to dos documentos apresc•nt11dos nestu c:~sa, ·não 
podia ser incumbida de dar applicação ao em
prestimo que por VPntorn fosse a utorb:ado. Os 
factos que poderiam Sl:'r dennminados crimes, 
embora o honrndo ~enador lhes chamasse irre
gularidades, repetindo n expressão da portaria 
do ex-ministro do iu:perio, estiio fó,·a de toda a 
duvida, e puderinm st•r, á vi~ta do codi~o cri
minnl, clnssiflcndos como verdadeiros delictos. 

Todos $Rbem qua a camara municipal desviou 
fundos couslg-nndos no orçamento par•a uma 
dospez:~ previ~tn, dnndo-lhcs destino ditrerente, 
~em duvidn serviço:> municipaes, SPndo isto 
evidénte, devemos conllnr n distribuição de 
outros fundos, IJUaudo sar·:í possível que 
eJ,a insistn nesse procedimento consuraveJ? 
Exprimindo-me ou deste modo, teri:~ o hon
rado senndor raziio parn dize1· que eu declarei 
lnGlignn a camara municipal ? 

0 Sn. BARÃO DE COTEGIPE:- Indigna OU niío 
digna de se lhe confiarem fundos. 

0 Sn. LEITÃO DA CUI'iiiA:-Repito O gue disse. 
Nunca as minhns ac.,usaçlles se relllr!ram á 
hunostidnde do caracter, nem á bonrlldez dos 
seus ruerubros. 

o honrndo senndor, disse que nesta questão 
nndn tinhn com 11 cnnrara munici •81 ; 111as eu 
entendo quo :;. Ex. rinha tutlo. Pois tratando
se do conflnr :i camara munic:ipal um elllpres
timo do 2.800:00015, póde di~er o honrado sena-



136 ANNAES DO SENADO 

dor que nndn tem com n cnmnra municipal, 
:~erescentnndo que apenas rospeilnvn a insti
tuiçiío '! 

O honrado snnndor niio respeita mais a insti-· 
tuiçiío munici(lnl do que ou. Entretnnto ó PI'C· 
ciso que apreCiemos como ó compostn esta ingti
tu.ição ; porque muito impo1·ta conhecer qual_é 
o caracter do~ indivíduos que n repJ'esentam, 
qual é o sou procedimento na direcção elos ne
gocies municipaeg. 

foi votado por niío llnver numero sufficiente, e 
:í vista do regimento julgou-se prejudicado. 
Eu pedia· qne so ouvisse o governo sobre o 
quantum da dividn ; c. por isso niio posso deixar 
de approv;or o rcquerunonto do nobre senador 
pelo Paraná. 

Disse o honrado senador que niio esttí pro· 
vada a irregularidnde do procedimento. E:u niío 
sei quantas vezes quer o J:onrndo senador que 
so exbibnm as provas do que n cnmara munici
pal não tem procedido b~m. Essas provas tOm 
sido exhibidas ntó pelo proprio governo. 

0 Sn. B,\JlÃO Dll COTEGIPE:-Quc governo'! 

O Sn. T.lliTÃO DA CuNnA:-Amrmou-as o ex
ministro do imperio naquclln portnria aqui mais 
de umn vez nlludida e commfmlad::; e em que, 
pelo menos, foi notada n irregularidade do pro
cedimento dn cnmarn. D'ahi provciu censurar
mos o ex-ministro elo impeJ·io por niío tet· man
dado responsnbiliznr essn corporacuo. O pr9prio 
honrndo senador lamentou .mais de umn vez fJUO 
n portaria do ex-ministro niio concluísse pela 
responsabilidade dn ·eamarn. 

O Sn. B.mXo DE COTEGJPE:- Peln logica assim 
devia ser. 

O Sn. L!ll1'Ão DA CuNnA:- A prova do que as
severo tem sido npresentndn nn discussuo. Aindn 
honlem o honrndo scnndor por Goynz, com do· 
cumentos oülcines, demonsti'OU a irregulnridade 
dos actos da c::unnra municipal ; e o scnndo ~ahe 
que irregulnridndo do procedimento de um func· 
cionnrio publico, cm ilsSUIIIfltOs desta nnturezn, 
constitue CJ'ime na censura do direito criminal. 
Portanto niio me vejo na neccssidndo de oJTL·reccr 
novos provas; ns que existem silo exuberantes. 

Não sou accuRudor dn camnrn, como deixou 
entrevo r o honrado senndor; não tenho neccs
Ridnde de accusal·a. O que tenho dito e repito, 
ó. que a ~:,mnrn,,munieipal, ttJndo desvindo qmm
tws consignaclns no OJ'(.'amento pnra outra~ des
pezns municip:lOs, nüo lhes dando n · npplicn,iio 
prescriptn, se podeJ"Ít concluir fJUe, dnclu nóvn 
occ~siiio, Sl3 rcproduzn o mesmo p1·ocedimcmto. 

Talvez parcçn ao honrado senndor mal cm
pregada a pnl;ovrn dt•sviar; podct·ei dizer-trans
ferir. 

0 Sn. BAnÃO DE COTEGIPll!- V. Ex:. pódc em
pregar as palavras que qtlizer. 

O Sn. Lm·rXo DA CuNnA:-1\fns cu entendo 
que n canHu·n municipnl, deil:nndo de dat• o ver
dadeiro destino üs eonsignnc,,ües marcnd:1s no 
orc;nmento, commetteu as f:dtns a que o ox-mi
nistr·o do impcrio clwmon irJ·cgnJm·icladcs. Leiu 
o honrado sen:1dor ontJ•n vez a portnrin do cx
minlstJ'O do impe1·io. 

Depois quc vierem as infOJ·maçües do governo, 
parece-me que neste ponto o honrado sennrlor 
pela Bnhia nfio pó do oppõr duvidas; porque a 
divida que lir1uidames :.i vista dos papeis que 
nos foram presentes niio ó a mesma que a actual. 

. A cnmarn nüo deve 2.800:0001$, desde que amor
tizou pm·tc dessn divida. 

Eu j:í expliquei o meu voto, o é quo se devem 
embolsar os credores : 6 este um ponto sobro o 
qu::ll n1'io h a duvida alguma. Quanto no modo, 
eu continúo n entender quo niío ó o melhor 
confinr :í cnmarn os fundos pnra pagnr nos seus 
eredores, embora, repetirei, nfio tenha a menor 
duvicln sobre a honestidade do caracter dos seus 
membros. 

O Sr. Dant;a~ (ministro dCI justiça):
Não tcncionnva vollnr sobro este nssumpto, nem 
ma~ mo para to mm·, como vou. fazer, poucos 
instantes ao senado, mas a referencia qtle l'ez o 
hon1·ndo sem1dor pela Bnhin, relator dn commis
s1'io, ao que eu havin dito hoje, interpellado pelo 
nobre senador pelo Paranil, obr.iga-mo a vir 
explicar um ponto em que S. Ex. pareceu não 
mo entender. 

Eu disse bem claramente que hnvin opini1io, 
como n do honrado senador por Goynz, a quem 
me tenho hn!Jituado a c!Jnmar mestre ..• 

O Sn. SJLvmnA DA l\fOTTA :-Pois niio! 
O Sn. D.IN':'AS (minist1·o da justica) : - ... 

que sustentava a obrigação do g11vcrno rcnliznr 
pelos cofres geJ·acs o pagamento do debito do 
que ~c trata, dPsda que o mesmo governo fôrn 
qnem autoriz:írn a dc~pP.zn, independente de 
proposta da camara municipal. . 

O Sn. BAnÃo Dll CommPE : -Não, senhor; 
houvo' proposta. 

O Sn. DAN1'AS (minist1·o da justica):- Perdão 
si me permitte, lembrarei as palnvÍ'liS de 1'alloy
rnnd: • Un~ dizem que o rei morren, outros que 
o rei niío mor1·eu ; mns cu niio estou dizendo 
nadn. • (Ri.ço.) 

gu estotl repetindo o que disse hontem o il
lu~tre senador pot· Goyaz e os senhores não 
ouvirnm, e d'nhi ll!lsce toda a rlnvida; o nobre 
scn:niOJ' pcln província de Goynz com a lei do :1.• 
de Outubro e com mnitos principias de direito 
ndnlinistrntiYo,su~tentou n opiniiío do quo,desde 
que 11 llespeza, embora feita pela c:unnrn muni
cipul,nfio havia sido nu torizndn por proposta li elln, 
mns por dotorminnruo cspontanen do goycrno, 
a este cordn n olJ1·ig·nc~iio do pugnl-u; nrtigo 
croio CJUO 47 dn lei de· :1:" de Outubro. 

O Sn. Su:.YJ~lllA DA 1\IOTTA:- Foi r1uem auto
rizou c poz ns condic:ucs. 

O Sn. BAnÃo DE C01'EGJPJl:- Bem mo custon n 
ler 1111111 vez. · 

O ~n. Lt~J'I'ÃO D.\. CUNIIA:-0 assrtmpto do t·e-
q neruuen to npresen t:1 do JWIO honrado senmlot• 
Jlelo Pnr;1nÍ1 jí1 foi objecto do UJil reiJlltlJ'imonto 
meu ofierccido om :2." discussiio. gntão niio 

O Sn. DAN'I'AS (minisl/'0 dtt justlr:a) :-Isso 
ui~se etl em relu~·~o :i OJlini:io sustcrttncln pelo 
Jwln·n son:uloJ' d1! Goyaz. Voltei-me 1lupoi~ IHII':l 
o,hom::ltlu relntur ela c.ommissüo, cujo pnrcccr 
uJseuLJJno~, o aercsconloJ : outt·os ~nstent:1m CJllO 
ostn duspoza é nmnieip:d; c terminei desto modo: 
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mas; como c1uer que seja, ou prov:ale~n o opi
nião em~ pr1meiro Jogar mencionada ou a se
gunda, o que se dever s~ hn do P!!l;'nt·; cs~á 

. aqui nos notas tnchygropluoos que Ja recebi. 

. (Lendo): • Em todo o caso, o que fica é reqonhc
cermos ou não a divida c, si fõr reconhecida, 
impormos seu pagamento. • Impormos a quem'! 
Aos contribuintes fJUe são todos os cidadiíos, 
quer se trato de divida geral, provincial ou mu-
nicipal. . 

O governo não tem a opiniiío de que este 
debito deve correr pot• conta dos cofres geraes; 
esse debito no entender do govet·no é muni
cipal (apoiados); mas ou geral ou municipal, 
uma vez reconhecido; qual ha do ser o meio para 
seu pagamento? O imposto. Quem )Ia de pa
gai-o? O contribuinte. 

0 SR. SILVEIRA DA .l\IOTTA:- 0 governo já não 
paga tantos servi({!lS municipncs '! 

O Sn.- DANTAS (ministro da jnstica): -.Mas, 
desta vez, entende não devor sobrecarregar- se 
deste pagamento: ó divida municipal. 

Foi o cjue eu quiz explicar, e mo rwrece que 
assim o 110nrado relator da commissão não terá 
mais razão de dizer que o governo evita dar sua 
opinião. 

O Sn. BAnÃo DE CoTEt:liPE:- Já não está acrui 
quem fallou. 

O Sn_. DANT.\S (ministro da justiça):- Tenho 
concluido. · 

O Sr. -Silveira da MoU:a.:- Sr. 
presidente, poucos .. minntos faltam para preen
cher-se a hora do nossa sess5o. Si acaso fôr 
votado já este importante adiamento, terá de 
entrar em discussão uma materin importantis
sima ... 

0 Sn. MENDES DE AL~IEIDA:-Apoiado. 
0 Sn. SILVEinA DA 1\IOTTA-... que é O pro

jecto a respeito do reconhecimento por subse
quente matrimonio dos filhos espurios. 

Ora, o senado reconhece que é inconveniente 
começar-se uma discussiio desta ordem, qnnndo 
faltam poucos a1inutos, e muito mais quando 
já tem a palavra sobre essa mataria um orador 
que c os tum a iii ustrnr as discussões do senado, 
como é o nobre senndor pela província do :Ma
ranhão. Para evitnr as durezas do regimento, 
que expõe um ólrndor a comemar uma discussão 
importante, quando faltam alguns minutos parn 
encerrar-se a sessão, foi que pedi a pulavr:t. , 

A mntcrin proposta pelo Sr. senador pela 
provincin do Paran1i já cu declarei que não ca
ptava o meu voto, por causa d:t· eoherencia que 
quero gnnrdar. 

O r.obre senador pela provinci:t do Amazonas, 
já ha dias propoz o mesmo adi:tmonto, pnm qne 
ouvisse o governo sobre o qua!lt"tlm dn diviflu i Olt 
entendi que o senndo, que o corpo legislativo, 
tendo de dar o seu voto sobre o omprestimo, não 
devia abdicar o direito de verificar o quantum. 

Pocleria pedir informações no governo, como 
jí1 pedi ; tendo, poróm, a infelicidade de não 
receber resposta. Já o :tnuo passado, quando a 
mnteria niio estava ainda em discussão, re
queri que o governo informnsse a este respeito. 
En tüo essn informnçíio poderia ~ servir pnra 

v. !. 

:;:uinr o poder legislativo. l\fns quando \'amos 
accidir a materin, havemos de pedir ao governo 
que 'nos ?iga_ quanto I! Cl)lO _se deve. quando o 
corpo Je::nslattvo tem o d1retto proprio, que lhe 
dá n lei de :18~0. de exigir as contas IJUO a,ca
marn ntó hoje lhe niio mandou? N5o posso fa
zei-o porque ~cria incohorente, o que procuro 
muito evitar, st fosse tornar dep~ndente o juizo, 
a respeito do emprestimo, da :tpreein({ão do go
verno, sobre o quantu11~ da divida. Si sei qual é 
o quant1tm dn divida pelos omcios da camara 
municipal, pnra que hei de pedit· no governo? 
Sei que o quantum da divida niío é o que a ca
mnrn declara, porque pelos orçamentos jn elln 
tem sido em parte :tmortizndn, sendo as quotas 
dos ui ti mos oroamentos, tiio avul tadns, do 
300:000# para pagamento de divida de paralle
lipi pedes. 

Portanto, eu que sei que a divida em 18í8 já 
n1ío ora de :l. 300:000~. o que hojo ainda é menor 
de 2.300:000rS, não posso ir ngor:t perguntar no 
governo que nos diga de quanto é a divida, por 
que eu sei de qunnto e !la é.. O que eu queria 
era fundamentar o meu voto pelas contas. Si a 
camarn municipal as mandnsso no corpo Ie· 
gislativo, eu poderi:t dizer:-Eis aqui n demon
stração de que a divida da camnra municipnl 

· niio ó o que e lia inculco-, e era mnis um do· 
cumento . que eu tinha, nlém darjuelles que 
apresentei. 

Mas ir perguntar ao governo :-Sr. governo, 
diga-nos quanto é que devemos dnr ú cnmarn 
municipal, pnrn ella pngnr a dividn IJUe tem ?
é o qne niio f:1ço, porque está fóra- dus minhas 
doutrinas politicas. Abdicar o poder J~o"islativo 
o seu dir~it9 de le;is!:tr, para del.egnr no go
verno o d1re1to de mdtcar quanto se deve dar, 
pôde ser qL1C esteja em algum outro cathecismo 
mas não no meu. Tenho visto ultimamente, nó 
s~nado, :tlgumns cousas que me tom sorpren
dtdo ; mas só certos cnthecismos politicas é 
que podem explicar esta inversão de attribui
ções, a que eu·não me submetterei. 

Usarei desta phrase que está na moda ... 
0 Sn. MENDES DE ALllEIDA: -l\Ins é eompt•O· 

mettedora. ~ 

· O Sn. SILVEmA DA l\IorrA:-Ji:' phr:tse da carta 
do Sr. Leão Velloso, a respeito do podei· mode
rador, cm que diz ello que: se submetteu :\ von
ta~e do mini~terio·. Or:t, eu que, apezm· das
mmhas doutrmns que chamam radicaes niío 
usaria da expressão sulnnetteu-se, a respeito do 
poder. moderador, muito monos posso r1uerer a 
sub.m1ssão do poder legislativo tiO poder exe
cutiVO. 

O requerimento do nobre senador pelo Pnrami 
indicn o cnthecismo que ello segue o que não é 
o meu; o cathecismo que ensinn submetter sem
pre o corpo legislativo ao governo. 

O Sn. ConnEIA:-Niio apoiado. 
O Sn. SILVEinA D.\ 1\IOTTA:-Assim nüo posso 

sorprender-me com a fórmn do ndinmento 
que uiio é o que propuz. • 

O Sn: JuNQUErnA:-E• uma qL1estão de facto, 
a reS}letto da qu:tl o governo pó de informar. 

O Sn. SILYEinA DA l\IOTTA:- Senhores infor
moçiio do l'ncto o governo pó de to r tanta 'quanto 

iS 



138 ANNAES DO SENADO 

nós podemos ter. Qual seril o processo, diga-me 
o nobre senador, qt1o o governo hn de seguir 
pnm ver i flcn~ão do facto, do quantum ? E' ir ós 
contas. . 

A c::unnrn tem ou não obrig-::t~'ão do manda I' 
contns no corpo legislativo "! 

O Sn. CommrA : -A' ca mnra .dos deputados' 
primeiro. 

0 Sn. SILVEinA DA 1\fOTTA:-Ao corpo legisla
tivo. tis duns cam::trns. Quando se diz-cOT'JlO 
legisl•otivo,- ::t camnr:t muni<:ipnl tem obrig-açiib 
de mnnrlm· conlns em duplicntn :i cnrnnrn dos 
deputados c no senado. 81 a enmara munieipal 
t{•m obrignç~o do nos mnndnr contas ... 

O Sn. ConnErA:-Em duplicata, não. 
O Sn. Sr L vEm.~ DA 1\IOTTA :-.... si acaso o go

verno tem como unico meio ile pr·ovn do quan
tu1n ns conln:.;, ~ogue-so que tão lwi.JiJitndo csLnrü. 
um como outro. Si acaso ::1 cnmm·n tlos deputa
dos ::tpprovn1· as contas, o senndo, em vistn dollns 
tem maios de verificnr o quantum da divitl:o. Si, 
JlOrém. o g-r.verno ilUizcr verificai-as, tem de as 
·pedir ti <:mn:u•n munieipnl, c ness:t occnsião po
demos nós esper:1r tambt'm quo ollns nos sejam 
remettidns, porque é preecito leg-al. 

O unico inconveniente que isto tem, e que 
tenho enxerg-ado em toda esta di~cussão, o ú 
por is5n que nndo sempre ]lU.~11:111do no ter·r·eno 
dos princípios, ú o terem-se envuh'ido com n 
questão de princípios e dn legnlidnde, pcrson:tli· 
dadcs .•. 

O Sn. ConnEIA: -Na quO:;t;io da !egalid:Hle 
estou com S. Ex. 

O Sn. SJL\'El!l.\ DA 1\InTTA:- ... c atú as 
lagrinws dos credores ... Pois os credores hoje 
até são hom~ns quo niio vertem lngrimn:• ... 

Os crctlore,.;, que hoje ttlm de r,•ccber esse cm
prcstimo, n:1o s:io cr·cdor~s que dor'l'amcm la· 
g-rinHts ; os CJUe tinhnm de dcrJ•arnal-ns já ns 
derram::1rnrn; agora os títulos e,;tüo om poder 
de quem uiio derrama lagrimns, elo c1uem sú 
estí1 ti espcm desta indulgeucia plenariu, que o 
senado vai dar. 

Qual li a \'antagem que IJU nestn brtwidncle? 
E' l'nzer com que os llnncos, l1anc1ueiros e llan
quet~rio~ (,.isoJ. qae siio os qne possuem esta di· 
vi< ln, ~"j~m pn~rts mais pl"lntunlm,•ntc. E' a isto 
que se reduz tudo; é como nn questão do /l:mn
zonns, quo o Bnnl!O do 13rnzil, que tinbn nc
~ões caur:ionndns n 1i0,5, elevon-ns Jog-o {o 1GOS. 
Eis o resultado dn nossa l1on ho111 ia, é elovnr o 
pr0:~·o Uns ~c~·ões. E assim, bojo, alguns dos cre .. 
do1·es flllC têm titulas de dividn u haver d:~ cn
mum, com estn nppr·oximndio dn :J.• discussão, 
j:í O> np!ll'l:llll mnis, o querüm dnl·os em pn:;:-a
mento, JlOI' •Juuntin maior do que atú agorn tôrn 
sido recebidas. E' o que se vô. 

Portnn to, o resultnrlo desta pressa, senhot•es, 
é só mt•lhornr as condições dos credor·es. 

Orn, eu, que niio quero oifont.ler nem aos cre
dores, nem nos credurt>s dos cr·edores ; porque 
acho qno todos clles tum seus direitos, niio ha 
duvicln, r1uero conservur a qnest!io em terreno 
impessoul, no tet'l'eno dn lugnlidnde, conser
vondo lnmbem n~ prorogutiv::1s Llo corpo logisln· 
tivo, por meio do mliumento, ::tté que n camnra 
nos preste contas. 

Mas, com este proceilimento de nbreviatura, o 
que os nobres sennclores fazem é arremedar o 
procedimento do governo. O governo reco· 
.nhecen qu<~ a cnmnrn tinha commettido trans
gressões de lei ; e quem lesse o tal nviso, qu:mdo 
fosse chegando no fim, devia esperar que a cn· 
mnl'a fosse rosponsabilisadn. 

0 Sn. MENDES DF: AL~IEIDA : - Isso é que era 
logico.· 

O Sn. SrLVEinA DA M01"l'A: -lHas o governo 
rhi umn indulgonr:ia. um perdão; um perdão, 
niio dt1 crim1•, mas do dividn, de dinheiros pu
lllicos di~truhidus pela cnmara, pnr:t flns que se .. 
não conhecem I 

O Sn. C<)flUErA:-Mns o adiamento não se pa· 
recc com isso. 

O Sn. SJI.VEIU.\ DA Uo·nA :-Pn1·ece-se porque 
o snn11do o CJne dcviu l'::.zer rigoro~:mwnte ern 
ol\:igir o cumtorinwnto dn lei. O sennrlo parece-se 
com o ex-ministro do Imperio, porque este 
terminou seu nvi.:o illogic:nmente; e nós ter
minnmos tambem n discussiio illeg-icarnente, 
porq uo. confe,:snndo que nilo sabemos de qunntç 
é n divida, dizemos: ln:mde-se per·g-unt:n• nlh 
no vizinhe, rnnndc-~e perguntar no governo. 

Pois para Cjue pedir no governo, si eu tenho 
nn lei de iS<tO o direito t1c ver ns contas e de 
examin:ol-as por lllim sem abdicar elo meu 
direito? 

E' por isso que eu digo que o nobre senador 
pelo Parnmí J,j por um cnthecismo diverso por 
lllOU. 

O Sn. Commu :- 1\Ins neste caso peco infor
mneão quo niio tolhe om modo algum a ac(!iiO do 
sent1do. · 

O Sn. SILVEinA DA 1\IOTTA:- Portanto, para 
snlvar n minha coherencia, o nobre sonal]Ol' 
hu de permiltir-me que vote contra o seu aclru
monto, cmborn estimo toda e qnnlrjuer investig-a
cão e n ache conveniente,. mesmo por uma raz.ão 
mais, porque o hunrudo senador pela Dnhw, 
digno relator da cornrnissiio, já' nos deu a espe
rant·a de tirnr os üOO:OOO,S fJUO deu no parecer 
par" calt'umentos novos. 

Cou1 q deducção destes 500:000~ n clivi!ln se 
relluziru :t 2.;;uu:Oit0;5. ~cgunUo o pHrecc1·, e 
foitus :1s amorazações elos dons ultirnos nnnos 
de i87S o i87\l, muito mnis reduzida .ainda fi. 
cnr::i. 

Assim, quando so puzor á votação o adia· 
menta do honrado senndur, naturalmente hn ele 
passnr pela m1!smn r:.~zão ].JOr que o meu niio 
pas,;ou, por isso o meu voto não lhe fai'Ú fulta, 
o si lizer, retiro-mo. 

Findo o debate, ficou cneerrndn n discussão 
por falta do num oro para votar· so. 

O Sn. P!lEStoENTE preveniu •Jue daria pnra 
ordem do diu de sexta-reira o PI'Ojecto de res
pos tn á J'nllu do throno. 

Em seguitln d:m parn orclom ilo dia 20 : 
Votuçiio do t•cquerimento cuja discussão ficou 

oncorr:1dn o, l'i nílo l'tk ::i)ljlroyadn, n contin uuçílo 
da discussiio do pt•ojecto relativo no emprestirno 
dn camnra municipal. 
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As outras materias jú designados, a saber: 
2.• discussiio das proposições da comara dos. 

eleições de ele i tores especiaes feitas nas pnrochias 
de Santo Angelo e S. J .. uiz. 

Do mesmo presidente, e de igual data, en· 
viando, em :1ddltarnento ao rle 28 de Fevereiro 
ultimo, nuthentica dn elci~iio a que se procedeu 
em Novembro ultimo no collegio eleitoral de 
Santo Angelo. 

deputados, de :1.879: ' 
N. r>~2. determinando que a legitimnçfio por 

sub~equente matrimonio comprehenda os filhos 
espurios. 

N. i 77, autorizando o governo a conceder n 
Ame1·ico de Cnstro ou lÍ companhia qur.. org-a. 
nizou pora construcçfio do casas denominadas 
• evonens • dispensa de decimas urbanas. 

A' commissiio de constituição. 
O mesmo Sr. Socretnrio pnrticipou que o Sr •. 

senador Diog-o Velho communicára que não po· 
dia comparecer por nehar·se incommodado. N. wr;,, autoriznndo o governo a conceder :'t 

cmprezn que se org-anizar pnrn o nrraznmf!nto 
do morro do Senado o aterros de pantanos di· 

Tendo comparecido mais os Srs. Bnriio de 
Cotegipe. Lnfayette. Visconde de Jlom Retiro, 
Dantr.s, Doriio dn Lnguna, Sarniva, Barão de Pi· 
ranama, J.eitiio ria Cutlha e Silveir11 da Motta, o 
Sr. P1·esidcnto abriu a sessão. 

versas vantagens. · 
Levantou-se a sessão :Is 3 horas da tarde. 

12." SESSÃO 

Ein .20 do 1\'Inl.o de :1~9() 

I'UES!DENCIA DO Sn. VISCONDE DE JAGUAUY 

SUl\f:\fA]l.IO.-Exrr.nrEsTr..-Roc.tilicn.ção do Sr. Jnnquoirn. 
-~ri~ao do. umn. escolta onvradn. poln.s autorii.lados do 
Jotn"rlllo. Ducurso o roquarlmonto elo Sr. Corroia. Dis
curso do Sr. ministro da jnstiça. Approva.cllo elo 
r.oqtwrimonto do Sr. Corr!li~.-On.or.l\t no _nrA.-Emprns
tuno á rllmn.. camara mnntclpnl. Approvaçao do ro!(nori
mont~ do Sr. Corroin .. Atliamonto tla. prnposição.-1-ilhos 
cspurtos. D1scurso Uo Sr. 1\Iondos do Almoida.. Djscurso 
o emendas do Sr. LnfnycLto. Oiscttrso do Sr. Junquofra.. 

A's H horas dn. rnnnhii fez-se 11 charn11dn e 
ncharam-~e pre~entes 2I S1•s. genadores, 11 snber: 
Visconde de Jogunry, Cruz Machado, Bnrfio de 
Mamangnnpe, .José Bonifacio, ViscondH de 
Abneté, Junqueira, Luiz Corlos, Barros Barreto, 
Christiann Ottoni , Chichorro, Leão Velloso 
Vieira da Silva, Silveira T.obo, Correia, .Tngua: 
ribo, .Toiio AlfrPdo. 'feixeirn Junior, Diniz, Bariio 
do Maroim, 1\Icndes de Almeida c Hibeiro da 
Luz. 

Deixnrarn do comparecer, com c:msn pn!'tici· 
podo, os Srs. Diogo Velho, Fausto de Aguinr, 
Octuvinno, Pm·nnng-u:i-; Antiio, Godov, Cunha c 
Figueiredo, Dias de Carvalho, Visconde de Muri· 
tibu e Visconde do Rio Branco. 

Deixaram de comparecer, sem causa partici
pnda, os Srs. Bnriio de Souza Queiroz e Pacs de 
1\fendonça. 

O Sn. 2.• sr;:cnETARIO, servindo de. L•, dou conta 
do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do ministerio do Imperio, de 19 do corrente 

mez, informando, em resposta nq dll senado de H, 
relntivnmente nos cnrgos exercidos pelo Visconde 
de Pdotus nntes seis mezcs ou durante o ptlriudo 
oloitol'ni.-A quem fez n roquisiçuo. 

Do presidente dn provincin do Hio Grande do 
Sul, de 8 do corrente, enviando, cm odditamento 
no do 2:J elo Janeiro ultimo, as anthentic11s das 

Len-se n ac:ta do sessão antecedente, e, nlío 
havendo quem sobre ella fizesse observações, 
deu-se por approvadn. . 

Comparcr:ernm depois os s·rs. Nunes Gon· 
ralves, U"hôn Çavalcanti,Viscondc de Nictheroy, 
AITonso Celso, Si.nimbú, Conde de llacpendy o 
Fernandes da Cunha. 

nECTIFICAÇÃO 

O Sr. Junqueira (prla ord~m): -Sr. 
pro~idento, no discurso proferido hontem pelo 
nobre senador pelo Porunn, c publ icndo hoje no 
Diario Otficial, ha um npnrte, que niio foi to· 
mado fielmente. Em rolnçiio ao fncto extraordi· 
nnrio rlo que se occuparn o nobre sen:•dor, isto 
é, o desejo que hn boje· de acabar-se com o esta· 
Jeiro de Hopng-ipo, cu disse: • O procedente é 
terrível •. No entretanto sahiu • o presiden!e é 
terrivel. • 

0 Sn. BAnÃO DE COTEGIPE:-Pouca difTerenea 
ho. (Risos.) . • 

O Sn. JuNQUEinA :-Como eu não disse isso, 
fat;o esta rectificação. 

I'li!SÃO DE Ulf.\ ESCOLTA ENVIADA DE JOINYILLE 

O Sr. Correia:-Ern umn das sessões 
passadas mostrei a urgente necessidade que ha 
de resolver-se n questiio de limites entre as 
provinci:1s do Paraná c de S. Catlwrina. Pon· 
der·ei que, tPndo o governo mnndarlo respeitar 
o uti possidl'tis entre aquellas províncias. seria 
talvez conveniente que nssumisse a responsabi· 
lidado de definir pr:.ticamente o ali-ancc de sua 
ordem, até que podasse pro pôr:. n medida, que 
jul:.ras~o mais acertada, para que fique termi· 
nada pelo poder legislativo tiio J~stiiJiavel ques
tiio. 

Pelo vapor entrado hontem do sul, tive noti
cia de um fncto que mais justitlcn ns minhas 
pala\·ras. As autoridades de Joinville, na pro
vinoia de Snntn Cathnrina, mandaram uma es
colta ú villa do Rio Negro com um muudado 
de ·prislío por delicto commettido nessa vil111 
pn1'a ser nlli ex,;cutado. O povo pr~ndeu u escolt11 
e conduziu-a pura a cidnde de Coritiba. 

O Sn. DANTAS (minist1·o dajustira) :-E' exacto. 
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O Sn. Conm:rA: -Bem se v e que esse estado 
de cou~ns niío póde absolut~mente continuar. 

A innocente escolta, que suppunha cumprir 
um dever executando a ordem quo recebeu, foi 
quem sotrrcu as consequencias de semelhante 
ordem exper.lida pela auto~idar.lo de s~nta Ca
tharina pura set· cumprida n'um município do 
província do Paraná. 

Nilo careço demorar-mo solJre este assumpto. 
O facto ó e.xpressivo ; demonstra, a niio poder 
mais, que niio se deve retardar n soluçiio da 
questi"io de limites entre as pt•ovincias do Paraná 
e de Santa Catbnrina. 

Pnrece-me, pois, que está no caso de· merecer 
a approvatiio do senado o requerimento que 
vou remettcr :.i mesa pedindo inl'orm:u;ões sobre 
este facto. 

Foi lido, apoiado, posto em discussão o se
guinte 

Rcque1•imen/o 

• Requeiro que pelo ministerio du justiça se 
poça informar:ão ao governo sohro a prisão no 
vi1la do Rio Negro, provinci[' do Puraná, do 
uma escolta enviada pelas autoriuades de Join
ville, província de S:mta Catlwrina, paro execu
tarem naquella villa um mandado de prisão.-
Manoel Franci$CO Co1·reia. • · 

O Sa•.'' Dan~as (minist1·o da justica) : -
Sr. presidente,- eu podia, aproveitandÓ-me do 
conselho, mais de uma vez dado pelo honrado 
senador pela Bnhin, cl1efe do parttdo conserva
dor nesta cosa ... 

O Sn. BAnÃo DE CoTEGIPE: - Qunl chefe ! 
protesto contt·n n nomeaoão. 

O Sn. DANTAR (ministro da justiça) : - •.. 
deixar de responder nssim :i queima-roupa á in
terpellar;;iio do meu illustt·ado collegn, senador 
pela província do Paran:.í. Talvez fosse conve
niente, antes de responder, beber um copo 
de agua •.• 

O Sn. Nmms GONÇALVES :- E' receita_ de 
S. Ex. 

O Sr.. DANT.\S (ministro da justiçct) : ..:.... E' re
ceita do mc>smo hom·ndo senador pela província 
ila Bahia~ :\I~s eo:uo não tenho agora sede .. . 

O Sn. ConnEIA :-Então já cst:i saciado'? .. . 
O Sn. DANTAS (ministro daj-ustlça):-E'·na

tural, ha mais agun na cidade, felizmente parn 
nós todos. 

Vou port::nito responde·r incontinente oo hon
rado senador pelo Paraná, nproveitnndo-me atú 
do bom · humor com que S. Ex. deve cstnr, 
desde que de todo n porte chegam noticias de 
que a província do Poraná cstít fazendo o que 
sempre contei que elln fizesse. 

O Sn. SrLVEIIlA DA. MOTTA:- Est:i um bri11co. 
O Sn. ConnEIA:- Não sei quando V. Ex. me 

viu de mnLl humor. 
O Sn. DANTAS (mi11ist1·o da justiça):- Nüodigo 

que V. Ex. os tivesse r.lo mnu humor; o quo 
r.ligo é qLle deve nctuulmente ostnr de muito 
I.Jom humor, porque como bcnomerito purn
nacnse necessariamente ha de estar muito satis-

feito com o. que se pussn na suo província 
na tal. .. 

O Sn. ·ConnErA:-.V. Ex. não so esquece do· 
presidente do Paran:.í, isso é Iouvavel. 

O Sn. DAI'o"TAS (-minist/'0 rla Justlca) :-Isto é· 
apenas umn honra superior ao actua"! presidente 
do Paranú, e que ellc deve ao ministerio de ü de 
Janeiro, muito espontaneamente. 

O Sn. StLVElllA DA nioTTA : - Çct va sans di r e. 
O Sn.· .DANTAS (ministro ela justica) : - É 

exacto qtle occorren o conflicto de quê tratou o 
nobre senador. Eu tive delle conhecimento 
desde Iog·o por um tclcgramma do presidente 
do· Paran:í, no qual deu-me tnmbom informa
P-ilo das providencias que tom:ira, niio só para 
Í'azer voltar a escolta prisioneira, como pam im
pedir pot· suo parte que identicos conflictos se 
reproduzissem, para o que entendeu-se com o 
presidente de San_ta Catharina, de quem tivera 
resposta. 

O facto mesmo da duvida, que subsiste a res
peito r.lestes limites, explica estes conllictos e 
nos nconselha a nós legisladores resolvei-a 
quanto untes. 

O Sn. ConnErA:- A duvidn sobre os limites 
niío explica o fncto que se deu na villa do Rio 
Negro, que nuncn esteve cm questão. 

O Sn. DANTAS (ministro da justiça) : - Pódc 
ser. 

O Sn. ConnErA:- Niío explica que as auto
ridades de Joinville, na província de Snntn Catha
rina, enviem uma escolta com um mandado de 
prisi'io para ser cumprido na villa do Rio Negro, 
província r.lo Parnnü, por delicto nesta commet
tido. 

O Sn. DAN'l'AS (minist1·o da justica):...:.E' pro
vavel que além dessa communic:Íçiio telegra
pllica, a qua jú alludi, haja na secretaria da 
justiça, vmdas pelo vupor que hontem entrou, 
communicações circumstunctad:ts, officiaes. -

Eu portanto, prestan'r.Jo apenas esta infor
ma,ão ao honrado sonndor, e niio oppondo-me 
ao seu requerimento, declaro a S. Ex:. e no 
senndo que tmrei no conhecimento dn casa tudo 
quanto houver a semelh::u~te respeito. 

O Sn. ConnEJA:- Obrigado. 
!o' indo o debate, foi approvado o requerimento 

do Sr. Cor reia. · 

ORDEM DO D!A 

Elll'llESTl~IO Á ILLMA. CA~IAil,\ MUN!CJJ>A.L 

Votou-se c foi approvude o requerimento do 
Sr. Correia sobre a proposição da camorn dos 
Srs. deputados n. H7 de :1.879 autorizando a 
camara municipal da corte a contrahit• um em
prestimo até a quantia de ~.000:00015000. 

Ficou adiada a discussão da proposiçiio. 

FILHOS ESJ>UiliOS 

Continuou u segunda discussiio da proposição 
da cumara dos Srs. cleputuuos n. 52:2 de :1.873 .. 
que a legitimação por subsequente matrimonio·· 
comprehende os 11lhos espurws. - ~ 
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O Sr. Mendes de Aixn.elda: ..:...-sr.· 
presidente, o moterin do projecto que se acha 
em diseussão, olém do importan'Le, ô. de muiln 
gravidade, c estou persuadido do que si o senado 
não der no assumpto :1 mais séria e occurnda 
:~ttenção, 2ncnrtar-sc-ha nn nossn Iegislaçiío.uma 
medíd:~ que :1 macul3r:í por sun immor:~lidodc. 
· Est:~ medida, Sr. presidente, pnrecc~IlJ.!~ .. _Por 
outro lado, que é um signal do tempo. 

O autor do projectCll, Sr. presidente, possuin
do-se de compnixiío, o inspirado por esse nobre 
sentimento propoz-so a igualar estas duns posi
o;ões ; o então condemnavn a legislação pa~sadn, 
ou a nossa velha mas voneranda legislação, por 
esto supposta durezn, de nfio ser fnvorovcl aos 
tllhos provenientes da mais repugnante dest:~s 
duas relações sexuao~. pois não posso :~creditar 
quo. outro movei nhi apparecesse ; comquanto 
tenha algum:~ razão parn crêr que todo este movi
mento de reforma de Ieg-islnç1ío que r. urge nestes 
tempos dirija-se :t um fim, que não é simples
mente assegurar n, nlimentnção desses infelizes, 
mns beneficial-os com as successões, c ns he
ran..-as. 

Esporo tratar destn questão, Sr. presidente, 
·com toda o colma, sem paixüo, sem animosido
des c sem sentimentnlismo, mas com o proposito 
de examinai-a com clareza, pois, reputo-a, como 
já disse, muito grnvo, por tct· de all'cct~r os cos
tumes publicas e o lar domestico. 

Etl me inclino, Sr. presidente, ao parecer da 
illustre commissüo dê Iegisln~üo de :1.87~, que se 
compunhn do finado Sr. Zaeários de Góes c Vns
concollos, do saudosa memorio, nssim como o 
Sr. FcrnandesBra~n, lambem fallccido, c junta
mente do illustrc :sr. Visconde de 1\Iuritibn, que 
sinto nu o se achar hoje presento á sessão. 

4 proposiçüo que se discute consiste no se
gumte: 

• A legitimação por subsequente matrimonio 
compre/iende os filhos cspuri(ls. •, 

Por esta palavr:~-comprclwnde- eu presumo 
que se tr:~t:~ de um:~ interpretação da Ord. liv. 2, 
tit. :!5, § :l2; o que não se occupn do direito 
novo. 

~Ins, Sr. presidente, ou interpretação ou di
J'CitO novo, eu pnsso :1 expur no senado minhn 
convicção sobre este nssumpto, já exarada em 
synthese no· principio do discurso. 

Examinanae, S1·. presidente, a proposição, 
i!}quiro n mim rnest!l_Q: CJUC necessidade 11nvia 
tuo urgente que houvesse de nlgumn sorte a 
fazer-se por este modo uma reforma nn nossa 
tão .:mtiga e sensata Ie'gislaçüo? porventurn os in
diVIdues dessn classe; sacrilegos, :tdulterinos e 
incestuosos, são cm tnl abundancin no nosso 
paiz que neccssltcm, JJarn terem umn posição 
melhor considerada, essa medida? 

Felizmente, Sr. prosiden te, o nosso pniz nlío.. 
se nchn nessns desgmçadns circumst:~ncins •.• 

O Sn. YrscONDE DEBoru: RETino:- Apoiado. 

·O Su. 1\fENDEs DE ALltEIDA : - Não estamos 
no 1\Iocklemburg-Schwerin que, em i855, não 
registrou em sua estatística um filho legitimo 
na sua população, qunndo :~IIi n facilidade de 
casamento ó conhecida ; nem tombem posso 
suppur que, niío sondo nosso poiz uma região 
muito procurada peles touristas o viajantes, os 
bastardos sojoru em tão grande cópi:~ como sEio 
por exemplo nn Suissn. Niio ; Deus louvado, 
não estamos ainda assim. 

Qunl foi então o movei, Sr. prcsidentu, que 
inspirou o :1 utor desse projecto n:~ c:~marn dos 
deputado's para :~prosentnl-o? Procnrando todos 
os moveis que o podiam suscitar, apenas des
cubro um que se póde confessar, e justificar esta· 
medida; é o sentimentolismo, isto ó, achar-se 
ser uma estranheza a dosigunldade entre filhos 
do mesmo pai e d:1 mesmn mãi, procrendos um, 
no estado de irregulnridndo dos progenitores, 
fórn do casamento; o outro, no envêz, no estudo 
de regularld:~de e com a gurnntia dn lei. 

Consideremos esta medida como um:~ inter
pretaçüo da Ord. Ii v. 2. • tit. 36 § :l2. 

E' conveuicmte, ·Sr. presidente, que se faça 
um pequeno historico das duvid~s que, ainda 
nüo l1a um seculo, for:am suscitadas sobre esta 
Ord.; ainda ni'io hn um seculo repito, porque o 
§ 12 desta Ord. nunca foi objecto de duvida para 
osjurisconsullos nntcriores a :l789. 

Mello Freire, jurisconsulto que o senado bem 
conhece, é quo, entre os jurisconsultos portu
guezes do ultimo. se1m!o, se apresenta consi
derando pouco clnrn esta disposição dn citada 
Ord., e a Mello Freire segui mm-se outros ju
risconsultos de suo escola. , 

Elle mesmo reconhece :1 existencia de uma 
jurisprudencia anterior uniforme, quando diz 
na nota no§ i6. que era vulgar a interpretação 
segundo a doutrina opposta. •E' opinião vulgar 
que sómente os filhos naturaes acima ditos, se 
legitimam por subsequente matrimonio, por 
direito cnnonico. • E essa mesma doutrina man
tinha o direito patrio, como assegura no _texto 
desse mesmo parngrapho. 

Não foi nunca, Sr. presidente, objecto de du
vida essa jurisprudencia nté :l789.1\Ias, levantada 
a duvida por um jurisconsulto tão influente 
como eru Mello Freire, seus discípulos e admi
mdores n propa;.rnram contrariando 3 sii dou
trina com argumentos cnpciosús, enchendo de 
trovas uma matcrio por sua nntut·ez:~ clnro. 
Liz Teixeira, posto que reconheça que a Ord. 
exclue da leg-itimação alguns filhos illegitimos, 
dá a .entender que si. acaso os Pbilippistas 
tivessem conhecido a doutrina de Bochmero, 
teriam provavelmente mudado do opinião. 

1\l:.as, Sr. presidente, :\fel! o Freire podia niio 
ncbor clnro aquillo que todos os precedentes 
jurisconsultos achavam, t:~nto os compiladores 
do Codigo Philipino como os dns Ords .. :Manu
elinas; o posso dizer que até ns legislações 
anteriores como a lei dDs s~te Partidas, que 
entre o reinado do Alfonso Ill, e da primeira 
compilação All'onsina, era, póde-se dizer, obser
vada ern Portugal. E, Sr. presidente, poderio 
ir além, porquanto toda n Peninstlln Ibericu re
g-i:~-se pelo d1reito romano na épochit. o depois 
dn conquistn dos barbdros ; e po1· consequenci:~, 
desde que appareceu em Uoma o remedio das 
legitimações, essns se estonderom por todo o 
imperio dos Casares. 

Ora, Sr. presidente, mesmo pondo de Indo o 
tempo cm que Portugal e Hesp:mh::t cubirnm 
nns mãos dos Suevos e Visigodos, dominou 3 
Iegislaçiio cl!amnd:~ do lJrevi'II'ÜJ de Aniano. Ti-
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vemos depois a Jegislnçi'io ro::nano-gothicn, o Além desta snppressiio o compilador era ar· 
Fum·o Jnsno, ncorcle nesse ponto com o novo guido de ontra, nuo declarando a razão por que. 
direito de Constantino. o papa impugnavn,ou "und.,mnnva a Jegitimnç:ío, 

Ern es~e por consequencia um direito que o L•ra porquu em similh:tntc espccic, o cnsnmcnl& 
podemo• por sua nntignidnde elevar {,, pelo niio se podia fnzcr (qtumian& intcr se le.rtitinmm. 
menos. ió, seculos ; a s:tber desde o seeulo IV matrimonittm coutl'll1ttwiJ 111m potucrunt). 
até n XVIII. Tem portanto o remedio da legi· E nestas condições o di!·cito canonico não 
tim"çiío por direito romano em Portugal 14 pudi:• impedi!' c nem impediria n Jcgitimn•:ão 
secu.os do idnde. Essn doutrina passou integral por snb,.;eqnento matrimonio, dos filhos espu
pnrn o direito pntrio, e é llle•mo o qne so cbduz rios, dessa classe. 
do § 16 j:'t citado dn obra de Mcllo Fl'etrc. 8stas ruzõ~s eram especiosas c, mesmo mui 

Portanto, Sr. prc;:;idcntu. só no 11m do se.::nlo futeis, como o Papa Bento XIV', demonstrou nn 
iS, istn é, >órncntc desde a 1.• edi<•fio dns Insti· cm· ta fJUC, em 5 ele Dezembro de !744, dirigiu ao 
tuir.õPs de Ptt~conl .José cl e 1\L•Jio Freire, é que ar•cebispo de Histwnioln (S. Dmninrtos), onde 
apjwrecou, sm·giu n dnvidn dizendo-se que asseg-ura Lobão, no dizer de todos os sobios, con
est:t cxp1·essfío com Dit•eito que se 18 na Ord. liv. véncPu de e1·ro ti B~>ehtuero. 
2 tit. :w § 12, parecia inclinnr-~e no dit'f!ito ca· Mello Fr·eire, npeznr de escrever 45 annos 
nonico, c niío no ronwnn, porque o texto n:"•o era depois clcssn carta que o papa Bento XIV dirigiu 
claro ; c nlio sen<lo claro, npoindo na nrgum•·n- no arcebispo, nfío duvidou cm rnziio dns suas 
tnçfío de B11ehmero, de que o direito romano não id[>as j:msenico-g-nllicnnas abraçnr" doutrina op· 
tinha npplicaçfío nas nnçõt•s modernas christfís, postu, de Boehmero, isto •', de um canonista, posto 
era cxcluidn a legitimnofío proveniente desse ( CILlO illustrndo, protestante, de preferenl'ia a 
direito. : outro canonista, c ao 1nesrno tempo legislador da 

E isto sustentnvn, Sr. pre•idente, pela cir- igr·ejn, o papn. Era ellc por certo, o mais com
cumstan,ia de fJUe o concnbinnto era uma insti· potente p:tru intm·prctnr os sagrados canones. 
tuiç:io solll'll justn e approvodn, legal em Roma. Nfio pnrou nisto: ncrc,.;centotl que esse cano· 
1\[ello FI'· ire nceilanclo esta doutrina chega até a nistn havia defcn•lido profunda ou perfeitnmente 
dizer que o concubinato ern institniçfto justa, suas idéas que, aliás, contrariavam u doutrina da 
não obstante ser lres vezes conego (risos); e pois deGI'I'trtl visi\'Cimente. 
não existindo nus nnçõcs christ5s rel:u.,iio sexual l Me !lo Freire,. que por profissiio c dever cum· 
legilimn senfío a do cnsnmento, a legitimação ro· pria justiiJ,·nr a doutrino d:t decreta!, apartou-se 
mona ora paru cllas innpplicavel, por· isso que os inteiramente de suo dotltrinn, c preferiu o juizo 
romanos ~ó legiLimnvum os filhos de concubina, do canonista het.~rodoxo, que era estranho e in· 
unicn, por que emm os lllhos reputndos natnraes, courpetentissimo para dur P.m semelhante us
em razfio de r1ue estesn.indn podiam rlesignnr o pai. sum pto qunlqner decisiío; e ainda menos ser 

D':thi flecluziu este cnnoni>ta, Boehmero, que, preferido seu parecer, aliás erronco, depois que 
senclo innpplicuvel o dir••ito rom::no, p:11'a os J o competente legislador tinha dito a ultima 
casos das legitim:ttões das n:tt'ões modernns,devia pal!lvru em um ctocumento importante, cnun-
proctlrar-sc o ftmdnnrento da Jegitimuçiío no ci:tndo a verdndf'ira doutrina. · 
direito cnnonico; tanto mai;;. qu:mtu esse dil'Cito, g> bem parn dcplor:tr que um Jurisconsulto e 
a seu ver, dava l'aeilidnd~s pam a legitim:u;'ão por snt,erdote c:ttholico tivesse em tal materin um 
sub:<CtJU••nL<~ matl'imol\ÍO do mais vasto nl,nnce. ln! procedimento. Em verdade, Sr. prcsidl!nte, 

Se:.nn<lo Boehrn•'l'O n texto da Decretai Tanta n cnrtu elo papa Dento XIV é um monumento. e 
do papa Alexandre IH do liv. 4. til. i7 cap. 6 re:<poncle c:tbalmcnte ás tloutrinns do arcebispo, 
estt1V:1 truncado, ou não tinhn sido cnrn exa· provenientes de Boehmero, mediante urna lo.
ctidiin trnn,;cripto ou rc:~umido na P.ompilnçfio gica cerrada, o principalmente nos ~§ :30 eU. 
das Dcc•·cta1•s do Gregor1o IX. Nestes dous pnrngraphos, mostrou o pnpn 

Convenc<lu-se eles tu il'l'egul:tridndc por que foi nn arcebis-po da Hispnniola qunl ora o fonte clt:s 
procurai' a Caltr•ccão de Conc1lws do Hardtlino, doutrinas exnradus em sua consulta, e o repre·· 
e nas netas ou doéumentos annoxos no Concilio hendeu co!ll :;everidade, po1· haver-se apartado 
III, Lnternnense, encontrou o t~xto completo e das dottlrinas da Igreja, indo procurar nuxilio 
integral dn cnrtn do mesmo papa :'1 um bispn in- nas obras de um canonista protostnnte, embora 
glez, CJ ne n~o estava de accõrdo com o respec:IÍ\'0 niio houvesse declll!'ndo nem o sou nome nem a 
resumo <:omo se nchn no corpo das Decretacs de obra. 
Greg-n.rio IX,, !{;lO jti cit~i. . Aqu!lllo illustrnclo pontil1ce, Sr.presiclenle, na-
A~ lnexni'I,Iduos Ul'A' ttHlas no comprlndol' e re· queiJa mn"'istrnl epist.ol:. mostro 11 no ~ 30 que 

sumrstn !le~sas D~c,·etaes, ~· Haymundo de Pe- S. Rnymundo da Penafort niio substituu·n nn de· 
nnfol't, llmttnm-se no ~egumte: cretal 11 pnl:tvrn- Bacmmenti pnr matt·imonii; e 

A substituição da pnlnvr:t Sacramenti pela de censur:r o arcebispo por ~ã(> huver, antes de ar
matt·imonii, om que a declarnçiio do texto perdia riscar um tnl juizo, sobre vnriio de tão alto me· 
a sua rm·,a. A suppressiio d:1 materin da especie, rccimento, lnnçudo as vistas pnrn n nota mnrgi
foita na ej1istoln do Papa respondendo a esse bispo nnl impressa no ln elo da deeretni-Tunta., pCJ!o 
inglez, por onde vu-se que trntuvn-se do um colleccionntlor de toes concílios. Nós, diz o pnn
adultr:ro on ndnltern que tinhn maquinado con- tifice, li'!Jimus mntt·imonii, e niio poderia ser de 
tra a existoncia dCJ pes~oa cnsndn em outro tempo outt•a sorte, acrescenta. 
com o conjugo viuvo, cnso mui clifli.rente do Insisto neste ponto, principnlmente, porque 
simples adulterio sem seducçiio e sem homicidio. os outros dous não tôm a mesma imJlOrl!lncin, a. 
Era espccie inteirnmonte diversa, em que o cn· oxposi\·ão da especio, o n ruziio da negntivn do 
somente n:io era passivo! ret~lizar·se. pnp:l Alexandre !!I, por isso que n ex:clnsiio foi 
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geral, nlmmgia ambos os casos, ou todo.ç do seniio deploravel arg-umeritnçiio deBoehmero a 
ndultcrio, e a palavra prYDst'rtim da decr'etnl reSJJeito do direilo romano, c qtle tanto extasiava 
bem clnro o indicn. a estes juriscfolnsultos portug-uezes, discípulos e 

BOJ'nJ'di, mui distincto cnnonistn italiano, ardentes secturios de 1\Iello Freire. 
de 110n doutrina, desenvol\•e o mesmo assu:upto Com etreito seria innpplienvel o direito J'Omano 
em suas obras, mostmndo o moJ'ccimento de sobre leg-itimações para ns nao:;ões modernas 
trnbnlho do papa, nssim co.mo outros que, alitís, clll'istianisudus '! Eis o tfUC pnsso a examinar. 
se ara~tnrrrm da doutJ•inn da lgrejn em assumptos Sr. presidente, desde que Co(lstnntino l\fngno 
de urdem difTerente, corno Uieggcr, no dizer elo no nnno <lo 306 subiu ao throno dos Ceznr·es, 
Lobão. Entretanto l'IIollo Freire cita-o, e a Be- comec;ou a apparecer esta meclirla 011 remedia 
rardi, cnnonistn tiío autorizado,como partilhando ·do leg-itim:rções, o qnc implicnva lo~o n condom
suns uoutJ•inas, ou antes stws prejudicinns inuo- nnc;ão t.lo concubinato, por isso que os rom~rnos 
vações. não conheciam esta cspccie de legitimn('iio. Niio o 

l'lla~ rr.ja como for, Sr. presidente, Boehmcro dizem as leis dos imperadores anteriores a Con
niio devia ser para um j uriscon~ulto portuguez, · stantino, nem as da époc:r. dn republica. 
e sobro:Jtndo s:rcerdotc, n fonte onde pudus~e ir Havia, Sr. presidente, uma especic <lu logiti
beber n verdadeirn intelligcncia da dccretnl. mac,,iio neste ~cntirlo: o estr·an~eiro t.JU<I olrtinha 
Ai nua mais porquo, por mnis que se faç;o, o ::~d- por s:,us se1·viços fm~er parto aa sociedade J'O· 
verJJio pi·wscrtim dn decJ·etnl Tant(! exclue toda mana ora conside1·ndo cicl:rcliío c lit'nv:r JHIS con
n aJ·g-urntmtaç:io, e é victoriosa e cabnl resposta, di!,'ões de guznr do direito quiritaJ·io. 1~. pois, 
pot•qtwnto niio comprehendc só os ndulleros que seus filhos et·arn desde logo con<iderudos pro
maquinam mo1·tes ou su conluiam, mas ainda venieutes de justos nupeius, e Stljeitos ao poder 
aquellc,;; que niio est<io nestns condições. paterno. -

Entrolnnto, Sr. pro,iduntc, cm defesa de sua Orn, Sr. presidente, no tempo de Augusto, 
the>c, MeiJe> Freire cit:r inoxactamcnte, como cntr" as leis que concOJTuram pura anim:or os 
most··~ Lobiio, naturalmente por equivoco, suns cMnmentos, promulgllu-sc uma lei .tlEtia Sentia, 
autoridndes, que é o que eu posso dizer com e posteriormente uutra. a lei Jrtnia,e;;tabelecundo 
rehreiio ao respeito 11ue I !)e devo, em rnziio de vnri:ts rnt>d idas tentlflnles a fazer entrar no roder 
sun sciencin juridicn e mc1·ito littemrio. E' som do pni os filhos t]ue niio est:h'am, n1as sob certas 
duvidn um dos nossos primeh·os jurisconsultos. condiçõus, e interessando nos direitos rltl ci
Demai~, algumas dessas autoridades tllm contra dadiio. 
si o defuito de estnrern suas obras condtHnnadas, ll!as css:t cspcci<> do Iegitimnção, Sr. prcsi
lnnçnrl.ns no Index, portanto suspeitas para um dente, niio cst 11 v:r nas mesmas condições da que 
cnthol JCO, ao menos· disc:ulimos, crn es1Jecial e sui ocneris . 
. os· seus discípulos que t8m publicado obras Essas leis cultira 111 em desuso, pouco durar:rm. 
niniln ~l'•o p<·iores, com relnçiiu :teste assnmpto,. A venlndeira Jog-itimaçiio ni:io apparecuu entre 
sob1·ctudo Coelho da Rocha c Liz 'l'l•ixeira, os romanos senão qu11 ndo a douLt'inn christã foi 
penso que niro sou severo. Dnroi disto uma collocnda no th1·ono dos Cozm·es. Desde entiio 0 
provn, independente dn nceitaçiio tJUO lambem concubinato niio orn e nem se conside1·ou mnis 
nelles tivernm as doutrinas, ou antes" arg-u- co<tumo licito. As reformas- que neste sentido 
menrnçiio de Boehme,·o, n ellcs transmittida f c · li! 1 d 
Por .Mtdlo Freire. Limito-me á aJlplicaP.iio· <JUe ez onstantmo · agno cumcc;:aram ogo con llm· 

" nundo o concubinato do homem cusado : foi
fazem ao nosso direito, na intelligencia dada ú lhe~ vedado que tivessem concubina. 
01ft;dJ~v F;~i~~t·dt~ ~~,;-essa disposiçiio não lho Esta lei no lavei tem a data de 320, é a lei do 
pn~·ece clara, entendendo que u sua fonte é o ~~gift~J: liv. 5." tit. 20, de 20 de Junllo de 
Direito Canonico. Liz '!'cixeirn as>'ogura que 
nellu üa pe>'{eita i1!Ct:·t·teza ; c Coelho da Hocha 

1
• • ;.Yemiui lice11tia conc,•dtttur. cons lauto mutri-

por ~Cü. :~do dccl<:r:l t1uu só adcciulta;ld~ su po- uwnio, cuncuúiuttm pu:tes se fmber11. • 
acr:'t saber a que dire1to J'Ofere-se o legislador, Constantino Sr. presidente, tinha subido ao 
si :to Romano si ao Cunonico, entendido este ao lhrono em ::106, e poucos annos decot·rer;rm, ini
motlo antigo, provavelmente, como tlecl:~ra Liz ciando-se logo u:nn m"dida desta importancia, 
Teixcirn . .Mns Coelho d:~ Hocba vai, infoJlizmente, impossível talvez de. realizar-se si o paganismo 
muito mais longo ; suas e.itações, pa1·a dtrfes!l de niio estivesse ji• tão quebr.mtndo. 
suas tbcse~. não me merecem confiança. Eutre- Seguiu-se :tpós esta, outru lei dntada de Car- . 
tanto o texto daquelln ordenuçiio é c!aJ•o,' e bem tlwgo en:i iS de Setembro de 336, Jl<'r onde se 
clara a sua origem, pura os que o querem inter- declaravaw{ames os sena<lorcs, os duumviros, e 
pretttr sem se rodearem de trevus. outros cidndllos qunliOcudos, e até chefes do 

Po1·tanto, Sr. presidento, ttldo quanto se tlisser sucerdocio, que tivt•ssem relações s.ox.uaes com 
a este respeito resume-se no que diz o atnrma mulheres de certa ordem que nlet enumera,· 
Mello Freire, o llllO seus discípulos quasi que de onde, de ordinurio,. snhin o pessoal do cone u
sem discussão nceitnram. t:ntre elles o que me binato romano. 
pnreco estar de melhot• fé é Borges Cnrneiro, Ora, Sr. presidente, niio ndmi1·n que uma tal 
porquanto reconhece tambom que o pm•n;.:-rapho lei seguisse em poucn distancio a pJ•eeedente, 
da ordena~iio cilada é referente uo direito ró- do anno ::1:20, pois estando Constantino em Cnr
mano; mas apoi:t·se tambem purn excluit· o se1.1 tbngo pl·esunci:u·in as llbominnções dos cultos 
ell'eHo nu argumentnção de lloehmero na nota dn Syria e dn Pbenicia, cujos chefes s~o desig
no ~ ::IOJ de seu Direito Ci·vil. nados no texto da lei, e esse espectnculo apresso-

' ejumos agora, Sr. presidente, .u especiosa, rin n medida. Esses cu! tos de que lloje nenhuma 
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idén exactn podemos fazer, eram de uma tnl enor
midnde, que os povos que os seguiam, fornm 
exP.ellidos nn Palestina, sem se lhes d:•r qunrtel, 
tal era o horror que inspirnvnm. 

Esti)S dons formidaveis golpes contra o con
oubinnto tirnrnm-lho logo o cnrnotor do costumo 
licito, licita consuetudo, como ora nntoriormente 
no reinndo de Constantino. Essn instituit'1io já 
crn umn macula, um:~ immornlidnde. . 

N1io era possivcl, senhores, que uma Jegisla
ç5o que porrnittin no menino de :1.2 nnnos ter 
concubina, pudesse ser aceHa pela Igreja. Essa 
enormidade tnrnbem ostti consagrada no Diqesto 
liv. :21i tit. 7. 0 lei i n. 2 de Concubinis. . 

Portanto, Sr. presidente, Doehmcro não com
preheudcu o alcance da idéa da instituiçfío da 
legitimn(.'fíO da prow oriunda de concubinato. 
Foi um novo g-olpe dndo no edit1cio velho pa
glio por Constantino : rehn ixou o concubinato 
impondo nos ndeptos o onus da legitimação pnra 
os lllhos de que OLltr'ora niio se precisava. 

O que fez Constantino, de nccõrdo com a nova 
doutrina, foi tirar no concubinato o cnrncter do 
lir;ita consuctudo,cxpressues q_c IJLle o Corpus Ju
r•s npeuas uma vez faz mcnçno por se transcre
ver no Codigo, li v. VI tit. 57,1ei 5, o Senatus
consulto Orphitinno, dos nnnos :1.76 ou :!78, do 
reinndo de Marco Aurelio e Commodo. 

Os outros imperadores quo seguiram-se á. 
Constantino, corno Zcnon, 1\ nnstacio, Justino, o 
por ultimo Justiniano rcgulnrisnram a lc~:isln•;ão 
por subsC<jUente matrimonio, por ctreito das dou
trinas da 1grejn, que cada vez mais prcdomina
vnm; até que Leiio VI, o p/i.ilosop!io, acabou com 
o concubinato legal, ou antes com o concubinato 
que vivia slimentc por uma tolemncia, resul
tante do respeito :i antiga Jegisllll•iio. 

O facto ó, Sr. presidente, que o concubinato 
depois de Constuntino não era costume licito; 
mns reprovado pela opiniiio dominante. 

Mas, Sr. presidente, repito isto para que se 
conheça que um tal concuhinnto, como licita 
consuetudo, já niio era do tempo dos imperadores 
eonvertidos ú fé cntholicn, embora o senntus
CI?nsulto Orphitinno, se ache trnnscripto no Co
dJgo. 

E na verdade ; na época dos imperadores pa
gãos nüQ se precisava desse remedio da legi
timac;iio para os filhos da concubina, rcputudn 
qttasi u:co1·; não ernm elles vul{}o qu~siti, tinham 
pai conhecido, e podinm ser instituídos herdei
ros. 'l'emos disto uma prova no Digesto Iiv. 28 
tit. 6. o lei IW que se inscreve-de substitutiune 
reciproca, onde se nota o caso do serem consti
tuídos herdeiros dons filhos, um 11lho de esposa 
legitima (II/COI') e outro de concubina, nmbos no 
,P.é de igualdade, e a resposta do jurisconsulto 
Paulo, opinando em favor do segundo, contra a 
mãi do primeiro, sua herdo ira. Eis us palavras 
dessa le1, log-o em principio (tê) : 

• Lucius 'l'itius legitimum filium, et alterum 
natumlem, hceredes instituit: e os que invicem 
substiluit.• 

Portanto, S1·. presidente, pnrn tnes filhos o re
modio da legitimação não era necessnrio, como 
foi illlpois ilo Constantino, po1· eJfeito do outra 
doutrmn moral, que dominava o legislador. 

Por conseguinte, Sr. presidente, o argumento 
de Boehmero, que o honrado senador por 1\linas, 

ex-ministro dn justica, chamou cngcnl!oso, é sim
plesmente um nrgnmento sem mereCimento. 

Em summn, Sr. presidente, desde que o chris- · 
tiaifismo suhiu no tllrono dos Cezares, jámais se 
pôde considerar o concubinnto leqitirno, aliás 
licito costume. O mais foi mera tofcrancin, que 
se estendeu por toda parte do imperio, hnvcndo 
difficuldndo de exterminar logo a damninha 
planta. 

·A lucta dn Igreja contrn esse grande pccendo, 
tem sido grande, é trnvndn cm todo o mlmdo, 
o niio é possível arrancnl-o de todo dos cornçõcts 
dos homens. Tolernncin, tolernncia. como medi
da provisorin c indispensavel. . 

Boehmero comprchcndeu bem a for~a que 
podia tirnr dn distincção que fez com o pror.osito 
de afastar n a ntoridnde do direito romnno, o 
que nlio admira;· mns estranho que Mcllo Freire 
nccitnssc semelhante opiniiio, sem mór exame, 
e, o que é mai~, considerando o concubinato 
romano como uma cousa approvada e justa, 
como hn pouco observei. Eis o que elle diz: 

•·. Os filhos nascidos de uma uniiio justa c ap
provnàa, qual era o concubinnto (qui ex justa et 
probata conjunctioue nati sunt, qurcli.~ erant con
suetudo concubinal· ia, _vel cum ancilta comv.IJel·
nium, etc. ) 

Orn, Sr. pr~sidcnte, estn lcg-itimanão de Cons
tantino, príncipe que 1\Iollo Freire" J•cconllcceu 
que se esforç:írn por abolir o concubinato, foi 
por vezes restaur·uda por outros im porndores, 
com Zenon, Anustacio c Justino, em suas leis 
( novellre ), nté que Justiniano regulamentou com 
mnis largueza cssn concessilo fuitn no interesse 
da prol o, não deixnndo do ser tnmbem ao vicio, 

.desthronado pelas nov:.s ideins do christianismo. 
Esta marcha ascendente do dogma christão, 

tinha por motivo ou como razão, o desnppnreci
mento do pessoal pagiio, po1·qunnto t20 annos 
depois de Constantino, raríssimos eram já os pa
gãos. 

O concubinato rebaixado na logislaçfío c cou
demnado pela moral dominante, vivia da tole
rancia e do respeito da antiga legislaçfío, até que 
Lefío VI, o sabio, o pltilosopho, já no se cuJo IX, ve
dou-o inteiramente, declarando-o crime na sua 
Novella 9:1, que se inscrcve:-ut concubinam 
ltabere ~ton liceat. 

Portnnr.o, Sr. presidente, este arg-umento do 
canonista protestante, que tanto enl11von niio só 
Mello Freire como seus discípulos, não tem, forçn 
ó dizei-o, merecimento algum. Doehmero não 
comprchendeu o alcance desta medida do pri
meiro Cesar christão; não se legitima, .Sr. pre
sidente, a 11Jho que já é legitimo, e, pelas novos 
leis de Constantino; implicitamente essa immo
rnl doutrina do concubinato legal estnvn pras
cripta pela decencin e pudor publicas. 

E niio sou o unico que sustenta esta opinião, 
que a nnnlyse dn instituiçiio romana mo revelou. 

Ldndo, ha pouco tempo, uma obra do Sr. Mo
rillot-De la condition des en(ants ntis !Jors ma· 
ríaae, encontrei o mesmo juizo. · 

Esta obra é muito conhecida na casa, mas, as
severo, ainda por mim niio havia sido consul
tada. 

Diz este escriptor :i pagina HG (III): 
• A pnrtir de Constantino, o concubinato não 

é mais umn união legal ; os filhos que nascem 
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não ~ão nindn como foram no reinado de Leão VI, 
filhos c:c damnato coitu-nati, productos vergonho
sos de uma nc{a1·t'a consuctudo, mas uiio mais 
legitimi. E i~to é tão real que, quando forem 
el'evado; ú posição de filhos nascidos do justas 
nupcias · pelo casamento subser1uente de seus 
pa1s, di1·-se-ha delles que-lcgitwü fiunt. • 

Portanto, Sr. presidente, o direito romano crn 
bem npplicndo ás nações christãs modernns, 
porque já havia sido desde principio a essas po
pulações convertidas, não sendo exacta a asse
veração do Boehmoro ; e assim havia r:1zão para 
ser incluído esse remeclio na nossa legislação, 
como já hnvia sido no direito cnnonico, desde os 
primeiros tempos. 
· Diz ni)lda o referido escriptor, em outro Jogar, 
a paginas i26 e 127 , liJ); 

• Legitimação é a cxpressuo propria,porquanto 
a datar desse dia (o da promulgação da lei do 
Constantino) o concu!Jinalo níio foi mais uma 
união leaat, e os filhos· que resullnram não são 
ma is, nt.sr;cndo, z,,qitimi libm·i ; elles não suo 
mais seuuo naturales liberi, nascidos de um.a li
cita consuctudo. • Eu diria de um costume 
tolorndo, rrut• é n exacto. 

Consec1uentemeute o direito romano tinha 
para as nações christãs toda a applicação; o a 
argumen taçiío de Boehmero, sem esta base, ne
nlmm valor tem ou podia ter. Quem se dispu
zesse,como eu,a examinat• bem a legislação ro
m~na, chegaria aos mesmos resultados, assim o 
reconheceria. E' dCJJioravel que 1\Jello Freire, 
aliás tão douto, adoptasse essa doutrina elo cano
nista protestante, e com elle os seus discipulos 
dominados pot· sua influencia, sobretudo Coelho 
da Rocha. 

Senhores, vejamos (porque isto é IJom saber
se) o que po~tet·iormentc se deu, depois da pu
blicaçao dn obra de 1\Iello Preire que, jú conta 
quasi iOO annos, em 1789. Foi esse Liío nota v e! 
jurisconsulto quem armou duvida n:Hruillo que 
foi sempre claro para os jtuisconsultos anteriores 
e posteriores ao codigo Philíppino, e que a li ás 
muito o conhot:eram c estudaram, como, ittfeliz
mento, hoje se não faz. 

Temos contra a verdadeira doutrinu, além de 
1\[ello Freire, Gouvén Pinto, LobiTo em parte, 
Bot·ges Cnrneil·o, Liz '1'eixei1·n, c Coel/10 dn Ro
cbn, em PorLugul : refiro-me a escriptores de 
Dit•oilo. No llrMil essa mesma doutl'ina conta 
por. adeptos os Srs. Rcbou~ms o Pcrdigiio 1\In
llletro. 

A !Jou causa não está ab:rnclonatla: temos 
cm Portugal Lobão ern parte, o Corr8a 'l'elles 
DífiCSto PortUIJUCZ t. H nrt. (1.63, 464, usque 

- fl.70; e no Brás ii Lou1·eiro nas suas Instit;,it:íies 
do clire'to civil brazi/ei,·o, tanto na :1.• como na 
2.• oura ; Teixeira de Freitas, nn Consolidrt
cão das leis art. 21G o no esboço do Codigo 
Civil art .. :l. 558 ; os ii lustros mo muros da com
missão de )egisln~'iio do scnndo do :187~, que no 
seu lumi~oso parecer de que foi r~:"lator o Sr. 
Zncarias, elevnram um monumento de sabur 
jurídico e de bom sonso ú moralidade publica 
e aos bons e puríssimos costumes do lar domes· 
tico : já tive a ~atisfnçiío do mencionnr os seus 
nomes. !\las neste momento cabe-mo .lambem a 
J10nrn do referir-me n:> nosso distincto colloga 
por 1\linns Gm·aes, o S1·. Lnfayotte, na sua into-

v. I. 

rcssnntc obra- Direitos da Familia, til. 2.• 
§ !09 i• pag. 217, e a nota XI :l pag. 399. 

Neste Jogar não posso e nem devo citar a 
minha humilde opiniuo •.• 

o. Sn. D,Í.NTAS ( m.inistro dttju8tir;a) : -Não 
apomdo. 

0 Sn. MENDES DE ALME!D,\. ;- ••• lançada ha 
mais de dez anuas nas notns ao Codiyo Pkilippino, 
por ondl:l s9 mostra que sempre me pronunciei 
por esta doutrina moralisadorn, qunl a da recusa 
.de legitimação por subserJuente matrimonio aos 
filhos espurios. 

D'nqui se vé, Sr. presidente, que llS posições 
estão equiparadas, ainda mesmo com os traba· 
lhos que, sobre o nssumpto, foram. publicados 
na Ga::eta dos Tl'ibunaes de Lisbõn, antes da 
promulg::wão do eodigo civil. 

Mello Freire, Sr. presidente,, levou a sua ndo
raoüo pelos jurista~ da Allcmanhn, n1io cntholi
cos, como Bochn1cro, Thomasius e Strickio, á 
exageração. E !lo dcgp1·esou de todo as doutrinns 
seculares de seu paiz, c ainda se lhe faltasse 
esse !useiro, ns da na~uo jurídica por cxcellencia, 
a Frnn~n. tudo foi prcterirlo. Alli n ~cicncin do 
direi to· Linlw, como sempre te I' c,. grnndcs I um i· 
narcs. 

As. boas doutrinas tinham para sustentai-as 
jnrisconsultos tão importantes, como· foram 
c!' Aguesscau, Domat, J>othicr e outros de que 
erra me nüo recordo, que tão brilhante figtwa 
fizeram no seculo antenor. 

Deixou-as Mello Freire, para sustentar dou
n·inns que cm um tribunal nosso cheio de rigor 
e independencia, não de\·eriam ser admittidas 
como adversas :"! nossa lcgislaç1ío e ao seu ver
dadeiro e~pirito, pois forfim. invocadas Jlara pô
rem em duvida o que foi sempre claro entre nós, 
e assegurado por uma constante e sens:ita ju
risprudcn c ia. 

Agor:., Sr. presid_ente, peco liccn.;:a ao se;nado 
para mostrar que n:10 podia haver toda :. S!llce
ridade no levantamento dessa duvida com re
lação á ultima parte do § :12 titulo 31i do livro If 
das Ordenações. 

Todo esse titulo, Sr. presidente, contém so
luções de diiTerontes duvid11s íJUC na pratica 
suscitava a execurão de uma lei não escri}Jta · 
denominuda mental, concernente ú successiio em . 
bens d11 corõa. Esta lei mental, singularidade 
curiosa da nosso antiga legislnoão, era um no
tavl!i producto da for til imnginar,ão dos j nristas 
romanistas qtte os reis tinham· em seus con-
selhos. · 

Es.ta lei por e~tar archlvnda no cercbro dos 
reis de Portugal, por uma flcçiio lembrada ror 
tncsjurisconsultos, fautores do absolutismo real: 
niio era conhecida, ou não veiu a ser bem co
nbccíd:l, no rJUO pnreco, senão depois da morte 
de D. Jo:io I, e no reinado de sett filho D. 
Dnarte. A sua applica~:ão contra os detentores 
dos·!J~ns da corõa encontrou muitos obstaculos 
e ser1os l!esnoostos. · 

Porei sob rê essa lei t;un pequeno histot•ir.o. 
Nas lutas que os Jll'Imciros reis porLuguezes 

travnram com o cloro e a Iiobrezn manifesta-se 
Jogo as tendcncins e o eu1penho dÓ poder real. 
Ey;sas lutas oram adrede creados por esses ju· 
r1sconsultos, que queriam substituir o dh·eito 
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consuetudinnrio bnsendo na doutrin~ da Igreja 
pelo direito romano, denominado de Justiniano, 
que na peni~su]a.Ibericn _não fôrn applicado 
desde o seu pnnc1pro em razno das conqmstas das 
po~uln~ões germ:~nicas, Suevos e Visigodos. 

Essa· cm preza Iovnram tnos jurisconsultos á 
effeito, impondo-se ós populacões como direito 
commum e subsidinrio, nn falta do lei cscriptn, 
11ssa novidade. A loi escripta, em geral Yeiu ,, 
resentir-so da novn doutrina, porquanto ern 
feita e preparada por tacs j nrisconsultos, cujo 
pessoal abundava nos conselhos dos reis, a 
quem elles por seu interesso alimentavam as 
nmbições, e os projectos de nl::s<!lrpçãu de poder. 

com ossn razão da ordenação, ou antes da lei 
mental. O principio dn soberania romana é 
tnmbem o dessns doutrinas que tendem fntnl
mente no arbítrio, no absolutismo superior ou 
inferior. Lerei sempre essa rnziio da Ord. pela 
franqueza com que a exara o legislndor (lendo): 

· • Porque nenhuma lei pelo l'ei feita o obriga, 
senão omquunto elle, fundado em raz:ío e igual
dade, quizcr a e/la submettor seu reul poder. • 

Lendo e estudando esta lei; Sr. presidente, 
vemo;; que crnstnntemonte se refere no direito 
romano, como :i sua fonte ou verdadeira ol·igem, 
qunnclo positivamente se não soccorre :ís Orde-

A lei mrntal posto que niío escriptn, !01 ins· 
pirada pt•la sun intluencin e conselhos, como 
diz a Ord. 

. noções. Pel' nossas ordenações simplesmente. ou 
pe1· nossas ordenaciões e direito commum ou di
!'Cito civil,-estCS SãO OS termos de ordinnrio OU 
sempre empregados p!)lo legislador portug-uez 

Todos os que con hecern n histol'in Jlortuguezn 
e sua lcg-islnr;ão, s:them perfeitnmente que o roi 
D. João I, como mostre que era de uma ordem 
de cnvallnria religio~n, a de Aviz, revoltou-se 
contrn o legitimo soberano, e para sustentar-se 
nbriu, como se diz, os cordões da bolsa, olferc
cendo em premio a todos os seus ndherentes 
os bens da corôa. 

Foi feliz na aventura, venceu: mns depois, 
estando seguro, quiz rehavcr os bens doados. 
mediante certos expedientes que umn bon e leal 
politica niío Monsolhai·in. A lei mental, de todos 
esses expcdien tcs foi o mnis provoitoso. O texto 
dessn lei ninguem conhecia porque estava con
centrado na mente do roi, sómentc o desnpossa
do senti~-a nos resultados pela applicar;uo de 
que era victimn. 

Por interpretações cavillosas, de que o tit. 3ii 
dá noticia, q uo levaram ao rigor, os herdeir.'s 
desses cavalleiros que tinham ajudado . 1 1 na 

· magna emprczn, llcarnm pr.l'judicados, volvendo 
á corô~ as donções ; de modo que niio se podium 
herdar nquclles bens sonlío em cnsos muito res
trictos. Em regra somente podia herdar tacs bens 
o filho leg-itimo mnis velho. Mus este mesmo 
ern repellido da herança si pertencesse a uma 
ordem de cnvnllnria religiosa, onde niTo fosse 
permittido o casamento. 

Na fn/tn de descendente nestas condir;õcs, não 
pediu ser o ascendente, as filhas, os collatoracs, 
nom o filho· legitimudo por ol·.-nrá regia, mns, o 
tão somente, por casamento posterior. A lei sa
licn era ·nestas successões de rigor. 

Si o possuidor desses bens quizessc vendei
os, tendo hertleiro legitimo vivo, n1io o podia 
fnzer, <:r!t-lhe rigorosamente vedado; mas, si a 
corôa fosse o comprador, podia r-•solutnmcnto 
fazei-o, e o direito do herdeiro vivo ora sacl·i
ficado I O fim cru reconduzir de no1•o !i corün 
os lJons que se huvia, em momento de aperto, 
doado n seus defensores. 

Então por um principio proprio do direito 
romano, nssim como do todo o direito do crea
\,'ÜO do homem, justillcava-se aquella oxcepçiio, 
posto que odiosa. A lei feita pelo roi não obri
gava-o senão quando fosso sun vontade ti olla 
~ujeitnr-~o. Pl'iuceps solutus leqitJus. 

A doutrina do so!Jornuia dei povo, cuja' von
tade impõe-se. som a niu~uem dar satisfações. 
pois a r~tzilo lln Jli'Oprin vontade ost:.i nu mesmn 
vontade ; o poder ó o poder e outros tboorins de 
que ja ti v o mos ttlgumas amostras, tudo condiz 

nns Ordona~'ões do principio a llm o peculiar
·mento nesta lei de que não quer apnrtnr-se. 

J:.inwis se i·ofero ao direito c:1nonico para 
apoiai' qualquer solução d:rs duvidns suscitndns. 

No.fim do titulo a:;, ultimo parn,.,.rnpho, o 26, 
n disposição da lei parn excluir o direito cano
nico ó positivn·, for-ma/monto, porque diz- sem 
embargo di! qunesquer direitos canonicos, etc. 

Jri se v&, portanto, Sr. presidente, que o di
reito canonico não podio ser invocado pnra jus
tificar qualquer disposiç1io dessa lei ; a_o contra
rio o lcgisl:tdor parece empenlwdo em nfustar 
dessa log-islnçlio tudo quanto possa lignl-n ao 
ccclesinstico, do que os romanistas eriio mais 
ífUO omulos, advers:trios pertin;.zcs, inf<~ti
(rn veis. 
"' Uma Jlro•tn ou indicio dcssn tendenciu nos 
nossos 'lntigos Jegislatlores, em questões que 
interessiio no pouer sobernno vê-se na Ord. 
Alfonsina liv. 2." tit. 2-l. fJUO corresponde á do 
mesmo li v. tit; 26 dns Philippinus sobre Direi
tos Rcacs. 

A inscripçilo da Alfonsinn é nestes termos: 
(li!) 

• Dos Direitos Reaes, que aos Roys pertence 
d'aver em seus regnos pe1· Direito commum.• 

Consequentemente era o Direito Romano o 
typopor ondoo log:i~lador portuguez sort-gulnva 
em matarias de certo ordem, nunca o Direito Ca-
nonioo. · 

Sendo, Sr. presidente, a leg-itimaçiio pór 
subsequento matrimonio, n í{Uestiio que discuti
mos, aue tom seu assento na ürd. do I i v. II tit. :J5 
§ 12 é naturnl perguntar-se, visto CJUO suscita-se 
tluvidn sobre a sua intelligt•ncia, SI ella apoia-se 
no direito romano, ou no cnnonico. Lendo o 
propt·io paragrnpho na segtmdn parte que ó a 
que nos interessa, a seg-unda .hypothese não p:t
roco J?Ossivel, em raz~o do que fica dito, e das 
proprllls e toxtunes palavras de dispositivo (lê): 

• Porém, si tal Ilibo (nat·ul'lll) fosse legitimado 
pe1· matrimonio seguinte enu·o seu pai e sua 
mãi depois de seu nascimento, por que este legi
timado é em todn perfeitamente legitimo, ha
verá lugar estalei em o!! o, assi como si no tom·po 
do seu nnscimen to já o mu trimonio fosso cele
brado, com tanto rJ ue este 111ho fosse tnl que 
com direito podasse ser legitimado per seguinte 
mntl'imonio, sendo, porém, o dito casamento 
l'eito em face da igreja, ou fúrn della, por licença 
do prelndo. • 
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O texto desta 01·dennção foi extrnhido da Ma· 
nuelina II, tit. :1.7, § 9, e na ultima parto teve 
suas dilferen ças (lê) : · 

• Com tanto que este filho sejn tal, ·que per di-. 
reito sejn legitimado per seg-uinte mntrimonio, 
sc11do o di to casamento feito pmceiranu:nte, ou 
em face da in-rejn. • 

diam trazei-o, n fonte praeurnda ou nssigna
lnda era o direito romano .. 

O poder civil, Sr. presidente, que alguns 
suppõom dominado pelo ecclcsiastico em certas 
epochas. ao contrarzo sempre se mostrou sagaz 
e zeloso pelos seus interesses. Fazia sun ·von
tade, manifestando extrnordinnria I ucidoz na 
aprecinção do que no momento lhe convinha. 
· Havendo no ostado antigo intima ligaç;f•o de 
Interesses com n Igrejn, muitns vezes a lr,gois
lução se tornava, por ussim dizer, promiscuo. Mns 
o poder. civil,sempre vigilante,snbia discriminar 
e dil'tinguir a parte que lhe era concernente e 
proveitosa, da outra. 

Confrontados estes dous textos naturalmente 
vê-se, Sr, presidente, que não é possível Jig:il-os 
ao direito caucmico ; e mesmo n palnvra sendo 
estabclec:c uma adversativa que n:io se daria si 
o pnrngropho se referisse n este di1·eito c não ao 

· romano. Segundo o direito canonico o cas:l· 
mcnto feito á face da igreja, ou praceiramente 
como se exprimo a Ord. 1\lanoelina, ainda não 
enunciado, sempre assim se subentenderia. 

Por nutro lado, Sr. presirlcnte, a cxpressiio per 
direito da Ord. Mnnoclioa, fonte da Philippion, 
firma o nrgumen to de que se tratava do Direito 
Romano c niío Canonico, por quanto nquella ma
neira de cxprcssar-8e nas no~sas Ordenações 
sempre é referente no Direilo Romano c j::ímais 
ao Canonico, que nunca 6 cnuncinr]o por"nquel· 
la forma, mns sem abreviatura. A emenda com 
direito confirma o argumento do que se tl'nta elo 
Direito l\omano, e do rigor da lei mental, de niío 
quel'el.' legitimação com dispensa corno ncontece 
muitas veses por Direito Canonico, tratando-se 
de alguns ospurios. E Lobão, cm um dos seus 
escriptos, inclina-se á esta intclligencia. 

Comqu:anto, Sr. presidente, n legislnçiío ro
mann e cnnonicn nos dispositivos sr.ojn idrmticn, 
nn upplicnção uma ó dill"ercnte dn outra. A ca
nonica é mais branda, alarga o horisonto dos 
filhos naturaes, e medinntc us dispensas IJUe o 

• direito ccclesiastico pcrmitte, e amdn no caso 
das in rt~dice matrimonii, facilita n lcgoitimnr,ão a 
nlguns espurios. l'ilns nqui neste§ i2 do Íitulo 
35. o nttcndondo ao rigor da lei mental; o di· 
reito invocado é o romano, c o legitimado que 
o Je;rislador qucrin atttJnder era o que não pre-

- cisava de dispensa. 
Cumpre porém, que se note que o nosso di· 

rei to admittiu na ord. do li v. lV tit. 92 como 
fllhos natw·acs, todos os tllhos de mulher niio 
cnslllla, mns som impedimento pnrn o cnsamento; 
bem qttc haja on tre nossos jurisconsultos quem 
sustente que os 11lhos nnturnes legitimnveis por 

·subsequente matrimonio são os provenientes 
de urnn só manceba, teúda e manteúrla. 

A estas considernçues que tenho feito, Sr. pre
sidente, cumpre aindn additur o seguinte. 
Quem estudn o nosso codigo Pbilippino, o sys
tomn que seguiram os seus doutos compiladores, 
e rov1sores, v8 perfeitamente que em todas ns 
materius em que possn interessnr n conscienciu, 
ou, como so exprime o legislndor nn ord. do 
liv. 3 tit. 66. pr. possn tm::er peccctdo, sempre se.in· 
vocn a autoridade do direito canonico, expres
sado com .todas as letrns, pnra não hnvec du
vi!!n. 

Por exemplo :-tratando-se de gr:íos de pa
rentesco, mandava-os contar pelo direito cano
nico, quando em certos assumptos interos· 
snva á conscicncin do individ 110. 

Assim ·tnes gr;ios eram contados si se trntnvn 
de· eleições, suspeições, contraditas, ordem do 
juizo, crimes, etc. · 

Pelo contrario, Sr. presidente, si os negocias 
eram mnis positivos, e· interessavam á proprie
dade. Em taes circumstnncins prevnlecia o 
direito ronwno. Tcstomentos, successões, usu
fructo dos pois nos bens dos filhos, tuto1·ias, 
mcnr;ões, etc. Todo o liv. IV dns Ordcnnções, 
concernente a estes assumptos, dó disto plenu 
testemunho. Basta para o caso appcllnr: :1.. 0 

parn o tit. 91 do mesmo livro no§ 2." em que 
se trata_ de heranr;as de collnler:JCs (lendo) : 

• ...• e si o filho ou IJiha, que se finou, de 
cuja successiio se trnta,se fin11r com testamento, 
guardaJ·-sc-IU! o Direito commum neste caso. • 

O mesmo se poderia dizer da Ordenação do 
tit 92, tratando do filho do peão, posto que não 
se cite positivn e claramente o Direito Ro· 
mano (lêj : 

• Si nlgum homem houver ajuntamento com ' 
alguma mulher, solteira, ou tiver uma só man
ceba (pnrece que refere-se á nntign concubinn 
romnnn), uiio havendo entre elles parentesco, 
ou impedimento, porque .não possam ambos 
casnr, havendo de cada uma dellas filhos, os 
ta os fi! h os são havidos por natw·aes. • . 

•E, si o pni fôr peiJo, succeder·lhe-hiio,e virão 
11 sun herança igua !mente com os filhos lPgitimos, 
si o pai tiver. • 

Não será isto puro direito romano, o filho da 
concubina herdando conjunctnmente com o 
legitimo. como se lil no Di gesto liv. 28 tit. 6, 
lei Jl.5-de substitutione reciproca '? 

No tit. 9:.1 tnmbem se manda guardar o Direito 
Romano, exclui do o ·canoniM (lO:) 

• Qunndo nlgum filho de clerigo, ou de nlgum 
outro damnado, e punível coito per nossas Or
dennções, ou per Direito commum, etc. 

'l'erminnndo o pnragrapho inicial por estas pn
lnvrns (M) : 

G uardtu·-se- h a o que por nossns ordanações 
e Direito Commum he determinado. • Escuso, Sr. presidente, estar aqui apontando 

todos os lognros do mesmo Codigo onde essn 
circumstuncin se manifesta; posso, porém, nsse
gurnr flUO tive o trabalho do exnminn1· todos os 
cinco livros desde o primeiro titulo até o ul
timo, e niio descobri um cnso onde o systema 
adoptl!do poJo legislador fize~se excépção. Nas 
mnterws ostr:mhas 110 vcccndo ou que não po-

Chegámos ao tit. 9Jl., onde se trnta da suecos
são do marido e mulher, e se refertl aos gráos 

. de parentesco ; o legislador portuguez ox
pressn-se nestes termos: (l/1): 

• Fnllecendo o homem casado ab int11stato, e 
niio tendo parento até o decimo gráo, contado 
segundo o Dh·eito Civil, etc. • 
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Portanto, sempre o Direito Romano, preferiu-· 
do-se n contagem dos gróos de parentesco por 
este e niío pelo Cnnonico, que em outros ma terias 
está ndmittido. 

Em summn ; chegamos ao tit. 96, que trnta 
dus partilhas entre os herdeiros ( lê): 

• Qunndo algum homem casndo, ou sua mu
lher se finar, deve o que ficnr vivo dar parti· 
lha aos lllhos do morto, si os tiver, quer scjn 
filhos d'entre ambos, quer da parto do que se 
finou, si forem legítimos, ou taes, QUe por nossas 
ordenações, ou Direito devam herdar seus bens., 

ConCronte-se esta disposiçüo com a do. tit. 3t; 
§ :1.2 c vor-se-hn que siio identicas. Neste caso o 
direito canonico não foi invocado. Os tacs do 
que aqui se trata são os filhosnatw·acs que podnm 
ser legitimados por subsequente matrimonio, 
em tudo i:;uacs nos legítimos. A Ordeno.ç:io do 
liv. ~ tit. 36 §~ in fine ainda m::~is fortilicn cst:l 
argument::~çüo, por inducção. O filho espurio só 
pódo ser legitimado per rescript1.t1n Principis, 
nunca po1· subsequente matrimonio. 

Si cm ma teria do success1io, St·. presidente, o 
legisl:tdor portuguoz sempre profere o direito 
romano, e nunca o canonico, c é desta materia 
que se tratn no tit. 35 § :12 cm questão, é claro 
que nesta Ord. n1ío cogitou o Jegisludor portu· 
guez da legitimação cnnonica, mas da romnnu, 
não sujeita a dispensa, e.cujo rigor muito inte
ressava manter tratando ·Se da sncccsstio de bens 
da corila, o que Pegns faz bem distingair. 

Mas, Sr. presidente, si o que tenho dito é pro
cedente, como aquillltar o procedimento de cer
tos jurisconsultos portuguezcs de :GSD para c:'t? 
Parece-me que não houve sinceridade na crcMão 
da duvida, contra umajurisprudencia eonstmítc, 
seguida invariavelmente ntó nquolla épocn. A 
doutrina que se empenhavam por cstnlJc!ccer, 
nlóm de nova, tinha por base o sophisma. 

A ordenaç.iíe do li v. 2." tit. 3~ 3 i2, assento 
do direito patrio nns legitimal,)õcs por subsc· 
~uentc matrimonio, dizia o chefe da escola Mello 
1• reire, não é clm·a; parece-lhe que tem por fonte 
o direito canonico. Seus discipulos, jurnndo nn 
Jlalavrn do mestra, tumbcm o asseguravam, ten· 
do sempre em mira ns gr:mdcs razões de Boeh· 
mcro .. Liz Teixeira por seu lado sustenta quo h a 
1>er(citct incertesa; o ·coelho da Hochn vni mllJs 
longe, e diz que so adcvinhando se púdo sabor o 
direito que o legislador tinha em mirn. 1\Ias 
Borges Cm·neiro não hesita cm declarar que o 
direito n que se refere a ordenução é o romano, 
mas cxcl uindo-o pelas rnzüos de Dochmcro. 
Lo!Jão por seu turno diz que, admittida :1 hypo
these do;;sc direito, a que elle se inclina, 1·es 
clw·ior cst. 

Lendo c cstud:mdo as obrus destes juriscon
sultos c1ue abandonam n constante pratica de j ul
gnr de sou pniz, pnrt. ubra(;arem a doutrina 
ad versn c•m canonistas protestantes, cujas o!Jras 
cslüo condemnudus, e apreciando sua urgmnen· 
tação custa-me crer, Sr. presidente, na sinceri· 
dnde de alguns. Coei ho da'Rocllu, pot• exemplo : 
pnrece-mo que não se extJrime com toda a pos
sível l.Jon fé, porquanto, basta este estudo com· 
parntivo do diJforontes disposições do Codigo 
l~hiliPJ!ino, para ver-se CJUO o que se diz nlli no 
tJt. 3t;, § :1.::!, niío pódo referir-se a outro direito, 
alóm do romano. 

Isto mo pnrece clarissimo.· 
Consequentemente, Sr. presidente, interpre

tando essn ordenação por esta fórma, outrn cousa 
se não fnz sontio emittir c sustentar o juiz·o de 
uma jurispJ•udcncin de quntm seculos isto é 
~esde ,o tempo do JcgisiH~ão aiTonsina a'tó i789; 
:• .Pnrt~r do seculo XV. A ordenação, cujo texto 
dJscutimo~. tom sou assento na 1\Innuelina de 
tit .. :17, § 9, o nunca foi objecto de duvida para 
o;~,JUrJSc?nsnlos portu,qnezes dos seculos XVI, 
X v II e XVIH, cxclusJvo a ultima dezena desse 
seculo. 

Sómentc ~fello Freiro, não apoiado na lcgis
laçüo de setl pniz, nem em subsidia riu; sem o 
auxilio da jurisprudcnciu const:mtc dessa épocn 
dominado pelos doutl'inas do Doehmero, crcoÚ 
umn duvida na inlelligoncia desta Ordenação,quc 
não e;:cistia o de que nté então nin"uem cogitava. 
Este Jllrisconsnlto, Sr. presidente: é o unico res
ponsavel por este facto, e pelo que fizeram sons 
discipulos, fasninados por sua illustração, e in
nuencia que adquiJ'in nas escolas de direito. 

1\Ias, Sr. presidente, deixemos esta face por 
fJUC apreciei a questüo, em que talvez fui mais 
J~ng.c do que .dcsojára, e vejamos, si admittid9 o 
du·eJto canomco como n legitima o vordad01ra 
fon~e .da Ordennoiio. do liv. :J.o tit. 31i § :12,, ou 
o drrc1to a que o JegJs!ndor referia-se é posstvel 
attender :'t uma medida destn ordem, Íiio rc[íu·g
nanto li moralidude publica, nos puros costllmes 
do lar domestico, como n quo consagra o pro
jecto cm discussiio. 

Cumpre muito ter cm vista, Sr. presidnnte, 
quo estas duas legislações romana c canonica 
em seu dispositivo se conftmdem, são seme
llwntcs, c d1scordam, como já observei, quanto 
á quali!ica~iio de filhos naturaes, cm que o di~ 
rei to cnnonico não ó tão restrieto como o romano 
c, quanto ás dispensas, nos casos de certos cspu: 
rios, rruc n igreJa permitte c ha possibilidade de 
cusamento. 

Os que m·gumeutam favornvolmonte ao pro
jecto,, Sr. presi!lente, apoia~n-se nn dispensa ; 
mas o necc~snrw que essa d1spensn seja autori· 
za~a P~!o direito da igTeja c ninda in rudice rna
tr~m01w, !l'?,S casos cm que o Pnpa po_ssn lanoar 
es•a condu;ao: • prolem st1sceptam, SL qu11 sit 
et .~uscipicntlam c:.cindc !efJitimam dccerninms : 
sem clla e, a despeito d'o casamento, a prole 
continuará espuritt e não logitimada. 
·~as, Sr. prcs.idente, isto que tem applicação, 

o pode ter, aos mcestuosos, do certa ordem, por 
exemplo, quanto ao casamento de tio com sobri· 
nha, de primo com prima, Otl de cunhados, etc .• 
em quo se pódc pela dispensa chegar a() tempo 
da concep()ãu, c ainda nos casos da in 1·adtcc 
matrimonii; h c impassivo! nu hypothese do adul· 
terio, porque a grtmde, n rormidnvol bar· 
:roira é.o impedime!lto. diJ•ifll\)nte do luço(li,fJamcn), 
tml~CdJlllelltO do dJl'OitO diVIDO, que se niio pO• 
derw romper. 

Como é possível, Sr. presidente, na !Jypotilosc 
do adulterio simples, admittir ao mesmo tempo 
um filho legitimo o outt·o espurio legitimado por 
sui.Jsequonto mntrimonio quando na úpoca i:Ia 
concepção et•u impossível o casamento dos 
adulteras? E' impassivo! c mesmo ai.Jsurdo 
concebei-o. 
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Ainda a Igreja faz muito, Sr. presidente,quando, 
por exemplo, a adultera não-tenha dado a luz no 
fruclo do seu desregrnmento, e se casa, porque 
quando o filh~ vem !JO mundo, jú ~·enlizudo o 
c:tsamento, nuo se vm procurar a or1gem ou a 
época da concepçiio ; prevalece o favor ao nlho, 
tudo fica coberto para resgunrdo da honcstidad~. 
Mas tendo alie nascido como é mais possível oc
cultar n trista verdade? A Igreja, como miii mi
sericordiosa, vai até onde pó de fazer o bem. Mais 
adiante não, nüo é posivel. . 

Havendo o nascimento do filho dos adulteras 
é força convir, Sr presidente, que ha invcncivei 
obstnculo pa!"a uma dispensa tendo em conside
roção a época da concepção, e menos nos cosos 
em que e applicavel a dispensa in 1·adice matri
monii; como é possível tratando-se dos inces
tuosos. Não me refiro aos casos de conluio ou 
conspiração contra a vida do um dos esposos, 
porque cm taes condições o casamento nõo é mais 
possível. 

No adullerio simples outra é a questüo. O que 
é passivei, a Igreja permitte, a emenda dos pais 
dos adulterinos; não pó do conceder butrn cousa. 
1\fas dessa fnculdndc para o casamento não se 
pódc deduzir o direito de legitimidade ao tilho 
que já nosceu nnrJuella época do coso monto, do 
um dos adulteras; essa pro tenção é impossível, 
seria uma immoralidado. 

A hypothesc do incesto é dilrcrente, porqn:mto 
o incestuoso fructo de relações, por exemplo, 
de tio com sobrin!Ja, ou ele primo com prima, 
pódosor legitimado por subsequente mntrimonio, 
porque o casa monto pela dispensa o ainda in 
mdice é possivol; não prejudwa a ninguom ; c 
neste caso a mornlidndc fica recomposta, não 

. sotrrc. !\Ias no caso elo ndulterio não; é impos
sível •.• 

0 SR. FERNANDES DA CUNHA ;-Esses legiti· 
mam-se. Logo são os ordenações que soJirem 
excepções. 

0 SR. MENDES DE Ar.~IEID.\ :-Perelôe-me O 
nobre senador; estou foliando elas Icgitimn~õc::: 
por direito canonico o não pelas ordenações. 

O Sn. FERNANDES D.\ CuNrr,\: -Na sun opi
nião a legitimação pódo. ser conformo o direito· 

.romano, nunca o conomco. 
0 SR. MENDES UE ALMEIDA:- Sim, Si SC re

fere ti intelligeneia da orclenaçi:io jú analysado. 
Ag-ora estou mostrando como é 11 logitirnoção 

por direito canonieo, mas ele modo dill'erentc da 
opiniiio de Mollo .Freire c seus discipu!M. Mcllo 
Freire diz no § u;, sempre fundado nn doutrina 
do seu canonistn predilecto, o protestante Boeh·. 
mero, que por direito canonico se Jegitimnvam 
todos os ospul'ios, doutrina contraria uo mesmo 
dir!)ito, como jit mostJ'Ci,referindo-mc ft doere tal 
Tantn, o a decisão do papa Bento XIV. Seus 
discipulos ou sectnrios, escudados na sua au
toridade o tem ncompanhado, o tudo tom pro
curado confundir. 

matrimonio. Ainda que assim fosse, seria uma 
excepção no interesse da tranquillidade· de .uma 
noção que naquella época depositava no ponti
ficado romono ampla connança, Seria uma ex
cep((ão som consequencias. 

1\las a verdade é outra, assim não succedeu, 
ou nu tos não foi nccossario somei hante remedia, 
no coso do adulterio. 

Sr. presidente, é preciso não se examinar bem 
este periodo dn historio porlugMzn para ~e po
der nssevernr que os papas dossem uma dispensa 
in 1'aclica mMrimonii aos adnlteros. Citando-se 
esse facto, vô-sc quo o rei Afl'onso III, em con
scquencia da luta trnvnda com seu fn:turo sogro, 
AJionso X de Cnstella, cognominado o sabia, em 
que não foi feliz, sujeitou-se n cont1·a t~r casa
monto cnm a filha untura! deste, D. Beatriz, 
orinnda de relações com D .. Maria Guillen de 
Guzman, sendo então (i21i3) uma menina de sete 
annos pouco mais ou menos. Entretanto era elle 
casado, o IJem casado, como consta da historia 
JlOrtugucza. . 

Sua esposa, D. 1\Iathilde, Condessa de Bou
Iogne, que se achava fúra do Portugal, oppoz-se 
muito a semelhante exoutoroção sem culpa al
guma de sua porte, e, apoiada no seu direito, 
conseg-uiL1 do papa Alexandre IV, que exigisse 
do mm·ido o rompimento desse ajuste constante 
do tt'a ta do de Chaves. 

AJionso fii, resistiu por muito tempo ou por 
temer o sog1·o ou por c:msa dos in tere~ ses do 
reino, não nnimando-se a romper esse ajuste. 

Mos i\Iathildo do Boulogne morreu em !258, c 
D. Beatriz foi nuLil, pnrn poder realizru· o casa
mento com D. A!l'onso III, no mesmo anno ou 
em 12ü\l, porquanto foi neste anno que nasceu 
o primeiro frncto deste cnsamento, que foi a in
fantn D. Branca. Seguiu-se o infante D. Afi'onso 
cm :1.2GO, o D. Diniz cm :!.2Gi. 

Ora, pergunto cu, Sr. presidente, o papa não 
podia cm tacs circumstancins autorizar a le:?i
timaçiío mesmo prescindindo de casamento 
posterior, posto de lado o ajusto do Chaves 'i' 

Sem dnvidn, porquanto D. Afl'ouso III não 
teve filhos do D. Be:ttriz, du•·ante a vida de 
sua primeira mulher.· E! I L', como jit notei, só 
pürlo lcvnr ao !oito nupcinl a rainha D. Beatriz, 
qu.ando clla estava na idade nubil. E mesmo 
admittindo-se que, nessa uccasião, r, princeza ti• 
vesse :12 nnnos, porquo om i2ü3, época do tra
tudo, confo•·mo a historia nos diz, c calculando 
pelo mínimo·, ella não estnvn em idade nubil, 
JÚ se võ que cm :l2oS, tendo follccido 1\fnthildo 
do Doulog-ne, o soguntlo cnMmento devia-se, e 
podia-se fnzor com ns precisos dispensas e por 
outras causas • 

Portanto, D. Dfniz, quo nnscern em :l2G:I. niio 
orn ndultm•ino, põis !JUO este !'acto reali~ou-se 
depois dn morte tio D. Mnthilde. 

O exemplo, pois, invocado neste caso. por 
alguns juriscousultos, não aproveita. 

Invoca-so, por isto, Sr. presidente, nté o caso 
de·D. Diniz, cm razão do casamento de sou pai 
D. Atronso III com uma princezn castelhana. Ci
ta-se esse facto, nliús tiio pouco conhecido de 
D. Diniz om Portugal, como uma prova do quo 
os papas dispHnsnrum ou permittiram que filhos 
adultorinos fossem legitimados por subsequente 

0 Sn. FEUNANDES n,~ CUNHA: -Os juriscon
SllltOS portugnczes, qne citttm o coso, deviam 
saber n hisloriu de seu paiz. 

O Sn. liiENDES DE .ALMEIDA. :-Aloxnndre Her
culano vorillcou estas circumstnncins na sua 
llistoria elo Pol'lti,IJal, por onde se demonstra 
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esta thesc. Em deferoncia ao nobre senador, 
farei ;~indn destes fal'tus breve recnpit.ulnção. 

A ópora da morto de D. 1\fnthildo foi cm 1258, 
e D. Beatriz,· a se:rundn osposn, chegou :í idade 
nubil, em que podia realizar-~c sem o vicio de 
ndnllorio o casamento, ajustado no tratndo de 
Chaves de I21i3, em 125'1 ou 1250. Tnes ajustes, 
ó certo, explicam a época. 

O primeiro fructo destn uni5o foi D. Branca, 
que nasceu cm 1250, depois do falleci u~ento de 
D. Mathilde: o nascimento de D. Diniz, que 
foi o te1·ceiro lllho, veiu n realizm··se cm i::lül. 

Portanto, Sr. presidente, o pnpa U1·hano IV, 
successor dmruelle rrue auxilinvn D. Mathilde, 
Alexandre IV, Jc:ritimou este cnsamenlo por 
haver cessado o emiJarn•:o, e, a meu vêr, entendo 
que fez IJem. Niio dou dispensa para r·asar ou 
manle1· o casamento com a dispensa in radice 
mal>·imonii propriamentn á um adultero; não. 
Nestes casos niio se trntnria, Sr. p:-esidentll, de 
.um impedimento de direito ccclesinstico. 

Sr. presidente, pcln anolyse que 11z, parece-mo 
ter provado, que a Ordenação, liv. 2.0 , tit. 35, 
§ 12, n5o pódc ser entendida como foi por Mello 
Freire e seus sectarios. merliaute os arg-umentos 
de 13oehmero c outros heterodoxos, deixando ou 
preterindo a constante e ~ecnbr jurisprudencia 
ila unção. As .rwm~des rnzõe; de Boehmero, como 
dcelnra Mello Fretrc, parecem-me deploraveis 
argumentos. 

Pensando, Sr. presidente, ter exposto, como 
me tem sitlo po~sivel, minha opinião sobre o 
texto da orden:tçiio que constitno entre vós a base 
das Jegitimu~ões púr subsequente mntrimonio, 
as>im como sobre a jurisprndcncin uniforme e 
sempre seguido eu1 Pot·tugnl nL•i :1780; passo, Sr. 
presidento, a exnminar o projecto em discussão, 
considet·antlo-o não como intcrpretn~iio de lei, 
mas como direito novo o hurmonico côm as legis
lações modemns si miln rcs. l\Ins, Sr. presidente, 
ainda nesta parto, pnrece-me, que os defensores 
do projecto n5o foram felizes. 

Otlvi dizer aqui, Sr. presi<lente, mns não sei 
qual foi o nobre senador, que o projecto em 
discuss5o eru um prO,fJI'csso jnsti11cado peJns luzes 
do scculo; mas declaro que Jástimnrei muito 
o meu paiz, si esse inculcado p1·ogresso fôr 
sonccionado por uma corporação t:io res(HJitavel 
como o senado brnzileirü. 

Sr. prcsiden Lo, tive de e1aminnr ns legisla
ções modernns da Europa e <ln ~mericn, s:obre 
este grave assumpto, que tanto tnteressn a mo
rnlidade publica, o a pUI'cza dos costumes do 
lar domestico ; e, rlcvo dizei-o, não encontrei 
em legislnçiio alguma christã, e direi mesmo 
nem musulmnna, uma que :tutoriznsse com sou 
exemplo uma medida como esta que o projecto 
consagr11. Consultei a Conco1·dancirt dos Codi{IOS 
civis dos Srs. Antoine de Saint Joseph pai e 
lllho; vi tombem o tr:•balho do Sr. 1\lorillot 
sob1·e a condit;iio dos filhos nascidos fórn do 
ensumento. 

Além disto, con~ultei o opusculo tão conhe
cido sobre a lei de 2 de Setembro de :1.8~7. pro
ducciio do nosso illustrndo jurisconsulto o Sr. 
Perdi~ão 1\l:nlheii'O. Niio hu legislação ulgumn 
christa de que tenho noticio, e niio são poucns, 
que selle com suo approvução a doutrina deste 

projecto que nenhum legislador atreveu-se o 
patrocinar. 

O Sr. Coelho da Rocha, no seuDiro:to Civil Por
tu,ryue::, inox~ctamente eH a como partilhando a 
doutrina rlo projecto os codigos bavaro, prussiano 
e oustrinco. Mas engana-se: estes sómente tr:itnm 
da legitimacão por subsequent'! matrimonio de 
filhosnaturnes, nunca dos espur10s. E parn prova 
do que levo dito, vou lêi' no senado o que 
diz a este respeito o Sr. Morillot nn sua ob1'11 já 
citada, po:·quan to é pouca cousa e é fac i! a 
leitura. 

Tratando da Allemnnha diz o seguinte, que 
bom comprO I':! o meu asserto (li!): 

• Na Allemanha, como cm qur·si toda a Eu
ropa, os filho.; naturaes ·podem ser legitimados 
pelo casamento subsequente de seus pais. 

• E.lles ndquirem por este cas:unento toctos os 
direitos dos li lhos legítimos, excepto no Bruns
wickonde os Ulboslegitimndos niiosucce<lem nas 
terms patrimoniaes e da família . 

• Esta legitimação, tão geralmente lldmittida 
pelos codigos europeus, é comtudo repelli<la no 
H11nover. • 

V8-se, pois, Sr. presidente, que a legitima
ção por subsequente matrimonio quanto aos 
li lhos natumcs é aceita na Allemanha quasi toda, 
mas r{'pr.llidn no Hanover, porque este pniz par
tillwva da doutrino da lcgis!:•çiio ingleza, que é 
semelhante á leg-islação da Russia, onde todo a 
lt'gitimn(.'ãO de filhos ainda naturaes é ropr::llida 
e condemnnda. 

Nessas na~ões, Sr. pre.sidente, s9bretudo na 
Russia prevaleceu a JUrisprudencul romano
grega, isto é, a da Nove !la do Leão VI, o plliloso
pfto, que julgou criminosas as relações com as 
concubinas, o que outr'oru se chamava -licita 
consuetudo. 

Na Inglaterra predominou o rigor contra os 
legitimações de qualquer .esp~cic,,porque, como 
bem disse Fortcscuo, a let detxnrln de ser casta 
si admittisse toes legitimaçõe>. Nem na Russia, 
nem nos Estados-Unidos, moxime nas legisla
ções peculiares de :•lguns dos Estados, niio ha a 
Jegitimucão por subsequente matrimonio ; em 
geral re'ge a doutrina da legisln~'iio inglcza, 
condemnando, repellimlo qunlquer legitimaoiio. 

Ora, fnllando da Allemanha, Sr. presidente, 
é que o Sr. Coelho. da Rocha, pela. sua arg.u
mentaçiio pouco smcet·~ ou descu1dadn, 01ta· 
como pnt·tillwndo suas doutrinas o cou. da 
Austrio. E outro tanto ussegura quanto no cc
digo bavaro, o que, segundo Morillot, não é 
exacto. 

Não é só isto, St·. presidente, eu podia, si a 
hora o permittisse, entrar no exame desta notn 
- P -do sua obra, e mostrar quanto este ju
ris~onsulto, niio ó merecedor, não obstante sou 
grande talento, de credito neste ponto. Pelo 
que respeita á le~::islnção bovora, diz Morillot 
(lê) : 

• Façamos ainda notnr que o codigo Davnro 
apresenta este carncti:'r pn rticular, de que os 
descendentes do filho 11atural, não são legitima
dos pelo casamento subsequente deste. • 

Diz nindn mais adiante á png. (1.59 (lê) : 
• Niio osqueçnmos de dizer que geralmente 
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na ::Allemanhn os filhos aàultcrinos ou inccstuo· 
sos, niío têm direito siniío aos alimentos. • 

Nudn !Ja portanto de mais positivo. 

tamento, ou escrij1tura publica, queJ' :mteri0res, 
quer posteriores no matrimonio. • . 

E' 1sto, S1·. presidente, mais um accrcs~Jimo, 
mnis um au-.;iJio ao benefitio da legitimnção, c 
q uc nfio !la cm França. (Continuando a lê r): 

E entretanto este juJ·iscomsulto portugucz, 
induz em erro cs homens simples que vão ler 
com toda a conllançn o seu cxccllcntc trabalho, 
mas neste CIISO InUI r•apCIOSO. 

Apontn :1inda o codigo da Prussin no titulo que 
se inscreve- legitimação dos tllllos n:tturnes, 
mas bastam estns palavras para demonstrar que 
a citar·iío é contraproducenten~. c ainda rnnis do· 
'pois cins reformas da lei do fStH., se me nfio en· 

• 3. • 'os eiTtlilos da legitimação principiam, 
em todo o cnso, desde a dnta do matrimonio. 

ParJ a discus>iio nfio é preciso lê r o § 2. •, 
posto que impol·tante (coutinuctndo): 

S'"o0
codigo austríaco como já observei nfio bo

rnais fnvoravel, e muitas de suas di~PO!õições sfio 
mais restrictivas com relaç;io no p•Jrcntesco e 
ao nome de taes lllhos. · . 

Art. i2L • Os legitimndos por subsequente 
matrimonio siio e"' l1tdo cquipurudos nos filhos 
legítimos. • 

Na secção IV que trata dos fJJhos perfilhados 
no art. i:!2 diz (ti!) : . 

• Podem sor perfilhados todos os filhos illegiti· 
mos, cxceptQ : 

Limito-me aqui á estas considerilções .. 
Prescindindo disto, Sr. presidente, direi que 

tenho aqui (mostrando al[Jwts papeis) nota de to
dos coses codi,.os, que examinei em uma obra 
mui to conheci'ãn c a que já recorri-refiro-me a 
ConcOJ·rl·:ncia dos codtfJOS civis, confrontando ns 
respectivas disposi~õc~. Todos me pareceram 
hostis á doutrina consagrada no projecto. E si 
al"um discorda, tem contra si, a quasi totnli
da~dc das outras legislações. 

O codigo francez, que, apczar de alguns de
feitos, é um monumento de saber jurídico e de 
moralidade, permitto a legitimação por subsc
qurmte.matrimonio aos filhos naturaes com pré
vio reconhecimento de seus pais; e neg-a esse h e· 
neficio nos filhos ndulterinos e incestuosos. O• 
codigos dns nações qnc o imitaram, como a Bel
gica, Hollanda, llade, Polonin, Snrdcnbn, Pnrm<~, 
Napolcs, Luisíania c outros, nn Amcricn. são 
acc01·dcs em manter esta doutrina morn!isadot·n, 
e isto sem fniJD)' no portuguez,.que ó para com
plctar·estn obra, trabnlho do eminente juriscon
sulto o Sr. Visconde de Seabra. A questão de 
que nos occupamos, Sr. presidente, está articu
lada no art. U7 do projecto, mas no codi~o 
promulgado constitue a matet·in do nrt. U!l. 

Este é o codigo portuguoz que, a meu v8r, se 
aparta da doutrina do projecto que vem consa
l!'rnr a doutrin:t dos sectarios e discípulos do 
sr. 1\Iello Freire, que tantas trovas lan~:aram em 
Portugal com os argumentos de Boehmero e de 
outros jurisconsultos de dotHrinu reprovada. 
Bem npplnudi esta solução. 

Eu possuo, Sr. pre$idente, n Gazeta dos tribu
naes, do Lisboa, eompletn, c consultei ali as dis
sert:wócs pró e contra esta doutrin<~ causadn 
pclas'trevas lan;·ndas por aquelle jurisconsulto, 
algumas de muito merito; mos nunca combat
tcram a objec~ão das interpretn~ões de Boehme
ro com rela<~iio ao direito roínnno, na intelli· 
gcncia ela Orá. liv. ::!." tit. :15, como ncnbei de 
fazer. Niio obstante reconheço que as produzidas 
no bom sontido pareceram-mo. irrespondiveis. 

Orn, Sr. presidente, este codigo, portanto, que 
veiu rcstniJelccer a boa doutrina, diz o seguinte 
no nrt. :U!l (lê): • O matrimonio legitima os 
filhos nascidos antes d'clle dos pessoas que a 
contrahem: · 

i. • Si os ditos filhos siio l'econ.~ec.'dos pelos 
pais e muis no nssonto do cusnmento, ou o foram 
no do nascimento dos mesmos filhos, ou em tos-

§ :L • • Os !li h os adttlte•·inos .. .. 
Note-se. 
§ 2. o Os filhos incestuosos. • _ 
Ora, Sr. presidente, eis aqui o. codigo civil 

poJ•tuguez, que fl:llizmentc não abandonou a ver
dadeira doutrina, o antes veiu re.tabelecel-a ou 
conllrmnl·a cm l'ortu:;nl. Era esta ·a do.utrina 
secular, a doutrina moral, a doutrina christã, a 
qual com esta det·isão, voiu :tcabar com os argu
mentos dos Boehmero e outros . sem solido fun
damento. 

0 Sn. FERNA!;Oii:S DA CUNUA:-0 codigo por-
tanto favorece a sua opinião? 

O ::'n. 1\IEXDES DE ,\L~IEJDA:- Sem duvida. 
O Sn. FsnNAXDES DA CuNuA:- Acho que niio. 
·o Sn. 1\IENDES DE ALMEIDA:- Pois SC nfio le· 

gitiina-os e nem permitte perlllhnr filhos adul
torinos. 

0 Sn. LAFAYETTE dá um aparte. 
0 SR. IIIEr<DE~ DE ALl!EID,\:- Q.Je. importa a 

distincção? Si não póde ·pcrlllhur o adulterino,· 
portnnto reconhecei-o, tarnbeín niio póde legi
timai-o. 

O Su. L.\FAYETTE:- Leia o art. H9. 
· 0 Sn. FERNANDES DA CUNHA:- S. Ex:. -que 
acompanhou toda discussfio devia ver que o pro
jecto primitivo t! que continha essa doutrina, mas 
foi condomnado. · -

, 0 SR. LAFAYETTE:- E' assim que O codigo é 
entendido em Portugal. 

O Sn. 1\IENDES oE-AumlnA: - Quero tambem 
mostrar ao senado, Sr. presidente, a doutrina de. 
mais um codigo que é, ú meu vet·, o mais novo 
dn Europn; trub:tlho do tnnto merecimento, que 
é npplaudido co_mo primÇlr nas leg~sllt~'ões deste 
gonero, por mn1s de um tllustradOJUrJ:>consulto. 

Rellro-me, Sr. pl·eshlente, ao codigo civil do 
Reino da Itnliu, promulgado em :186:1. Sobre esse 
importnntissim0 trubulho, diz o Sr. Orsier (lê): 

• O codigo civil do reino da Italia 6 o trium
pbo do verdadeiro e do j os to, o symb~.lo dessa 
unillcaçiio legislativa tentnda depois dtl Carlos 
1\lngno, oo mesmo tempo tüo bcnellcente e tão 
ltmtu a prevalecer. . 

c 1'odns ns regras que elltl propõe concorrem 
pnrn a hnrmonia do complexo, se resumem em 
um motivo uuir:o, n extensão dn liberdade CÍI'il; 
thooria generosa, applicada :i seu turno· ás pes-
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sons e :ís cousas, de que resultou um duplo bem: 
progresso moml, progresso eco no mico. • ·· 

Ora, Sr. presidente, o que diz cstecodigo, sobre 
o assumpto qüe discutimos ? Peço ao senado <'Iue 
me permitta ler as disposições que têm imme
diatn relnçuo com o assumpto que discutimos ; 
si'iopoucas(lé): p_,.~.;:.....,..:-"-.- · 

c "\rt. :I. !lá,. A lcgi~nr.uo confere no qne nnsceü 
fúra do casamento, r.t' qualidade de filho legi-
timo. · · 

• A !egitimar.iío opera-se pelo casamento sub
sequente coutrahido entre o pai o miii do filho 
nattwal, ou por decreto real. • 

No art. :l9;; exprimo-se por este modo (lii): 
c Nuo p<\dom ser legitimados pelo suiJsc

quenlo c:~sanH.mto, nem por dccmto real, os 
filhos que niío podem ser lc,qalmento reconhe
cidos. • 

Esta disposiçiio, portanto, refere-se a outrns 
que indicam os fllhos que podem ser l~fptlmente 
reconhecidos. Quem sflo esses filhos? Diz o ort. 
i79 (lé): 

c O filho natural púde SCJ' reconhecido pelo 
pai c pela m5i quer conjuncta, quer separada
mente. 

c Art. :lSG. Não podem todavia ser reconhe
cidos. 

• § L o Os 11lbos nascidos de pessoas,· do que 
mesmo uma só era, na época da concep"çiío, 
casada Cú?n out1·a. 

• § 2.o Os 11lhos nascidos de pessoas entre ns 
quaes não podia haver casumen to por cnusa de 
parentesco, ou allianca em linbn directa no infi
nito, e em linha coll:•teralnté ao segundo grão.• 

Eis, Sr. presidente, uma doutrina correcta, 
sensn tu o harmonica com a boa moral. 

Por este codigo vê·se que pnrn havei· legiti
mação é indispensavel prévio reconhecimento 
do llll1o pelo pni e peln mãi, como ncontece no 
codigo civil franccz e outros; mns não podendo 
d:~r-se o I'econhecimenlo com os nclultorinos e 
inc<Jstnosos, scgne-se que n legitimação não é 
passivo!, quando se apresentam Jllhos de tuo 
sin nouJnr proveniencia. . . -

Niio pólio, portn11to, ser leg-Itimado senao 
nquelle filllo que póde ser log1llmente reconhe
cido; e i~ to não se d:í no adulterino e incestuoso. 
A lcgis!nr.uo é nccorde com n fram:ezn, e foi 
assim quê entendi o codigo civil portuguez, 
quando exir;o reconhecimento foi•rnal do lilho, e 
nega nos adulterinos n perl1lhn~1ío. Est.n é, pois, 
a boa doutrina por toda n Europn sogu1da, e por 
todns as na~ões christãs, quo se preznm de mo
ra li su dus. • 

Poi·tnnlo, Sr. presidente, :•inda considerado o 
caso om questão sob o ponto de vista do direito 
moderno, não sei qunl seja o pi'O[JI'csso que 
vnmos colher do umn tu! iunovnçiio. Si ha vun
tngens pura u sociednde, ellas j1í estão do lado da 
doutrina existente tiio clnru como mo rui. A dou
trina geral nas actuncs lcgislaçõos limita-se no 
seguinte : ou condomna inteiramente o bene
ficio da legitimuçii0, ou, si admitte em cosas 
oxcopcionnes, restringe-a quanto a ndulterinos 
o incestuosos. 

O Sn. F&nNAND&.s o.\ CuNHA:- O direito civil 
liojo tendo á unidade. 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA:- Agora vejamos, 
Sr. presidente, qual é o lucro do pniz com essa 
medida. 

I) Sn. FERNANDES DA CUNHA:- A questão não 
ó de I ucros, é de di rei to. 

O Sn. MENDES DJJJ'ALMEIDA:-Mas o direito em 
que se funda? E' no interesso da sociedade. 

0 Sn. FEIU.ÜNDES DA CUNHA:-Estc Ó O seu 
elfeito. ' 

O Sn. 1\IENDES D.E ALMEIDA: -Esse elfeito ó o 
fim. 

O Sn. FEUNANDES DA CuNnA:-0 fim é consa
grar o direito nntural. 

O Sn. 1\IENDEs DE AL.MEIDA:-?.Ias o direito na
tur:d uiio é contrario no que se está sustentando, 
porquanto o direito n~tural tombem conhece o 
casamento regular ; e o que ó irregular não 
póLio aspirm· aos mesmos direitos e atten~:õos. 

Os filhos de união regular não so podem coi
locar na· mesma posiçuo dos outros. 

Mus, Sr. presidente, ponhamos de lado estas 
considernçõos, nóti nüo vivemos agora no ~e
gimen do direito nntnral, vivemos no do direito 
positivo. 

O Stt. FEnNANDES DA CuNnA:- Que devo con
sagrar o direito natural. 

0 Sn. ?i!END~S DE ALMEIDA:-E consagra, por
quanto o direito civil niío é mais do que a 
reproducçilo do direito natural applicado de con
formidade com as circumstancias da sociedade 
civil; e por ora, Sr. presidente, ainda não vi 
provado que a doutrinn que sustento consngt:ada 
em nossa velha legislação, o na de tal}tos pmzes 
civilisados, soja contraria n esse dire1to. 

Ou o direito ·natural nuo tem casamento re
"'Uiar e vivemos á mnneira dos animncs ou 
se tem, como acredito, hn de haver tambem no 
ronoimcn desse direito casamentos ou relações 
sexuncs irregulares, cujos fructos não sejam le
gitimas. 

Portanto, Sr. presidente, o direito civil, qual
quer que olle seja, si se funda ern muito boas 
razões, estará sempre do accôrdo com o natural. 
1\Ias vejamos qu:•l o interesse que ha nesta me-
dida. · 

Por ora, Sr. presidente, eu só ouço dizer 
ilquelles IJUO não querem 1:onformar-se com o 
direito canonico ou romano, e tudo esporam 
da legislação civil, que por elln se firmo, em 
raz:io da igunldadc, a logitimPçiio dos filhos dos 
mc:smos pais, posto que nascidos em dilforen
tes circumstancias. Para mais justificar sua 
tllcso, ullegnm que tendo tambem esse bonelicio 
da legitima~:ão por subsequente matrimonio o 
proposito da' emenda dos pais, esto dever achan
do-se satisfeito, a consequencia natural e Jogica 
sertí o favor ã esses Jllhos que nasceram em tão 
infeliz situnção. 

Rcahnonto ncho que isto ó muito aceitavel até 
certo ponto, e tuo nceitavel que salta aos olhos 
de qualquer que examina li oSJJecio, mas não se 
póde ir ulém do possivel ; e u Igreja consugra 
com mnis lib<lrnlidade em sua misericordin do 
que o direito romano a extensão desse beneficio, 
que, sendo uma excepção 110 direito, deve apro-
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voitar sómentc de accõrdo com as condi~ões de 
quem o concede. . 

Domais, Sr. presidente, como n1ío" hn direito 
contra direito, pergunto : si do lado oppos'o 
existem os fundamentos, que já notei o são dig, 
nos de apreço, não have1·á do outro que sus
tento, n magna razão de manter na nossa so-

. ciedadc n momlidnde publica no ponto mais 
.alto possível, promovendo-se assim a pureza 
dos.costumes no lar domestico, que a medida 
que está consagrada no projecto irá por certo 
prejudicar? _ 

Este direito, Sr. presidente,· não será 
superior, c mais respeitavel do que o outro, 
que aliás muito consideró, do beneficio de uma 
pequena classe de indivíduos, que assim devo 
dizer, por fortuna de um paiz que eu ainda con
·tcmplo e reconheço moralisado, como o nosso, 
confrontado com tantos outros, reputados eivi· 
lisados? Não; não ba dir•1ito contra direito; e por
tanto,o de garantir nn sociedade a publica moral i· 
dade o do manter na família os costumes cm toda 
a sua pureza, o do cercar de venernçiio o lar do
mestico, amparando-o contra o vicio audacioso 
o feliz, ~ão direitos muitíssimo superiores no 
do beneficio dos espurios, que não passa de uma 
excepção á lei. Eis o que o legislador prudente e 
recto deve esforrar-se por sustentar com a 
maior energia, pois mui grande ser1í sua res
ponsabilidade, se enfraquecer em sua resis
tencia. 

·Esses direitos, ou antes esses deveres de um 
governo sensato ~ão, n meu ver, de mais ele
vada importancin que o outro,que posto srja uma 
excepyiio, não desconsidero. Senhores, querer 
por Ie1 igualnr ar1ui!lo que nunca será igualado, 
senão por uma lic~ão, para repartir os bens da 
terra (apoiados), lle uma preton~:ão sem funda
mento, niio constitue propriamente um direito, 
mas um beneficio aos infelizes por brnevolon
cin do legislador que abriu no direito essa ex
cepção. 

Esta nuestão, Sr. pl·c;;itlente, é toda de hernn
!(aS, nu da mais. Eis o fundo do argumento· da
Jgualdndc. Nilo se repara senão pnl'a o cscnn
dalo de ter um casal adultero filhos de ditlercn
tes procedencias; e ó isto o quo se dozejn com
por. En trotnnto não se attende q no um dos 
membros desse· casal· que casa com a pessoa que 
concorl'en para O nuultel"io, pódo levnr filhos do 
primeiro casamento quo olharão po1· ·certo com 
estranheza para os irmãos nascidos dut·ante a 
vida do seu infeliz progenitor; vktimn do udul
terio, c gue pnssariio a tc1· pni dilTcrente ! Estas 
sccnas suo realmente cuillonntes I 
. O nob1·o senador pela Dahia, que lla pouco 
honrou-me· com seus apartes, fnllou do direito 
natural. como ainda um meio pnra justificar o 
direitO dOS CSpUI"iOS. · 

Mns, Sr. Pl'l'sidonte, examinundo-se o historia 
do mundo primitivo ou prellistol·ico se \'Ü que 
a raziio da existencin do crime de adulterio c 
su~ rcprovaçiio na socicdnde culta c honesta, 
resttlta em bon Jlnrto uo pro<lominio do principio 
masculino ou anthropologico, baseado nu ver
dade o sii moral, sobro o principio feminino, ou 
gynecolog-o. 

As nações rog-i,Jas JlOI' este principio uiio co
nheciam o adulte1·io ; o pni nactn significava na 

V. 1. 

familia, a miii era tudo, systema social inteira
monto dilferenteo ao inverso do romano; Estas 
nações eram as mais depravadas da antiguidade 
por seus abominaveis costumes, soja exemplo as 
populações chnnanéas da Palestina, que os Is· 
·raelilas se empenhara-m por exterminar ou cx
pellir. Essas nacionalid:i<les desnppartlceram em 
razão da vinda o triumpho das nações nobres e 
viris, regidas pelo principio masculino, sobre 
as outras, 

·-· As populações da Asia menor, !la Syria, c Aft•ica 
septentrionnl, os Carias, os Berberes e Chana
nêos, e ainda as da Indill, cuja ausencia do sen
timento do ciume maravilhava -Camões,. e por 
isso os celebrnva seus versos, não comprehen
diam o ndulterio, niio havia fllho legitimo e 
adulterino, ou mesmo incestuoso, tudo era um, 
todos eram iguaes perante a miii. · · 

System:o semelhante propunha comop1·onresso 
o Sr. Emílio de Girnrdin na sua obra- Liber
dade ile ca.~alllellto, pela iqualdade dos fi.llios perante 
a mili, onde não hnvia ciistincçõcs, ou antes todos 
os fllhos eram legitimes. Neste systema os filhos 
herdariam de suas mãis e não de seus pais, 
como outJ·'ora ... 

0 Sn. FERNANDES DA CUNHA dá um aparte. 
0 Sn. 1\IENDES DE AL)IEIDA :- 0 'adulteriÓ 

appnrcceu e acentuou-se sob o domínio das raças 
nobres e viris. Taes eram as raças Polnsgicas; 
Hellenicas,e os Israelitas, raças masculina~, e não 
clfeminarlns, adversas ao culto, ao menos nas _pri· 
moiras idndes, da sua appnrição, e as doutrmas 
da M.~CNA DEA ou da Dl'a Syria, a famosa Ater- -
gatis. • . · · 

0 Sn. FERNANDES DA CUNIIA dá oÚtrO aparte. 
O Sn. 1\IENDES DE AummA :-O que cu quero 

mostrar, Sr. presidenta, é a razão da existcncia 
do adultcrio, na sociedade humana; e que sob 
n intluencia do principio gynecologico, pl·edomi
nava no regímen da família a miii e não o pai, 
com~ acontece sob o regimen do principio con-
trarto. -

Mas, S1·. prcs:dente, deixando este incidente, 
observarei que aqui so acham em prcsençn-dous 
"direitos ; um favorn 1•el ás bons intcn~ões dos 
pnes que querem emendar o seu erro e cumprir 
o seu devc1· com a compensallão da legitimação 
dos filhos; o outro que zela o supremo interesse 
da sociedade, sem prajudicar IIL]ncllc interesse 
no ponto que fôr possível; mantem a moral pu
blica e zela a pureza dos costumes, n castidade 
no lnr domestico, c quer que não se conceda um 
premio ao adultcrio, ao incesto, cm summa ú 
devassidão. (Apoiados.) 

o proprio !rlello Freire nn nota no li v. II tit •. 
V § :l~ das suas Instituidies, nssignalou como 
raziio não levar-se li elfeito o empenho de 
Constantino de acabar com o concubinato, ó fa· 
cto de haver Justiniano alargado a csphcra do 
beneficio das legitimncões por sui.Jscqucnte ma-. 
tl"imouio. Diz clle nossa nota o scgumte (lê): -

• l\fas, Justini:tno, como nceiTimo innovn
dor de toda:.; as cousas, concedeu este beneficio 
em gel'lll c indeterminadamente nos paes concu
!Jinarios, ructo este quo pDroccu firmm· o JlrO· 
mo·ver ninda m:~is o concubinato, o qual por vo
tos do Constantino e outros imperadores se devia 
obolil', ou pelo menos, diminui r. • 
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Esta rnziío, que. dá Mello Freire r.om rel~çiío no 
procedimento do .Justiniane, eu npt·oveito para 
condemnar o projecto cm discu~siro, que n pns· 
sar importará anima!;~o no ndul!erio; significa 
mais um e~timulo nos ndulteros pela certeza de 
serem os tllhos legitimados .. 

Semnl han te doutr·inJ, Sr. pre~idonle, por ora 
niío cstü felizmente aceiln na .Enr-opo, nem na 
Americn. O lJUC g-crulmente tem vingado ú o 
principio consngrado cm nos~n V<'ncrrrnd~ legis
laçfro, princiJoio snlutm· c moralizador que é :r 
condemna~1io formal do hediondo crime do adul" 
terio e do incesto. 

O Sn. FEnNANoE;; DA CuNHA: -0 movimento 
gertrl na Europa ó pnm n innovação de todos os 
codigos. 

O Sn. 1\IF.:NDES DE AL~IEID.l : - A marcha da 
hum:rnidude, pnrer.e·me, ú conscrvnr·~e nesse 
terreno tle mort~litl:rdc, snlvag-nardn de toda :r 
sociedade. E~se proc.,dor :rcha n sua defez:r nu 
pfteni:c dos codigos civis, o it:rlinno,que de pr·o· 
posito cito corno o mais adiantado cm doutrinas 
de progresso. 

O Su. FEnNAl'(DES DA CuxnA:-Simples repro· 
ducçiio do codigo fr·nnccz; niio tlou muito tempo 
em ctuc niio se.ia reformada cssn dou trinn ; com· 
mis~ues estão nomeadas em diversos pailWS qnc 
tr:rbnlhum ... 

O Sn. 1\IENDJ~S DE Ar.MEJDA: - Sr. presidente, 
cu desejava ou v: r· o nobre ministr·o justi<,;n sol.rre 
f!ste t:io _gmve nssurnpto, que deve. merecer toda 
a ntlenç:ro do governo. 

O Sn. D.\X"rAS (minist1·o dajustiça);-Opportu· 
n:unen te. 

O Sn. 1\f.Eso~s o r;: Ar.MmDA: - Convem que S. 
Ex. nos diga si devemos j:í e j:í estuiJrdccer 
dirt•ito novo, quando so trn ta de orgn n iznr urn 
col!li~o civil; ou si dev.::mos interpr .. tat" a oruo· 
n~çiio do li\'. II lit. ;;:; § i2, contra n intel· 
!igencin que geJ•nlrncnte so lho tem dado, e que 
tem eoutrn si súrncnte u opini1io de Mello Freire, 
nüo ba~cndn em l.rons fundamentos. 

O Sn. FEnNANDii:S DA CuNHA : - Niío apoiado. 
]l[uitos n condemn:rm, bem poucos siio du opi· 
niiío do nobre senador. 

O Sn. 1II!i:NDES DE Ar.~Ir;:JDA: -Quando me re· 
firo :I opiniiio de Mello Freire, cornprehcndo u 
dos seus discípulos que oscrevet•:rm obras, extcr· 
nurnm o seu pen~nmonto; o nflo aos que estiio 
incubados, OLl n~o ti\•ormn occusião de produzir 
e rnnnil'c~tnr o seu. 

O Sn. Fr;:nNANDr;:s o.\ CuNHA:- Em Portug-nl 
se estudn m nito tlircito o scgnndo os mcllror·es 
systomus. 

O Sn. l\Ir;:soES DE Ar.~rEJDA: - N:io nc:;ro ; co · 
nhcço uru pouco o que lw nosso respeito o tum· 
ben1 o que ú concernente :í no~s:r quo~tflo, por· 
quo consultl!i, cu mo j:l disse, u Ga:::et., dos Tri · 
lmurre.< drl Lisbr:w, oudo se publir.::rrarn muitos 
e interessantes trulwlltos pt•ó o contrn a dou
trinll do projt'elo. 

l\lns, Sr·. pro~idento, tudo isso esharra no 
nwiocinio rlo l\Jc•llo Freit•e c ue Bochrncro, 
r)u" Stl limitou :r intoJ•prclnr a son modo u 
1 ecrl'tfll de Aloxaurlro III. 

-
O Sn. Fr;:nNANDJl'S o,~ t.:uNH,l tl:í um aparte. 
O sn. ~lri:NDES ot~ ALMii:rDA : --:O codigo Phi

lippino é íncornpluto ; em murtns cousas pro
cisn do sub5idio do direito romano. 
· O Sn. FERNANDES DA CuNnA d1í um "Pnrte. 

O Sn. !\'fENDES DE Ar.MJÚDA :- JP!l já fnllei 
nCli!te :rssumpto o niin pos•o voltnr. JSao li Boeh· 
mero·; mas cunhcço o fJue escreveu pela obra do 
son discípulo e ndrnirndor Hcrmann E"khar.d
Hermemwtica jw-is com as not:rs tle Wnlchrus, 
ediçiio de 177!1. No§ ::129, mas no scholi,o, vem o 
texto into"r:rl, completo da decrr~t:rl Tmt(a de 
Al~xandré'Iri, que se inscreve- Natu~a.le~ le
gitunantw· pet' subscqueus p•trentum Cfi11JU ,zum, 
sptwii vtwõ non-, extrahitlu da t:ollem;ão de Con
cilias do pndre Harduino. As objecçü~~ oppo.<tas 
por· Boehmer•o no tr:rbnlho de S. Rnymundo do 
Penal't,rt, especinlrnente n essa decretai, vem 
repruduzidas nesse poragrnpho da ol.rm de 
Ecklwrd. 

Elias consistem, como j1í disso no começo 
des•e tliscnr~o, 1111 snpprossiio do historico da 
consull:r, na substi tuir;ão da pnlavra sacra· 
menti pela de matrinwnii, e na supp!'e~são da 
razão que deu o Pontrlice par·:1 cxcl urr· os es· 
purios da !Pgitimnoiin, ::r inhabilitar;ão do~ p~es 
pnrn o casamento. Nem. ostn n~m n prunmrn 
ollJCCt;iio tem irrrportancm em VJstn do arl\•ot·bro 
prwsertim (principalmente), .que. t·ornprchenqo t)S 
duas hypothcses do adulteno srmples o crrrnr
noso. A de mór• valor é n se:;rund11, que :rliíts 
foi respondida cahnl e victot'ÍII~:llllente pelo pnpa 
Bnnto XII' n:r epistuln-Redditw nobis di! 5 de 
Pezembro de 1774, diJ'ir.tid11 no m·ccbi~ro rle His
pnniula, no§ :J!J, ruostrnndo o enguno .om que 
e~t:rva esse prelndo at-r11stado pelas doutrinns de 
Boehmer·o, e convitln·O n l:rnçar os olhos :roque 
ost•'• escripto :í mnrgum do pr·oprio texto do Hill'· 
duino. 

Siio dignns de mcdita(.liio as palnvrns do sahio 
Pontifico (lê): 

§ :J!). Vorum ubi ir to log-itur : tanta e# vis 
sac1·amenti. Nos logimrls,tanta est t•is matrimonii, 
quemndmodnm scl'ipturn c~t in decrel:rli Ale
XIIndri III, cnp. Tanta, qui fi Iii sh1t lc;Jitimi. 

E nccrescentn : 
• Qnod si nd integram Dccretlilem, quro npud 

Harduinum est, de more provocas, rogmntts, 
na te pigeat .•• 

Convém nutnr. 
• ... in mnrginorn quoquo oculos conjiccro : 

ibi enim loco ver!Ji- sacramellti, nduot:rtum 
reperics aliud-mat,·hnouii. Nec ali ter prot'ccto. 
res su lwlreru potorat. • 

Isto, Sr. presidente, pnr·oce-mc. sufficicnte 
pnra 11 qucstilo. O tr~lrnlho do Por.:uncc ,ry1erece 
se!' todo lido o mcdlludo, cm rnzuo dn tor·mn o 
do fnudo. 

O Papo, Sr. presidonto, na questão n1io tinha 
o·utro in torasse 11 uo niio l'nsso o d:r verdade, pois 
quo prescindiu dll tralnl·n c_omo Pnp::r, impondo 
sun nutoridude, mus como sJutplcs doutor e cn · 
nonist:r, tal cr·u u . sor.turantla C<llll que J':rllnvn. 

l':rra os ltoterodoxos c outros ndvorsnt·ios da 
["I'Oja, sr. presidente, et•a esto um papa iu· 
sTlSJJCito. Bento XIV niio pussu entre os mlvcr· 
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sarios da Jg-rajn por ultramontnno, c tanto que 
VoltairP dedicou-lhe a sttn tragerlin-lll"ahomct. 
Es~e illustre Pontífice eslavn nas melhores con 

dkões pnra contrariar n nrg-umentuç5o de Boe.h· 
méro , pm·<ruo crn muito in~truido cm materms 
ecclcsin~ticns (rnaxime o direito canonico). e á 
tnl ponlo IJUC todas ~~~ suas bnllas e ~ncvclicns 
crom re<lígi,Jas pn1· elle proprío, ~em nuxilio do 
secrct,rios, trabalho em que sr. dnleitnva. 

Porq lle, Sr. prll~íden te, niio ocJ"ed irarr.mos n~ 
sua n::'g-nmentaçiio sincem e corrr.cta, em que, 
como as•eg-ur:• Lob1io. dPstruíra cnb:~lmento n de 
Boehmero. convencendo á este de erro, na opí
ni1io de todos os sa!Jíos? E demuí~. rerJelil-o-hoi, 
sendo este canonista incompotl'nte pnra dnr o pi"· 
niiio P ímpot· doutrina em matería de canoncs 
da Jg-r,.j:t cnl.holica pot· ser, como ora, pi'Otestantc 
e advct·snrio mui pronunciado, como :•ceítai·O 
por anlor·idnde? 

Entretnnto, Sr. presidente, qunndo a opiniiío 
uníversnl dos t'anoníslns os m:lis doutos. c de 
sii doutrina é n que exponho, Coelho da noclw 
n5o hesitn ern clízer c ns~egu1wnr que o g·cH'al é da 
opíni;io IJUC sustentn com 1\Iello F1·erre I Afl 
pas~o que e'te apenas se firma neste ponto, em 
floehmoro e Rieg-~er. 

Tenho Pnfar!nrlo em demnsía ao senado. (Não 
ap.?iarhç,) Pet;o-lhe desculpa. A qn<'~tiio é <.J,~ 
"'r:mde importnn~ín e inlimamcntc intere,sa á 
í'noralída<le publio•a c ao' costumes nal'ionaes. 
Este é t.l grande print·iJoio domin:odor na espucie, 
que niio pórle deixar· de su)lplantar o do simples 
in ler"s~c dos liJIJns espuríos.q ue n)io 1em proqn·in· 
menteilrn direito. mas uma derognçiio, li be· 
neflcío •los mt!,mos E' uma exo:epção estabele· 
nida pelo legisl ·d"'r, como elle quiz, c não póde 
deíxr.r <lo ser limitada. 

Estou persuadido; Sr. presidente, flor honra 
desta <'asn " do nosso pniz que um projecto nes· 
~as condições nfín mcrecor:í a sna approvaçiio. 
N1io convem mesmo, Sr. presidente, sem uma 
g-rande rl'forrmn fln legislaç1io tratnr de tão 
grande nssumpto e JJOr medidas desta ot·dem; 
niio é pi'Udt3nto resolver-se IJUostão tão melin· 
drosa sem attender-se ao svstema, ú índole de 
no~sa leA"íslaç~o \'ÍA"ente, snbre tudo qu;rndo se 
t1•ata de con,no:rnr direito novo, nínda mesmo ú 
pretexto de interpretaç1io, meio que parece-me 
irregular e <'npcioso. 

0 Sn. FERNANDES D;\. CUNHA: -Não ha fel 
quando se faz ju.'itrça. 

O SR. Mn:NDr.:s DE Ar.MEIDA:-Sr. prcsidentll, 
estou muito fatigado; voto pela doutrina do pa
recer. 

Tenho concluído. (Muito bem.) 
0 SR. FERNANDES DA CUNHA:-Muito bem, em

boi'U eu discorde. 
. O Sr. Laf"a:yet:t:e :-Sr. presidênte, 
sem embargo do respeito qtiC consagro :is luzes 
dos honrndos senadores, fJUC assígnm·am o pare
cer acêrcn r! o projeeto que se acha em discuss1io, 
discordo fundamentalmente da npíniiío cxnrada 
nesse pal'ecer, hern como dns idéas que á res
pdilo do mesmo nssumpto externou o illustrado 
senador pelo .Maranhiio. Peço licençn :r V. Ex. 

·c ao ~cnndo para deduzir os motivos que jus-
tificam o meu dissP.ntimento. · 

O projecto que se discute tem por 11m supprimit• 
nm:r duvícja que.faz o tor·rnento dos tl'il.Jtmaes, 
dos jurísconsultos, d(1S advog-ados, desde que 
foram ru·omulgndas ns ordenaçuos Philippinos. 

A ordennç1io do liv. 2." tít. ::.15 § f2, tratnndo 
de um caso de successiio rolativámente n IJens e 
terrns da corôa, decretou CJue esses bens só po
diarrt ser· herdados pelo filho leg-ítimo ou lt>{liti
rnad? pot• Sliluequcute matrimonio, • comtanto 
r1ue (si•o Jlnlnvras textunes) este 111ho fosse tal 
que corn direito podcs>e ser legitimado por 
scgnin tc matrimonio. 

E' qucstito g-rave, c, porventurn, insoJuveJ rt 
ele saber :r que DireitiJ ~e refere a ordcna.,fio: si 
ao ronwno, si ao cnnoníco. • 

A c11mmissno de lcgísl:~ç1io amrmn· cm sou 
p:trecol' CJUn é indítf<Jrente que n ordennçiio se 
houvesse referido a um ou n outro direilo, por
que as disposi\·ões du direito romano nccrca do 
n.<sum)ltci >1io ídentícas :is do direito canoníco. 
H:t nisto mnnifesto equivoco. O dirdlo romano 
é muito mais restrictivo do que o cnnonico. 

Hn, portnntn. nccessidadP. indeelin:rvel de re
solvei' n duvida, de firmar umn rogrn cl:tra e 
dccisl\•a, como faz o projecto. No estado de 
cous~s ornado pela ordenn.,iío as dLtvídas recrtls
cem, quulcruoJ' que sejn' o sentido que se dê 1í 
palnvra--dirl'ito- por olln cmprcgncla. 

llefere-so 11 ordennçiio ao direito romano ou 
ao cnuonico? Eis a pl·imeirn du1·ida. Supponhn-se, 
senhores, que n ordcna~ão invoca o direito ro
m:mo; resolvidtr esta duvida, surge outrn. O 
direito romano só JlCI'mittia n lcgitimnçiio, por 
subsequente matrimonio, dos lllhos natnrnes 
nascidos de concubinn. 

A proviilencín, Sr. ,presidente, quo tem vnlido 
a nossa hella patría contra :r~ reformns mnl pen
sadas, e so!Jt•e arl'iscadas. altamente inconvenien
tes e perigosas; que, na J]rntiea, nenhum bom 
lhe trnrínm, não permíttirá que tornemos uma 
delíbcraçiio que ferirú a uossn dignidade de na
~'iio honesto. 

0 SR. FERNANDES D.\ CUNITA dá um aparto. 

0 SR. 1\[ENDilS DE AL~IIi:ID;\: -Esta questiiO sei'Ú 
discutida oindn po1· mais algum tem)lO, o o no
bre senndor• podt>rá, com os recursos de que 
dispue .•. 

0 Sn. FERNANDES DA CUNIIA:-·EU SOU incapaz 
por ora do discutil·a; depois de V. Ex. é pre
ciso meditnr. 

M:rs o direito romnno n1io ú subsidinrio do 
direito pntrio na purezn antiga elos seus textos. 
Pura que ello possa supprh· ns lacunas e as omis
tiões do nosso direito, parn que possa ser rece
bido entre nós corno dit·oito vivo, é mister que 
ns suas dísposí\~Ões conformem com a boa ra:::ào, 
e o crile1·io dPssa conformi!ludc estoí na lturmonin 
detaes clisposíc,,õcs com os princípios consagra
dos nos codigos uns nn~ões cultus dos tempos 
mo.lcrnos. 

O Sn. llfENor-:s DE ALl!lliDA: - :l\fns eu não es
pero que o sennclo brozileiro concorra pura tra
~urmos esse J'ul JJem amargo. 

Pois bem, Ira codigos que d1io no cnsnmonto 
subsequente n virtud•~ de legitimar os fll h os un
turacs, ninda que não unscidos de concubina, 
como o J'runcoz e os q ne o tomaram por modelo; 
hn outros, como o portuguez e os da Allcmanh:r, 
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segundo os qunes a legitimaçiio por subsequente 
matrimonio abrange os. cspurios sem oxcepcão. 

Como, pergunto,com criterios tão divergentes, 
como com usos modernos tüo varios, fixar-se a 
boa razão, o firmar-se uma regra certa o inva
rinvel de decidir? 

.Assim que: si dais como resolvido que a orde
nação allude ao direito romano, nhi surgem no
vas incertezas. E, pois, o projecto, que se discu
te, hinda nes:;n hypothese, seria uma neccs
sidndc. 

Mas, admitta-sc, como o sustent:~m juriscon
sultos portuguezes dn maior distincção, anti:;;:os 
e modernos , que no § :12 do titulo citado a orac
nação invoca, não o romano, mas o direito ca
nonico. 

Aceito esse presupposto, augment:~m-se e 
multiplic:~m-sc as duvidas, porque nQ campo do 
direito canonico debatem-se, acõrca d:~ compre
llenslio d:~legitimação por subsequente mat.l."'mo
nio, cinco opiniões, cada uma dellas sustentada 
Jlor escriptores de gr:mde nomeada. 
. Eu as exporei em pouc:~s palavras: 
L• opinião:- O subsequente matrimonio le

gitima tão sómente os filhos naturaes, excluídos 
os espuric;s.do CJUalquer especie. E' sustentada 
por Dornrdi c tem cm seu favor a autoridade de 
Benedicto XIV. Seguiram-n'u alguns dos anti
gos praxistas portnguezes. 

2. • opinitio: -Gonzales que, como sabe o no
bre senador pelo 1\I:iranhão, é canonista ele pri
meir:~ ordem, entendia que em m:~teria de legi
timação por subsequente matrimonio o direito 
canonico nada mais fez do que reproduzir a dou
trin:~ do direito romano, isto é, quo aquella le· 
gitimaoiio aproveita unicamente aos filhos na
tumes havidos do conctlbina. Neste sentido 
restrictivo escreveram Canano, CovarulJi:~s o 
outros. - -

3 .• opinitio:-No conceito de certos cononistas 
c:~tholicos, pódem ser legitimados por subse
quente- matrimonio: os filhos nr.turaes e os adul
terinos, entre cujos pais não subsistisse o impe
dimento cham:~do cmninis, isto é, quando os 
pais niio houvessem_machin:~do contra :1 vida do 
conjugo offendido ou durante :1 vida deli e niio 
l10uvcssem promettido casamento um ao outro. 

Esta opiniiio prcv:~leceu no fOro portuguez, 
nos seculos XVI c XVII, sob o patrocínio do 
celebre Pedro B:~rboza, tlc Pinheiro c outros. 

r..• opinião:-E' :1 de Dochmcro. 
.Aquelle grande canonisÍ:~ trouxe no estudo do 

direito canonico a critica d:~s fontes. As indaga
ções a que submetteu :1 decretai G, qui filii le{Ji
timi sint, silo notaveis pel:~ sagacidade e rigor 
das deducções. 

Notár:~ :Boehmero que a citada decretai nn res
posta :~Iludia :i circumstancia que não se achava 
mencionada no seu proprio texto. 

A consulta ao pnp:~, scgtmdo se doprehende 
da decretai, ora: • Um lJOmem casado teve um 
filho que cru por isso adulterino, mas depois da 
morte da mulher casou com a mire do filho, 
será este legitim:~do por s11bsequentc matrimonio 
do seus p:~is? • 

No roscripto, tal como se acha no livro das 
dec1·otaes,~.Alexandre III rospondc-nilo,~e acres-

:' 

centa: •prmscrthn si in mortem -uxoris prio1·is 
altcr-ut~r em· um aliquid (-ucrit maclunatus. ·
•principalmente si um dos adulleros houvesse 
machinado-contra n vida do conjugo offendido. • 
.A resposta, pois, presuppunha um:~ circumstan
cia nova, niio expressa . 

Em um appeudico ao Concilio de Latriio (3. • 
anno :1:179) descobriu Boehmcro o rescripto de 
.AlOJmndre III em sua integra c verificou que o 
compillador official, S. R:~ymundo Penn~forte, o 
Triboniano do direito canonico, ao passar aquellc 
rescripto para o livro d:~s de0retaes, o mutilára, 
alterando-lhe o sentido. O papa no rescripto 
dissera: Tanta cst vis sacra-menti. Pcnn:~ forte 
substituiu sacramcnti por matrimonii .. 

A consulta que se fazia ao pontifica era : • si 
tendo tido um homem cas:~do concubito com 
uma outra mulher c della havido filhos, o tendo, 
além disso, mackinado contra a vida de sua leai· 
tima mullter, e por morte desta casado com outra, 

. lic:~vam os filhos legitimados?• Eis ahi explicadas 
as p:~l:~vras da decretai - prcesertim si etc.: 
:~Iludiam iL circumstanci:~ da machinaçiio contra 
:1 vida da mulher legitima, expressada nn con
sulta. 

Restabelecido o texto,Boehmero se apoiou ncllc 
para firmar a doutrina de que, segundo o direito 
canonico, legitimam-se por subsequente matri· 
monio os filhos natur:~es e os espurios. Combi
nanclo o sentido da clausula • si prcesertim 111 
mortem, • etc. com :~s finaes dn decretai •quo
niam matrimoniam legitimum inter se contrn
hcre non potltCI'ttnt•, :~rgumcntou que o texto se 
referia ao impedimento perpetuo criminis (non 
potuertent não poderam, porque o impedimento 
niio era susceptavcl de dispensa) o que portanto 
os filhos :~dultcrinos, entre cujos pais nüo se 
désse o impedimento crimr:nis, ficavam legiti· 
ma dos pelo matrimonio subsequente. 

Aind:~ mais : a palavra do rescripto -sacra
menti- lhe offerecia base. para umn dcduc~iio 
invoncivel. Dizi:~ clle: si o sacramento tem a 
forc:~ de sanar, de purificar a união criminosa, 
de que os filhos siio resultado fatal ; purific:~da 
a m:~cula da liniiio, purificada fica a macula que, 
por via de consoquencia, recahe sobre os filhos, 
aliás innocontes. ·· 

Elle :~indaobsci'va: si o sacramento tem tanta 
forc:~ que lava n macula em relaçiio :~os :~utores 
culpado:s do crime, isto é, cm reln~ão ao pai c :i 
mar, porque não 113 de laval·n em relação aos 
filhos, quo siio innocentcs, que são resultado 
fatal do c r i me alheio? (Apoia elos.) 

E note-se, senhores, Boehmcro parn chegar 
:1 conclusões tão logicas, tão lucidas, não intro
duz elementos estranhos no seio do'dircito ca
nonico. Elle raciocina com idéas, com princi
pios do proprio direitp canonico. 

Bochmero, senhores, tundou escola. Os m:~io· 
res cunonistas, quer catholicos, r1uer protes
tantes que se lhe seguiram na ordorn dos tempos. 
:~doptnram a sua opiniiio: 'Vnn-Espen, que é 
um canonista do genio, Hieggcr, que tem sido 
muitas vezes invocado nos tribunnes catho
licos. 

Ha ninda uma quintn opinião, c é 3 quo vejo 
segurda entre os c:monist:~s modernos da Alie· 
manha, á cuj:~ frente so acha 'Vnlter. 

'Vnltcr sustenta que, pelo subsequente matri-
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monio se legitimam todos os fllhos illegitimos, 
excepto tão sóq~cnte os adulterinos. Incluem-se, 
pois, os incestllosos. 

Flrmn 'Valler o S<'U modo de ver no texto da 
decretai. Entende elle que as palavras quoniam 
legitim·um matrimonium inter se cont1•alwro non 
potucrunt, referem-se ao tempo da concepção 
do modo que a logitimaçiío se torna imposs1vci 
si a esse tampo subsistia impedimento, que niío 
póde ser dispensado como é o ligamenis : ao con
trario, a legitimação é passivei, si o impedimento 
c dos quo se dispensam, como os que procedem 
de parentesco na linha collaternl além do 2.• 
gr:lo. 

digo Civil sotrrou energicn contestação por 
parte de homens competentes, como o sabia 
professor de Coimbra, o Dr. Paes. Em um 
opusculo, notnvel pela erudição, bom senso, e 
pliilosophia, com que .é escripto, o Dr. Paes 

Tenho-vos enamorado ns cinco opiniões que 
se controvertem no seio do direito cnnonico. Si 
é a este direito que nllude a Ord. 2, 35, § tll, 
que arbítrio para os juizes e tribunaes I Qual 
dessns opiniões merecerá a prefercncia, a de 
Berardi, a de Gonzales, a de 'Valter, a de Bach
mero? A duv.ida, sempre a duvida I . 

Mas. senhores, o nobre senador disse-nos que 
foi Paschoal José de Mello Freire o primeiro 
escriptor portuguez que levantou a auvida a 
respeito da significação da palavra Direito, de 
c1ue u~a a citada ordenação. 

Está o nobre senador completamente enga
nado. J:l nos seculos XVI e xvn os juriscon
sultos portuguezes andavam em grande desac
cõrdo sobre aquelle ponto. Cabedo SUtitentava 
que a ordenaçiio tivera em mente o direito ro
mano. Pedro Bnrbozn, Guerreiro, Pinheiro o 
Pegos, no contrario, pensavam que a ordenaçiio 
se referia e não 1>odia deixar de se referir ao 
canonico. 

Pnschoal escreveu em f.780. Paschoal, senho
res, é uma verdadeira eminencia ; é talvez o 
maior jurisconsulto portuguez. 

Pnschoal reconhece que o sentido da orde
nação é dubio; prefere a intclligcncia de que a 
ordenação se rcfe1·e ao direito canonico e põe 
por diante francamente a opinião de Boehmoro. 

A opiniiio de Pachoal obteve completo trium
pho no fôro portuguez: foi adoptada pelos ju
risconsultos posteriores o seguida em todos os 
tribunaes, o quo é argumento para provar que 
o projecto não estabelece uma novidade, mas 
que vai consagrar doutrina j:l aceita pela juris
prudencia pratica. 

O Sn. MENDES DE AurEIDA:- Não apoiado. 
O Sn. JuNQUEinA:- Então é inutil? 
0 Sn. LAFAYETTE:- Entro 03 discípulos de. 

I>aschonl figura o illustre Coelho da Rocha, que 
o nobre senador citou, o disse estar de mú fé. 
Não posso deixnr de reivindicar os credites do 
sabia professor de Coimbra. Coelho da Rocha, 
era um sacerdote· de costumes puríssimos e um 
homem de intenções rectas ; seria incaJ.>nz de 
professar conscientemente, em uma umversi
dade em que era mestre, doutrinas falsns e 
ainda mais de escrevei-as em livro que desti
nava ao ensino do seus discípulos. 

São uniformemente da opinião de Paschoal 
os civilistas portuguezes dos nossos tempos. 

O Sr. Visconde de Se111Jra, no sou projecto de 
Codigo Civil, ndoptárn a doutrina frnnceza, isto, 
é, que o matrimonio subsequente só legitima os 
filhos naturnos. Neste ponto o projecto do Co-

combateu victoriosamente a disposição do Cc
digo Francez, transplantada para o projecto do 
Sr. Seabra. · 

Mas, senhores, como quer que soja (estou:trn
tnndo do pr.,jecto no primeiro ponto do vista), si 
elle envolve mera interpretação,· é mister esta
belecer uma regra certa e sahir deste mar do 
duvidas. · · 

O Sn. DANTAS (ministro tiajustipa):-Apoiado. 
O Sn. LAFAYETTE·:-A incerteza do direito, em 

todas. as relações da vida, é sempre cruel, é 
sempre intoleravel. Mas este mal sobe de ponto, 
recresce, quando se trata do princípios que devem 
regular uma das fórmas da constituição da familia 
legitima. 

Os Sns. ConnEIA E DANTAS (ministro dajustica): 
- Apoiado; é preciso que saiamos desta inéer
teza. 

O Su. LAFAYETTE:-Agora discutirei o projecto 
sob o outro aspecto. Supponha-se que se tratado 
estal1elecer direito novo. Pela minha parte pre
feriria dar ao projecto este alcance. (Apoiados.) 
Si o intuito é estabelecer direito novo, eu não 
hesitaria em redi'gil-o com a · comprehensão do 
direito canoni.:o, segundo o entende Boehmero. 

Senhores, quem estudar o assumpto :i luz da 
philosophia do direito e diante dos interesses 
san-rados da familia, hn de chegar a este resul
tado: que a legitimaçã. o devo abranger os illegi
timos de todo o genero. . 

O Sn. ConnErA:- Apoiado. 
O Sn. LAFAYETTE:-0 nobre senador, para con

demnar a dou!l·ina que sustento, invocou um 
antigo preconceito, uma raziio antiga, o precon~ 
coito que o parecer lambem põe por diante: 

• A logitimação. do filho que provém do adulto
rio e ilo incesto importaria a sancção da obra do 
crime~ o, portanto, um estimulo a frequentes 
escanaalos no seio das famílias em damno dos 
bons costumes. • 

Senhores, é uma razão alleg[lda pelos velho;:. 
escriptores. Eu quero ser leal na minha argu
mentação; vou ler-vos as palavras de um inter
prete francez, as quaes reproduzem o mesmlil 
pensamento, porém com mais abundancia. E 
âepois as refutarei. 

Dizia um notavol interprete do Codigo Fran
coz: 

• Os autores do Codigo Napoleão recoiavam 
animai·, no seio da ·familia, osperançns culposas;, 
receiavam o funesto exemplo da paixiio e da 
desordem, achando moias de successo o de re
compensa na violação dos mais santos deveres: 
quizeram principalmente fulminar o calculo iro
moral de pessoas que para obterem dispen
sas apresentassem como uma cauaa grave o como 
titulo de fuvor, n existcncin do relações inces
tuosas. • 

Eu vos direi que ostn razão é puramente chi
merica. No cons9lho de estudo em França, 
quando se discutiu o codigo civil, o consellleiro 
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Berlicr dizin: •a paixiionão calcula; todo o hemem 
quo é levado pela vehemencia do sentimento ou 
pelo fogo dos sentirlos n commettcr um incesto 
·n commetter um adulterio, nfio ~e demovo de su~ 
intençiio pela considera•;üo elo que os filhos quo 
tolvez ~~sultom do octo criminoso, niio possam 
ser lcgJtWJados por subsequente mntrimonio. • 

Aquollos que sustentnm opinião eontrm•io 
acroditnm r1ue pó•lo nctuar no animo do homem 
obscc:•do pelo puixiio, o cnlculo frio pelo fu
LUJ.:O de uma proi<J que niio existe, c. quo niio .é 
ob,JI!Oto do sert peusamento. 

ti ma rem os fil hns do incesto e do ndulterio ainda 
niio evitou um só incesto, um só adulterio ••• 

O Sn. MENDES DE Ar.MEIDA : -Quem snbe 
disto '! · 

O Sn. LA!"AYETTE :-E' fac ii saber; basta es
tudar a nntureza humana; basta que o nobre 
senndor lemb1·e-se que urn homem <JUe é :trras
tado · a commettcr um dnquelles crunns niio so 
petem a cnlculnr phllosophicnmento ns conse
qucncins IJUe podem resultnr com relução :t seres 
que não existem c que nem talvez venham a 
existi•·· E' assim a nnturezn humana; é preciso E' pJ•eciso ncr1itnr os homens como ell!ls são. 

ê~fr~~~~~~~fo;~d~u~~~:;:p~~ s~0~N;tf~~~i1l~p~~: 
VaVeJS, 

A' este proposito diziu um escriptor : • n pro
hibiçiio de se l!•gitimurem por subsequente ma
trimonio os espurios não evita um só incesto, 
um >Ó ad,Jlt<'rio. • 

Portanto, senhores, a razão de mornlidnc!c nn
ti_gnJ!lcntc invocnda pnra justificar o sncrificio de 
d1re:tos sng-rados, é umn raziio q ua não ~ razão, 
é um motivo pn•·nmente chimerieo. 

No:.:·ur ao subsequente matrimonio o e/Te i to rle 
l11gitimnr m~ lllhns ill•JA"itimos do qunlquer espncie 
é, em hornenngcm n unw chimora, commetter 
de um goiJJe umn sério ile iniquidndes. Em pri
meiro Jogar. desherd;nn·se aquellos seres de di
reitos innuferiveis, fJllC tem por tittllo :t nntnrczn 
l~umann : corta-se-lhes pn1·n sempre n possiiJi
hilad•.' Je:.:nl de snhi1·em rie umn posiçiio l'ulsn, e 
de entrarem p:1l'1l n família legitima, o rouba
se-lhes o direito de succerlercm n seus pais. 

1\Ins não é ~ó i~to. Punom-sc. nüo os autores 
do crime, mns os li lhos, qu•: são innocentes, que 
ao tempo do crime ainda niio cxi~tinm I Um 
procedinwnto semelhnnte viola frnncanwnte a 
mo•·nl, o direito e o principio constitucion:d ilc 
lfUC uenhuma pena pass:tr:i da pessoa iln de
linquente. A monstl'llosirilldc vai ai ndn além: 
absolvem-se os culpndo;;,- os pnis, o conde· 
mnam-se os innoccntes,-os filhos. Os pais podem 
casar, podem entrar no rog-imen dn fnmilia Jc
gitim~.pm·ificnndo.sc •las mnculus preexistentes. 
mns sobre os innocentes-o csti~ma eterno que 
lhes imprimiu o c•·irne niJJcio! • 

Senhores, pura se quobrnnt:Jrem direitos ti.io 
precioso~, para se csr:reve•· na lei iniquidades 
tiio rcpu:.:nantes, niio descubro motivos,intc•·es
ses de ordem po!itien c social que rrn~am o 
cunho rio necessirlade. fJUC se imponlwm pela 
fo•·çn de uma f:ttnlid:tde invcnciVtll. .r: ilemnis 
niio !ln rnzão socinl que possa leg-itimar a nlloli
!)ão, o aniquilamento dos ilireitos rl:t natureza. 

Ao contrnrio us· instituições ilo direito privailo 
tem por ideal a phifosophin do direito, e é rno
xima funilumcntul do leg-islação qu as leis posi
tivns rlevem tJ'nduzir no~ seu~ textos os prinr:i
pios ilu philosophio ilo ilireito tanto quanto o 
pe!'lnittom nl< circumstnncias. Só ú lillito uo lo· 
gislndor nf'ostnr~~o ilus normas do direito nuturnl 
quando o estnilo iln civilisnçiio de um pniz, 
qunndo os co~tumes e os interessas socinos o 
exh:cn1. 

E que motivo, sonhares, nllo:::-mn po•·a iusli· 
ficnr tflo bt·uscn violnçiio dn philosophin (!"' di"· 
roi to'! Um motivo, que, jú vo~ demonstrei, é 
purumcnte chimcrico I A protJibi,ão ileso logi-

aceitai-a como e:Jn é. 
0 Sn. FERNANDES DA CUNIIA:- B~sta ver a OS· 

ta tistica. 
O Sn. L,\FA\'ETTE :-E' preciso, pois, estnlle

lecer direito novo ; é preciso escrever nn lei 
quo se leg-itimnm por subsequente matrimonio 
os lilhos illegiti111os do toda a especie. 

gu jú vos disse que crn uma verdade aceita e 
praticuda cm Portugul. E no nosso pniz ha jul
gados nesse sentiilo. Não se trata, pois, de uma 
novidade. Quaes são os mnle~, as desordens, 
qne tem resultado pn1·n Portugal da prnticn du
quella doutrina dcsile i780 'l 

Q Sn. l\IENDES DE ALMEIDA : - Não podll!DOS 
saber. 

O Sn. LAFAYETTE :-O nobre senador disse-nos 
que, percorrendo o> codigos do munilo christiio. 
e do muuuo rrue não o c\, niio aelHiJ•a em um só 
desses codig-o,; di~posioão semethanto á•]uelln 
fJUC est:i no pt·ojccto. Perdoe- me o nobre se

...nado•·; S. Ex. e:<tit cm c•·ro. Citar-lhe-hei em 
primeiro lngar o couigo civil p:1rtuguez. No 
m·t. H!J diz 11l{Uelle codigo. • O matrimonio Je
gitirnn os filhos nascidos antes ilclle dns Jícssons 
que o contrahem. ·O Sr. Senbrn lwvin ndoptado 
no seu projecto a doutrina francezn ; no seio da 
commissiio l'llVisora fui a questão long-nmento 
discutidn, c nlinnl trimnph011 a opinião de Bach
mero proclamada cm Po•·tugnl po1• l'aschoal, 
sendo votos vencedores os ilos Srs. Vicente 
Ferre r e l\Ia rrecn. 

Citarei mnis o codigo do Chile. Niio dá este 
codig-o no subsequente 111atrimonio a vi•·tudH 
de lc.dtimar os adulterinos, pe•·mitte, porém, :t 
leg-itimação ilos incestuosos, sempre, estü cnton
!'lldo, que t;t !tnpedi.mento póue se•· dispensndo, 
1sto é: o rl1to codJg-o reproduz n doutrinn sus
ten tniln por \V a !ter e o n t1·os c:monistns moilernos. 
O codigo do Chile, como snbo o senailo, ilistin
guc·se f1CI:J sensatez ilo suas disposições e pela 
sua cstrJlcturu perfPitomente scicntifica. 

Ahi temos pois, senhores, a prnticn de Por
tugal desde :l780, or.julgndos dos nossos tJ·ibu
nnes, a disposição do codigo civil portugttcz, 
que é um codigo justo e rnzoavcl .•. 

O Sn. FE:nNANDJlS DA CuNnA:- Nestn mntrwin 
para nós, é a primeira de todus as :tutot•idudcs. 

O Sn. LAF'AYETTE :-... e na Alie manha elo
mina ilesile o muiado do scculo pnssodo n opinião 
do Doehmoro. . 

Em conclusiío, sonhores, ternos por nús a phi
losophia do di roi to, os veJ·dniloiros iutcrcssos da 
t'umtlin legitimo, e 11 oxpericnein c u snbcdorin 
de diversos povos cultos. 
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Resta-me acrescentar ainda 
vras acêrcn elo nssumpto. 

algumos pulo· O homem quo se liga por casamento n umn mu
lher, muit11s vezes, depois de um longo prazo 
de eonvivcncia, adqnire-lhe profundo affecto e 
facilmente ~e deixa dominar. Esse affeeto niio 
raro se estende nos {Jihos que ella trouxe. Neste 
estndo de cousas, todos o comprnhendem, o ma
l'ido fasr.:inar.lo, sem difficulr.lade o antes com 
satisfnçüo, niio hesitará em reconhecer como 
seus filhos ns que a mulhet· trouxe. 

Uma vez que se vai tomar uma previdencia 
Jegil'lativa sobre a materia da legitima~iío dos 
filhos por subsequente matrimonio, é ele bom 
conselho regulai-a do uma m:meira completa. 

A nossa Jegisln~iío é omissa a respeito de 
questões graves que se prendem logicamente no 
as~umpto ; conv1ria, pois, aproveitar 11 oppor
tnnidade e estnbelecor principias :JUO resolvam 
essas questões. Para isso bnstar:í acrescentar ao 
projecto tres on quatro pnragraphos. 

Como provar a paternidnde dos Olhos r1ue 
dc;vem }lcar legiti~ados p_elo su~sequen!e ma
trJmomo? Estes tilhos n:1o estao d1•b:uxo dn 
presurf.l pçiio da lei-patcl' est quem II'Uptim demo-as
trant. 

Sabe o senado que a maternidade, como so 
costuma dizer E>m direilo, é semr,re certa, mct
termtas sempor corta est. A maternidade reve
la-se po1· J'actu visivel, susceptível de testemn
nho directo; n patllrnidade, JlOrcim, depen· 
de de facto que se passa no ~ciu da nature:w; de 
facto invisível ; dahi vem qull mio póde ser es
tabele~idc soniío por presulllpl,'ües. 

A !"' n assenta ua prosnmp~iio-patcr cst quem 
nupttm demonstrant. 

Mas estn PI'osump~iio presunpüe o facto da 
cohnbilaciío do mnt•iflo e dn mulher. 

. Assim. que, si_houvcr impossil•ilidnde inven
CI':el _Pnl'll n umpo no prazo da coneP-pç1io, nos 
prJDIOJros i20 dws dos 3UO da g-estaçi1o, a pre
sumpç;•O desappnreco, e o filho que nasce do ca
samento niio é legitimo. 

Dn impossibil_idade de estabelecer a prova di
recta da pntern~dude rosultu que ns logblaçües 
mod1•rnns negam a ncçiío de invcstignfliio de pa-
ternirlndo illl'gitima. • 

E~ta ~outrina foi soguidn peln nossa legisla
~~o-lel de 2 de Setemb_ro do !8!J,7:-Ahi se pro· 
h1be ao filho nntural a 1nvest1ga~no dn paterni
dade; n patel'llidode em tal caso só póde ser 
estnbelecidu pelo reconhecimento do pni em 
escr·iptura pulJlicu ou em testamento. 

Em rel."!;;io aos Olhos illegitimcs, CJUO se tor
n~n~ logJtlluos pel~ S!Jbs_equcnte mutl'imonio, 
m1l1ta a mesmn r11Zt10 JUru.lica. Convem, pois, 
estubelecer o mesmo Jll'incipio, isto é-que o ca
snnwnto st1bser1 uente legitiuw os filhos havidos· 
antoriormoute, ceuJianlo que o pai os reconheça 
em escriptura publicu ou, tulvoz, no assento do 
casamento. 

E eis ahi :. fraudt~ usurpundo os direitos da 
natnrt•za : o que seria, na phrnse r.lo primeiro 
consul, criar filhos por mutuo consentimento. 

No intuito de ovitaJ' um:1 semelhante fraude, o 
codigo civil J'rancez prohibiu o reconhecimento 
posterior ao casa monto. : 

O codigo do Chile adoptou om parte a dispo· 
si~iio do codigo frnncez; mas perrnitte no coso 
de impedimento gravo, q11e o reconhecimento 
seja feito dentro de 30 dins depois do casamento, 
porque dentro de um prazo tiio breve, não é na· 
tural que occorram os phonomenos moraes q_ue 
determin:lf'lnn a disJ ost~ão do Codigo Napoleuo. 

Porque não tomaremos uma providencia n 
respeito? 

Ha ainda, senhores, umn outra questão que 
cnrece de solu,ão. Os cnnonistas e civilistas a 
discutem desde ha seculos. E' n de saber si o 
cnsnrnento subsequente putalivo induz a legiti• 
mnçiío dos {Jihos an1erior111ente havidos. 

Escriptores de primeira ordem antigos c mo
det·nos sustentam que o subsequente matrimonio 
put:~livo não pórle, não deve ter a vi!·tude de 
prodn~il' n legitimaç:io. 

Mas hn tambem grande numero de canonistas 
e civilistas igunlmente distinctos o modernn· 
mente csitrnado; interp•·etes do codigo civil 
frnncez que se pronuncium energicamente pela 
opiniiio contrnrin. 

Dizem elles que ser·ia barbara que o casamento 
pUtHtiVC (II'Otogesse com a sua fic~iío os lllhos 
quo nascem depois o só deixasse a descoberto 
os que nn~cct·um anLt•s, quundo nu reulidode niío 
ha casnmento nem para uns, nem para outros. 
Esta quesWo devo licru· resolvida. 

Si o roconhecimento feito pelo pretendido 
pai, ó nnllo ou contrt1rio á verdade; som em
lJargo, deve subsistir, ou pode1·iio desfuzel-o por 
acçuo competente os interos~ados, como siio os 
{Jihos IegiLimos do mesmo pai, os seus ascen
dentes, os herdeiros collnteraes '! 

os cod igÇlS ostr:mgoiros per111ittcm impugnar· 
o recunhocunento em quliiCJUCl' daquellas duas 
hypotheses: disjJOsi~ilo que é perfeitamenle ju
rídica. 

M:1s de,·u pat·a o dito cfl'eiln pcrrnittir-so o 
reconhocimonto posteriot· uo cusamonto ou do
verá o rec:onhecJmonto ser feito antes sob peno 
de nullidado? E' outra quostfio. 
. O rodigo _civil .francez requer quo o rccon ho

Cirnonto seja f~1to autos do castlmento, 011 na 
occnsiiío dullo. 

A Iegitima~iio por >'llbsequente matrimonio do 
filho morto nprovciLJ aos se as descendentes'! 
As legislações dos povos cnltos resolvem esta 
q uestiio alllrmntivamenle. 

Senhores, si etl niio fosso um súnadot· prin
cipinuto, inclniriu estns idóus em tres on q tuttro 
pni':1graphos, o as oll'ereceria como emendas. 0 Sn. MENDES DE AL~IEIDA ; - 1\lns outros O 

permit tem. 
.o Sn. LAI'AnTl'll :- No conselho de estado 

fo1 ollegnt.lo uma razão que niio doixo de ser 
prOJcedonte. 

O legislador françt-z sempre se distinguiu por 
um grande conbecuuento pt•atico da natureza 
hunw.no : e~:9 conhecimento so revela de umn 
monetrn uotavoõ nus disposições do codigo civil. 

1\Ius, sou novo nesta c:~sa, tive l'ilceio de faltnr
:í reverencia qLlO devo .... 

VozEs: - Niio, senhor. 
0 Sn. LAFAYETI'Il:- .•. IIOS mi)US honrados 

collegns ; mas, em todo ca~o. senhores, peço u. 
n.ttenç1io do sonndo paro el111s; siio idéos prn
tll'ns que se achum consagrudas nos codigos 
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estrangeiros, que não oiTerecem o perigo dns 
innovaçõe~,ncm nos atirariam nns contingencias 
do desconhecido. 

E' o que tinha n dizer. 
VozEs :-1\Iuito bem 1 muito bem 1 Apresente 

as emendas. 
(O orador ,; comprimentado por seus colle,qas .) 

Foram lidas, apoiadas e postas em discussüo, 
com n proposição, as scguin tes 

Emendas 

• Art. !.0 O subseqMnte matrimonio legi-
- lima, de pleno direito, os filhos naturnes e os 

espurios, anteriormente havidos das pessoas c1ue 
o eontrohem, comtanto que o pai os reconheça 
ou no assento do casamento ou na escripturn pu
!Jiicn, passada antes clnquolle acto ou dentro dos 
30 dias seguintes. 

c Para o eiTeito da legitimacão, a maternidade 
póde ser estabelecida Jlor q'unlCJuer dos meios 
de prova ndmittidos no irei to vigente. 

• § :l. o O casamento subsequen to puttativo 
induz a legitima(:ÜO dos filhos anteriormente ha
vidos do mesmo pai e mãi. 

• § 2." Os filhos legitimados ~ão, n todos os 
respeitos, equiparados nos legítimos. 

c § 3.0 O,; ell'eitos da leg-itimao::ão comeo;am a 
existir dá dntn do casamento. 

c § ~-" A leg-itimação dos filhos mortos apro
veita nos seus descendentes. 

• § ;;,o O t•econhecimcnto de filinçiio que fôt• 
uullÔ on contr:u·io :i verdade poderli ser desfeito 
pelo meio ordinnrio, por quem tivet· direitos 
que dcil.:nt·iam de prevalecer si tnl reconheci
mento subsistisse. 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições cm 
contrario. 

• Par;o rlo senado, 20 de :Maio de 1880.- Lct
(ayt•tte Roill'i.'J1trS Pe1·ei ra. • 

O s~·. Junqueira: - Sr. presidente, 
pedi a palavra pa1·n opptn·-mo novamente no 
projecto que 'se acha cm discussão. 

A matoria é importnntissimn, disseram os 
dous Ol'ndores que, com tanta prol1cioncin c bri
lhantismo, acal.o:un de occupar a tribuna do se· 
nado. 

Em outra occnsião jti impug-nei este projecto, 
c n minha impugna{'fio foi hoje sustcntadu pelo 
digno seumlor pel:1 ]ll'O\•incia do l\Inranhão, com 
os mais solidas fundamentos; mas, o nobre se:_ 
nador pela lll'Ovincia de 1\Iinas, ex-ministro dn 
justica, lev:mtou-so para sustentat· n doutrina 
<lo niesmo projectõ o addital-o. 

Sei qao ns minhas paluvros não podem ter 
gorando importnncin (mio apoiados),clepois dns que 
j1rororit1 o hont·ado senador poln província do 
lllinns, que, hn l•.>ngos unnos, se tem dcr.licudo os· 
pccialmcnto no estudo do Direito; mns, Sr. pt·o· 
sirlentt:>, oston tiio convencido <lo fjUO n doutrina 
contida no lll'Ojecto ú otronsi\'a dos dil·eitos !ln 
~ocicdndc o contraria no interesse publico, quo 
nfio duvidei, :linda mesmo nestas circumslnncias 
tão desf:woravcis, tonwr a pulnvt•a, e voltnt· no 
dcbttte. 

Niio quero nem venho nesta occasião ·occupar 
longamente a nttenção do.senndo, porque entendo 
que esta guestiio deve ser consubstanci!Jrln! ?ove 
ser tratada nponus com os argumentos mctSIVas, 
como convem a uma casa de legisladores. · 

Assim, entendo que dcveme~s considerar essa 
quostfio :i luz da alta philosophia c :i face do 
nosso Direito, e dn li~ão que nos deixaram os 
povos mais adiantados. . 

Pelo discurso de honrado senador pela pro
víncia de 1\lin:ts se võ que a que~ttio npreson~a-so 
no animo de S. Ex., ora des111da de duv1das, 
ora cheia de difficuldndes. 

Disse S. Ex. q_ue n interpretnç1io dada per 
Bohemero c segu1dá por 1\Iello Freire foi'nquella 
adoptada sempre pelos n·ibunaes que se inspiram 
nas palavras do grande mostre de Coimbra; e 
no entretanto em outros pontos nos apresenta 
dubiedade na questiio, c reclama uma provi
dencia. legislatiVQ. 

l\las, pergunto, para que cnlüo foi oscripta. e 
promuln-,;da a Oril. do liv. 2. 0 tit. 35, § :1.2 '! 
Si o nol'lrc senador entende que não ba duvida 
aln-umn, e que aCJnellas palavras da Ordenação 
se

0
rcferem ao Direito Canonico, e que este ad

mittc a len-itimar:ão por subsequente matrimonio 
cm relação nos filhos esput·ios, que signilicaçlio 
tiim ns palavrn~ restrictivn.s_de~sll Ot·dçnar;ão '! 
Pois o autor da Qt·dcnnçuo Plu!Jppu1a havw de ter 
esct'i[Jto palavras inutcis '!Quando ahi se tl1z que 
ha fi hos CJUC P,Or d!reilo nfio po_dCf!l ser lcglli
mndos, niio esta ensmando o uwJs sunplcs bom 
senso que ha outros filhos que niio estão neste 
caso~ E qunes são clles '! Si o nobre senador 
considera quo todos os filhos espurios podem 
por Direito Canonico se!: legitimndos, a que 
li lhos se reforc n Ordenaçuo quando .os. exclue'! 
"\ nenhuns, pcmsn o nobre scn:~dor .. ;. mas isto 
conduz ao nbsUl·do. 

No entrctnnto o. proprio honrado senador nos 
diz que o Direito Canonico não ensinn aquillo 
q uo :>. Ex. quiz dizer, ]lOis apresenta-nos a opi
nião de Walter .•. 

O Sn. L,\l'.AYJ;TTE : -Para mostrnr como a 
matcria é oscillanto, 

O Sn. JuNQUEmA:- .•. pela qu~l os adulte
rinos c incestuosos são excluídos ; n O)linião de 
Bohcmcro que considera que todos podem ser 
legitimados; e ns pnlnvras do papa Alexandre III, 
c1ue diz que niio podem ser legitimados senão 
os naturaes; de soluto ct soluta. 

Ora, St·. prcsidente,como legisladores cntholicos 
a que opiniüo nos devemos encostar, it opinião 
de um canonista que não ó cntholico, á opiniüo 
do outros qne fnzem rostricr;õcs, isto ó, que 
excluem os lilhos ndttlterinos c incestuosos, ou :i 
do sutnmo pontil1ce '! Estn. é que é a. verda_deirn, 
é que cstabclc>ce o ·Dtrelto CnnonJCo ;·nao é a 
opinião dnquellcs que, _por investigações m3is 
ou menos especwsns, vao pt•ocut•nt· cxcepçues 
e abrit· porta :1 nbusos. 

Senhores, entc.'lldo que não h a ruzão alguma tlu 
ordem publicu pnra adoptn1·-se o projecto CJUC se 
discute ••. 

O Sn. C.A.:-~omo·liiENDES :-Apoiado. 
O Sn . .TuNQUEIIlo\ :-, .. a ~ociodude niio lucra 

cousa :tlgumo cm quo c•sscs filhos do crime c do 
peccado sejam leg-Jtimados por essa fórmn. 

.·-

I 
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O nobre s~nador pela provincin de 1\Iinas 
procurou usnr de arg-umento~ ·sontimentnes, 
dccl:~r1mdo que de.sta uniiio prohibida os filhos 
nüo eram culpados. 

Mas. senhores, porqun o~. tllhos .niio são culpa
dos nós podemos dar á le1 o ctfe1to de apagar a 
nodon que existiu, pollemos dar-lhe e~sa retroa
ctivid:•de tremenda no ponto de considcr11r legi
timo~ nquelles que na occa~Wo nfio podiam sçl-o "! 

Mm; o no!Jro senndor neste ponto ~eguiU o 
trilho de todos nqucllcs que at6 agora túm · tra
tado desta questão pelo lado que eu com!Jato, 
isto é, S. Ex. vô apenas o interesso do individuo, 
não vê o interesse da ci:>Jiectivillade, ou da so
ciedndc; c este eslá em resgunrdnl-a contra esses 
ataques, está cm defender:• honra. o dir·eito e a 
dignidade daquclles que foram olTendidos por 
esse crime. 

O honrado 5enador tem sómento cm vista os 
direitos o o bem estar daquelle que, comcttendo 
o pcccnrlo, ou o crime, depois pódo re:l!izar o 
casamento com aquelln que na uccnsiiio nfin podia 
ser sun esposa; mas S. Ex:. niio se lembra da 
posi<:ão precaria cm que fi"nm a fama, a dig
nidnde do esposo, a mo•·:llidade publicu am·on
tada, d:mdo-se dcst'arte umn sancção, ainda que 
posthurna, ao adultcrio c ao incesto "! 

O fi! h o cspurio tem todos os direitos na socie
dade, menos o de ser consider:tdo igual nos !A
gitimos. Dizem que é isto uma desigualdade; 
mas eu respondo que a doutrina do nivclnmcnto 
é que se torna per1gosa, e nté com tendencins no 
sor:inlismo, pois o argumento é o mesmo que 
fazem modernamente os reformadores sociaes, 
de que é uma injusta dosigualdadn haver arguns 
que nnscem ricos e outros que nascem pobres. 
(Apoiados. ) 

O !ilho espurio não púde assumir esse papel, 
<iUC lhe querem dar, de unica victima, e victimn 
innocente. E' uma cousa rata!, que nüo está no 
poder humano fazer dcsnpparecer, é a conso
quoucia necessaria do destino, que o faz vir :to 
mundo por esta fórma · mas o pai sof1'1·e com 
elle, porque, como bem diz llossuct, o pai con
sidera o 111ho uma porte de si proprio ; · e esta 
consideraçüo poderá até certo ponto ser um freio 
parn conter a muitos, por mais que o contrario 
nos queira dizer o nobre senndor. 

Não queiramos, alúm disto, nesta materin ir 
a dinnle dos outros povos. 

<;>s nobres senadores, depois dll g-randes pos, 
qutzns, tô111 chegado ao resulta do de obter a 
menção <.!e dous ou tres codigo~ ••• 

O Sn. 1\IENDES DE ALMEIDA:- Nem isso. 
O Sn. JUNQUEm,\:- .•. que consagram dis

posicões fuvoraveis aos seus princípios. Entre
tnnto nós, pelo nos~o ln<lo, apresentamos uma 
Iongn set•ie de netos Iegi~lativos do numerosos 
povos civilisados, que repeJJ•ram essa idén. E' 
preciso que t<•nhnmos na devida nttenção as opi
niões con,ngrudns peln experioncia dos seculos. 
Não devemos, só por·quo se procura agot·a ni
velar tudo, collocar os filhos adultorinos e in
cestuosos n pnr daquelles que· süo o fructo de 
uniõ~s leg-itimas e regulares. 

O noure senndor mesmo referiu-se á opiniiio 
do canonistns, que entenderam a decretai de 
Alexandre III do um modo difl'erente da inter

v. I. 

prctru:iío que lhe deu Bohemero, dizendo que 
estão excluídos os filhos ndultm·inos e inces
tno~os ; comprehcmdeu nessa disposição srímentc 
os fll h os sacrílegos. 

Pnreco que se zomba do bom ~enso, quando 
se diz quo, repellindo n decretnl os filhos udul
t••rinos e incestuosos, o seu favor so applica aos 
filhos sncrilegos. Isto sómente seria possivel si 

. um clerigo, um monge ou uma rol•gosa pudessem 
contr:•hir subsequente matrimonio I Pot· conse
guinte, tt decretai não póde deixar de ser enten
did:• Sl!não cm rclaçiio :Í<JLl!lJI(;s filhos, parn os 
quaes se póde dar o sub,equente !!lntrimonio, 
caso cm que não el'ti:io os filhos sacrílegos, nem 
os nd ui ter i nos, nem os incestuosos, e sim apenas 
os n••turaos. 

Portanto toda a argumentação cio nobre se
nauor por .l\Jinas Geraes, lwsenda no IJireito 
Cnnonico, mas intcrpretndo por l3ohemero, cabe 
pot· I erra ; porque as suas bases não tem appli
cm;1io ; e n·ssim hnvemos de chegur á conclusüo 
de que o Direito Cnnonico pl'ohibc sempre a legi
tirnrwão dos filhos espurios por subsequente ma
trimonio. 

Cheg:mdo a esta conclusão, que niio póde ser 
em boa ré negadz1, o que fica"! Fica que a Orde
na<;iio liv. 2.• tit. 3ü § 12 não pci'mitt3 que os 

·filhos cspurios sejam legitimados por subsequente 
mntrimonio. Intet·pretc-se essa ot·denacão pelo 
Direito Romano, ou pelo Canonico, o rêsttltado 
é o mesmo. 

0 Sn. LAFAYETTE dú Ulll aparte. 
O Sn. JuNQUEIRA: -O nobre senador citou 

cinco opiniões, é corto; mas foi S. Ex. mesmo 
que na ex:posiçiio que fez della::, pareeeu não 
lhes' aclwr solido fundamento, em presença da 
opinii.,o que apresentou do summo 1•ontil1ce, 
ciJcl'o da igreja catholicn. Foi o nobre senador 
qu•1n1, entro outrtts opiniões, trouxe a rle Ale
x::mdre III, opini:io que para nós catbolicos se 
sobreelovn a todas as outras. 

0 Sn. LAFAYETTE dá um npartc. 
O Sn. JuNQUEinA :-N:io ha contestnçüo que se 

poss11 oppôr ü paluvrn do chefe dn Ig-reja, quando 
en!>ina em sirnillwute mnterin. Um11 cousa é 
di . .;cursar em un1a acndt•mia_. etn uma nssem .. 
bléu de livres pen<adoros, e outra cousa é a 
opini1io enunciada pelo summo pontifico e:c-ca
tfledra. 

O Sn. LAFAYETTE:-Foi uma ·opinião de cano
nista que deu em uma carta pnrtrculnr. 
·O Sn. JuNQUErnA:- 1\Iuito receio que, ado

ptnndo o projecto nos vamos lnnçnt· em uma ve
rodu menos conv<•nit~nte, e que assim fique a 
nossa lol:islnção eivadn de um vicio quo seria 
ent~o a photographin dn . no~sa sociedade. 
(Apoi11dos.) Receio quu os Iegislad01·es do BrDzil 
venham a imprLmir em nossa legislaoiio um typo 
que até agorn nuo tem. 

Os pr:oxistas c jurisecnsultos mnis notaveis 
entre nós não tiveram duvidas sérias qunnto no 
te...:to du lei. O p1·oprio 1\Iello Ft·eil·e, Borges 
Carneiro, e alé Coelho da Rocha não contestnm 
a letra da Ordennção. Apresentam a duvidn sus
citalla por Bohcmero, no sentido de poderem os 
filhos espurios ser legitimados por subse· 
queuto matl·imonio, em fnce do Oi1·eito Cuno-
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nico; mns .P• vimos que for~a póde ter essn 
opiniiio do l'nnonistn protestante, qne andou 
osmcrilhnnuo rascunhos antigos, que podiam ser 
modillcauos, aba nuonando o vorda!leiro origitwl, 

··que si'io ns pnlnvras dn decretai - Tanta rst 
vis etc. 

tnndo dn composição da familia, niio estamos 
trntnndo dos ontros direitos CIVIS nom dos po
litkos. A l'amilia deve ser rodeada du certn 
pur·ez:t. 

Os i! lustres jurisconsultos citados tiullllm ns
pirnçõos d" con.~tituentlo, mais ou menos libe
roes. E' pt·nciso ponderot· que ness:1 tlpocl\ erp 
que cscrevor·:nn, flns elo scculo possnrlo e prnwr
pios deslo. o cspirito de reformn tinlw invndido 
o mundo intoit·o. S!•o nspir·o<;õos fJUC os le:;i:sla
dorcs resgunnloram-se sempre de :1doptnr. 

(Trocam· se aprtrtes.) 
Eu j:í citei a épocn do revolnçiio frnncczn. 

Depois do gero! nbalo da soci<H)ndo fr•:mcnza, n:t 
conl'usfio 0111 que Jlcarnm dll'l!llOS ll UCVer·cs, 
depois de 1780, u :1ssembléa nncional niio ousou 
sustcntm· n ig-nnldade entre os f111tos espurios e 
legítimos, para ltnvcrom no mesuro gráo ~. SL~c
ces,ão fl:llerrw. EntJ·otanto, es,;a a<sem!Jlea fu•·a 
n que pru.Jamúr·n os direitos do homem, a igunl
dnde c a frotl•rniclade. 

O illustre nntor un Consnlidar.ilo rJ,ts leis pe
remptoriamente declnm-sc coniro a opinião dos 
nobres 5e•wdores. 

O nobre sPnndor npresen tnu umn ser· i e dn 
emcndns. 01'1 nromnnto, ponco po~so dizer sobre 
n sun mo teria; porém ha uma id<ía que ni'io m, 
parece muito ~ympnthica, por·que envolve 
grnndes difJicultlades na pratica. 

O r~cnnho,iml'nlo dos li lhos pcícle, n !'nssnr n 
sua idén, SL'r eollocndo nn poskãn cm crue estavn 
:mtes de pnmnl:;ndn a lei de 2 de Setembro de 
iS\7. Si por m•·io de umn nceüo ur·dinnrin se 
pódc conscg-u•r esse reconhecinwn!o, é ovitlento 
que podem ser prodnzid11s ncrrwllos pcri;:o~as 
provas quo se produziam pnrn a llliatl:io nn· 
tural. D'uhi virú uma cunl'usiio extrnordiuaria 
entre filhos de duns procPdenci:ls, quando se 
tenha de realizar o subsequente :nntr·imonio. 

Vamos nlargnndo muito o circulo destas con
cessões. Vamos cnminhnnclo para um nivelo· 
monto, que cn temo. A sociedade vive tle outrns 
cousas quo nfio sómcntc de pão; é preci~o 
attcndcr :'c mor:didad~, é prociso não estnboleccr 
o mesmo dit·cito para todos: quando as leis e a 
natureza nilo CJIH•rcrn essa igualdnde, quere
dun<la em ver·datleir•:t dcsigualundo oJJ'ensivn 
dos ilireito:; do terceiros. 

Que incentivo tem o cidadão de estnbclccer 
uma família legitima, de trilhor o cundnho do:; 
bons costumos," si n Joi nbre umn por·tn imnrensn 
onde tudo póde entrur'? Que incentivo tem o ci
dnuiio pura se inspir:u.- nu pureza e clevaç:io uns 
leis, quundo estns siio as primuiras 11 facilitar 
quu se legitime tudo quanto na sua origem niio 
podia ser legitimado'? 

Os nobre~ sonndores preoccup:un-so muito dos 
interesses do illllividuo, lfUerem collocur o filho 
cspurio cm uma bella posic;;io dizendo que olle 
6 innocento. Sim, a este innocente nüo se faz 
outro mnl, tem na sociedude posição civil o po
liticn, pé1de aSllit·nr n todas ns hont·ns. 1'nmbem 
na republica r·omann todos esses 111hos tinhnm 
na sociedude o~sa posição, mns urro tinhnm nu 
família u mesrnu posidio dos 111hos legítimos. 
Nn fnmilia u posição ó' diYI.'r>n; e estamos tt·a· 

O Sn. LEÃO VllLLOso:-Qne lucra a purüza da 
familin cm hnvor lilhos dos mesmos pnis sem 
os mesmos direitos ? 

O Sn . .TuxQUlltnA:-A sociedade luct·a muito 
em niio se v~ r o fructo do crime e do vicio cqui
pnrndo ao fructo da legitimidade; é um P.Xemplo 
vivo que cst:i n:c pmçn publica parn que nrn· 
guem sign aquelle I'Uminho. 

O Sn. LEÃO VllLLoso :-~Ias nos qufl peccaram 
permitte-sc que contr·aiam matrimonio. 

O Sn .. Juxour-:rnA:-nespondo no nobre senado:; 
permitte-sc isso qunn<lo o impedimento dirt
mente cessou. 

Si o,;so impedimento cessmi, si :•mbos os in· 
<lividuos, que r.ive•·am. rcttnifio illicitn, _!orn~
rnm-se, por OXPlllplo, vmvos. po1· que rnwo nao 
se ha de conceder· lfLW contrahiam ,,,;;amentu ? 
Este c;~so é muito dilJ'erente; o legisladO!' não 
intervem senão pnra snnccioonr o casamento; 
mns no outro coso o Jcgish•dor inten•cm, com 
elft~ito retl·onetivo. paro considerar· legitimado o 
lllho "oncehidu nn o~cn;;iüo em que os pais niio 
podinm contraltir nrntrimonio. 

A lgt'Cja foi ~empre llenignn no c;~so de ter 
dcsnppnrer:ido o impedimento pnra cas;•mentC!. 

Sr·. pr·esiuente, eu n:io pretendia falia r mms 
so!Jr·e o ;~ssnmp:o, nem para isto tomei nota 
nlgmnn; pot·ém, oavindo o dis,urso do nobre 
senmlor por ::\Iinns, pedi a pnlnvra. puis em 
favor dn boa cau~a c:stou somprc disposto a 
quebrar· lanras. 

O Sn. MENDES llE ALMlltnA:-.Apoindo. 
O Sn. J''NQUEmA:-0 projecto pódo pnssar, 

m:cs ha de Sc'r eontra m~LI voto. Nossa legisln
t'iio hn de ~olft·er estn macula ... 

O Sn. LEÃO VEr.Lo,o:- Não npoindo; macula 
não. 

O Sn. JuNQUEinA :-..• lwvcmos de ir adiante 
d:c experiencia dos seculos, daquillo que foi con
sagrudo selUJ•re nn legislação dos JluVOs chris
tiius. 

Apenas agora, quando o espírito vertiginoso 
vui oppnrec,mdo em varias naçõ.1s da Eur·opa, 
ó 'lu" alguns flO\'OS vi.io J'uzendo conce<são nesse 
sentido, at'l'ast:~dos polo espírito niveladot·, ruvo
lueionario ... 

O Sn. 1\IENDES Dll ALMEIDA:- Por ora aindn 
ue n h um. 

O Sn. JUNQUIWlA:- ... que Yai fazendo grnn
uo iu vasiio. 

0 Sn. 1\Ir~NDllS DE ALMmDA: -Neste po.nto se· 
remos os primeiros. 

O Sn. I.EÃo Vr-:Ltoso:- Os tr·ibunaos ~stão de
cidindo nesse sentido. · 

O Sn. JuNQUEmA:- Eruo o projecto 6 inutil. 
O Sn. LAFAYETTE:-Hajulgados discordantes, 

é preciso providenciar. 
O Sn. JUNQUEmA:- O nobre sonndor peln Bnhin 

diz que os tr·ibunnes estão decidindo nesse sen· 
tido, e o nobre senador por 1\Iinas diz que ha 
decisõl!sdiscot•dantes: qual dos dons tem razão 'i' 
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0 Sn. LAFAYETTE : -Ambos. No mnior nu
mero de casos os tribunaes decidem nesse sen
tido. 

sembléa civil : neste caso n decisão do summo 
pootifice é lei que rege a materia. 

O Sn. JUNQUEIRA.: - Agorn é o maior numero 
de casos I 

A decretai rlo Alexandre III resolve n questão 
pelo l<~clo do Direito Canouico. 

Sü por erro ott dólo incluem nlguns nesta de
cretnl 11 raculdadc de serem legitimados todos os 
espurios. O Sn. LEÃO VEtLnso: -A jurisprudcncia 

geralmente estabelecida é essa. Já citei, qunnclo fallei pela primeira vez, a 
integra de~ta rlccrntnl, c a opini:io do Sr. Leon 
Morillot na su::: cxcellente obra publicada ha 
pouco tempo :occrcll dos fil/tos llltscid,.-s (óra do 
matrimonio. Como. pois, os nobres sen:odores, que 
siio c:otholicns, podem deixar de aceitar a auto
rid:ode d:oquella de~:retaJ? 

O Sn. JuNQUErnA : -Sr. senador pela minha 
província, que culpa tem o legislndor que os 
tribunnes appl i quem a lei nesse sentido? 

0 Sn. LAFAYETTll :-E' porque a lei não é 
clara. 

O Sn . .Tuxour.:rnA:- Os nobres senadores que
rem cl:orem· a lei de maneira contr<~ria :;o HUC 
penso o rnuil:o ::rente pcn~a. • 

Eu cnteudo que n lei n:io precisa ser clarc:odn, 
quo a lei c1ue temos, emcJu:onto niio fô1· promul
gado um cocligo civil, é ll Ordon:oção, Jiv. 2.0 , 

tit. ::lil, § l:l, que é brstantc cl:ora; e, si fosse 
preciso mais Ulll argumento, o encontraríamos 
na nos:;a lei de ::l ue :>etembro. 

Nessn lei se diz que'' prova da fili:oçüo natural 
só se farit por escriptura publien ou por te~ta
mento; or:o, si a mente do h·gislador lJrazileiro 
fosse f:•vorecer outros filhns que nüo os propria. 
mente naturae•, os e:c soluto et :wl·uta, teria na 
mesma ocen>iiio ampliado essn prova aos outros 
filhos illegitimos. 

O Sn. L,\F.t\YETT.E :-O assumpto era uiverso. 
O Sn . .TUNQUEIIlA:- O legisladar nnquella oc

casiiio restringiu unicamente a prova de reco
nhecimento por testumento ou escriptum pu
blica aos 111 h os nnturaes c:c soluto et soluta ; 
portanto, a lei de i8~7 é uma interpretaçiio au
thentica dn Ordenação. 

O assumpto não é identico, mas a razüo do 
decidir é a mesma. 

O legislndor de i81,7 não teve em vista favo· 
recer os filllos espu1•ios, os considerou fóra 
daquelle beneficio, indicou-nos perfeitamente o 
caminho n seguir, dis,;e-nos que, como a Ordena
ção só per·mittia a Jegitimnç:io por subsequente 
matrimonio aos lllhos •x soluta et soluta, taml.Jem 
a prova de filiação natural niio se devia admittir 
senao a estes. 

(Crusam-se varios apartes.) 
Sr. presii.lente, os nobres senadores partem· 

de principias diversos. Esta questiio está muito 
confundi ela na discussiTo. 

O Sn. LE:i:o VELL050 :-Si não se tomnr um:o 
deliberacão, ainda fica mais confundida; a cousa 
fica peior. · 

O Sn. JuNQUEIIIA :-Si se quer estabelecer 
direito novo, é preciso considerar a questão pelo 
lado da philosophi~, da moralidnde pul.Jlicn, dn 
restuura(!iiO dos costumes, o determinar o qne 
fõr mnis ju<to. Si s~ quer julgm· 11 qucstiio 
como inte1·pet_ra~;ão, é preciso respeitarmos as 
fontes do D1re1to. 

1\Ias, si uiio •JU··r··m guinr-se pelo Direito Ca
nonico, :ossirn devidnmente interpretado, então 
dHVcmos estaiJCiecor a qucstiio deiJaixo de o.utrn 
face; isto 6, o direito novo que deve ser es
tatuido. 

Mas, neste terreno mesmo, eu vou de encon
tro :i opinião clnquclles que entendem que se 
deve cstahelecer a providcncin contida no pro
jecto, o :is que o nobre senador por l\Iinas incluiu 
no scn sulistilutivo, augmentnndÇ> e additando 
o projecto em discussão. 

Corno direito novo, senhores, entendo qne se 
rlevin determiuao· qut> os filhos es1mrios ni"oo po
dem ser legitir11ados por subsequente mntrimo
ni •. E funao-me para isto no senso moral e 
philosophico que devo domin:.r, c na protecção 
que se deve dar ás fami!ias, e nn gar:~ntia que 
deve ter a prole legitima, e no respeito com que 
elevo ser cercado o matrimonio ••• 

0 Sn. 1\fE:NDF..S DE ALliE!DA: -Apoiado. 
O Sn. JuNQUEtnA: - ... e não na rctroactivi· 

d:ode que se d11Vc dar ao acto de um casamento 
subsequente. 

O Sn. ConnEt.l.: -Então V. Ex. deve mandar 
uma emcndn, no sentido de sua opinião. 

O Sn. JuNQliEIIIA :- Fara que emenda? 
O Sn. CounEIA :-Parn se votur em um sen

tido ou em outro. 
O Sn. LEÃo Vr.:r..toso:-Deve-se presumir que, 

si nüo pnss:or o projecto, as duvidas continuam. 
O Sn. JuNQUE!IIA :-Na minha opinião não 

e:o.:i>tc du,•idn ; mas, si duvida CJXisti~se, desde 
que um dos ramos do P?~er legislativo d~ter
minar por um voto cxpllc1t0 que osto proJecto 
não púde ser ap1~rovado, terit d:odo interpretnção 
ncccs~ari:o para guia dos tribunntls; uão serin 
r·ozoavel que os tribun:.es adoptassem opiniiio 
cont•·ariu, uma vez que este projecto tivesse 
cabido. 

o Sn. ConnmA:-Não apoiado. 
O Sn. LAFAYETTE:-Havia discussão, mas niio 

havia lei. 
O Sn . .TuNQUErnA:-Si existisse alguma dispo

si ~·iio em cou trnrio e um projecto desta ordem 
n ii o fosse approvado, podinm appareccr as du
vidas apresentadas pelos nobres scn:;dores. 

O S11. LAFAYETTE :-Fica a 01·denaçiio com as 
duvidas suscitadas .... 

Os nol.Jros senadores bnseam-se principulinen te 
em uma interpetraçfio que diio n um te:xto do 
Direito Canonico. Mas então, si o Direito Cano
nico lhes merQce tnnta consideração, tanto res
peito, ~ preciso tom~l-o como elle ó. O Di1·eito O Sn. JUNQUEmA:-Fira a Ordena<;ão do livro 
Cnnonico não é uma invenç1io deste ou daquclle; 2.• titulo 3il, § i2, e cu nelln nüo ncho du
niio é o resultado de un111 discussiio, em ns- I vida. 
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Si o nobre senador poln Bnllin .i u I:;n fJUO púd_e 
lwver duvidns, mondo uma emenda ou substt· 
tulivo. 

0 Sn. LEÃO VELLOSO :-V. F.:x. Ó que a deve 
mnndnr, no sentido do sua opiniiío. 

O Sn . .TUNQUEmA:-Pnrn mim niio hn duvida 
fJUC peln nos>a legisla~iio niio podem ser legiti· 
mados e~scs Olhos. · 

Quanto :i interpretnriío, ó questiío :í pnrlc; 
muitas vezes os tribunnes decidem rlc maneit•n 
diversa uns de outros; pnn1ue cnrln cnbe~,;:t, cnda 
sentençn; tern-se visto mes11to em :tl:;uns cn,os, 
que nfio oJTerecem duvidas, o mesmo trillunnl 
decidir questü"s identicns de modo diverso; o 
no cnti'Ot:mlo os nobres senndores niio vôm aqui 
propor uma providencia no sr,ntido de fixnr->'e 
a dlsposit'iio <.1.~ lei. A lei muitas vezes é suffi
cientelllentc cl:trn, c P•'•dc hnvor uuw diver
gencin elo intet·pretaçiio e de npplicaçiio, c este 
cno nilo induz n ncccssidndo de fnzor urn re
toque. 

O Sn. FEnNANDES DA CuNnA:- Desde o seculo 
XVU que se duvida. 

0 Sn. ;\fENDES DE ALMEIDA:-Eu é qui'\ duvido 
disto. Fallou-se em Coelho da Uo(:l1a, mns du
vido desta citnçiio. 

0 Sn. LAFAYETTE d:í um apnrte, 
O Sn. JuNQUEmA:- O nobre scnndor por 

1\Iinus trntando do Direito Cnnon ico não duvidou 
restringi•· 11 deci'Clul de Aloxndre IH; m:rs cu, 
Sr. pre>idcnte, que niio quero procura1· argu
mentos o~peciosos, para fazer interpmtnçõos que 
niío pudemos admiltit· corno c:rtholicos, entendo 
que nestn mnte1·in niio devemos estnr nrgumen
tnndo e:c-pl'fJprio nuu·te. E' preciso respeitar n 
fonte, a origem do Direito Canonico. 

0 Sn. 1\fgNOES DE ALMEIDA:-Apoiado. 
O Sn. JuNQJJEIU,\ :- De duns uma : ou des

prezamos n ol'igcm do Oireito Canonico,e vamos 
fazer ohrn· nova como legisladores e philosophos, 
ou entiio havemos de uttcnder á proccdencin 
desse Direito e dar-lhe n consideraçüo o respeito 
que c li e tem. 

Aquclles qne argumentam com o Direito Ca
nonico c quet·em conservar o respeito que lhe 
a devido, niio podem it• com essas mterpretaçües 
erroneas, inter11retnções de individuas que niio 
merecem um grilo de confiança tal que possam 
suas palnvras ser contmpostns :is polnvrns di· 
rectos e claras que se vêem na decretai de Alo
xnndre III. 

Tr:Jgo isto só para mostrar que polleriio !<et•vir 
esses argumentos porn nl:;uns espíritos livres, 
mas niio pnra refutai' a opinWo dos cMholicos. 

Frnca ú o cnusn, Sr. presidente, que pnra 
manter-se, precisa soccorrer-so deslos inter
pretações vagos, fugitivos o contrnrins no rcs
}leito que deve merecer o texto claro do Direito 
CanonJCo I 

O projecto, Sr presidente, tem em vista uma 
interpretn\,'iiO ; isto se doprohendo das su .. s po
lavrtiS c n Ieg-itimar;ão por subseqnonte matri
monio comprtdteltdc os filhos espurios. • 

corem, com cssns rnzõcs que tem nrJui ndduzido ; 
com a inlerpreta~iio, porém, isto é, com n intel
!igeneia cln Ordenn'.)~O li v. 2.• til. 35 § J2, llc 
referencia mesmo no Di1·eito Canonico, o pro
jecto niio póde ser snstentndo. 

.Mas, cu tão, si e li e nfio se rofere :í Ordenn(.'ão, 
está mal concebido, porque elle diz • a legiti
mn(;iio por subsequente mntrimonio compre· 
l!enrlo, etc. • 

Logo, parece in terprotar aquillo que pnra nl· 
gun3 st>rin duvidoso. 

Si o pensnrnentn !ln cnmnra dos Srs. d~pntn
dos, approvnndo este projecto, fosse estabele
cer di1·eito novo, cnliin n locu'.)iio devia se1· outra, 
doclnr:rr c os filhos cspurios são lc;.:itimat.!os por 
subsequente matt·ituonio. • Isto é que era di· 
reito novo. 

l\111s, decla1·ar que essa Jegitima~iio compro
hcnde tlll!os espurios é inteJ•prctnr' :r Ordenn~ão 
livl·o 2. • titulo 35, qu" exclue evidr•ntcrucnto, 
nfio ha neg:rr, umn certa ordem de filhos. 

Ora, pergunto cu ao noiJre senador por Mmas: 
qual é esta ordem de Olhos excluídos pela ord. 
liv. 2.• tit. 3:i? 

S"lr·ão os naturnes? Não. 
.lú vô port:mto o nobre senador, npeznr do seu 

talento, dos seus couhecimontos sobJ•c a ma
teria, flUO niio púr!e neste ponto !ln r uma sol uçiio 
satisfa torin. Levada n qnesliio parn este terreno, 
os nossos ndversnrios niio tUm uma snhida. 
Qnaes siio os filhos a fJllO se refere n Ord. '! 

Niio siio os naturncs propt·iamente l'nllando; 
sob1·e esses niio pcíde hnver duvidn ; siío ns cspu
rios; po1· Oiro i to Homano on por Direito Cunonico 
siio estes. 

E, como os nobres senadores querem por uma 
interprctaçiio igualar uns filhos a outros? Entiio 
tivessem a coragem de comeoar revogando n Or
dennção, e dissessem-nos : queremos estabelecer 
direito novo, queremos sahir agora dessas t8as 
e r'scrupulos n que se prendiam nossos antepas
sados; queremos nivelar tudo, abrir um novo 
horisonte social, devemos revogar as Ordcnncües 
Philipinas. Entiio bem; ern uma cousn franca; 
mns, apresentar-se um acervo de nt·gumentaçües 
mais ou menos especiosas, procurar-se emmara
nhnr-se ns questões, citando-se ot·a Bobemcro, 
orn \Valtere tnntos outros, questões que me puro
cem, simples, quer em fnM do Direito Cnnonico, 
quer do Oireito Uomano, é que n:io acho justo. 

D"vemos girar em torno da ordcnr.çiio Ilv. 2.• 
tit. :l5 § 12: ahi é que est:í n verdadeira quootiío. 

Inquii'O si cm l'ncc da letra dessn Ordena
naçiío, si por sua fOI'\,'a. !IÜO estú excluída uma 
ordem de 111 h os? Exclutrá os naturacs em be
neficio dos cspurios? Ninguem o dirá: logo, 
é e\•idente que ell:r ndmilto os lllhos do solteiro 
e solteira, doquelles que nlío tinham impedi
monto porn l'as:rrem-se, e niio nquelles outros. 
cujos pnis niio podinm casar- se, e S11bi:om que ó 
não podinm, pois tinham impcúimento dirimente. 

Por conso;.:uinto não se truta do direito novo, c 
sim de uma interpreta<'iio. 

Orn, com o direito novo ainda os nobres se
nadores poderiam argumentar, sem nos conven-

Já vejo muitos nobt•os senadores prouun
cinrem-se no sontido do projecto, e creio que 
eu, o meu nobre collegn senador pelo Mnrnnhiio 
e alguns outros, que tem a nossa opinão 
ficaremos em minorin. Digo isto porque será 

·muito pouco obsr•rvndor quem niio reconhecer 
que hoJe q.unlquor ionovnção tem logo assenti· 
mento quns1 geral. 
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O Sn. CommrA :-Esta innovnçiio ó muito 
velha. 

O Sn. JuNQUr.:rnA.:-Mns innovnçiio muito velha 
que, para vingar, é preci~o principiar revogando 
a 01·denn~ão. · 

O nobre senador pela província do 1\Iin'ns es
tabelece em seu substitutivo uma providencia 
quo é jus la, debaixo do ponto de vista daquellcs 
que adoptam a sua opini:io: é o reconhecimento; 
mas prefixa um prazo rjue mo parece curto do 
mais, isto é, pcJ•mitte o J'c•·onhcdmento ou no 
acto do casamento, ou :JO dias depois. 

0 Sn. LAFAY!lTTE dú um aparte. 
O Sn. JUNQUilrnA:-1\Ins os franeezes podem 

ter lá suas razões; porl~m nós devemos nos guiar 
pelo que nos parecer melhor. O reconhecimento 
si é justo, como inculca-se, ~i é o pagamento de 
conscieneia que o pai faz ao filho, que neste cnso 
tanto merece ao nobre Sl!nador, toda vez que 
ellc entender que c,;tti nnquella divida para 
com o filho, deve lhe ser permittido pngal·n; 
mas Q nobre s€1nndOJ' quer que .aquelle lampejo 
de conscicncia apenas possa perdurar durante 
30 dias. 

Note o senado que eu estou fallando no pre
supposto de passar a idéa capital do nobre 
senador, pois que no meu entender o reconhe
cimento em tnes circumstancias jamais podm·ü 
ter Jogar. 

E creio mesmo que hn algum codigo que não 
limita osso prazo. Mas deixemos o substitutivo 
do nobre senador, e prosigamos. 

Sr. presidente, eu não citarei os codigos dns 
n~ções civilisadns, que estatuem sobro o ns
sumpto. O nobre senador pelo l\fnranh1ío leu 
hoje uma longa serie dos que sustentam n nossa 
doutrina. 

Os nobres scnndores citam o codigo portuguez; 
ou concordo com SS. EEx. que hnjn um ou outro 
codigo em que estejam modet·nnmento ndoptudns 
as suns idtlas; mas ó certo que a grande mnioria 
dos codigos se pronuncia em sentido contrario. 

Quando se otferecesse duvida, entendo que 
procederíamos com mnis eegurnnrw seguindo o 
mesmo caminho que trilhou n maioria dos le
gisladores. E, si consultnr·mos a historin, ve
remos que os filhos nnscidos fórn do cnsnmento 
fornm st>mpro considerndos em r-osiçiio inferior. 
Os povos de costumes os mnis vnronis, mnis no
tnveis poJa sun mornlidnde, como os nllemiies, 
quando invadiram o Sul tla Europo, assim pro
cedinm. Os ing-lezes quando se tratou de fazer 
semelhnn~e innova~1io na sua lo{jl'islaçiio, dis· 
seram: nuo guerem'l~ mudnnçns dessa natureza 
cm nossas lets; e fizeram disto questiio. Nolumus 
leqP.s A nglire mutarl. Em todu parte encontramos 
exemplos analogos. 

nssignaladn nns nrmns, na navegação, nas scicn
cins e em outros ramos da actividnde humana. 
Essas leis, que repriminm o crime e címentnvnm 
a moralidndc no paiz, constituem um monu
mento que illnstrn aquelle povo. 

Foram n OrdennçJio do lív .. 2.• tit. 35 o outras 
que niio quizeram collocar os filhos espuríos no 
Indo dos legítimos. 

l\Iodernamente n Je,c:islação de Portugal póde 
ter afrouxado, nd111ittindo concessões, que pó
dom ser muito futnes. l\las o Brazil, nação nova, 
que tem um grande futuro adiante de si, que 
precisa de povour-se por meio dn colonização 
curopón, deve admittir sómente medidas que 
tcnd:~m n constituir a l'amíJi:1 brazileirn de um 
modo digno o ~ério. Depois do termos perm:•ne
cido durnnte alguns seculos no re!dmcn d:•quella 
Ordenucfio, porque lwvcmos de deixai-o de re
pente, ·r:•zenrlo um direito no'vo ?.Que motivo 
haveria para isso? Porvontura temos. vi~to na 
família bmzileirn essas pcrturbw;ões extraordi
naria~, que nos obriguem á corrigil-as por meio 
dessa innovnção? 

Nüo; felizmente para nós na fnmilin brazileira 
tem bnvido uma ou outr<~ duvida, umu ou outra 
quest:io (JUe so tenha levantado sem maior im
portancia. N:io hn, pois, necessidade de um di
reito novo, ou de umn interpretação, quo iriio 
ferir direitos ndquiridos, introduzir nns famílias 
como llerddros c igua!ls nquelles que não 
podem sel-o por este modo. 

Si passar o que os nobres senadores querem, 
entiio nüo ha mais duvida, abro-se n grnnde 
portn; por ella entraJ·ão todos os filhos espurios, 
ou que pretenderem o beneficio de serem con
siderados tnes. 

0 Sn. lllENDES DE ALM!i:lDA: - Ha de ser uma 
llella . confusão. 

O Sn. JUNQUEm,\. : - Peço no senado me des
culpe de ter occupado a sua attenção. ( ltlttito 
bem.) 

A discussiio ficou adindo. peln hora. 
O Sn. PnES!DENTZ deu para ordem do dia 2:1 _: 

:1.• parte (até ás 2 lloras) 

Diseussiio do projecto de respostn á fnlla do 
throno. 

2.• parte (ás 2 floras 011 antes) 

. Continuação da discuss.ão dns ma terias já de-
Signadas, a sabor : · 

2.• discnssiío dns proposições dn camara dos 
deputados, de i879 : 

N. 522, determinnndo que n Iegilimaçüo por 
subsequente matrimonio comprehende os filhos 
espurios. 

N. !77, autorizando o governo a conceder a 
Amor.ico .do Castro ou :i coinpanhin que orgnni
zou para construcção de casas denominadas -
Evonens- dispensa de decimas urbanns. 

Sómente os povos que se encaminham ú de
cadencia tGm ndoptado mudançns taes nn sua 
legislnção ; porque se nchnm moralmente enfra
quecidos. 

A este respeito devemos dar um testrmunho 
honroso no antigo guverno portuguez, declnrn ndo 
que por suas leis, pelns ordenações que fornm pu
lllicadns pelos seus reis, Portug-nl manifestou ao 
mundo, por atreito dn sua legislação severa, uma 
serie de feitos que e tornnrnm umn nnção forte, 

N. :15~, nutorlznndo o ·governo a conceder á 
ompreza que so orgnnizar para o arrasamento 
do morro do Senado o atterros de pantanos di
versas vantagens. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
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ACTA 
:Eln>. ~1 do :M:a.J.o do 1SSO 

l'RESIDENC!A DO SR' VISCONDE DE JAGUARY 

A's il horas d1• manhii fez-se n chnmnda o 
acharam-se presentes 26 Srs. ~enadores, a saber: 
Vi~conclo de Jngua1·y, Barão de 1\l:amanguape, 
Chich·orro, Curi'Oin, Luiz Cnrlos, Btmio de Cote
gipo, Bar·ros Barreto, Junquei1·a, Visconde de 
Abaeté, Jag-uaribe, Bnriio de Pir·upnmn, Diog-o 
Velho, Vieir·a da Silva, Lefio Velloso, Leit:io dn 
Cunha, Ribeiro da I.uz, Diniz. Teixeira Junior, 
Visconde •le Bom Retiro, Alfonso Celso, Llnriio 
dn Laguna, D:mtas, Sinimbú, Silvdr·n da .illotta, 
Christinno Ottoni o Conde do B:ltlpcndy. 

Doixnr11m de comparcc~r. com causa parti c i
pncln, os Srs. Uchóa Cavalcnnti, Cruz 1\lnch:,do, 
Nunes Gonçalves, Bnriio de Mnroim, !\fendes rle 
Almeida, Fan~to do Ag-uinr, O"taviano, Silveira 
Lobo, Joiio Alfredo, Pnr•onngu{,, Antiio, Godoy, 
Fernandes da C:unha. Snraiva, Cunha o Figuei
redo, .losó Bon ifacio, Din,; de Cnr·valho, Lafayette, 
Visconde de 1\furitiba, Visconde de Nicthoroy e 
Visconde do R i o Branco. 

Doixnrnm de comparecer, sem cnusu partici
pada, os Srs. Bnriio do Souza Queiroz o Paes de 
Mendonça. 

O Sn. ::!.• SECRE'rAmo, servindo do 1.•, deu conta 
do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oillcios: 
Do ministerio do Imperio, de 19 do corrente 

mez, remettendo os autogrnphos das resoluções 
da asscmblén gernl, autorizando o governo a 
mandnr ndmittir :í uwtl'iculn do 3. • anno de 
qualquer das faculdades de mcdicinn Raymundo 
de Vnsconcullos, e a exame do mesmo nnno rla 
do Rio de Jnneiro Augu~to Gomes de Almeido. 
Lima.-Ao ilrchivo os auto:;:raphos, communi
cando-se á outra cam11rn. 

Do ministerio da marinha, de igunl data, in
formnndo, em sol uçiio do officio de 14, acõrca 
dos oppnsi~o,r~s da escola de n-,:u·inlw.-A'quum 
fez n roq nrs1çuo. 

·Do ministerio da guerra, dei igual data, ro
mettcndo o :mtogmpho snnccionndo da resolução 
da nssen1Jtlén ~or:ll, nutoriznndo o ~ovcrno a 
mand:tr :tdmittir o alferes nlumno Antouio 111m 
1\foreir:r, alumno mntriculado no L•anno da cs
()(lJn mililar desta côrte, a prestar exume de for
ti"ficnr,iio permunonto.-Ao nrchivo o autogrnpho 
commun icnndo -se á outra camnrn o 

Do Sr. Visconde de Pelo tas, c de igual data, 
communicnndo que assumiu o cnrgo do ministro 
e secretnr·io do estado dos negocias dn guorra.-
Jnteirado. · 

Dous do :L• Secretario da camara dos Srs. do
pulados, remettendo ns seguintes proposições : 

• A assembléa geral resolve : 
• Artigo unico. E' o governo autorizado n 

mnndar ndmittir ít matricula uo :1.• nnno da 
faculdade do medicina do Rio de Jnneiro o 

estudnnto Jo~é Luiz Belford Quadros, que, antes 
de fazer acto do respectivo anno, deverá prestar 
exame do geometria, unico preparator10 que 
lho falia; revogadus _as disposi,.õcs em con
trario. 

•Paço da camnrn dos depurados em 20 de Maio 
de 1.880.-Visconde de Prados.-Tiwmaz Pmnpeu 
de Snuza Brazil, L" ~ccretario interino.-Fran
cisco Prisco de S?uza Paraiso, 2.• sccreturio. • 

• A assembléa gernl resolve: 
• Artigo unico. E'o governo autorizado a 

mand•tr mlmittir :\ matricula no L• anno da 
faculdadede medicina do Rio de Janeiro o estu
rlnntc Alherto do Srixns Martins 'forres, rli~pen
snudo-se-lhe p11ra esse fi111 a it.lade ••xigida por 
lei; revogadas as disposições cm contrario. 

• Paço da camnra dos deputados cm 20 de Maio 
de :1880.- Visconde de Prados.-Titoma:: Pompeu. 
dt1 Sou::a Brazll, 1. • secretario interino.-Fran
cisco Prisco di! Souza Pm·aiso, 2. • ;;m:retario. • 

A' col!lmissão de i nstrucç;io publica. 
A's 11 i/2 horas da mnnhii, o Sr. Presidente 

dcclnrou que niio po1lin haver sessão por falta 
de numero de Srs. senadores. 

Em seguida dá pJra ordem do dia 22: 

:1. a pU!'/8 (até 1 /tOI'a) 

Discussão do projecto de resposta ii falia do 
throno. 

2. • parte (á :l Ttora ou antes) 

Discussiio dos requerimentos adiados, na or
dem de sua apresentaç•io, n saber: 

i. • Do Sr. senador r~orrein, ac8rca do estado 
em que se nr:ham os processos instaurados em 
S. Raymundo Nonato, no Piauhy, sobro a falsi
ficação das netas da clciçiio secundaria a que 
se procedeu cm i876. 

2. • Do me~ mo Sr. senador, sobre os motivos 
pelos quaes niio funcdonon o jury do termo de 
S. Fidelis, no Rio de Jnneiro, nas duas ultimas 
reuniões. 

::1.• Do mesmo 81·. senador, sobro os nomeações 
dos oillcincs pura a guarda nacional do Rio 
Grande do Sul, feitas no corrente anno. 

4." Do mesmo Sr. senodor, sobre o estado cm 
que se achn o processo do respons:1bilidade por 
fJUCixu do negociante Manoel Gon.,alves da Costa, 
contra o desombnrgoudor José Antonio da Rocha 
Vinnna, por abuso de poder como chefe de po-
licia dn Jjahia. · · 

g si houver tempo, as outras materias já de
signadas, a sabor: 

2.• discussão dus proposições da cumarn dos 
deput.ados: 

N. 522, de 187::1, determinando que a Iegiti
mnçiio por subsequente matrimonio compre
hende os filhos espurios. 

N. :177, do i879 autorizando o governo a con
cedei' u Alllei'Íco de Cnsto o ou ú cOlllJJDUhin que 
organizou para construcção de casas denomina
das-Evoneas-dispensa do decimas urbnnns. 
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N. w~. de :1879, autorizando o governo a 
conceder :í empreza qne se organizar para o 
arrasnrncnto do morro do Senado e aterros de 
pantanos diversas vantagens. 

O Sn. PRESIDENTE convidou os Srs. senadores 
presuntos parn se occuparom com trabalhos das 
com missões. 

ACTA 
E:n:~.22do :M:a.lo de 1S3fl 

l'flESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 

A's H horas da manhã · rez-se a chnmoda e 
acharam-se presenles :l!l Srs. scnnrlores, a 
saber: Visconde de J:ognnry, Cruz Mncbarlo, 
Barão de Mam:mgunpe. Par:mn~uá, Correia, 
Luiz CDrlos, 1'eixcira Junio1·, Bnriio de GotegiJie, 
Barros Barreto, Diniz, Alfonso Celso, Vieira da 
Silva, Uchõa Gavalcanti, Junqueírn, Silveirn 
Lobo, Barão da Lagunn, Vi,;conde de Bom Retiro, 
Sarniv~• e Candido l!Iondcs. 

Dei"xat·nm de compnrecer, c•om causn partici
parln, os Srs. Leitão da Cuolw, Nunes Gon<;alvcs, 
Ch"iclwrt·o, Barilo de M:~roim, Bnr:io de Pin•pama, 
Christinno Ottoui, Conde de Baependy, Diogo 
Volho, Jngunribe. Fausto de Aguiar·, Octnvinno, 
João Alfredo, Sinimbú. Antiio, Ribeiro da Luz, 
Godoy. Fel'llnndes <la Cunha, Cunha e Figud
redo, José Bonifncio, Silveira da Mottn, Dins de 
Cm·valho, Lnfayctte, Dnntns, Le:io Velloso, Vis· 
condu do Abueté, Visconde de l\IuriLiba, Vis
conde de Nictheroy e Visconde do Rio Branco. 

Deixa mm de compftrecer, sem cousa pnrtici
padn, os Srs. Barão de Souza Queiroz e Pnes de 
Mendon~a. 

O Sn. 2.• sr::cn&TAmo, servindo do 1.•, deu 
conta do seguinte 

EX.PEDIENT E 

Officio dom inistorio do fnzendn, do 20 do cor
rente mez, remetteudo, em satisfação no do se
nado de 8, a relnçilo dos cre•litos concedidos :1 
thesuururia de fazend11 du proviueia da Para
hyba, para se occorrer ti despezn com socco1·ros 
:is viclirnns da sêcca, o bem nssim inrormações 
relntivamcnto :i l"emesss de gen.~ros. -A 
quem fez n requisiçiio. 

_0 mesmo Sr. Secrota1'io par.ti~ipou que o Sr. 
V1sconde de Abuetó comrnun10ura que não po
dia comparecer, vor at:hnr-~~ incommodndo.
In tcir:tdo. 

A's H :1/2 horas da mnnhii o Sr. Presidente 
declarou que niio podia haver sessão por falta de 
numero dos Srs. senadores. 

Em seguida deu para a ordem do dia 2~ : 

:1. • parte (até ás 2 ho1·as) 

Discussão do PI'Ojccto de resposta ã full:~ do 
throuo. 

2. • parte (ás 2 !~oras Otb antes) 

As matarias já designadas, menos os requeri
mentos, a saber: 

2.• discus~ão das proposições da camara dos 
deputados: 

N. õ22, de i873, determinan~o q~e a Jogiti· 
mação por subseque~te matr1mon1o compre· 
bonde os filhos espurJOs. 

N. 177, de 187!1, a utoriz~ndo o governo a· 
conceder a Americo do Castro, ou it companhia 
que orgnnizou, IJ:ll'll consli'Ucção de ca~as deno
minadns-Evoneas-disponsu de deciroas ur-· 
banas. 

N. UH-, de 187!1, :mtorizando o governo a 
conceder :í empreza IJUe se organizar para' o nr
razn mentu do moi"I"O do Sl'nado e aterros de 
Jlantanos di versus vantagens. 

O Sn. l'IIES!DEXTE convidou os Srs. senndores 
prcsl!n tt!s pnrn se occtlpnrem com trabnlhos da,; 
c o lll missões. 

13.n SESSÃO 

l'flES!DI~XCfA DO SR. VISCONDE DE J,\GUAilY 

SU.:\U"IARIO.-Exrr.orr.!lll'I:.-Pnrccor da mesa sobro os om
progndos tlu. soc;otaz·ia.-TrnntJUÍllidat.lo publica, Segu. 
rança. inc.llvit!ual. I::xUuc!,lão Ua aoma.rca do ltaJaby-. 
Discurso o requurJmanto do Sr-. Teixeira Junier. DJs .. _ 
e urso do Sr. minl~tro c.Ja ju~tiça. AUi1lmonto da. diseos .. ~ 
são.-Pnuunn,\ t•.\n,.I:: D.\. onne.u u~rA.-Respostrt ú;falJa 
do throno. Dlscur:to do Sr. Sihairtt'"CI'ul\Jottn. -,~; 

A's H horas da manhii fez-se a chamada o · 
acharam-se presentes ::lô Srs. senadores, 11 sabor: 
Visconde de Jnguary, Cruz Machado, Barão de 
Mamongouape, Leitiio da Cunha, Vieira da Silva. 
Luiz Carlos, Visconde do Aboeté, Fausto de 
Aguim·, Chichorro, B~riio d:t Laguna, Visconde 
de Nictheroy, Teixeirn Junior, Ribei1·o -da Luz, 
Barros Bnrretto, Leão Velloso, Correia, Parana
g-u:í, Jnguaribe, Diniz, Contlo de Bnependy, João 
Alfredo-, Vi~conde dd l\Iuritibn, Uchõa Cnval
ranti, Visconde de Balll Ue~i1·o e Silveira da 
l"'lotta. 

Doixnram do compn1·ecer, com causa partici
pada, os Srs. Bnriio do Cotegipe. Bn1·ão de Ma
roim, Christinno Olloni, Diogo Velho, Oct:•vinno, 
Silveirn Lobo, Antüo, Godoy, Cunhn e Figuoi· 
redo e Dias do.;. Ca1·vnlho. 

Deixnrnm de C()mparecer, sem causa partici
patla, os Srs. Barão de Souza Queiroz e Paes de 
Mendonça. . 

O Sr. ~.o Secretario, servindo de!. •, deu conta 
do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officia do Sr. senador- Cunha e- Figueiredo, 
da tudo de hoje, particip~ndG que não tem po· 
dido compn1·ecer por nchur-so incommodado.
Intcirndo. 



168 ANNAES DO SENADO 

Tendo comparecido m11is os Srs. Afi'onso 
Cebo, Saroiv:::, 1\lendes de Almeidti, Duntas, 
José Bonifncio e Dar·iio de Pirapama, o Sr. Pro· 
sidente abriu a sessão. 

Ler·nm·se ns acta;; de 20, 21 o 22 do corrente, 
o, niio hnvendo quem sobre elln~ llzesso obser
vações, for:1111 dadas por approvndas .. · 

Compnrecer·nm depois de ahertn n so~s5o os 
Srs. Lufayette, Nunes Gon~nlves, Fernandes da 
Cunha, Viscoude do Rio Branco o Sinimbú. 

o Sn. 2. n SECl\ET.\IUO leu o seguinte 

Parecer 

Em 30 de Dezembro do 1878 n mesa trouxe ao 
conhecimento do senndo duas r·epresenta(·ões do 
officinl-mnior d11 secr~tnrin, alle:;:undo 11 falta de 
ompr·egndos o solicitando providencins. 

Convencida a mesa dn neccssidarle do proYi
denciar sobro o facto notndo pelo ofllcial-mnior, 
e conhecido pela experiencin propõz ao senado 
em seu parecer n. 60!) a nornr.a~iio de dous 
addidos com o c11racter de nmanuenses, c com 
os voncimento~ destes nté poderem entrar• no 
quadro definitivo d:~ secretaria. Approvndo este 
parecer, em 21 do J:oneir·o de :1879, foram no
mandos os dous addidos, que entrarnm.logo em 
exercício c têm s~Jrvido até ngorn. Depois desta 
providencin conYinha cspcrnr que a mesa se hn
bilitnsse com a experiencia soiJre 11 sulllcioncia 
do pessoal, ontiio existt1nte, allm de poder pro
por uma orgnnizat;iio det1nitiva. 

Entretanto, á yista de occurrencias posteriores, 
o officinl-muior nns representações 11nnexas re
clnma novas providen~ias. 

O quadro efl'ectivo 11ctual comprehende 8 em
pregado~, a ~aber: :1. official-mnior, 3 officiaes, 2 
amnnuenses c dous addidos. 

!lias, um dos officiaes, Alouso Carneiro Pestana 
de A::tuiur pediu demissão e a mesa no inter
vallo das sessões lh'a concedeu. Um dos nma
nuensr•s, Antonio Augusto de Castilho, llnda 
em ::l de Maio a licença que obtivera no dia 5, 
justificando molestia que o impossiiJilitn pnra o 
serviço do seu cnrgo e soccorrendo-se do pre
cedentes, requer·eu dispensa do exercicio com o 
ordenndo proporcional no temp:.- que servira, ou 
a cxoner·açiio quando não possa ser nttondido 
daquclle modo. 

Sobre esta pretcnçiio tem de resolver o sena
do, pnreceudo á mesa que 11 sua resoluçiio 
dever:i ser pelo exoneração, niio obstnute o 
louvavcl comportamento deste empregado; por
quanto a dispensa peL!ida equivale a umu upo
sentudoria, e elle conta apenas sete annos de ex
ercício; accrescondo a manifesta inconveniencia 
da repetição de tnes dispensas, de contestavel 
legalulade. 

O outt·o amnnuense, D. Frederico Eugenio de 
LQssio Seilbitz, está impossibilitado de continuar 
a servir pela célndenmuçiio, em juizo criminal, 
:1 pena de desterro pnra fúra da comarca. 

Ha dias ndot1ceu o officinl- maior ; estão pois 
apto~ puro o expediente da secretnrin, actual
mente, aponas um official o os dous addidos ; o 

outro officiul está encarregado da reLl:~cçüo das 
netas e ser·viço dus sessões. 

O exposto justifica as s~guintes modidns (jUe 
a mes:1 tom a honra de propor á npp:·ovaçiio do 
senado, sendo par·a notar que nssim ni•o só me

·lhornrá o servrço actunl, como se diminuirá a 
despeza : 

L • O quadro da sccretnrin, nn pnrte relativa 
110 expedwnte, ·se compor:í, de conformidnde 
com o art. 13~ do regimento, de urn offi~:iul· 
m:dor· e seis menores, tendo tres destes n desig
naçiio do primeiros officines c os vencimentos 
que perl'ebem os nctunes officiaes, e os outros 
tres n dcsigna(•iio de segu ndJs officines, o c;tda 
um o or<lenndo de 2:t.oon e a gratitlcação de 
600,} annualmcnte, supprimirlos os amanuenses 
creados por deliberações posteriores. 

2.• E' :~ceita â demissão pedida pelo actual 
amanuensc, Antonio Augusto do Castilho. 

3 .• E' exonerndo o actual amanuense D. Fre
d~rico Eugenio de Lossio Seilbitz. 

L• E' nomeado para o lognr vago de L" om
cinl o actual amnnucnse nddido, Antonio de 
Snllcs Bclfort Vieira. 

f:i." Siio nomeados para os legares vagos de 
2.•• officiaes o nddido Frederico de Almeida Al
buquerque, Caetano 'fito de Negreiros Sayão 
Lobato e ArthUI' Cnrneiro do .Mendonçn Fr!lnco. 

Os empregados, mencionados nas disposições 
nnteceúcutes, llenm sujeitos, nos casos üe licen
ças e f:~ltas de comparecimento, ús normas estn·
IJelecidns para os empr~gaLios da secretaria de 
Estudo dos negocias do lmperio. 

Paço do senado, 2~del\laio dtl :1.880.-Visconãe 
de January, presidente.- Antonio Candid" da 
C1·uz !Jiacltado, 2.• secretario, servindo de L •
Bal'flo de Jllamanguape, 3." secretario, servindo 
de 2.•- Leitão d" Cunt1a, servindo de 3.• se
cretario.- L. A. Vieira da Silva, servindo de· 

·/1,• secretario. 
Ficou sobre a mesa pn ra entrar na ordem 

dos trabulhos, indo entretanto a imprimir. 

TRANQUrLLJDADE PUDLICA -SEGURANÇA. INDIVIDUAL 
-EXTI:'!C()ÃO DA CO~I.\UCA. DE ITA.JA.HY 

O Sr. TelxE-Iro. Junlor:-0 senado 
tem observado a minha abstenção nus discussões 
aventadas nn sessão actual. . . 

O Sn. ConnEIA :-E tem sentido. 
O Sn. TEIXEIRA JuNron:-Assilll procedi, para 

não demorar n solução dos pro~ectos pendentes 
da decisão desta cnrnnrn, e facrlitar aos nobres 
ministros de 28 de Illnrço, quanto me era pos
sivel, o nrduo encargo de prover· as fnltns e la
cunas que devem ter encontrado no legndo que 
nceitnrn m, talvez a beneficio de inventa1•ir-, se
gundo n expressão empregada prJlo nobre pre
sidente do conselho, nn cnmarn tompornrin, em 
referencia li hvpotheso de ser emendado o pro
jecto de reforma eleitoral. 

Convencido, porém, do que o meu silencio 
em nada póde auxiliar o ministerio o muito 
menos n cousa puiJJicn, resolvi nproveitar-me 

. 
• 
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da sessão de boje, cm que não bn nenhum 
orador inscripto na primeira parte da ordem do 
dia para ped1r a attenção do governo sobre um 
assumpto de .;rrnnde transcendencin, qual é a 
se~urança ind1vidunl c a tranquillidade pu-. 
bhca .. 

Desde n ascensão da situns;ão inaugurndn em 
5 do Janeiro de :1878, mnu fnao tem perseguido 

dado que se revolta contra outrn autoridade I 
Infelizmente ba disto muitos exemplos. (Apoia-
dos.) · . · · 

Sem contar os factos occorridos em outras 
províncias, citarei de prcfcrencin alguns dos que 
se deram na Bnhin, uma das mais importantes 
do Imperio, e que está representada no :tctual 
ministerio pelo nobre presidente do conselho c 
pelo nobre ministro da justiçn .. o principio de autoridade. Por diversas vezes 

o paiz tem deplorado o desprestigio de c1ue a 
autoridade está sendo victimn cm todos os pcm
tos do Imperio. (.Apoiados.) Si cm alguns la
gares são apedrejados os juizes de direito, em 
outros são ntacndos cm sua propria residencia!.. 
Grupos de sediciosos commcttem innumoros 
crimes e perturbam a ordem publica em di; 
versas localidades I... Desacatam-se os pro
prios ministros de estado, c até os parochos siío 
expulsos de suas parochins pelns · nutoridades 
que deviam garantir-lhes a libCI"dadc e a se
gurança I ••• 

Não desejo abusar da attenção do senado, e por 
isso apenas recordarei alguns exemplos : -a ex.
pulsfio, á mão armada, de varias magistrados, 
obrigados pela violencin a abandonar as co
marcas e termos de sua jurisdic(.lfio, como acon
teceu com os juizes de direito do Coxim, om 
Govaz, de Botucatú, em S. Paulo, de Maquiné, 
no hio Grande do Sul, do Juiz de Fórn,cm Minas
Gemes, e com os juizes municipnes de Santo 
Antonio do 1\lonte, nesta ultima província, e do 
Rio Clnro, na do lHo de Janeiro. 

São factos muito significatii'OS o que não 
podem deixar de despertar n atteuçiio do governo 
sobre a necessidade de rcelevar na consideraçiio 
publica o respeito devido c indispensavel á 
autoridade. (Apoiados.) _ 

Durnnte o ministerio passado tive occnsiiío de 
pedir no nobre ex-prcs1dente do conselho pro
videncins n respeito deste nssumpto. Tratnva-se 
dn discussão de l!xaoiio de for11as de terra, e 
entendendo cu que o ilxorcito nioo devia sPr di· 
minuido, não só por ser nccessario par::t os fins a 
gue é destinado pela Constituição, u parn habi
litar o g-overno a prover. as diversas cx:igcncias 
do serviço publico, true em todos os puizes im
portam a necessidade dn forçn armada, mus 
tz.mi.Jem Jlltra dnr forJ.)n á autoridade, respon
deu-me então o nobre ex-presidente do con
selho que- n autoridade não se mantinhn pela 
fot•ça material, m.as pela foroa mo1•a1 .. 

Mns, pouco.depo1s, este nsse1·to ·de S. Ex. era 
contestado nn praçnpublica, qunndo o ministerio 
do a de Jnnelro recorria a toda a forca existente 
ntlstn capitnl para salvngullrdnl" ns pessoas dos 
ministros e poderem transitar nn camarn tem
pornrinl •• ASsim verificou o nobre ex-presidente 
ilo conselho que nem sempre a autoridade 
mantem-se pela força mo1·nl, sendo-lhe mui\as 
vozes indispensuvel n força mnteriul. 

Si por um Indo deplora-se a funesta tendencia 
_ C,IUe mostrnm os partidos politicos de recorrerem 

a força material p:~ra expulsnr das comarcns os 
mngistrndos que lhes não convôm, por outro 
Indo o espírito de turbulenciu revcln-se tnmbem 
em ntuques frequentes á ordem publi~a e ú uu
toridade ecclesmsticn. E nem sempre é uma 
fracção do povo que assim se rebeiJa contra as 
autoridndes; muitas vezes é a propria autori-

v. I. 

Entre ns violencins e tropclins que alli se 
commetteram nas comarcns do interior, não é a 
menos deploravel a expulsão dos dignos sacer
dotes, vig11rios das parochias de 1\lacahubas e do 
Santo Antonio da Barra .. _ 

O Sn. JuNQUEIRA :-Apoinilo. 
O Sn. TEIXEIRA JuNion :-... e segundo consta, 

expulsos pelas proprias autoridades policiaes! 
A respeito do primeiro, o conego Firmino, 

ninguem melhor. crue o honrado presidente do 
conselho o o noln·e ministro dn justioa, púde 
attestnr o seu distincto caracter e dar teste
munho das virtudes gue o cxornnm. 

Eu mesmo nprendi com o honrado ministro 
da justiça n venerar nquolle dig-no sacerdote, 
quando S. Ex. elogiou-o perante o senado 
co!Do. ~m propugnndor da ordem c dos bons 
priUCipiOS .•.. 
. O Sn. D.-\NTAS (rninist1·o da justi:;a) :-E con

tmúo • 
O Sn. TErimmA Ju.NIOn : -E continúa ! 1\Ias 

então é incomprcbensivcl que o governo estcjn 
convencido d:os virtudes desse sac01·dote, c con
sinta que ello continue refug-indo na capitvl da 
província, sem poder voltnrá pnrochia de que é 
viga rio, porque as autoridades policiaes dn mes-
ma pnrochin o cxpelliram ! . 

O Sn. DAN"rAS (ministro da justica) : - O 
consinta é que não é justo. • 

0 Sn. TEIXEinA JUNIOU: - Dis~e- consinta, 
porque desde n ascensão do ministerio nctual, 
de 28 de 1\Iarço até hoje, 21• de Maio, ainda o 
conego Firnuno se acha foragido na capital da 
Ba·liia I . 
. o mtlsmo se dá a respeito do vig:n·io da fre

guezia de Santo Antonio da Ba1-ra, o padre Bel
miro Silvestre Torres. 
· O Sn. DANTAS (ministro da justi:;a)·: - Digno 

sacerdote. 
O Sn. LEÃO 'VELLoso: - Apoindo. 
0 Sn. TEIXEIUA JUNIOU : -E CU folgo com 

essn declnrnção. 
O Sn. JUNQUEIRA : -·Apoiado, ó um _digno 

sacerdote. 
0 Sn. TEIXEinA JUN/OU- Já se VÔ que não 

é para admil·ar que grupos de turbulentos des
acatem :ts nutoridades e violentamente ns ex- · 
pulsem dos termos em que exercem suas ·flmc
çües, quando ns proprias autoridades são as pri
meiras n dar o funesto exemplo de expellirem 
sacerdotes · venerandos, cu.ias vü·tudes siio re
conbecidns pornnte o ·senado pelos proprios mi
nistrç>s ç por todC!s os dignos representnntes da 
provmc1a dn Dnlua, em que se dú semelhnnte 
facto. 
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Mas cssns autoridades 110r quem são man
tidos? Pelo go\'erno c pelos seus delegados nos 
províncias. 

Infelizmente, porém, não são factos isolados, 
não são pe1·turbaçõcs de pouca montn que se 
têm de deplorar: em diversos pontos do Jmpcrio 
chegou-se a feri!· combates, cm que os mortos 
se contaram por dezenas, na pbrase do honra
do senador pela Bnllia, que se acha n meu lado. 

• Constnndo nesta cidndo que tinham sido no
meados aur.oridndes indivíduos do _qrupo liberal 
que hostilisn o vr. Almeida Barboza, um grande 
ojuntamento do povo andou poJas runs a fnzer 
desordens, e nlta noite os ma is oxnf ta dos diri
gi•·am-se it casa do vercndOI" Araujo o Silva e 
contra essa disparnrnm tiros, atiraram pedradas, 
que espe:laçnrnm as vidraons, arrancaram o 
cafçnmento, etc. • 

O que se deu nas comarcas de Carinh:mha e 
de Urubú, nn Bnhia, não pódc ser por ninguem 
melhor apreciado do que pelo honrado presi
dente elo conselho c o nobre ministro da justiça, 
pois são representantes dnrJuelln provincin, e 
nqui disctttirr.m os fuctos a!Ji occorridos. E tal 
é o depfornvcl estado em flUO se acha o interior 
do Imporia, entregue n facciosos que não têm 
outra lei senão n força armada l ... 

.Já se vê que a cousa de tal disturbio é a dis
sensiio dos co-religionarios da situo9ão politica, 
no menos nnqucllo municipio, pois IJne não 
houve provocnç1io algumn, c apenas se attribue 
a terem as ui ti mas nomeações do :mtoridades 
policines rocahido cm pessoas pertencentes ao 
grupo liberal desall"ecto no Dr. Almeida l:1nrboza, 
que incontestavelmente é, nn provincin do Rio 
de Janeiro, um dos legitimas chefes do partido 
dominante o cidndiio digno da maior consiae
raçã'? pelo seu caracter c pclns suas distinctas 
qua!Jd:1des. 

A província de Pcruamlluco, segundo li cm 
divcrsns corrospondeucias, tem sido victhnn de 
hordas desenfreadas que atncnm impunemente 
as propriedades c até as povoa~'õcs, sem que as 
victimas encontrem protccç5o das nu toridndes! 

Assim, basta um simples despeito, uma dis
scnsiio domestica entro os proprios amigos do 
governo, para levar-se o ala rmn :1 uma cidade 
c perturbar-se a trnnquillidade publica. 

Na província de !\finas Gcrncs houve factos 
dcplornvcis.· Nn cidade da Januarin, por exem
plo, commcttcram-sc os maiores nttentac!os: a 
Jlllr do saque e da devastaçüo dnqnolla cidade, 
tudo foi sacrificado a um vandlllismo inqunli
Jlcavcl l 

Si do interior das províncias passamos para as 
cnpit:tcs, parece que nhi,_cçrcnda a ad-rp.inistracão 
publica do todo o prestigiO, os presidentes nas 
províncias, os ministros nn ct•rto, ucvinm pur 
um freio a esses actos sediciosos, a esses crimes 
e desacatos ils nutnridndes; mas todos os di:>s os 
jornaes registram n repetiçiio uc factos some· 
Jlwn too, que se têm tornado mais frequentes 
depois dos dcploraveis aeontocimentos que se 
dcrnm nn corto, nos primeiros dias do Janeiro 
deste anno. 

O governo foi nessa emcJ•gencia mnl inspi
rado, c chegou ao extremo do reconer ils baio
netas cá llnla para restabelecer a ordem, c ato; 
parn gnrnntir n propriedade! ... Não d<Jve, pois, 
ter estrnnhado qtlO aqui nn Jlrovincin do Rio de 
Janeiro, ú distnncin do poucas leguns da impor
tante cidade do Campos, um grupo de cento e 
tantas pessoas :1tnr,nssu as propriedades c ntú ten
tasse obter o auxilio dus autoridades policines 
para commetter t:ws dosacntos. 

Tal é a noticia que o Jo1·nal elo Comnu1·cio pu
blicou hontem, sobro a occnrroncia que ac:•bn 
de dar-~e na freguezia de S. Sebastião do nm
nicipio de Campos. 

E, como não hn do ~er assim, si na proprin 
cidade de C:llll!JOS,ondo residem o juiz de direito 
o as autoridades do município, um g-rupo til"· 
ma do percorreu as runs fazendo desordens, npu
pando autoridndes reccliltomento nomeados, o 
chcgnndo ao ponto de apedrejar a proprin cnsu 
de uma autoridade'? 

Entretunto, o que parece ter dado Ioga r a tnes 
desacatos, foi um facto lcgnl que de modo al
gum !>Odia provocar semolhnnle desfort•o, como 
consta do telogramma publicado pela ãa:::cta de 
Noticias, de onde <m soube osso ncontecimonto. 

Diz o jornal n que ncnbo de referir-me (li!): 
Recebemos de Campos o seguinte tele

gramma: 

Parece que já niio estamos no regímen da 
liberdade e legalidade; mas no da licença e da 
deso1·dem I Niio é es~a. por certo, a regen~ra~ão 
promettidn pelo ministerio de 5 de Janeiro. • 

Si pela imp1·ensa se procura um dosnlJafo, si 
recorro-se ao jornalismo para fazer chegar as 
quoixns e reclamos da opinião até as alturas do 
poder, então são as typogr:ophias invadidas, os 
redactores arnea~ados e mnltr:Hados em pleno 
dia nas ruas IIlais publicas; o, isto acontece 
desde a capital do Impcrio u té o município de 
Cnntagnllo. 

Ainda ha poucos dias o nobre senndor pelo 
Paraná chamou a . ntten~ão do governo para o 
que ncontcceu na Cidade de Cnntagallo, da pro
vincia do Rio de Janeiro, com o redactor em 
chefe do Conservador, orgiio da opposição na
que!l(l município. 

Entretanto, ningucm furá n injustiça de 
suppôr que a situnr.ilo politica pretenda amor
dnr;:u· a imprensa: E' um facto que todos 
condemnom, mas C]Ue pela sua frequente rcpe
tir:ão ncoroçôa o espírito de turbulcncin que 
púde chegar a perturbar a ordem publica, pois 
JÍI principiou por desrespeitar tudo e a todos. 

Urge, JIOrtnnto, indngnr qual a causa desse 
recurso desesperado á forr.a material, do que 
cm tantos pontos do ImperiÓ so lança mão, não 
sómcnte para dosngg-rovar umn oiTensa, mas 
par:~ g:u·nntir um direito I. .. Ntio sómeute para 
defender, mns pnrn ntncar l Qual será o motivo 
por que se estil dnndo semollwnto aberração dor. 
habites pncillcos c prudentes da populn(;ão? 

Acaso jú não vigo1·am ns leis que garantem 
n todos o direito de cndn um? Já não encontro
mos nas autoridades umn snlvnguardn desses 
direitos 'f Niio estamos mnis sob a cgidc da 
justiçn? 

Por que razão so desenvolve impunemente 
esse espírito de turbnloncin, e ns proprins au
toridades dão o funesto exemplo do hostilisa
rem-se, mcnospreznndo ns leis que deverinm 
ser os primeiros n acatar ? 
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Eu peco aos honrados ministros que mo au
xiliem a indag-ar a causa do tão funesto sym
ptomo secinl. E, neste pt·oposito, farei algumas 
considerações que se dcl"ivam dos factos a que. 
alludi. · 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINIMDÚ:-Em que? Como 
podia ou nmeoçnr o senado? · 

O Sn. TErx&rnA .Tu:uon:-Nüo desejE< entrar 
agora nessa demonstração. 

Som qucrct• attribuir a decndcncia do pl"in
cipio dn :mtnl"idmlc unicamente á politica dn 
situação in:mgurnda n 5 de Janeiro de :1878, ctl 
não posso descobri!' out1·a causn, ~enão npl"ccian
do n marcha dn administra~ão publica, ns 
idéas c os princípios sustentados pelos co-reli· 
gionnrios desla situa~iio, porque é durante o 
seu domínio qnc mais scnstvcl se torna o des
prestig-io da autoridade. 

A situ:1çfio innugnrada cm 5 de Janeiro de 
:1878, na.:m.~on<:ia das camaras, julg-ou inclispcn· 
savcl dtssolvcr a camara pn1·a manter-se no 
podct·; c substittlilt·a por uma camarn una
nime. 1\los, o seu primeii'O cuidado, como teste
munhou todo o paiz, foi dosnutorar essn camnra. 
Os prop1·ios ministros de 5 de Janeiro declararam 
:i camara que clla era feitura do g-overno; e um 
dos mais infitlcnlcs membros dnquelle rninis
tcrio ensinou f)lle n c:·eaturct não de·via.revol· 
tar-se cm1trn o crr.arlor. 

OSn. CANÚNsÃo DE SrNI~mú dá um aparte. 
O Sn. TEIXErn.\ .Tui.'aon:;_],fns, niio admira, S1·. 

presidente, t]Ue n camarn fosse desuutoJ•nda Jogo 
após o :~eu nnscimcnlo, nem sorprendc que a 
propnganda se Jcvnntassc contra o senado, por
que o proprio lrnperat,lor n:io foi po11pndo!.. 

Ainda estão bem recentes o dc1·cm ter chegado 
nté este recinto as pnl:~vrns do um illustrndo 
nmigo da situnçüo e do ministerio, deputado pP.Ia 
província de l'ernambuco, que hn poucos dias 
declarou nn tribuna que ac:unlmen to h a mais 
corafJCm cm defender o Impyrador do que cn~ ata· 
cal-o! 

O mini~!J'O que assim sCI pronnnciotl rccehou 
um voto de cnnfinn(m. O POI'O, pois, não pocli:t 
tributar n cssn cnrnar.1 n ('Onsidcrnçiio o acata· 
rncnt•) que lho prc~tnri:~, ~i a rcconhccf.l~sc 
com;::. filha legitima dH vontade nncion:ll. 

O Sn. Counr::JA d1i um npartc. 
O Sn. 1'mx:mtA Ju.sron:-E' verdade ; :tiuda 

isso demonstrn que o proprio g-overno foi quem 
dcsnntorou n camnra dos deputados. 

O govflrno, porém. foi Jogico, porrJUO, a par 
rlcssn tl~sautoriznçiio d:t cnmara tempor·arin, pt·o
clumnva a insufficicucin da lei· cleitoi':II, c de~
ncrC'dilava-a declarando quu era irnpo~sivd 
fazer-se pol' ln! sy~tcmn unw elf.liçiio legitima. 

Portante, já niio ern só a camara; n lei du 
olci:·õcs, hase sobi'C a qu:ll repousa o systcmn 
representativo, ct·a tn:ubcm desacrerlitnda; o n 
propr·ia camara unÍ!l·SC no g-overno atl111 de 
proclamarem a insnmcicncin de scme!!Janto lei 
]larn garantir n JiborJ<Jde do voto. 

Não parou nhi 11 propngnndn govcrnamcnt:ll. 
O senado, uma dns !Jascs rlo systema que nos 
rege, foi tmnbcm atacado virulentamente peJos 
membros do ministcrio; o os sens co,,·eligio
naJ•ios na pl'OJl:lganlln contra a cnmnrn vitnlicla, 
nada mais t1ze1·am do qne tornnrom-se solidarias 
com os membros do ministeJ•io ...• 

O Sn. ConnEJA E Oli'l'nos sr::xuonEs dão diversos 
·apartes. 

O Sn. TmXEIII.\ JuNJon:- .•. que nliás, como 
rc'cordnm os nobres senadores, f1nvinm dndo ú 
cnmarn essu tristu denominn~iio, qno ou niio 
desejo sanccionnr repetindo-a. l'ellro-me só
mente ao cll'eito nutm·n.l desse systemn de desn
creditnl' toclns ns instituições: exponho factos 
que, se forem contestados, procurarei provar 
repetindo us expressões dos nobres ex-ministros 
c ns nmen~ns u que recorreu o nobre ex-presi
dente do cons~lho. 

0 Sn. CANSANSÃe DE SINIMDÚ :-Amcn'ças de 
que? 

O Sn. TmxEmA Jt:NIOn:-Ao sennLio. 

Ora, si as nossas instituições, si a cnmnrn, si 
o senado, si o Imperador, si todos são ntacndos, 
como qum·cm os arautos da :JCtunl situn,ão que 
o povo confie nessas instituiçõc< c deixe" de t·e-
correr á !'orça material, qne1' seja parn salva· 
guardar SLlns liberdades, <JUCr seja parn menos
cnbnr n a utoridude desprestigiuda c desmornli
snd:l? 

Si nns províncias siio ns autoridndcs que 
e~pulsnm ontras n tltoridndes, c ns asscmhléns 
que dcs:Jiltoram os delegados do g-overno, tnm· 
bem arrni, nn pro~ria capital do Imperio, siio os 
minist1·o~ que dcsantoram a cnmnru c o senado, 
e p1·omettem lcl'antnl' uma ·cruz~da contra cstn 
camarn ; si :. propria pessoa do Impcrnuor niio 
escapa :i propaganda do descreclito, como, cm 
v istn clisto, niio roaliznr-~e o vaticínio do um do~ 
mais eminentes c;;tndistns da França, Gnizõt, 
que, descrevendo um:t das épocas vertiginosas 
doqnclla lln(:iio, ensinou :i postcrillnde que-o 
Jlovo que descru du cmcncin dhs suos icstitui
,.õcs, niío pó.Jc confi:•r nu força mornl da lei, 
para snl vagoardat• suas liberdmles c garantir 
sons uil·citos, c então appcl'n purn a fo1·~:a mr.te
I'i:ll que o precipita na cnnlln:.:rnç~o tln ordem? 

Foi o que se vit1 dcsg-ruçudnuwnte nos pri· 
m-eiros dws do uwz do Janeiro :rra cnpitnl do lm-
pcrio l · . . 

Nüo preten!lo annlysar agorn os facto~ quo en
tão se deram, porqull não é occ;lsião opportunn 
pnr:~ is~o. mas estou convcncidlil de qne o senndo 
tleplorn esse acontecimento tanto quunto devem 
deplurnr os proprios ex-ministros. (Apoiados.) 

Palia-se contra a linguagem licenciosa da im
prensa, porque muitas vezes rlosce da nceusa
çiio no apodo, e do apodo:\ invectiva e á injtl· 
rin. J\Ias, ó notorio ((Ue no bruxolenr desta si· 
tunçiio foi o Dia•·io O,Jicial que, IÍ custa do di· 
nhciro dos contl'ibuintes do Estado, com que 5o 
sustentn, come(.'OU n retnlinr o a atncar a parcia
li<ltHle politica que niio estnva no poder. 

E' vot•tlnde que a reacoiio por pu r te dn opiniiio 
pnblica contrn oste clescommuna! pt·occdimento 
foi tiie enorgicn e de tal ordem, que viu-se 
logo depois a redacção do Diario Oflicial limi
taJ·-se a explicai" os netos .dos ministros sem in
vectivnr os seus advers:trios.politicos. 

Foi du im[ll'ensn official, )1ortnnto, que par
tiu o exemplo dessa linguagem de3nbrida. O 
nmot• proprio de cadn nntngonistn incitou os 
excessos, porque é inhorente 1\ vnillade humana 
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sobrepujar o contendor. Desde que se ·achava 
merito na virulencia das censuras, a questiio c r:~ 
ntac:~r, doestando o advcrsario ; e a im.Pronsn 
que niio era oillcial trntou de exceder nquclln 
n!' violenci:~ das pol~vr:~s; o exemJ?lO vinil~ de 
c1mn : a consequencw era neccssarm. 

Estou portanto convencido, de que o estado 
dcplornvcl cm que so acha o Imperio quanto ó 
segurança publica, garanti:~ dos direitos do ci· 
cladiio, o respeito oo principio de autoridade, 
J>rovém dos exemplos qne tem dado n A'OI'Crno, 
concorrendo para o descredito das instituições, 
mantendo nutoridades que procedem irregular· 
mente, e tão inconvenientemente que chegam 
a expulsar de suas parochias a sacerdotes dis· 
tinctos, privando·os de exercer o seu sag1·ado 
ministeriO, como aconteca na Bohia, onde dons 
.vigarios dignos da maior consideroçiio forl1,m 
constrangidos á triste contingencio de refugia· 
rem·se no cr•pital I Nem lhes vale o terem por 
si o alto con-ceito do honrado presidente do con· 
se lho e do Sr. ministro da justiça. 

Recorrem, porém, a outro expediente: extin
guem a comarca, e reunem os seus termos n · 
alguma. outra, embora muito maior e muito 
mais -importante, prejudicando assim os inte-
resses dos povos o fl·ustrando a administração 
do justiçn. E' o que ncaba de dar-se na pro
vincin do San ta Cathorina. 

O Sn. JuNQUEIRA:-E do Sr. Leiio Velloso. 
O Sn. LEÃo VELr.oso:-Refcri-me o um que 

conhe(io, o de Sonto Antonio da Borra~ 
O Sn. TEIXEIRA. JuNion:-Até ha pouco tempo 

lantnva-so míio de um recurso para afastar-se 
magistrados que não pactuavam contra as con
venicncias publicas nem transigiam com os escon
dalos sociaes: dividin-se o comarca, mudava-se
lhe o nome; c, com isso considemva-se avulso 
o juiz de direito, e nomeava-se dons novos :\ 
medida das convenicncias partidari11s. 

Este abuso já J'oi aqui lor:;amente discutido 
em presençn do nobre cx-mmistro d11 justira, 
quando esta augustn cnmara censurou o proce
dimento do governo por conservar avulsos de
zenas de juizes de direito, ao passo que nomeava 
novos, prejudicando assim não sü o direito 
uaquelles magistrados, mas lambem os legíti
mos interesses do Estado. 

E' fóra do duvida que o abuso dos asscmbléas 
provincines no divisiio das comarcas foi a causa 
principal ele dm·-se o facto anomalo ele haver 
então tantos juizes avulsos; e j:\ cm :l870 o po
tlcr legislativo, no intuito do nttcnuar este mal, 
prescreveu. a regra estabelecida no artigo :l7 da 
lei de 28 do Junho dnquelle anno, que uma lei 
I>Osterior tornou permanente mandundo vigorar 
todos ns disposi(iões das leis do orçamento que 
uüo se referissem á despoza e receita. 

1\Ias, contestada esta ultima dispo~içiio pelo 
nobre ex-ministro dn justiça, que entendia não 
estar em vigor a citada disposiçiio do lei de 28 
de Junho de !870, deu isso origem a um dos 
preceitos da lei n. 29(10 de 31 de Outubro do 
i87!l, que expressamente mandou considerar 
permanente nCJUella disposiçiio. 

1\las n insidia, 11 necessidade de afastar juizos 
que não se deixnv11m arrastar por exigencins 
politicas ou particulares, foz recorrer-se 11 um 
novo cxpediente.-As nssembléas provinciaes, 
hoje, niio dividem mais as comarcas, porque 
assim o governo s!lrill obrigado a prover em 
.umo dcllas o juiz de direito que llnteriorm!lnte 
exercia a j UI'isdicçlio em ambas ; o assim muitas 
vezes flcaria frustrado o intuito da divisão dn 
comarca. 

O Sn. BAnÃo D.\ LAGUNA:-Com a importanto 
comarca de ltajaby. 

O Sn. TEIXEmA JuNion:- A lei provincial de 
Santa Cntborinn n. 86! do ~.do Fev~reiro do 
corrente anno extinguiu a comnrca de Itnjaby, 
uma das muis ricas e Jlorescentes dn província ... 

O Sn. BAnÃo DA L,\GUNA:-Apoiado. 
O Sn. TEIXEIRA JUNion:-..• niio só mente 

pela uberdade e grande extensiio de sou terri· 
torio, como tnmbem pela sua populaçiio que 
hoje se calcula em ma1s de 30.000 llubitantos, 
accrescençl.o qu~ essa comarca já contavn 12 ao
nos de OXIStOnCia .. , 

O Sn. Co_nnmi,\:-12 auuos quer dizer-situa
cão liberal. 

O Sn. TEIXEIRA JuNion :- Quer dizer que foi 
crendo pelo r1roprio partido liberal, c de focto o 
foi por uma lei do Abril de :1.808. 

O Sn. ConnErA :-Foi isso o rJue eu disse. 
0 Sn. TEIXEIDA JUNIOU : -Pois bem, essa 

comarca foi agora extincta,mandando-se annexar 
o seu immenso territorio ú importante comarca 
de S. Froncisco, j1í onerada com tres termos
Paraty, Joinville e S. Francisco, séde da co
marca e muito distante de Itojahy. 

O Sn. SAnAIVA (presidente do consellto) :-Foi 
um abuso da nssembléa provincial, que o go
verno o penas póde stygmatisar. 

O Sn. ConnEIA :-Já niio é pouco. 
0 Sn. TEIXEIDA JUNIOR: -Já não é pouco O 

que acaba de dizer o nobre presidente do con
selho, mas S. Ex:. póde fazer muito mnis. 

0 Sn. AFFONSO CELSO: - 0 presidente niio 
sanccionou a lei, esta passou pelos dous tert,;os. 

O Sn. 'l'ErXEIO,'I. JuNzon:- O nobre presi· 
dente do CO!JSC.Jho, de cuja energia e probidade 
nuncn duv1de1, póde fazer mu1to ma1s, inda· 
gando das causas provnveis desse abuso da as
sembléa provincial e verifi~ando a exactidão da 
causa n que se pretende attrilmir oquclln lei, 
porque, n ser verídica a informnçiio que tenho, 
Importaria esse acto da assembléa provincial de 
Santa Catharinn uma injustificavel ropresalia 
contra um magistrado que pretQndeu syndicar 
da procedenoia de certos boatos, de cuja vorifi
caç:uo poderia resultar o descobrimento de um. 
crime de concusslio. Assim procedendo, o nobre 
presidente do conselho poderá prestar relevnn
te serviço á onusa publicn, frustrando qualquer 
plano que talyez se tenha concebido para aco
bertar esse cr1me. 

Niio desejo, porém, anticipar a exposiçiio dos 
factos! o, fazendo apenas este pnrenthesis, mar
charei por ordem. 

A' vistn da declarnçiio do nobre presidente do 
conselho,reconbecendo que a extinceãoda comar
ca de Itojahr foi um abuso da respectiva assem
bltla provincial, porc1ue sem nenhum motivo de 
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utilidndo publica. extinl!uiu aquella .~omarcn, 
nüo mo demnrar01 t>m aemonstrar n rnconve
niencia de semelhnnte delibernçiio. Foi tão ge
ral a reprovaoüo publica, que, aponns votado o 
projecto pela assemblé51 provincial, . CO!ltra elle 
representaram no presr~onte da pr!>vrncm. I! cn
mnrn municipal de Itn.Jahy o o JUIZ munrcrpa_l, 
pedindo que nüo sanccionnsse semelhante deh
beraçiio. 

dido que a deu. Neste caso e quando tenlio-llte 
s'do reenviada a lei, como determina o a1•t. :15, 
l"ecusar sanccional·a, a assem6léa lcqislativa pro
vincial ct mandctrú publicctr com esta declarat:iio, 
devendo cntào assi(Jnat-a o presidente da mésma 
asscmblt!a. • · 

O Sn. C.\NSANsÃo DE SI.Nmnú :-E' correctivo, 
mas niio tinha recurso. 

O Sn. C.u;sANSÃo DE SrNrlmú:- E nüosanc
cionou. 

O Sn. TEIXEIRA JuNIÓn : -O presidente da 
província attendeu lis alloiíacões dessns reprç
sentn~ões, o, convencido oe que era vexatorm 
tnl lt'f, negou-lhe a sancçiio, por julgar que a 
medida decretada prejudicava os interesses de 
uma numerosa populaçiio, e conser1uentemente 
devêra ser considernda inconstitucional, por ser 
contrnria á utilidade publica, e, portanto, por 
violar o § 2. • do art. :1.79 da Constituição politica 
dei Imperio. . . 

Depois de encerradn n assembléa provrncwl, 
o presidente da província teve necessidade de 

· eonvocal-a extraordinariamente, parn tratar de 
um assumpto de serviço publico, e nessa sessiio 
extraordinnria foi o projecto de novo vot::do 
pelos dous ter~os e enviado no presidente da 
provincin que,segundo me consta, snnccionou-o, 
ou pelo menos não suspendeu a execução ... 

O Sn. CANSANS.i:O DE SINmaú:-Não snnccionou 
n lei. 

O Sn. TEIXEIRA JuNion :- Garanto que olla 
foi promulgada e executada. E' a lei n. 861 de 
4 de Fevereiro deste anno, em virtude da qunl 
ficou avulso o juiz de direito da comarca de 
Itajahy. . 

O governo deve ter conhecimento deste facto, 
e por certo o nobre presidente do conselho 
e o nobre ministro da justi!:a nüo me con
testnrão, porque .iá deve estur em seu poder 
uma represent:rçiio dos magistrados daquella 
província, sem distincção de cõr politica, contra 
a referida lei, que fere tiio de perto a indepeo
dencia da magistratura. 

(Ha al.rJuns apartes.) 
O presidente da província não cumpriu o· seu 

dever: si estnvn convencido de que n lei era 
contrnrin á utilidade publicn, porque Pl'oju-

. dicava os interesses de uma numerosn popu
lação, como mo consta que allegárn quando pelo:~ 
primeira vez ne.,.:írn a sancção, não devia as
sumir a responsabilidade de snnccional-a,quando 
l"cenviadn pela assemblén. 

..( assembléa tinha meio de promulgar a lei · 
sem a connivencia do presidente da província; 
mas si olle a sanccionou, assumiu a rosponsa-

. ' hilidnde ncquioscendo ã lei. 
0 Sn. CANSANSÃO DE SINI:\IBÚ:-.l<'oi contra a 

vontade do presidente. 
O Sn. TEIXEIRA JuN1on : -Como'! Si elle a 

sancciunou, é claro que concorreu volunlaria
"!Jlente para n sua promulgação. E, senão, ve
Jamos: 

Diz o nrt. f.9 do Acto Addicional (lt1): 
• O presidente darti ou negará a sancçiio, no 

prazo de iO dias, e não o fazendo, ficará enten-

O Sn. TmxEmA Jul'non:-Mas, por essa fórma, 
a lei seria publicndn sem que o presidente da 
provincin se tornnsse solidaria com u assernbléa. 
E, si entendia que a lei era inconstitucional, 
devia suspender a sua execução e levnr.o as
sumpto no conhecimento do governo geral, na 
fórmn prescripta pelo :~rt. 7. 0 dn lei de interpre
tação, de :12 de Maio de :1.8~0. 

Portanto. as disposições citndns niio · só ísen
tnvarn o presidente d:~ província de p:~rtilhnr a 
responsabilidade da promulgação e execução da 
referidn lei, como até o obrigavam a nüo nssu
mir tal responsabilidade, a menos que não ti
vesse instrucções do governo pnrn proceder em 
contrario. _ 

0 Sn. CANSANs,\o DE SIN'UfDÚ :-V. Ex. é in
justo para com o presidente da província, que 
desde o principio se oppoz a essa lei. . 

O Sn. TEIXEIIlA JuNion:- !!Ias nlinal deil,ou 
de oppôr-so. 

0 Sn. CANSANSÂO DE SINmaú: -Depois de 
approvada pelos dous terços. · 

0 S!t. TEIXEIRA. JUN!On:- !!Ias O que ha de 
mnis grave neste fMto ó que não se com me tte 
um abuso destn ordem sem motivo ponderoso. 
- Uma nssemblén uiio decreta a extinccão de 
uma comnrca importante, prejndicando os inte
resses de umn numerosa população, unicamente 
pelo prazer de l'nzer mais uma lei.- O presi
dente dn pt•ovincia, por sua parte, niio neguria 
sancção a umn lei vot:~dn pelos seus proprios 
co-religionarios, si não estivesse convencido da 
incon venicncia da sua decretação, e ainda monos 
facilmente mudaria de opiniiio,concorrendo para 
a execução da mesma ler, si niio actuasse sobre 
seu esririto alguma J;:nzão assaz importante pnra 
induzi -o a pensar de modo diverso.· 

1\lns qual foi esse motivo ponderoso que in
duziu a nssembléu provincial de Santa Cntha
t·iua a preferir prejudicar e vexar uma nume
rosa população, do que conservar a jurisdicção 
de um m:~gistrado ? 

O que havia feito o juiz de direito do Itnjnby, 
o bacharel Ernesto Pinto Lobão Cedro '! 

Eu não conheço esse magistrado. senão de 
nome, mas tenho as mais honrosas informações 
a sou respeito, e insuspeitas. porq uo me foram 
ministradas por alguns dos meus nobres collegas. 

O Sn. DANTAS (nJinistro da_ justiça):-l~oi meu 
promotor na comarca de Maroim, e lá set·viu 
muito bem comigo. . 

O Sn. JuNQtmmA:- Vejam bem que as victi-
mas são sempre pessoas excellen tes. · 

O Sn. TEIXEIM JUNIOn: -E'. portanto, um 
magistrado que merece o alto conceito do nobre 
ministro da Justiça. 
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o Sn. ConnmA:- Talvez por isso serviu-se o 1 pódo verillcnr o que ha de verdallo nesta gravo 
nobre presidente do conselho da palavra sti· imputação, que a ser i_mprocedento conv:em 
qn~atiza1·, que é excessiva. saber-se com toda. n publicidade, alim de evitar 
· o sn. TEIXErn,\ JUN!On:-Niio me parece sur- ·q!te sobr~ elln possa no futuro medrar qualquer 
Ciciente essa dcclnrnç5o, c por isso pedi n S. Ex. dJITnma!)uO. . . . 
que Cizessc muis a ln-uma cou<a ·dém de<sa con- Inrormnm-mc quo .n J!lnta da. thesour?rin .elo 
sura · o o 

00 

' o fnzcndn dnquolln provmcJn occupara-se m!DUCIO-
. sarnento com esse assumpto, c elnbor:u·n va· 

O juiz de direito de Itajnhy, que jti. conta mais rios pareceres sob a prcsidencia do rcs:1eetivo 
de dez :mnos de jmlicnturn, exercia hn qu.atro inspector, o Sr. Fabio Alexandrino dos lleis 
nonos o seu cargo nuquella con~arcn, servmdo Qundros, que não deve ser suspeito :i actual si
C,Opl applauso geral o sem intorv1r nas IlHas po· tunçfio, porque .moi·cceu scmr1re bom conceito 
littcas. do nobre ox·mintstro da fazcndn, e por S. Ex. 

o Sn. DAnÃo no\ LAGUNA:-Apoiado. foi npt'O\'eitado cm diversas commissõcs impor
tantes. O Sn. TEIXEmA Jumon:-A prova 'disso é que 

nlli se conservou bemquisto dm·nntc nquello O Sn. Srro;mnú:- E' um distincto empregado. 
longo per iodo, no qunl se comprchcndem dons O Sn. NUNES GoNÇALVEs:- E' um.empregado 
nonos dn sitnaçiitl lihcrnl, sem que ncnhumn muito digno. 
queixa se formul:isse contra o seu procedimento, O Sn. TEJXEil1.\ JuNron:-Tnmbem constn·me 
o que 1110 valeu uma honrosa maniresta~ão que que hn a este respeito um officio mllito impor
lhe foi entregue. ao retirnr-sc de Itajahy. c as- wntc r1o cx-prcsidllnte da provincin, o Sr. Dr. 
signadn por nvttltnllo numero de: citl:adãos dos Lourcu~o Cav:IIcnnti. 
mnis distinetos da comaren, sem distinc:r:ão ele A mlnllll inlonção é prestar um serviço á 
côr politicn. causa publica c no proprio governo, tornando 

Ora, sendo· estes pl·cccdentes verdadcit·os, indispensavcl n averi:::unçüo de~se J'ncto. A 
deve crôr·se qna t~sse magistrado n~o Jlrovocou honra do proprio ministerio exige que trag-a :i 
por seu procetlimenlo nquellc neto dn nssembl•'n luz quanto so tem pnssndo n este re~peito; o 
provincial. 1\fns é por is!'o mesmo rp1c a opinino terei sincera ~atisfnç;io em ver demonstrada a 
JJUblicn indngn com grnndo cnriosidndc qnol fulsidndo do semelhante imputnçiio. ' 
foi a cnnsn que inrlu7.iu n nsscm!Jién n promul(l'nl' Os nobres ministros comprohendem, ~cm du
uma lei tiio iur:onvcnionto no interesse pnblico, vida, quanto é indispensavel n olucitlnçiio deste 
que o nobre presidente do conselho não hesitou nssumplo, niio só paro gai·:mtii· á nssoml.•l<.\a pro
em ~tygmatisnr como nm abuso. vincint uo Snntn Cntlwrina a consideraçfio e res-

.Diz -so, Sr. presidente, o cu niio sei si 1\ ver- peito que dC\'O merecei·, como parn escoimar do 
dado, que cs>.e juiz de direito mnndárn syndicnr lfltnlqncr imputaoiio infrtndada nos fnncciona
dn proccdencm de certos JJoalos sobre urn rlcs· rios respons:1veis pela administr: .. :;iío d~s refcri
f:llquo ele mnis de duzonlos contos, pe,·tcncenles d:1s colonias. 
no l'~tndo, rruc consr:ira ter havido nn adminis· Cttmpro o meu dever; o governo cnmprir:í 
trnçiio das colonins l3rusqne e Pfincipo D. Pedro, o seu. 
e que esta syndicnncin poderia imporlnr odes- N1ío almsnrei da nttençiio do scnauo, tr:~tando 
cobrimento de um crime do concussiio, e n pu- de out1·os muitos factos occorridos cm diversos 
niç1io dos seus autores, si acaso se colhessem ns pontos do Imporia, porqnc não desejo prejudi
provns do tal facto. cor a discussão do voto de !Jrapas, que eslti. nn-

Pretendo-so que este pro~eclimento do juiz.•le nuncindn nn ordem do din. Hesorvo-mc parn 
direito provocürn om ropresalia a extinc~ão da continuar om outrn occnsiiio a nprecia~ão que 
suo comarca ; o esta supposiçiio, fnlsn ou verdn- encetei. 
doira, ó de cometer ussnz gr:rvc pnrn que o go· EnLretanlo,submcLto li consideraçiio do senndo 
verno se inlei"cssc cm nverigual·n. o seguinte requerimento (lê): 

O silencio neste caso não pódc aproveitar á c Requeiro que, por intcrmedio do ministerio 
causa flllblicn; c é por isso que julgo do meu da justiço, so peça :10 governo imporinl as se
dever provocnro governo n vorillcnr. si •í cxncto guintes iii formações: 
ou u1io que se dó.;se o facto nlludiúo, e qunes c :L." Si estiio sondo proccssndos os autores 
ns providencias n respeito. do desortlem quu houve recentemente na cidade 

Penso que este ~ssumpto tem alguma relação de Campos, do província do llio do Juneiro; o, 
com outt·o llo quo u·:.tou a(jui (I noiJI'O sennclor , uem assim, os promotores dos desacatos (•om-
pelo Pnrnná nn sessão do anuo pnss:u.lo. metlidos contrn nlgumns nutoridados tln mesma 

O Sn. ConnRIA:-Rolntivo :is contns. cidndo, especialmente contra o vereador Araujo 
o Silva: O Sn. TIUXEin,\ Jurnon:-Sim, scnhrH'; sobra as 

cont~s ela ullmiuistr:J~iio das ref.:-ridas co-
lonias. · 

O Sn. SINI~mú:- Jli ela aelministraoiio t1 ans
nctn. 

0 Sn. TEIXEIRA. lliNIOn:-Nlío posso Pl'CCisar a 
época. Quor soja rosponsavel n ndministt·nr·iio 
actual ou n trnusncta, o nssumpto nfio ó mcúos 
imporlailiO, o llovo cuptnr n nttonçiio do gover
no, tanto mais qunn to é ob1•io, CJllO fncilmento 

c 2. o Si já estú esgotada a lista dos juizes de 
direito avulsos. • 

A respeito dcs.to quesito, doyo dor uma expli
cação. 

'five occnsiiio de observar no meu discurso 
que n lei n. 29~0 de 31 do Outubro de 18i9 havia 
doclnrndo pot·manento o nrt. 17 dn lei de 28 de 
Junho de 1870. Os nobres ministros c o senado 
sobem qunl é essa disposi~•iio, mns eu vou repe
ti l-a, porque o l>UIJJico pódo niio n ter do cõr. 

E 
f 
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O Sn. DANTAS (ministro da justiça) :-E' que Pernambuco, o bacharel João Gon.zaga Ba-
o governo niío nomeará juizes de direito, em- ccllar. • · 
quanto houver avulsos. Eu desejava saber si eram jui.zes de direito 

O Sn. TEIXEIRA JuNIOn:-0 art. :1.7 da lei ci- novos ••.• 
tncla, diz (ltmdo): • O governo niio fa1·4 npvas O Sn. DANTAS (ministro'da. justiça):- Sim, 
nomeações para comarcas, emqunnto ex•stJrcm senh01·, porque l!stnvnm des1gnaaas comarcas 
jui.zes de direito disponíveis ela mesma cntrancia para todos os avulsos. 
vencendo orden:~do. • 

Esta disposição, porém, foi obliterada muitns O Sn. TErxEmA JuNron:- Folgo de ouvir essa 
ve.zes pelo governo e especialmente pela situt~çiio declaração do nobre ministro. -
inaugurada t1 5 de Janeiro de :l8i8 .• _.. O Sn. AFFONSO CELSO:- O ministerio passado 

O Sn. DANTAS (ministro dajusUça):-V. Ex. deixou apenas tres ou quatro .. 
refere-se no actual ministro ela justiça'? O Sn. TmxErnA JUNJon:- Essa declaração ó 

o Sn. TErXEmAJurnon :-Não podia referir-me tiio cathegorica que minha replica consistirá em 
a V. Ex., refiro-me aos ministerios anteriores eliminar do requerimento esse artigo. 
ao de 28 de 1\Inrço c especialmente ao Sr. ex-mi- Vou lêr o te1·ceiro, que passa a ser se-
nistro da justiça.... gundo (li!): 

O Sn. LAFAYETTE:-Niio apoiado. • 2.o Cópia da representacão dirigida ao go-
verno imperiol tJOr varios magistrados da prO· 

O Sn. T.lllXEinA .TuNron:-.. salvo si o nobre mi- vincin de Snntn Cntharinn, contrn a promul
nistro em alguma época anterior, violou tombem ::;-açlio da lei provincial n. 861 de 4 de Fevereiro 
essn di~posiçiio. ao corrente nono, que extinguiu a comarca· de 

Essa violação importando uma flagrante des- Itnjahy, a cuja lei o presidente dn. província. 
obediencin :i lei, indu.ziu o senado, com o assen- negou sancçiío, pouco tempo antes, por julg:il-a 
timento do proprio governo, a declnrar na no- prejudicial aos interesses. de umu numerosa 
vissimn lei do 31 de Outubro de :1879 que populucão ; 
nquella disposição era permanente. • 3." Outrosim, que por intermedio do mi-

O Sn. LAFAYETTE:-A declnmção seria inutil, nisterio dn fnzendn se peça cópia dos pnreceres 
si a disposi<;;iio fosse permanente. t da junta da thesournria de fnzendn de Santa Cn-

0 Sn. 'fmxllrnA JuNron :- Este ponto jú foi tlwril!n, sobre as contas da administração das 
aqui muito discutido e elucidado. Si se fe.z a colonllls nrusque e Príncipe D. Pedro, especinl
declnra"iio, foi em virtude de um parecer da mente dos pareceres que a mesma junta elaborou 
cornmissüo, om que se disse que contra a por- sob a pre!'idencia do ms:>ector da referidn the
tinacia do governo em considerar transitoria n sourarin-Fnbio Alexandrino dos Reis Quadros. 
disposição do nrt. J 7 dn lei de 28 do Junho do • 1'nço do senado em 2~ de 1\Iaio de !880. • 
:18i0, nãG havia outro recurso, por parte do 1 Vou . m~n~ar á mesa meu req_uE!riment9,. do 
senado, senão censurar esses abusos e repetir qunl.clJ.mmeJ a parte. CJUe se retere nos JUizes 
expressamente que aquella disposição crn per- de dtreJt? .avulsos,_ at!endcndo á c!_eclarnçiio do 
mnnente. nobre m•n•stro ela J ustJça do que nuo os !Ja. 

O Sn. LAF,\YETTE:- Si a disposição era por- O Sn .. DAI\'TAS (m•'nistro da fusti'ça) :-De :I.. a 
mnnente, nlio carecia.de declaração. entrancw. 

O Sn. TmXEinA JuNJon: -1\Ius era o pretexto O Sn. TE!XllmA .TuNron :-1\Ias peço ao nobre 
que o govcrnoallegava. Todo o pniz conhece o ministro que considere avulso, l?elo menos, o 
debate havido nestu casa a este respeito. juiz de du·eito da com:~rca de ltnJally, afim de 

I>romulga-se uma lei, o governo n5o obedece, aproveitai-o opportunnmente. 
não a cumpre; o que hn ele fazer o senndo '!Não . o Sn. DANTAS (ministro da jusu1:a) :-Está nn 
é n estn cnmnru que cabe a inicintivn da respon- hsta dos avulsos. 
sabilidade dos' ministros ; o já que toco neste 
ponto, acrescentarei CJ.LlC cu seria o primeiro a 
proclamar n excellenc1a do nctunl ministorio e 
a concorrer para que o nome do nobre presi
dente do conselho pnssasso glorioso ú posteri
dndo, si S. Ex. conseguisse tornar oJl'ectiva a 
respons:~bilidade dos ministros. Esta reforma é 
quanto a mim mais importante do que n rofor
ma eleitoral, mesmo porqu~ esta não poderá ::er 
eficaz sem nquella. 

Convencido o senado, portanto, de que era 
r•reciso observnr-se a lei de :1870, constantemente 
violndn pelo governo, estabeleceu a disposiçiio 
que acabo de ler nu novissima lei de :1879. 

l\Ias, hn dias, li no Diario Oflicial de !8 do cor
rente o seguinte: 

c Foram nomeados juizes do direito ela co
marca de Carinllnnbn de :1. • entrnncin na pro
víncia da llahin o bacharel Boaventura Leite de 
Snmpaio; da Ingnzoiro, de igual entrancia em 

O Sn. TEIXEIRA JuNzon :-A comarca em que 
estnva foi extinctn, sendo este juiz victim:~ de 
um abuso (Jue deve ser stigmatisado pelo go
verno. 

O Sn. DANTAs (ministro da juslir-a) :-Acnba 
de sel-o pelo Sr. presidente do conselho 3 <}Uem 
ncompnnho no st1gmn. · -

· Foi lido, apoiado e posto em discussão o se
guinte 

Requerzmcnto 

• Requeiro que, por intet"medio do ministerio 
da justiça, se peca ao governo imperial as se
guintes informações : 

• :l.• Si estão sendo processados os autores das 
desordens que houve recentemente na cidade 
de Cam110S da provincia do IUo de Janeiro, e bem 
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:1ssim, os promotores dos desacatos commettidos 
contra algumas autoridades da mesma cidade, 
cspccilllmcnto contrn o vereador Araujo Silva. 

• 2.• Cópia da representação dirigida ao gover
no imperial, por varios magistrados da província 
de Santa Cathurina, contra a promulgação dn lei 
provincial n. SG:l de ~ de Fevereiro do coJ•rcn te 
:mno, que extiguiu a comarca do Ita.jnhy, a cuja 
lei o presidente da Jli'OVincia negurn ~ancçilo, 
:pouco tempo antes, por julgar o respectivo pro
Jecto prejudicial nos interesses de uma nume
rosa populaçiio. 

• 3.• Outrosim, rJuc, por intcrmedio do ministe
rio <.ln fuzenda,.se peca ct'•piu dos purcccres da 
junta da thcsournrin de fazenda d" Santa Ca
tharina, sobre as contas da administrnçiio das 
colonias Brusquc c Príncipe D. l'cdro, cspecial
mcntcdos pareceres que a mesmn junta clnborou, 
sob a prcsidcncia do inspector da referida the
sournria, Fabio Alexandrino dos Heis Quadros. 

• Paço do Senado, 2~ de 1\IaiGl de 1880.-J. J. 
Tci:ceir.n J~tniOI'. • 

· O Sr. Dant:as (ministro ela justir.aj:-0 
lJOnrndo senndor pela província do ni(l de .T:t
nciro, ornamento destn cnsa, tem direito n es
perar do governo prompla rcspostn its suas in
terpcllnçües. 

O honrndo senador, do hn tempo~, antes mes
mo de cntrnr nesta cnsn, distinguc-~e por certo 
espírito de imparci:llidadc com quo nprecin n 
marcha dos rmblir.os negocias. 

O Sn. TE!XEmA .TuNron:-Ern meu dever fnzcr 
justiçn n quem n Linha. 

O Sn. DANTAS (ministro ilajustipa ):-Hoje, 
sem destoar desses precedentes honrosos que lhe 
diio um Jog-ar distincto entro os nosso;, homens 
políticos, pareceu-me que no pcrcut·so longo 
que S. Ex. :wa!Jon de fnzor, nlgunws vezes se
parou-se desse espírito de imparcialidade e mo
deração, q11c eu lhe ndmiro e appl:mdo. 

por assim dizer agora mesmo, .quer mais do q uc 
1sto. 1\Ias isso é um impossível. 

Encarregados, hn pouco tempo, da adm ip.is· 
traçilo publ icn, nós niio podemos, em relaçuo n 
factos que oecorrem cm distancias enormes, ~:a· 
desde já no senado explicações cabnes a rcspe1to 
do suas vcrdmlciras causas, nem noticia de quo 
a lei se acha plenamente desnggrnvnda. 

E' assim, Sr. presidente, que em rolaçiio aos 
factos ,de San to Antonio da Barrn, eu niio posso 
desde já dizei' no hont·ndo senador qunl o mo
til•o que determinou que o vigario de lá snhisse 
e permaneça ainda hoje na capital ela Bahin. 
Devo dizer mesmo que ignorava qne olle ainda 
esti1•essc naquella capital. 

Faço deste sacerdote muito bom conceito. 
Tenho reln~ücs antigas de estima com olle, e o 
considero de crenças libera os •... 

O Sn. ConnmA:-Mas parece que cm pnbli· 
caçües recentes, cllc declaron-sc qunsi arre
pendido de as ler professado, pelo muito que 
tem soJTrido. 

O Sn. DANTAS (minist1·o da justiça) :-Bem. 
Lastimo que intrigas loca e~ tenhan~ le~ado, as 
cousas ao extremo do obr1gal-.o, SI ass1m e, a 
mudar-se de sua frcguczin, onde hn mnitos 
nnnos reside c onde gozott sempre de estima. 

0 Sn. LEÃO VELLOSO:-Apoiado. 
O Sn. DANTAS (m.inisli'O da.justi~a):- Quanto 

ao vignl'io do Urubú, nao care~o de repetir aqui 
o que por tnntns vezes tenho dito, isto (o, que 
ns autoridades d'nlli foram mudndns qunsi todns, 
a partir do juiz municipal, o Sr. Dr. Ernesto 
Botelho. Eu proprio aconselhei-o desde aquelles 
tempos a que pedisse n sun demissiio. 

0 Sn. LE:i:o VELLOSO:-Apoiado. 

Em Lhes e, St·. presidCJ:tc, nenhum homem, 
a não ser um utopisln, podcní 11retender que 
as socicdndes humanas cheguem n tnl estado 
de )Jtll'l'ciçiio, que o crime desappnreça, crue as 
m:is pnixücs deixem de nrrilar o perverso c o 
desvail'ndo ; que as estatísticas cdminnes se tor
nem zero. Orn, si isto é assim, creio (loder com 
alguma procedencia obs01·var no honrado sena
dor pelo Hio de Janeiro que, simplesmente por· 
que S. Ex. vê aqui ou nlli prnucar-so algum 
crime, revestido mesmo de circumstuncias mnis 
ou menos nggravantes, niío púde d'nhi concluir 
que o nosso cstndo de coust1s é mau ... 

O Sn. TEIXEiflA Ju~~:ron :-Faço votos [llll.'tt r1ue 
V. Ex. tenha razão. · 

O Sn. DANTAS (mim'stro tl<l justiçc1): -Nossns 
declarações, não sómente bojo como do outras 
vezes, mostram que o governo dã-so pt•ossa de 
manifestar seu desngrndo, do rLJprovnr muito 
tcrmiuuntemento n pralicn de tucs netos e de 
mostrar-se disposto n empre~gnr meios pm·a que 
a aut01·idadc dosidiosn ou connivente soja pu
nidn, o os prop1·ios delinquentes o sejnm tnm
bom. Essus pnlnvrns de desnpprovaç1io,quo temos 
dndo, purecc que j1l não ag-radnm no honrado 
senador que, sobre fnetos que os tão se passando 

O Sn. DANTAS (minist1·o da justiça) :-Era J:!-1113 
pedra do c~candnlo para nossos adversnr10s_. 
Entretanto comojli tive occasiiio demostr:tr aqu1, 
a sua existencin esteve por um fio. Uma horda 
de malfeitores acommlltteu-lhc a casn dn. resi
dencin, deitou abnixo uma Jlorta qa'' davn cn
u·adn para a chncara, o depois ncosomotteu n 
porta Jll'inc:ipal da cnsn, que foi po~ta abaixo a 
~ncb~do, nté que, gruQnS li i!ltet•yenção deste 
VLgnr1o, o braço do nssassmo fo1 deu do, e o golpe 
que estava prestes n cnhir sobre o ex-juiz mu
nicipal, não foi desfechado. O juir. municipal 
sahiu, as autoridades policiaes têm sido oxone
rndns, têm sido nomeados indivíduos nt6 da con
fiança de nossos adversa rios, enviado~ da capital 
da B:1hia, clfic:iues de policia e olllciaes do linha. 

Agora mesmo o subdelegado do 13om Jardim, 
no termo do Urubll. a ccspeilo de quem se 
occupou o honrndo senador pela Buli ia ha poucos 
dias, foi exonerado e nomeado individuo in
teiramente estt·nnho :í localidade. 

Em relação :\ Carinhnnha, o que temos podi
do fazer de mais prompto estti feito. 

O Sn. SAnAIVA ( pl·esideutc do conselho ):
Apoiado. 

. O Sn. DA!!T~s (ministro da j!estij:a): -As auto
ridades )JOIICJ:lOS fOI'llm SUbStllUiâas, li COIIIeçar 
pelo delegado de policia, c nomendo o cupitiio 
Novos, n respeito de quem o honrndo senador 
pela minha provincin, meu velho amigo da acn-
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demia, disso aqui com a sun palavra eloquente 
-juro pela probidade e pela inte~ridndc de ca
racter· desse cidndfio. 

O Sn. D.~NTAS (ministro d:tjustica) : - •.. do 
expellir ma gi~trados. • 

. J~u ncomp:mho com pletamonte ao nobre pre
sidente do conselho e nadn tenho a ncrescentar; 
mas, pergunto, que remedia podemos empregar 
contru esse modo abusivo ? 

O Sn. ·FERNANDES n.~ CuNHA:-E juro. 
O'Sn. DAN'J'AS (ministro dajustica):-0 novo 

juiz t!e direito acalm de ser nomeado; u que ora 
uma necessidacto para ~ ndministrno:io da jus

. tir:n n~ comnrca da C:,rJnhnnha. 
O Sn. CoRREIA:- V. Ex. entende que esse 

modo do guo se serviu a asscmbléa provincial 
foi inconstJtucionn.l? · "Não foi nomeado ningnem da província, mas 

um homem est1·anho a elln, gozando de bom 
conceito ..• 

O Sn. DANTAS (ministro da justiça):- Fnllo 
cm these; estou agora descendo n hypothese; o 
pergunto no honrado senndor o que pódo haver 
além da não sancçfio da lei d11 assem IJJéa provin
cial, que extingue uma comarca, si esta asscm
JJléa procede nb usivurnente ? 

O Sn. LEÃO Vm.Loso :...;...::IIuito digno. 
O Sn. DAN'J'AS (ministro dit fustic[l):- .•. de 

idéas moderndns e que tom occu"p:tdo c:trgos 
publ icos c importantes. Antes do nomeai-o ouvi 
a pesso:1s que me merecem toda a con!innca. 
Fil-os responsaveis das inform:wões que me 
dessem desse cidndiío, sobre seu enr:tcter mo
derado e prudente. Lorei opportunamente no 
senado os proprios termos em que o convidei a 
aceitar esta nomeação, dizendo que n. primeira 
condiciío para que elle corl·espondessc ú conO:m
t;a do governo imperinl, seria mostrnr-sc intei
ramente alheio ás paixões partidarias. 

O Sn. JUNQumnA: -·Fez muito l1cnl em no
mear pesso:t de fóra da província. ; assim pro
ceda elle imparcialmente. 

O Sn • DANTAS (ministro da jus tipa ) :. -
O governo pensa. em ouu·as providen.,ias, que 
espera mui brevemente submettcr ia sabedoria 
do senado, e que completa1·ão ns j:í tomadas, 
para levar úqucllas regiões, onde o nosso p~iz 
t3m tantes interesses, onde hn uma grande po
pulnçiio, a lei, a justiça e a ordem. 

Portanto, por este Indo, pergunto ao honrado 
senador pela provmcia do Hio de Janeiro, o que 
fazer mais do que isto í'Diga-me S.Ex., digam-me 
os nobres sen:~dores; eu lhes peço, ensinem-me 
melhores providencins, porque, senhores, deve
mo-nos convencer de que, si o governo tem uma 
parte, que pertence ao principio politico, ns 
idéns que representa e em nome das quaes 
assume a responsabilidade do poder, ha muita· 
cousa que não é do nenhum partido ••. 

0 Sn. TEIXEIRA JUNIOR; -Apoiado. 
O Sn. DAN1'As (ministro da justica) : - ..• mas 

que é dn. lei, do direito e da justiça ••• 
O Sn. CoRREIA :-Apoiado. 
O Sn. JuNQUEIRA:- Qne é do docóro. 

. O Sn. DANT.\S (ministro da justiça):-•• • c1ue· 
mteressa a todos nós, e nesse terreno eu não 
tenho adversarias, rnns p~direi a todos que nos 
auxiliem n fazer o melhor ; não considero isto 
como propriedade de governo algum, mas como 
um deposito de que ello é rosponsavel. (Apoia-
dos.) . 

O honrado senn.dor !aliou sobre netos prati
cados em di1fe1·entes épocas, para lança1· fóra 
do suas comarcas a magistrados. O honrado 
presidente do conselho, com a severidade de 
~eu_cal'IU~ter, niio pude conter uma palavra de 
md1gnaçuo o de estygmn sobre esse meio irro
gulur, e violento .•• 

O Sn. l'EIX:EIRA JUNion : - Isto honrll muito 
ao nobre presidente do conselho. 

V. I. 

O Sn. T.,EÃO VELr.oso :-Adoptada n. lei por 
dous terco~, o presidente não póde fazer senão 
sanccionar. . 

O Sn. DANTAS (ministro dct justir.a) ;-Justa
mente ; c o que havemos então do "fazer '? 

O Sn. TmxEmA JuN!on :- Nomecm-se presi. 
dentes capnzcs. 

O Sn. DANTAS (mini.~tro da justiç_a) :-Isto é 
outm cousa; rnn:; corno V. Ex. dJz qlle no
moem-se presidentes, occorre tomnr cm con
sideraçiío .•• 

O Sn. Tmli:EIRA JuNron :- Nornecm-se presi
dentes, como o que se nomeou para o Ceará. 

O Sn. DANTAS (minlstro da jústit:a) :-•... o 
que disse sobre o procedimento do presidente de 
:Santa Cnthnrina, por.hn.ver sanccionado uma lei. 

O meu honrado collega, por mais de um 
titulo •.. 

O Sn. TmxErnA JuNion:-No que tenho muito 
prazer. 

O Sn. ·DANTAS (ministro da justipa) :-.•• no 
que tenho t~mbcm muita. honra, parece-me niío 
haver uttendido hem, nesta hypothese, no que 
está disposto no Acto Addicional, art. :15. · 

Por este artigo, quando uma l~i não é sanc
cionndn c volta á assembléa provincial, si esta, 
por dous terços, fal-a. voltar 110 presidente, o 
presidente deve sanccional-n; e, quando não o 
faça, o art. :19 do mesmo Acto Addicional, pre
viniu a hypothcse, dizendo que a assernblén 
provincial mandará public11r a lei. 

Nós ficamos na L• hypothese, isto é, da 
reenviatura da lei, por dous terços, e dn. sancciio 
do presidente, tornando-se desnecessario o re
curso do nrt. :1.9. 

Ainda o anuo passado discutimos esta materin 
longamente, e eu tornoi parte no debate, assim 
como o honrado senador pelo Paraná, o hoa
rarlo ex-ministro dn fazenda e outros. 

Esta. questão me parece haver sido naquella 
occasiiío bem elucidada e estou sustentando hoje 
a opinião que sustentei enti'·o. 

Diz o nrt. W do Acto Addicional : c •••. neste 
caso será o projecto submettido á nova discus
são; e, si fUr adoptado tal qunl, ou modificado 
no sentido das razões pelo presidente nllogndas, 
por dous terços dos votos dos membros da as
sembléa, será reenviado ao presidente dn pro
vincia, que o sunccionará. • 

23 
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E o n rt. f O : . o neto que fulminou a um juiz de direito que 
• O pr·e-idenle dará ou negnr·:í a ~anc~,fio no 

pr:rzo de dez dia<, e nilo o l'nzendo, tlcnr:i en •cn, 
diflu quo n tleu. Nc~te ea•o, c quan lo, LCIIoiO·lhe 
sidn rdc,nvindn n lei, c~tmo d~termina o uz·t. lü, 
rtJcusm· sancciorwl-a •.•• 

considera digno. · 
(.lunnto nos uvulsns, j:i cm aparte declarei ao 

nobre senador o c1ue lwvia. Niio lHnlio ~nliido 
rln dispo"iç:ro dn Jo~i. o~ jornno< tüm publicnilo 
constantemente nome:rçõ"s reit11s pelo actual 
rnlldStPrio pnrn" uwgistrn turn, e pódt_, .. :;e exnrni
nnr si n:to fuo·:oon feitns de accõ~do com a lei, a 
11ual, :<iilis, eu declaro, no interc•ss•• da adminis-

o sn. :rmxEmA JuNroll : - Era o quo devia 
1er feito. 

o ::ln. DANTAS lm 'n i~t1'o da just f:a) : - Pu r 
dôe-me; mio, senhor; V. Ex. n:io rem razão ... 

O Sn. TmxE nA J11Nron : - Pur·que? 
O Sll. DANTAS (mia õst•·o tla jn.<tit:a) : - Pe~·o a 

V. Ex:. que r•t•corm :'r "ua proJH'ia'iot,.lli;:wnci" e 
verá que niio tem o·aziio. App llu d" V. Ex. Jllll'll 
V Ex. mesmo. Ess,. rccuo·~o do nrt. f!J é ex 
tremo; a publicaç:~o pda :r~semtolé:r pro' iou:i:rl. 
d:1du a n~cu:-:n d:• :o:;•JJ··~~ão, é recurso ullimo ; 
porr.JUe o Aclu Adrliciun:rl o que qtret•é que. 

· qu11ndo urna lei é r·eenviarla ao presid.,nte da 
pr·ovinciu por dous tcr<;os de votus, elle 11 
sancciune. 

0 Sn. AFFONSO CEL•o:- Apniado; o nrt. Hl é 
um correetivo c·ont a o abuso dos presidP.nte~ 
n "' 'anc•·ionando leis. 

o Sn. ConnEIA:- Niio apoiado; a sancçiio é 
acto livrtJ. 

O ,.;n. DANTAS (ministro tlajtt.<tiça):- Do con
trario, s••nllores, clocgm·.se-hiu no meio cxtromo 
de hnver uma lei 'em s:rncc;iio, qnan•lo o pre,i
do•nte obstinarl:rmente recusa ~anccionur pri
meira c segunda vez. 

l~n o qucl quero :11111i srlmente ó dizer que o 
e1.:- prosid••nte de Sant:l Cathnrina niio \'iolotl a 
lei 11b~olutamente, como podia parot·eo· pel11 
expnsir:io du nobr·e ~enador; niio, apenas elle 
obcdt~ceu ii~ disposições constitucion:•e~ .. , 

O Sn. T~JXEmA .rux10n:- Deixasse n assern
blé:r proviuciul nrrostur a resp .. n~ubilid:rdo da 
lei. 

0 S~. DANTAS (ministro da fustiça) :- Isso 
agorn e um modo de p!!nsar. 

Sob e o fu::to que o honrado st>nad''' assi 
gnnlou como expLeando esse acto,CJUe me pnrec" 
violento c• injusto, da assembléa provincial ex· 
'ill': u ir unw comarca, prendendo-se a interesses 
de or·dem pecuniaria, de conta~, etr.., eu asseguro 
ao bourudo se: nado•· que até onde fõr possivel, o 
gove•·no protmmrii inteirar-se disto e provi
deuci11r:í em ordunr a que os interesses do the
aouro so•.flllll salvaguardados. 

0 SR. TEIXEIRA JUNIOil:- 0 qU~ é facto é que 
o juiz de do rei to linha aberto uma syndicuncia 
sobre o uegoeio. 

O Sn .. DANTAS (minist1·o da fu.<tiça):- Eu 
dt•chtrnr'PI nresmo que •;sse magostrndo serviu 
cou1migo quando fui juiz lie direito da cumnrcn 
de Maroim, e ellu CHtilo conquiston minha es
\iuw, por sua intelli;;enciu e zelo. Niio o vejo ha 
muitos unnus; rnus arndu conservo es>n recor
dar1io. 

0 Sn. TEIXEiiiA JuNIOR :-E' um oidadiio muito 
distincto, um mng-istr:.do muito recto. 

O Sn. DAN'I'AS (ministro dafustti:a);- Estou 
dando t!'storuunho disso até onde posso ; por 
esse latlo o ~uvcrno estú mostrando que reprova 

tnoriio dn .Justiça, qne é bem difficil de cumprir 
ti riscn. 

Niiu me pnr11eo conveniente fmas é lei, o não 
pndcni :-:er· r·cv~>gadn seniiu pe os meis Jegnes) 
e .. s;1 h· i quH obri;.ru o gover·no n fnzor nomenções 
SÓ;IIente d" curtos e determinados indivíduos 
p:u~~i a rnngisti'Htur:l; puro~c-n1e até .inconsti
tul'ional. 

u corpo l••1dshrti\'O d•·via recommendnl-o, 
mas determinar por esta fór11oa niio me parece 
conveniente. J\f11s uma vez que estit feito, 
lique. 

u~r Sn. s~NAnon::- E deve ~<e r conservado. 
O Sn. DANTAs (rninistr,, tl1tjusti!:a): -Adis

po~ic;iill .da lei é positiva, t:~x:~tiva-o .rJoverno não 
nomeara. 

ur·a 3 Cnnstitn ic;ão rlo lmperio dii ao poder 
executivo a fncnldade de nomonr· ma~istrados. 

O Sn. JuNQU~IIlA :-1\f:os é preciso haver vaga. 
O Sn. DANTAS (1ninistro da justiç11): -O que 

digo é que est11 clisp"si~·iio muit:J< vozes colloca 
o g-overno nm eonburtrços. e torna-o fr11co diante 
dn exig-enl'ins muito ponderos:•s da administra-
çiio da j 11Stiç11 ; t'Stn é que é a verd:rde. ' 

Mns os s"uhorcs siío os homens da escola da 
autoridnde .... 

O Sn. JUNQUEinA : - Du lei. 
·o Sn. DAN'I'A.S (ministro da justiça) : - Eu 

estou cumJ>rindo-11, como mini~tro. e hei de 
cumpri!-11 11 riscn. Niio tenho.nomeado nenllum 
juiz de dimito de nenhuma das entrancias, 
~enih avulsos. 

O Sn. ConnEIA.:- De que entrancia é o de 
Itajuhy?. 

O Sn. DANTAS (ministro tla fustiça):-De se-
gunda, creio cu. · 

Agora mesmo, acabo de designar para a co
marcn de Abruntos, na Bahin, que é das mais 
impot·tuntes, um mn,;risLrado avulso, de 3.• 
entr:onci:~ ; esse mngtstrndo niio o conheço; 
nunca o vi. 

O Sn. L~:Ão VELLoso :-Goza de muito con- · 
ceito; é o Sr. Murtins Torres. 

O Sn. DANTAS (ministro da jttstipa) :- Assim 
outros •.• De t.• entrnncia niio havia mais 
avulsos, e foi por is~o que ngmeci esses que o 
nobre senador mencronou. 

Ultimamente ficou um avulso; porque pela 
nomeuçiio do novo chefe de policia para o 
Cc·arii, fui dispensado o cllefe do policia que lá 
esr.uva. 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA :-Porque nomeam 
só magistrados 'i' 

O Sn. DANTAS (mmistro tla justiça) :-Or'll, os 
senhores qut,rem tirur ao governo attribuições 
que nunca llle foram contestadas 'i' 
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seus ch,.fo·~ de policin I quo• elln fns•e mais clnrn do qu" o foi. Entre-
Querem já diz••r d'ondo o governo hn de tirar I imperlln,.ncia com a sua cnmmissiio, ex:iaindo 

E é V. Ex:., illusrradn senador fof'lll província tanto, ~enhore,, nono O< rnini~t.ros do•fnniOs,rwm 
do MamnhliO, do! tempo do rer Vt'lho (riso); qne .d mlli• rill (j,, !-'asa, dM on!io• sohiu 11 eornrnissiio, 
aventura, permrtta QUtl o drg-a, stnrrelbunte pro· nclrurnrn rnor.rvo' p:ora ••n.,tltnr o .'ebrite I 
pusiçi•o·l . Eu tnmhPoo deixroria JIIIS<ror ~em disrussiio a 

Então mais difficiJ. será ao governo dar exe- re~postro á fufln do thruno,.rotlenrlendo ri~ razões 
cuc:'to.:i h•i n qner11L.do. que tinha fJ11rn n:io cntrnr nella, si, niio julgu~::;e 

O principio é bom, porqne doixa livre no gn- do meu dower fnzer >~lgun< repuros ao Oli'DOS 
ver·no tir·nr· os Ch1•fo•,; de policia do~ m.ogistrado-, ern rehrçiio n deus ponros que ol••v"m -<er aluei
dos advogados. ou d" outras l'lro~s"s; m11s i~to olndos. o CJUtl diz resp ·ito IÍ r.ranqrrillid:ode pU· 
niio quer dizer que o governo per·deu a liberdade blicn e o que se ro•fo•re no projec.t'l d:r reforma 
de tirai-os d'on(le enrt~ndo•r nwllwr n:o nccasii:iu. ele r.oral. Comer,r••i pelo IH'irueiro ponto. 

O noobre senador nos' f:dlo'u ><ollre a imprens;o Diz a fal.l do throno: 
e rle far·tos receules ele Crrntnr.:nllo. • Contonúa in;olto•r·avel a tranquillidrodA pu-

Sobre a irupr .. n~n tl'nlro :o oprniiio que com o blic:o. A Sl'gUrrr·oça indivirlual e riA propriedade 
meu amigo de oppo~J~'ilo em 1877, munif~std á rner·ecer;í "s .. .,c:i:>l .. tt~<nçiro do governo. • 
carrrara; rwhu que pnrn -a imprrmsa n;io ha Rl'sponcle a eornmi>'"iio: 
oqtro corret•tivo senão ampld liberdade. • Niio pó•re o "''nado deixar d,.. Jignr a maior-

O Sn. TEJXEI!IA JuNIIIR : _ Aprrindo. iiT!portaucin á rn:onrrtr·nçiro d:J r.ranquil}id:~de pÍl-
. . . . . bJrcn; e, e~p,.rnndo true n gpg-urntH·:• lndtv,dual 

O :;n. DAJ'!TAS ( mn~•stro drt JU<Izça ) : - So· e de proprredrrdr• mert:C•·r·á espedal utto•nção do 
brc r~to Jlf?dra ruen.,ron:rr um p~n>amento de g••vcrnn, h:o de AXurninnr, etll .• 
E. Grf'ardrn, m11s .é mu~to co_nhe.crdo dos nohres sr. pr. sideute, I!SI:r f'espo>'ta da e'lmfllissão é 
sen,arlores, e pnr rs>o nuo !l larer. _ um11 per·fo·ita my-tilio•n<•iro • 
. I~·!•'S III c toS dO!IIID·Se .. d"O·~C e h a<;> de dar·se O· uriniStflo'iO trClnaJ VÍV<' h :o pouco mais de 
Jnfeir.z:mente; nao •·XIJirr:arn molestr:J grnvo tl um m,.z, Os f~~t•trrs <lU" di>:o•m rAspeilo li tran
chronrcrr neste r·orpo_ sucral; n:ro, esre é o pó ,1uillidade publica olo Jmper·•" desd"' a ui ti ma 
da estrada. Ncl'ra vwgem em <Jue csturnos, ba· se"siio pertflul'nrn ú rflspons:doilirlade rio minis
vemos de SUPI?ortnl-o. . tf'rro de•·nbido. O adual exprimiu-se a respeito 

Qu_anto !fOS la O' tos d~ Cnn r~g-:rllo, q~e Jasrrmf?, dtdlr•s refo•rindoo-se ao cst11do acr.u:rl, quo· é ,, da 
trater de mformar·me, e dtsso dare1 conbecJ· su1o respnnsnbilida<le, isto é, desd'· o dia 28 de 
meu to ao St'nrrdu. Mar{·o, de urarleira (lliO fez uma declinatori:o de 

O Sn: TErXEIIIA JuNIOn:-Creio na energin de 1·f·~pons. bilid11d" qunnto aos 1wtns arrt··riores á 
V. Ex: .• ruas não r·onfto na d" sens delegados. sun administrat·iio, porqne. r!iz a fnlla do throno, 

0 Sn. DANTAS (m ·11istro dn j!e.çtiçtt):- B,.m ; CO~II!núrz. inaltuavel a trnuqtúllirf:ade publica. 0 
ma~ n1'1s h:rve 1110, do•rreo 111 pnnbnr 0 procedimento mrrrrsterro P';'rlrmto o •JUt! f.·z fnr Je '!~''III' 11 sua 
de no~sos dciPglldus; e, qrwesquer qull elles rur·t11 olurflo•:oo" tr•:otnr ria ~.;.sponsab!lrdudo que 
sejam, por mais que nos mereo·am, si n 1io cor· I ire r:a~e •. 'ómente em rehrçao ao perrodo de sua 
re~pondo•r ... m 110 nosso p!lnsamênto, fique c:erto admrnrstr·aç:ro. 
o senado de que llws retiraremos a nossu con- Onde por(·m se trata (Jos lnmentnveis nconte- · 
1lun\·a, su!Jstiturnrlo·os por outros. cim•·ntos do mez de .Janeiro deste nnno 'l 

E' o que tinhn a dizer. (;lluito /JI'Tn..) Eu, senhores. tive curio .. idnde de vor o rela· 
A discussão ficou adiada por ter pedido a torio olo Sr. ministr-o(]" jn<tiçn p11rn salrer si elle 

palavra o Sr. Correia. tornava a respons11hilidadA dos factos ex:traor-
dinarios de perturhno·ão da ordem puhlica que 

PlU!IfEIRA PARTE DA OROEl\1 DO DIA 

RESPOSTA. Á F ALLA. DO Ti!RONO 

Entrou em diseussiio o projecto do resposta á 
falln do throno. 

O Sr. Silveira da "'•ott:a:-Sr·. pre· 
sidenro, não ospernva que me "oubHsse a honru 
dt~ Ancetnr este. dehate. niio só porque julg-o-me 
pOU('O habilit·odo, v visr.a do meu muu estlrdo de 
sande, parn entrur em nma discus.~ão quo 
er;Jtendo que .devia ser lar~a. como porque, ó 
VIsta do projecto rio resposta no discur·so do 
throno, me purece quo devinrn huver outros 
membros desta casa mais interessados neste 
deuare • 

. Penso que os nobres ex-ministros é que de· 
vram enceto r e~to discus~iio; e qunndo elles o niio 
fiz.esl!_em, o~ nobres seuudnr·es da opiniiio da com· 
m1ssao dev1am, a· meu· ver, ter mais ·alguma 

se dernm nn capital dll lmpel'io do clin 1 a 
~ de Janeiro, e Pntiio pedi no nobre ministro, 
cuj ,-rr>latorio ~e demor11vn. que o flzes~e çhegnr 
no r.onhedmento do cnrpo le•,islativo, pedido 
que u c o mm issiio rlf'Via ter feito antes de res
ponder ao to piro a que rn,; refiro. 

O Sn. DANTA~ (ministro dajusticrJ) :-E eu 
disse lozo a V. Ex:. fJUe o motivo dá-demora era 
a accumulnção de tra:oalhos. 
.0 Sn. SILVEIRA DA 1\f11TTA : -Não estoU cul

pando a V. Ex., estou upenas contando o facto; 

Como dizia, para snber o sentido dessa. ex:
pr·Pssão dn f111la rio throno, eu precisava ver o 
relatol'io do- nobre ministro du justiça, que o 
Sf'nado ainda rriio conhece. 

O· Sn. 0ANTAS (mi,.ist>·o da justiça):- Já foi 
distribuído no senudo. 

O Sn. SJLVI~rnA. DA. 1\IOTTA. :- Só si foi hoje. 
0 Sn. M'ENDilS DE ALMSIDA. :-Eu aindn DilO 

recebi; ignoro· o que.se passa ln pela justiça; 
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o Sn. SILVEIRA DA 1\loTTA :-Ainda está por 
tanto em pé n minha proposiçüo : a commissão 
do resposta á falia do tllrono, para responder n 
este topico, não podia prescindir do relntorio 
do Sr. ministro da justiça. 

Rogpondeu, pois, por mora confiança. 

uma cousa muito boa I Niío disse mais do que 
isto ...• 

Mas será isto responder sobre factos cuja ex:
plícaçiio o pniz de~eja, sobre os desatinos que a 
ndmínístrnç5o do pniz praticou no L • de Janei
ro, levnndo·os no ponto de niio pormitti r que 
alguns representantes dn naçiío se reunissem 
pacificamente cm casa de outro, para combina• 
rem nos meios do pôr termo ús sacnas do bar
baria que o governo cstnvn pr:oticnndo 'i' I 

Niío é possível, Sr. presidente, justificar a 
facilidade com que ti commiss::io respondeu n 
esse topico~ facilidade que importa uma com
pleta mygtificaçfio cm uma -situaçíío como esllt 
em que o paiz deve ser completamente infor
mado do estado actual dn trnnquillidndo pu
blico. 

A responsabilidade de tnes factos recahe so
bre a ndministrndio passada, por te1· sido clln a 
perturbarlorn da- tranquiJ!idade publica desde o 
:1.• de Janeiro. 

0 Sn. AFFONSO CELSO:- Quod crat demons
trandum. 

0 Sn. SILVErllA DA 1\IOTTA. :- Vel-o-hn. 
Foi ella perturbadora da tranquilliuade pu

blica desde o L• tle Janeiro. E levou o seu 
arrojo, na perturbaeão dn tt·anquillidadc publica, 

· ao ponto de derramar sangue, de fuzilar a po
pulnr;iío pacifica e des:u·mada nas ruas de~ta 
capital. 

Oro, senhores, depois do se ter passado um 
facto desta ordem, ha cinco mozcs, na capital do 
Impcrio ; quando se prende arbitrariamente 
dezenas de cidadiíos ; qttando niio apparecc um 
só processo que justifique toes pt·isües ; quando 
o chefo de polic_ia. teve o _nr1:ojo de prol}!bit· 
ajuntamentos !JCJ!Os e o dJr.oJto do rcnnwo ; 
qunndo teve o nrrOJO de nutonznr Of' se_us dele
gados n entrarem na caso dos CJdadnos, som 
mnndado de busca ; quando essa autoridade 
trancou ns portas de um~ t,vpogrnphia, prohi: 
JJindo n snn ontrndn aos c1dadaos que pnra ali! 
se dirigiam (rcllro-mo it typogrnphia dn Ga::cta 
da Noite, á rnn da Urugnnyana) ; quando esses 
factos fornm ao ponto de, sob o pretexto da des
truiçüo de alguns bunds, o governo mondar 
fuzilar o povo cm massa nos ruas, resnl tando 
d'nhi mortes, e expor depois com archotes, no 
larg-o do S. Francisco, os cada veres dos assnssi
nados ... 

0 Sn. CANSANS:~o DE ScNUID!Í: -V. Ex. ViU 
tudo isso 'i' 

0 Sn. SILVEIR•\ DA 1\IOT'fA : - N1io vi, porque 
nüo tomei parte no movimento das ruas, só ap
pareci na rcuniüo da rua do Cnrmo ••• Quando 
passnram-se esses factos de perturlilao1io da or
dem publicn nn capital do Imporia, p~de.a com-

- missiio de resposta á falia do throno VIr d1zer-nos 
simplesmente que niio póde o senado deixar de 
ligar a maior importancia á manutenoiio dn 
tranquillidade publica 'i' Nüo, porr1ue é a mys ti
ficaçiio n mais completa I 

Pois hnverá, senhores, quem deixCl do ligar 
importancia á mnnuten1;ão da tranqnillidnde pu
blicn 'i' Devia a commiss1ío ompregnr um Jogar 
commum dessa espocie nn snn resposta 'i' 

A falia do throno, nesse topico, deu á com
missiio ensejo pnrn responder a respeito dos 
fnctos de po1·tnrbnQiio do tranquillidade publícu 
que niio podia ignorar. A fn lia do throno for
neceu o ensejo o n commissiio contentou· se com 
responder: A trnncruillidado publica é realmente 

Senhores, o governo passndo não tom justifica
çiio plausível a respeito do seu procedimento. 
Tinha-se annunciado a reunião do la1·go do 
l'nço,parn pedir a revogaçüo do imposto do viu
tem, e isto com muita nntecedencin. A polícia 
nüo impediu o ajuntamento, o qual tove Jog-ar_ 
O fim em o mnis licito possível, porque nlli se 
assontou que so diri.dssem ao palacio imperial, 
em S. Christovüo, afim do pedir ao Imperador 
qno inte1·vicsse, pelos seus meios constitucio
nacs, pnrn que cessasse o ve:s:omc daJluelle im
posto. 

lia, senhores, direito mnis preeioso que o de 
representar 'i' O movimento era armado 'i' Si era 
armado, porque n policia niio o impediu 'i' Si 
era desorm"ldo, si tinha por fim nponns uma 
representaçüo, porque razão o governo impediu, 
contra n vontntle do Imperador, que a repre
sentaçüo chegasse no paço imperial ? 

O ajunt11mento dirigin-se pucifioamcntc para 
o buirro de S. Ch1·istoviio, sendo envindn uma 
commissiio a representar a Sua 1\IDgestade fa
zendo-lhe ver n vontncle popular, gcrnlmente 
m:mil'estndu contrn o odioso imposto do vintcm. 

O que fez o governo í' Prohibiu que o povo 
eommunicassc com o Imperador. Isto estít pro
vado. 

0 Sn. AFFOI\"SO CELSO :-Engana-se V. Ex.; 
niio está provndo. 

O Su. CANSANsÃo DE SINiliDIÍ :-0 que se prohi
biu foi que fossem no paço em multidão; mas 
niío qu_e envias~crn qualquer deputação c rcpre
sentaçao. Esta 1.1 a verllallo. 

O Sn. SILVEm.\. DA l\I01'TA :- Eu digo que 
é V. Ex. que tom toda responsabilidade do neto, 
cabe-lhe, JlOr que era o homem predominante no 
gabinete. · 

O Sn. CA!'iSANSÃO DE S!Nmn!Í :- Tomo toda 
responsabilidade do que se fez para manter a 
ordem. 

0 Sn. SILVEm.\ DA IIJOTTA:-N1ío dt~Vido CJUO 
V. Ex. assuma todn a responsnbilidl!do: mns a 
rnzüo pOI"ílllC a toma eu sei e todo o paiz n co-
nhece. . 

J,\ que estnmos nesse ponto, eu poderinler uma 
declame!Io que vem cm um artigo do Jornal 
do Commcrcio, referindo este facto da reuniiio 
do povo que se encaminhava para S. Christovão 
e foi impedido quando se dirigia pura o pnço de 
Sua :r.Iagestnde. 

O Sn. CANSANsÃo DE SINIMDIÍ :-Esse artigo 
refere-se ú reuniiio que houve no largo de 
S. Christovüo, e V. Ex. a !ludo ú reuniüo que 
houve na praça de D. Pedro II, nesta cidade. 
A reuniiio de povo nlio se dirigiu do largo do 
Pnço para S. Christovão. 

0 Sn. SILVEIRA. DA 1\IOTTA :-D'onde foi? 
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0 Sn. CANSANSÃO DE SINIMDÚ :-Do camjJO de 
S. Christoviío. 

0 Sn. SILVEIRA DA 1\IOTTA: -J-iquidemos este 
negocio. Eu disse que a reunião se foz pacill
camento no largo de Paço : que era desarmada, 
tanto que o chefe de policia nfio a impediu, o 
que o povo dirigiu-se depois para S. Chris
tovão .... 

0 E\n. CANSANSÃO DESINU!DÚ:-!SSO Ó queniío 
é exacto. 

0 Sn. SILVEIRA DA 1\IOTTA:-0 que'! 
0 Sn. CANSANSÃO DE SINUIDÚ:- Que do largo 

do Paço se dirigissem a S. Christovão. Do largo 
do Paço vieram fazer barricadas na rua da 
Urugunynna. 

O Sn. Srr.vErnA DA 1\loTTA :-Os senhores que
rem confundir-me e têm algum interesso nisso. 

. O Sn. CANSANSÃO DE SrNr~rnú :-Não, senhor; 
toda esta cidade conhece os factos. 

O Sn.· SrLVEIDA DA 1\IOTTA:-Bem; suppo
nhamos que houve outra reunião no mesmo 
dia .•.. 

O Sn. PAnANAGUÁ :-Houve duns, uma em 
Dezembro, outra no :L.• de Janeiro. 

0 Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-Estou fallando 
dos factos do :l. o do Janeiro. 

O Sn. CA.Ns.~N~Ão DE SJNmnú:-Não houve 
nada cm S. Cbristovão neste dia. 

0 Sn. SILYEIRA DA 1\{0TTA : - Pois seja no 
segundo dia, si a questão ó de ser no primeiro 
ou segundo. Vnrnos restabelecer os factos, por
que a nllegação do dia em que foi 11 primcirll 
reunião ntio 111terll as consequencins. 

O Sn. NuNES GoNçALVES :- Si não me en
gano, 11 primeira rcunitio, a que houve no 
campo de S. Christovão, foi cm 28 do De
zembro. 

0 Sn; SILVEIRA DA.l\IOTTA : -.Seria !lUtes do 
dia :1.." a reunião que houve no campo de S. 
Christovão. 

Ess11 i.• rcuniüo (esta é o meu facto) quiz di
rigir-se para S. Christovão e, dirigindo-se, foi
lhe tomado o p11sso pela força publica, foi imJ?e· 
dido o ingresso dos representantes perante :sua 
Magestade o Imperador. 

O Sn. :AFFONSO CELso:- Dos representantes 
nlio; dn m u!Lidtio sim. . 

0 Sn. SILVEIRA Do\ 1\IOTTA :-Senhores, lldmi· 
ru-me quo os nobt•es senadores queiram escu
recct• os fac tos. 

O Sn. AFFONso CELSO:- Admira que V. Ex. 
esteja tlio csqtlecido do factos cm que figurou. 

O Sn. StL\"EIUA DA 1\IOTTA: - Nesses niio 
figurei. 

Eu vim n estn cidado unicamente no dia em 
que conVOIJUei alguns collegns meus pnra con
versarmos u respeito dos meios de se pôr termo 
ás occurrencias de entiio. 

O Sn. AFl'ONSo CELso:- Quando V. Ex. con
vocou a reunião, jú n ordem estava restabele
cida. 

0 Sn. NUNES GONÇALVES:-Nlio senhor; lwvia 
muita excituçiio no espírito publico, e as provi-

dencias tomadas pel11 policia indicavam o estado 
em que se :tchavnm os animos. 

O Sn. SrLVEtDA. DA MoTTA:- Estou vendo que 
os senhores não querem que cu fali e na cousa .•. 

0 Sn. AFFONSO CELSO:- Oh! 
O"Sn. SILVEIDA. DA MOTTA:-E' O que estou 

percebendo ; mas perdem o seu tempo, porque 
hei de continuar. 

A primeira reunilio do campo de S. Chris
tovão não foi no dia :1.. o 

Pois bem, por ahi estão vendo que não entrei 
na primeir11 reunião. Eu conservei-me fóra da 
capital; só vim no dia 3. 

0 Sn. AF!'ONSO CELSO:-Sim, senhor; veltl 
quando estava tudo ap11ziguado. 

0 Sn. LAFAYETTE:-Veiupara IIPUI'Ilr oresul
tlldo. Veiu quando estava terminada a pertur- . 
baçiio. · 

O Sn. SrLVEIDA. DA.llloTTA:-Terminada, n~o. 
O Sn. LA.I'AYETTE:-A ordem estava restabe

lecida. 
O Sn. NuNES GoNÇALVES:-Estava terminado 

o 'conflicto do dia :1.0 ; mas a calma nos cspiritos 
niio cst11va restabelecida. 

O Sn. StLVEin..l. DA 1\[oTTA :-A cidade estnva 
cm vcrdnreiro estndo de sitio. O chefe de poli
cia prendia discricionariamente: mandava en
trar a força nas casas parti cu !ares. 

O Sn. Al'FONso CELSO :-Não é oxacto isto. 
O Sn. SrLVEiliA DA 1\loTTA :- Ahi estão os 

actos otnciaes. 
O Sn. Al'l'ONSO CELSO :-1\fllndnva entrar nas 

casas d'onde partin a aggrcsslio, d'onde se desfe
chavam tiros contra a for<;a publica. · 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINUIDÚ :-D'onde pnrtiam 
as garrafas. 

0 Sn. AFFONSO CELSO :-Estavnm OS no nOSSO 
direito, e era do nosso dever fazei-o. 

.0 Sn. SILVEIDA DA 1\IOTTA. :-Nlio, senhor. 
0 Sn. Al'FONSO CELSO:-Ora! 
0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA :-Os senhores dei

xem-me continuar um pouco .•.• 
Estou 110 facto de que foi o governo quem 

embaraçou 11 communica~uo .do povo com o 
imperador .. Para provnr isto é que procurei 
uma declarnçtio que vinh11 em jornacs que 
aqui tenho, mns que nlio achei. 

Ot·a, estes factos todos ele perturbaciio funda
mental da ordem publica derum-se na capital 
do Imperio desde o dia 28 de Dezembro, como 
os senhores dizem, até o dia 3 ou 4 de Janeiro. 
A cidade do Hio de Janeiro estava em estado de 
sitio, o governo prohibiu ti cas11 Lnport e a 
ou,tras casas iguaes que vendessem 11rmas. 

Os Sns. AFFONsO CELSO, LAFAYETTE E CAN• 
SANSÃO DE SrNmnú: -Sem duvida nenhuma. 

O Sn. SrLvEriiA DA MoTTA:- Tnmbem estou 
dizendo sem duvidn nenhuma, os senhores pro
llibirum ; par11 que reclamam'! 

O Sn. CANS.~NSÃO DE StNIMnú:- Ninguem 
reclama. 
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O Sn. SILvrernA DA 1\fOTTA: -E•ton dizenrlo 
qno prohihiram 11 vendn d" nrnws, e por<rn"? 
Porque r•·ceinvam du trnnquillirlnde pnblwn. 
At•; é muiro notavr•l um facto que se deu em 
um d•·s~es dia<, n•• tlin 2 nu 3; cr•·io que n 
polida nrranjou um pi'Ojecto d•• inc~ndio para 
a ca"a Ln purt. 

O Sn. AFF~'N>O CELSO : -Pacificamente? 
Fizeram bnrrkadns I ... 

0 Sn. SILVEIIIA DA MOTTA: -E O que tinhÍl 
o ,!!'Overno de se do•·r tanto de alguns bonds da 
Vi lia Isabel para ma ndnr matar gente por causa 
dolles? · . 

0 Sn. AFFONSO C:ELSO :-Por C8US8 do des• 
respeito á propril!dnde, sejn de quem f.lr. do 
fl c~re~peito :i I!• i, crime previsto no Codigo: 
impedir a c"brnnç11 de um imposto. 

• 0 Sn. CANS,\NSÃO DE SINDIBÚ:- V. Ex. crô 
que fosse a policia? 

O Sn. SIL ''remA D.\ 1\[oTTA :-r:roio, e vou da r 
a V. Ex. a rnzão ria minha pr«sumpçiio. 

Um individuo lanç"u uma qun•,tid,do d" lco
rosene por baixo d:o port:t fe··hnrln du c11sa 1.:1· 
port, e niio ~ei ,; tentou nto:~r o inceudio, l:on· 
ç:mdo um phosphoro. 

O Sn. CANSANs:i:o DE SINUIIIÚ :-Ignorn que 
· Jançnsse fogo? 

O Sn. Sn.VEiltA DA 1\loTrA :-N:io ia-noro: o 
que digo é que part•ce ler sido a policin mesmo 
quem o fez. 

E :ogora vej:o o senado n que se seguiu n este 
!neto: O individuo <JUU lnnçou fogo á c:t<a L:o
port niio teve m ·do dH ser preso. Niio, s.mho
res, ellc mesmo oll'ere•·eu-se :í pris:io. Pois, se
nhores, um inclrvidu .. <JUO vai lnnr:ar· f,.go a 
urna casa de armas ufio consPgue o seu llru •. e 
deixn -se llc:or muito tr·:ontl uillo e attl entregnr-se 
á prisão? 

0 Sn. AFFONSO CELSO :-1\f:os isso niio é exacto. 
O Sn CAN~ANsÃo DE SrNI.IIUÚ :....:..N:io so ent•·e

~ou á pr·isão, foi pn•so um, e outro e~capou 
ae o ser. 

O Sn. SrLVEmA DA 1\foTTA:- Bem ; este facto 
de rentativ:o do incendio na casa Laport fni 
ol•jecto de processo? Unde est:í o preso? Nunca 
o lizera m, e a sua def,•s:o t·rn mostrm·,,m q ne 
tinh:o h;oVido um:o tt>ntativ:o destas. M11s nunea 
se f,·z proce•so, quando :oliáseste f>cto devi:o ser 
ol•j,.cto de irnmedhoto cor·po de d••lict" e de pro· 
cc~so, e em vir·turle tlclle deviam ser respons:o· 
bil isad11s as possuas IJUO foram pr·~sns. 

Si fossem dos ndv .. r·s:orios que trnhnm promo
vido as reuniões u que procuo·nrnm :orm:os para 
sustentar-se • o governo orn intere-sado em 
mostr:ol-os, cm apont:ol-ns. l\fus, no con~r:orio, o 
governo escondeu os incendiarios, e por tcl os 
escondido é que eu digo que foi 11 policra mosmo 
qu .. m mandou lançar o lcerosene na casa Ln· 
por·t. · 

0 Sn. AFFONSO C:ELSO:-E' Um facto que a pO• 
pulnr,:iio inteira presenciou. 

Ó-Sn. SILVEIRA DAMoTTA:-Sim; senhor. 
O Sn. AFFONSO r.rlLSO:-Um dos incendinrios 

foi solto em virtude de ordem de ltab as-cUI"pus. 
Quu V. Ex. nos nccuse de brandura, bem; mas 
de vioolencia I ••• 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA:-Niio, senhores, eu 
accuso-os de excesso dtt repressão •... 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINI!IIDÚ:-De excesso? I 
0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA:-. , • pu r quo· movi

mento desencnntrndn como eru, desarmado como 
estava. si ncn~o os nobres ministr·os em lugnr 
de runndarL·m fuzrlnr gente quando o povo se 
reunia na rua de Uruguayan~ •.•• 

O Sn. SrLVEIIIA DA 1\IOTTA:-Mns niio se 
manda fuzilar :.r*'nte por isto. 

O :in. AFFoNso CELSO : - Niio se manda 
fuzilar; manda-se executar a lei empregando 
os m··iu.s pn~Ci:oõQS. 

O Sn. SILVEIRA DA 1\JOTTA:- Os ~:overnos 
do·vorn sor moolo;rados na- sua repressiio, e os 
nobres ministr·os u.-~te ponto niío têm dofcsa. 

0 Sn. AFFON~O CELSO : - Ora ! ... 
O Su. SILVEm,\ lJA MtoTTA: ....;. Quando duas ou 

tre~ mil pesso:1s se ag-glomernran1 na rua da 
Uru,!runynua, enrl'e :os r·u:os s.,te de Setembro e 
Ouvidor, si o ~owrno niio qui;r.esse fuzilnr :.:·ente, 
co11w fuzilou. tinhn um r•·m .. dio muito fadl, 
parn red·uzir t~s!-in g·enre. Sl'm matar ningourom : 
(•ra muudlll' tumur as duas sahid:os da rrw, a·da 
rua do. Ouvidor e a da ru:r Sete de Setembro, c 
a :.rente amotinada que se achava nhi compro
mettid:o .•. 

U Sn. AFFONSO CELSO:- Então já havia gente 
amotinttda, niio era o exero·icio do UNl dii'Cilo. 

(l Sn SILVEIRA DA 1\IOTTA:-Era gente que 1'0·" 
presentava contra o seu vintem. 

O Sn. AFFONSO Cm.so :- E' tanto meu como 
seu; a idé11 niiu é minhn. 

0 Sn. SILVEIIIA DA 1\IOTT.A.:- Eu IISSÍgnei com 
resiJ·ic:ções o pnrecer sobre a lei do or<,;amento. 

O Sn. AFFONSO Cr(LSO:-Segundu a .~un eslra
to:.rin, eutiio o .gov.-rno devia mnndnr tomar a 
embocadura d:rs r·uas? 

0 Sn. SrLVrliRA DA MOTTA:- Supponhamos 
que h:ovia perturbação du ordem nes~e log .• l'; 
os n"bres ministros precisavam mandar chamar 
tropa de linhn •.• 

O Sn. AFFo•so f;EI.so: -O governo mandou 
desfuzor as bnrrí··a1as. 

0 SR. SILVEIRA DA MO>'TA: - •.• parn dAS· 
manchar uma barricada de um ou dous bcmd~ 'f 
Nioo bastnvn a força da policia ? O que h:ovin de 
f:~zer o povo com os doc~s bonds destruidos? 

E si ac:.so, Sr. presideute, o ptovo cbe:•ou no 
excesso de rlestruir alguns bonds, foi porque 
viu a perspectiva do governo mandando va rer 
:os ru:.s pela cavn!ladn com a espudu dttSI!mbai
nhndn ••• 

0 Su. ÁFFONSO CELSO: - (l começo foi a des
tt•uição dos bonds e o arrnr>camento dos trilhos. 

O Sn. SrLVRIRA DA M:tTTA:-•.• e entiio pro• 
curava um 11rnpnro conrra isso. 

O nobre ex-ministro diz que a barricada foi 
antes, e eu digo que a espada desembainhada é 
que foi antes. 

... 

i'· 
! 
" 
\ .. 
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O Sn. CANSANSÃO DE SrNIMBÚ' :-- V. Ex:. viu 
espada desemllllinhada antes '! 

O Sn. SrLVEIIIA DA MOTTA :-V. F.:x. está só 
a appellar para mim, " eu von dizer-lhe que 
sim, o n prova ·de que as espadas se desembai
nlwrarn ant.,s, está nisto : 
~o dia do celebre cnuciliabul'l da run do 

Carmo, qunndo eu me achavn no meu cscri
ptorio •.•.. 

O Sn. Nr.rNE:~ GONÇALVES : -Apoiado; ahi 
desembainhar:tm-se esp:ulns, sem pro•:oca(•iio nl
gumu. Desto facto dou test•,mun'JO. 

0 Sn. SILVEIRA DA llfOTTA - ...... com O 
nobre senador do 1\Jarnnh:io, com o nobrll se· 
narlor pelo Rio de Jnneiro, o Sr. Octavi:rno,·com 
os Srs. deputado' Salrlnnhn llfarinhu, Leoncio 
d(' Carvalho, Na/Jueo o outros, la_·,.enlanrlo e 
condemnando os exressos da r·cpre,siio, como 
con.•ta da ~rct;r CJUC fizemos dessa reuniiio .. .". 

O Sn. NUNF:S GnNÇALVEs:-Cnmbinando no 
melhor meio de aconsellwr o povo. 

0 Sn. AFFONSO CELSO:-De\'imn ter-selem· 
brado disso autes, e niro quando a cot1sa já es
tnvn acalmda. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA:-Não se podiam 
prever esses excessos. 

Mas, senbor·es, quando estnvamos concertando 
nos meios de te1·min:rr es"a pacílie~•Ç,io, o• no-· 
bres ministros m11ndar"m forr;n d" espada 
desembainharia para a ru>r doCnrmo . .Nós vimos, 
o nobre ex-'presidente do con:<elho •1uer que cu 
dig" si 1 i, e eu declaro que vi d11:< minb:.s ja· 
nellns escoltns de cavallal"i:o, dfl esp~rda de,em
bainllarJn, correndo :1 rua, d:~ndo cutiladas •.. 

O Sn. Nu.NEs GoNÇALVES:- Apoiado; o facto 
é verdadeiro. 

O Sn. Sn.vE•nA DA 1\IOTTA:- ... até nn geole 
a mais pacifica, que eslava ás portas de suns 
lojas, de su3s padarias, de seus armazens. ~em 
cornm•·•Uer o menor delicto; e lá estiro :rinda os 
signaes das cutiladas nos balentes das portns, 
POI'<!UO os soldados niio se corJtentavam de acu· 
tilar os que est:tv:rm na ru8, d:tvam cutiladas 
para quem estava dentro de casa. Eu vi... . 

O Sn. NUNES. GoNçALVEs:- Eu tambem vi: 
davarn cutilad:.s parnaquelles que estavam den
lro dos. corredores. 

0 Sn. SILVEIRA DA MoTTA :- Sim, senhor. 
O Sn. NuNES GoNÇALVES.:- Pelas grndes de 

ferro, que lw na entradn das portas, atiravam 
cutilarias parn dentro. 

0 Sn. SILVEIRA DA 1\fOTTA :-E niio havia bar· 
ricadas, senhorus, não ha,•ia bonds de Villn-Isa
bel nesta rua. 

0 Sn. AFFONSO CELSO :- Mns SÓ entiio é que 
V. Ex. querin dirigir, aconselhar .•• 

0 Sn. SILVEIIIA DA 1\fOTTA :-Como fiz. 
. 0 Sn, AFFONSO CELSO :-Não Vi ; esperei an· 

ctoso seus conselhos. · 
0 Sn. SILVBIRA DA 1\fOTTA :-Pois publiCOU•SA; 

V. Ex. leu e mandou responder pelo Jo,-,,aldo 
Commerc,o. 

0 Sn. AFFONSO CELSO:-Li l'l neta da reunião; 
mns eonselhos, niio. 

O Sn. SrLVE:l!IA DA l\IOTTA:- P9is não podia 
dar seniío esse:< porque outros conselhos não 
dei. .J:i disse a V. Ex. que consllrvoi-me !tira da 
capital IOdos os dias do IIIOVimcnlo... . 

O :o;n. AFFONSO Cr::Lsn:- E veia dar conselhos, 
quando j:i es1av:1 tudo nc:rbndo. 

0 Sn. SILVEIRA DA l'tfOTTA:-I'oi porque VÍ que 
os nob1·es ministros estavam m·•ndan1o fuzilnr 
g11nte, o porli:rrn que1•er conlinu:rr nesta SIW in· 
tenç:io; quiz c mhinnr com all.!"uns colle::as a 
võ1· si lw da :rlgum meio d11 :;e1·ennr os nnimos 
(' de aconsol!rar· o .Povo, corno llzr:mos. 

O Sn. NuNEs Gn.NÇALVES:- Apoiado. 
0 Sn. SILVEIRA liA MOTTA:- Acon~elhírmos a 

um por um, dizend" que 1lesistissem de toda ·a 
resistencia, poroJue era justumente o <JUe o go
verno queria ..• 

0 S11. AFFONSO CELSO:- Como póde V. Ex.:
dizer isto? 

O Sn. Su.vmnA DA J\IOTTA:- .•• para ostentar 
~~- . . . 

Entrr.'tnnto, senhores, o que é evidente é que 
esta l'•·pr·~s··JJtução foi 11reditudn pelo povo, para 
~er feitu muilo IJ'•citicllmHnte. De·do 11 dia :28 
de Oezembr·u, em que teve lu~ar o meeting no 
caii<IJO de"· Chrb~oviin, até o dia L 0 de Janeiro, 
em que se reulizou o do largo rJo .Paço, todas as 
d.sposiçõr:s f,ram sómomte p:rra exercer-se o 
diJ'eiLo de pcti~üo. l'orque não quizeram ·os 
nobres ministros que r, povo su chegasse uo Im
perarJor í' t·.Jle mes1uo rec•!nheceu tanto •J ue os 
nobres ex·míuistros queriam t1Villll' ossn apro
ximuç:io, r.111e 1111rnr.Jou um seu cri;tdo de honra 
dizei' á comrnissiro que seria recebidu, quando 
ti ulw sido expellida pelas bn youetas do governo. 

O Sn. CA.Ns<~.NsÃo DE SlNlMilú:- Nunca se im
pediu t.JUe a commiss:io cheg·a:<se á pre>ença. de 
.sua M:rgc·studo;; o t.JUe se iurpediu foi que Jrene
trusse a multidão. 

0 811. SILVEIIIA DA MOTTA:- Mas O certo é 
que o lmpe,·ador mnndou dizer do paço- que 
a commiss:io set·i" recebida .•. 

0 Sn. CANSANSÃO DE SIN!~mú :-A commissão 
sem duvida. 

0 Sn. SrLVEinA DA 1\IOTTA:- Isto é a prova 
evidente de que o ar~Lo do ministerio concorreu, 
por urAio de sua policia, para frustrar a appro
ximnçilo da commiss:io, e o acto de Sua Muges
tnde é .a prova evidente tambem de que o 
p1·ocedimento do :,:·overno foi dL•s:opprovado pelo 
Imperador. Si o não fosse, não ma o daria o se11 
criudo de honra dizer posteriu1·mente que a 
corumissiio por.lerin chegar até elle, o q:ue por 
:ri ·um UJotivo n:io tinha podido conseguir. 

E' evidente que a commissao tentou chegar 
ao Pll!iO imperial e que foi d'ahi afastada· violen
tamente pelo gOVI:lrno • 

0 Sn. AFFONSO CELSO:-Não houve tal; a 
commissilo 11iio foi al8stadn; pelo contrario, o 
delegud•• drl policia declarou t.JUe u eommissão 
seria recel.Jodu; o que se nüu queria era que ella 
fosse acompanhada pelo povo. 
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O Sn. NuNES GoNÇALVES: .:... Em S. Christo
vão não foi recebida nesse dia ; foi depois na 
sec1·etaria da guerra. 

O Sn. SILVEIUA DA 1\IoTTA:-Em S. Cilrhtovão 
não foi l'ecebida. 

0 Sn. AFFONSO CELSO : -Foi na secretaria da 
guerra. 

O Sn. SILVEmA DA 1\IoTTA:-Na secretaria lia 
guerra é outrn cousa ; ó lá com o Sr. Parana-
guá; fica para depois. (Riso.) . 

Mas, seu h ores, estes factos, com as c1 rcum
stnncias que os acompanharam, não deviam 
sm· ornittidos J~Or uma commissão de resposta it 
falia do throno, quando se falln em tranquilli
dade publica. 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINI~IDÚ:..:_V. Ex. propO• 
nbn emenda. · 

0 Sn. SILVE!llA DA 1\IOTTA:- Não offerecerei 
emendas ; si as ofrerecesse, sorin para que a 
eommi~são no monos, respondendo a este topico, 
dissesse que lamentava os factos, e não se li· 
mitasso a dizer qne nchn de muita importancin 
a tranquillidade publica. 

Ora, isto é uma cousn que não se diz! A com
missão acha de muita importancia n tranquilli
dade publica ! 

O Sn. JuNQUEinA:-Como V. Ex. está achando. 
0 S11. SILVEIRA DA 1\IOTT,\:- Isso n1io se diz; 

é uma banulid:tde; é um Jogar commum. 
O Sn. JuNQUEmA:-V. Ex:. o está dizendo. 

O Sn. SILVEinA DA 1\IoTTA:- A com missão o 
que devia dizer, por ser de muita importuncin 
n tranquillidade publica, ora : que não podia 
deixar de lamentar os succcssos que tiveram 
logar no dia :1.0 do Janeiro. 

O Sn. JUNQUEillA dá um aparte. 

O Sn. SILVEIRA DA 1\loTTA:- O nobre senador 
parece lembrar-se da do Rio das Eguas ; eu não 
sei como não veiu o Rio das Eg-uas na falia do 
throno. (Riso.) E, entretanto, hilvia de ser ga
l:mto que viesse, e não so fnllasso nos successos 
de :t.o do Janeiro. 

Tenho sentimento e patriotismo para sentir 
tudo que se passa no Imp.orio, e reconheço que 
os factos que o nobre senador trouxe no conhe
cimento do senado a respeito do sertão da Bahia, 
são muito importontes, sem duvida alguma; 
mas os que se passaram aqui, hn cinco mezes, 
tendo havido de1·ramamento de sangue, fuzila
mento pelas runs, prisões orbitrarias, trava
mentos de portos de typogrophia~, 11rohibiçiio 
de direito de reunião, como está na declaroçiio 
do Sr. José Roberto da Cunha Salles, que quiz 
fazer uma conferencia no dia H, e foi intimudo 
pelo chefe de policia por:~ o não fazer, sob pena 
de prisão; esses, não serem !amontados no monos 
na resposta á folia do tbrono I 

Senhores, quando so trata de uma perturbação 
d.e ordem publico, acompnnhoda de todas estas 
Cl.r_cumstunciDs, de prohibiçiio de direito de reu
nwo, de fechamento de typographias, de ordens 
para cnt1·ar-se em casas pnrticu!Hres, sem man
aa.do_ do ]:!usc_n, de prisões sem processo, a com
mlssao nao d1z uma palavra o respeito 't ! 

Qunes os processos que o chefe de policia 
fez que legitimem os VJolencias que praticou? 
Nenhum 1 _ · _,. 

Oro, estes foctos não podem- deixar de me
recer alguma commemoroção do corpo legislo· 
tivo ; c cu nüo esperava, senhores, que os nobres 
snnadorcs, representando os prine~pios do par
lido conscrvodor, olhassem para elles•com tanta 
i udi1fercnçn. · 

O Sn. ConnEIA :- Não houve indifrcrença. 
O Sn. Su.vmnA DA MoTTA:-A prova dn indiffe

rcnr;a ó o esquecimento delles, porque deviam ser 
mencionados na rc~posta á fnlln do throno, como 
factos no menos lamcntavcis; porque não acres
centuram um periodozinllo- • a com missão liga 
muita importancin á tranquillidade publica, o por 
isso lamenta os succcssos do dia 1. o de Janeiro ? • 

O Sn. ConnEIA : -A falia do throno dizia que 
a tranquillidade publica continuava inalteravcl ; 
o a commissão respondeu nos termos que S.Ex. 
acabou de ler. Niio ó uma simples bannlidade. 

O Sn. SILVElllA nA 1\IOTTA:-A fnlla do throno 
diz que a tranquillidado publica continúa inal
teravel, a nora; agora é inulteravol, mas, si ncnso 
estivessem no ministerio os nobres ex-minis
tros, eu diria- não lw tal, não lia noda mois 
nlternvel do que o tranquillidade publica. 

Portanto, os nobres senadores, membros da 
commissiio, representando a opinião conserva
dora, não devem querer ossumir :.t cumplicidade 
destes foctus, esquecendo-os, entregando-os á 
ignorancio, quando o povo todo o diz. 

Pois, senhores, matou-se gente nas ruas, atro
pellou-sc todo o mundo, e os nobres senadores 
não tivcrom uma palavra de condenmação para 
estes netos? Querem mi3tificnr o povo! ! 

As comnrns podem mistific11r-sc porque ahi a 
politica põde fazer desapparecer essas circum
stoncias ; mas o instincto popular não o es
quece. 

0 Sn. COHREIA : -E V. Ex. no principio jul
gava quo para tratar-se disto era preciso até 
lôr o rolatorio do ministro dn justiça ! 

0 Sn. SILVEIRA DA 1\[0TTA :-E por que não O 
leram ? por quo não o pediram 'i' por que tiveram 
pressa de responder, sem saber o estado da 
tranquillidade publica ? si niío sabiam, para c1ue 
responderam ? 

Sr. presidente, 6 uma exageração do partido 
conservador o que1·er assim manter a força 
da autoridade ; niio o devi o guiar o principio de 
querer escurecer o justificnr a falta de seus ad
versal'ios, quo consiste na transgressão dos 
princípios da liberdade. 

O Sn. ConnEIA : -V. Ex:. é que vô isso na 
resposta; mas V. Ex. só. 

0 Sn. ·SILVEIRA DA 1\IOTTA:-Póde ser que CU 
esteja só, como em muita cousa o quero cstnr. 

O Sn. ConnEIA :-Onde lia ahi a menor mis
tificação 'i' 

O Sn. SrLvEmA D.\ 1\loTTA : -A mistificação 
está em que VV. EEx. que tinham conhecimento 
dos factos, não precisavam do relatorio do Sr. mi
nistro da j ustiçn, e á vistn da cxpress1io-tran
quillidade inalternvel /toje,-não podiam dispen
sar-se de os aprecinr. 
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O Sn. CoRREIA :-Hoje, não, continúa, não é 
hoje. 

O Sn. SlLVEIRA DA :MoTTA :- E o nobre mi
nistro da justiça narra no seu relatorio os 
factos que, si tivessem sido objecto de curiosi
dado pnrn a nobre commisslio, esta ac.haria ahi 
um motivo pnra julgar que devia inclui r na sua 
resposta algumas phrases, que exprimissem 
a sua reprovaçiio. Porque niio reprovaram 'i' 

O Sn. CoRnEIA : -A commissão attcndeu não 
só a esses faC'tos, cõmo a muitos outros, que se 
dernm em todo o Impcrio. 

0 SR. SILVEIRA DA 1\-JOTTA : - A com missão 
usou de uma banalidade. 

O SR. CoRREIA: -Pois seja banalidado. 
0 SR. SILVEIR.~ DA 1\-JOTTA!- c 0 SeDlldO não 

póde deixar de ligar a maior importancia á ma
nutenção da tranquillidade publica. •. Isto é 
uma cousa que, ou não se diz, .ou 6- o mesmo 
que não dizer nada ! · 

O SR. CoRREIA: -:Mas estas palavras slio 
cm resposta, não são ditas no ar. 

0 Sn. SILVEIRA D•~ 1\IOTTA : -Si isto é res
posta ao período da falia do throno, ahi mesmo 
a nobre commissão não responde no mesmo 
caso da pergunta ..• 

o Sn. ConnEIA:- Pois é mesmo nisso que 
está a significação. 

O SR. SILVEIRA DA ~IOTTA :..;:.. ... porque, si 
acaso o ministerio actual usou da pbrasc-cot~
tintía i nalteravel, os nobres senadores, encon -,.. 
trando esta phrase, e entendendo-a, como dizem 
agora que entenderam... • 

o SR. CoRREI.~:- Como resulta da rosposta. 
0 SR. SILVEIRA DA ~IOTTA :-.•• não podiam 

deixar de discordar da palavra- continúa. 
O SR. CoRREU. :-E discordou. 
O SR. SILVEIRA DA. 1\loTTA.:- Como discordou, 

si contentou-se em dizer que ligava a maior im
portancia á manutencão da tranquillidnde pu
blica 'i' 

O SR. CoRRErA.: -Em resposta ao tópico cm 
que se dizia que a tranquillidade continuava 
inalteravel. 

O SR. SILVEIRA. DA. MoTTA:- Sr. presidente, 
tonho feito o meu reparo guanto ao topico rela-
tivo ú tranquillidade publica. . . 

O SR. CoRRErA: - Eu não faço questão dos 
tormos que V. Ex. empregn; é sómentc da in
justir.a da sua censura. Quanto a esse protesto, 
quan'to :i qualificação de banalidade, paciencia. 

0 Sn. SILVEinA DA. 1\-JOTTA:-Quer dizer-Jogar 
commum, não é outra cousa. Pois, que sirrnillcn 
dizer que liga importancia á tranquillida8e pu
blica 'i' 

O SR. JuNQUEJRA:-De maneira que fallar em 
saude pu!Jiica e em tudo mais, é banalidade I 
V. Ex. Sllbe o que são estas respostas. 

O SR. SJLVJl:IRA DA. 1\IOTTA.:-Sci, tenho feito 
algumns, mas não deste teor. 

O SR. J~mQUEillA :-Havíamos de mencionnr 
toila serie de !"netos ! · 

v. r. 

0 Sn. SILVEIRA DA. ~IOTTA::._Ora, OS nobres 
senadores cstiio-me querendo fazer voltar á 
questão. Quantas falias do throno têm sido res~ 
pondidns no senado, com ai teração do sentido 
mdicado na pergunta 'i' Quantas vezes o senado 
tem respondido de modo que censura o procedi
mento do governo •.. 

O SR. JuNQUEIRA:- Como neste ponto. 
0 SR. SILVEIRA DA 1\-JOTTA :-.,. e essa cen-

sura tem passado 'i' · 
O SR. JUNQUEIRA!-1\I:is ·nós não podia mós ul

trapassar certas raias dirigindo-nos á corõa. 
O SR. SILVEIIIA. DA. MoTTA: -Neste ponto não 

ha censura, e si hn está tão habilmente escon
dida que ninguem percebe, e é preciso que os 
senhoro~ digam onde é que ella está. 

O Sn. JuNQUErnA:-Bastn compnrar as palavràs 
da falia com a resposta. . 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA:- Pelo menos, se-. 
nhores, o meu -roparo a respeito desta omissão 
quanto aos successos do :1..• de Janeiro dará 
Jogar a alguns dos nollres membros da com-
. missão 'tirarem o vóo das pnlavras, e ex:plicmrem 
ao senado onde é CJ ue está a rcprovnção dess·es 
successos. 

O SR. CoRREIA:- V. Ex. queria que disses
sem os mais"! Julgnmos dever ficar onde ficamos: 
todo o excesso, paJ"tisse d'onde partisse, foi con-
demnado pela resposta. · 

0 SR. SILVEIRA DA 1\IOTTA. :-Sr. presidente, 
passarei já a fazer outro reparo a que me com
prometti a respeito da reforma eleitoral, porque 
estou muito fatigado, e quasi que não posso 
continuai·. 

.A nobre commissão, que quer mostrllr-se 
muito aditricta a rospeito da pergunta ·que Yem 
na falln do throno, não fez o mesmo quanto á 
reforma eleitoral. .A falia do throno é bem clara 
a respeito do 12rojecto relativo a esta reforma 
para substituiçuo do systemn actual pelo da 
eleição directa. Diz a falln do throno: 

• A substituição do systema eleitoral vigente 
pelo de eleição directa continúa a ser uma me
dida instantemente reclamada. • 

.A nobre commtssão, na sua resposta, nlio falia 
nem uma vez em eleição directa, de modo que 
o paiz póde crer quo ·o senado é adverso á sub
stituição do systema de eleição indirecta pelo 
do eleição directa. . 

O SR. CoRnEIA :-0 senado guarda coberencia 
com a resposta de outra falia, que serviu-se· da 
mesma expressão. 

0 SR. SILVEIRA DA 1\fOTTA :-A commissiio 
responde a esto topico do seguinte modo.: 

• Deseloso de contribuir emcazmcnte para a· 
verdnde do nosso systemn parlamentar, o senado . 
prestará a mais desvelada attenção ao projecto, 
apresentado pelo governo, para alteração do sys
tema eleitoral. • 

O ·paiz pelo menos não reconhece desde já 
quo o ponsamento do senndo é substituir o sys
tema indirecto pelo directo. 

O SR. CORREIA:-Parn isso ha outro Jogar. 
OSR. SILVEIRA DA ~IOTTA.:-Ora. essa declaração 

é importante ; porquo a opinião do senado se 
24 
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tem dividido nesta questão,· npparecendo de um 
c do outro Indo opiniões mui respeitaveis. 

O Sn. JuNQUElnA.:-A isso :Jttendeu a com
missão. 

O Sn. SILVJilnA nA 1\loTTA:-'-1\tosmo o Sr. Vis
conde do Rio Branco, mais de uma vez, tem 
declarado que não adopta a ~ubstituiçiio do sys
tema indirecto pelo directo, sem a reformu con-
stitucional. · 

1\tas, desde que o senado concorda ou quer 
concordar com a substituiçiio do systema, pondo 
de parte o meio, devin ter a franqueza de dizer 
ao throno : nós vamos cuidar de realizar a 
eleição directa. Mas o senado, redigida como 
está a resposta, não aceita o compromisso de 
votar pela eleiçiio directa. 

OSn. JUNQUEinA :-Seri:.a prejudicar n questão. 
Quando vier o projecto, oJscnndo se e)( plicará. 

. O Sn. SILVEillA DA 1\foTTA :-A questão está 
prejulgndn no senado.~Eile j:í disse que queria 
a elei~ão directa, quando votou contra o pro
jecto apresentado pelo ministerio pass,.do. Como 
quer agor:.a o honrado membro dn commissiio 
tornar ainda duvidoso que se aceita a substitui
ção de um systema pelo outro'? Si o pensamento 
da commissiio é não a aceitar, o senado deve re
formar esse per iodo. 

O Sn. JuNQUEITIA :-Já respondeu assim de 
outra vez. 

O Sn. SILVEITIA DA 1\IOTTA:-Eu mostr:1rei que 
não respondeu assim da outra vez. 

O Sn. JuNQUEIRA:-Yamos ver. 
0 Sn. SILVE III,\ DA 1\IOTTA:-No· 'lUDO passado 

disse a corõ3 : • Ent1·e as medidas mais impor
tantes por vós iniciad:1s sobreleva o projecto 
de reforma constitucional para o regímen da 
eleição directa .• 

O Sn. JuNQUEIRA:=--Yejn n resposta á falia cm 
que se disse-cumpre que decreteis. 

0 Sn. SILVEIRA DA ~OTTA:-Eu refiro-me Ít 
resposta cm quo a commissiio, composta dos 
mesmos senhores que a uctuul, disse: • Senlwr, 
o senado reconhece a necessidade das provi
dencias le~.rislativas iniciadas, o que no presento 
se assign:~lam por s·ua importancia, mediante o 
projecto de rerormn constitucional, para se esta
belecer o regímen dn eleiçuo directa .• 

O Sn. JuNQUEIIIA:-A outra não diz isso. 
0 Sn. SILVEIIIA. DA MOTTA :...,- Os"honrados SO· 

nadores que nssim responderam parece que 
estão arrependidos. 

O Sn. JuNQUEIRA :-A resposta reproduziu o 
pensamento da corõn ; niio empenhou o voto do 
senado, nssignalou o facto. 

0 Sn. SILVEIRA D.\ 1\tOTTA :-A falia elo throno 
não é uma votaçlio sobre a eleiçiio directa ou 
indirecta ; mas indica a opiniüo dominante no 
senado. 

O Sn. ConnEIA :- Y. Ex. quer desde já uma 
votação que importe decisão sobre o caso. 

0 Sn. SILVEIRA DA. MOTTA:- Não quero isso; 
quero que a commissuo niio ra~•a segredo dn sua 
opiniUo n respeito da eleiçiio directa. Nn sessão 

passada, os 'senhores responderam fnllando da 
eleição directa ; agora nada di1om '? Porque ? 

O Sn. ConnEIÁ:- A commissão referiu então 
um racto. O topico era muito ditrerente. Res
pondemos elo mesmo modo que quando se tratou 
da :l.• falia do anno pnssndo, que ó a que tem 
parecença_ com a actual. 

O Sn. SiLVEIIIA DA MoTTA.:-A commissão res
pondeu ú primeira falla do throno com grande 
Juconismo; porque essa falia asseverou a no-
cessidade da substituição do systema eleitoral 
presento _pela eleição directa mediante reforma 
da Constituição. Porém o senado, vendo a com
plexidade desta iniciação na falia do throno, 
respondeu com este laconismo: • A rerorma do 
systema eleitoral será o objecto de serio estudo 
e meditação do senado. • 

Mas, com relação á segunda falia, nflo respon
deram assim; fallaram da eleição directa. Eis 
o objecto do meu reparo. l\Ias os nobres sena
dores acudiram com tantas reclamações, que 
não ó possível prose~.ruir desta mane1ra inter
rompillo em assumpto a que respondo com 
documentos, como seja a fnlla do throno do 
anno passado, em que os nobres senadores fal
Jara m de eleição directa. 

Quando o governo rocommendou essa mate
ria ao corpo legislativo na sessão extraordinaria_, 

.disse-Jhe.que so occupnsse da reforma do sy
stema eleitor:1l por meio dn constituinte. Os no· 
bres sonadores,respondendo a essn falia, occupa
ram-se com a eleiçiio directa. Eis a causa do 
meu reparo. 

O que na vet·dade deprehendo do trabalho da 
commissão ó quo, desde o principio até ao fim, 
ella occnltoLt a sua opinião. 

Eu, porém,entondo quo nesse systema de cor
rospondenciu entre n corõa e as cnmnras legisla
tivas o pensamento que deve dom i na r em suas 
relações é o dn franquezu e da lealdade; o que 
nliús não acho nesta maneira de mistificar. as 
questões deixnndo de dizer it corôo, com a mesma 
fr:mqueza com que ella nos falia, gual é o pen
snmento dominnnte no corpo legislativo. Isto 
não é prejulgar as questões·; os corpos legisla
tivos tom uma opimão conhecida, e esta opiniiio 
é que deve ser communicnda á corõa, para que 
ella regule suas relações com o parlamento .. 

Tratando da resposta á falln do throno, acho, 
Sr. presidente, q_ue nós devemos saber qual é a· 
posiçiio do min1sterio que se retirou, relativa
mente ú reforma eleitoral, porque das explica
ções que o nobre ex-presidente do conselho deu' 
da retirada do gabinete de ti de Janeiro, quando 
foi aqui interpelludo pelo nobre Sr. Visconde do . 
Riu Branco, não posso colligir qual é a posição 
do ministerio decnhido, cm relação á poli!ica do 
ministerio novo. 

Senhores, o nobre ·Sr. ex-presidente do con
selho disse-nos aqui que se tinhn retirado por 
caus11 da questão da dissolução da cnm11ru, e ao 
mesmo tempo acrescentou que a corón niio lhe 
negava a dissolução, mas tmhn suggerido 110 
mlnisterio que talvez conviesse tentar n eleiçã.o 
directa pelos meio> ordinarios, retirando-se o 
~abinete. 

Ora, a posição do ministerio decnhido poderia 
niio ser objecto de indic11çiio do parlamento, si 
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não tivesse relaçiio com "a explicaçiio !que se 
devo dará politica do ministerio novo ; porque, 
si acaso "o ministerio retirou-se por causn de lhe 
ser negndn 11 dissolução dn cnmar11, entiío o corpo 
l cgisl11tivo tem o direito de f11zer algumas inter
roga~ões ao nobre ex-presidente do conselho 
p11ra saber a.posiçiio do actual. , 

O Sn. VrscoNDE f:!O ·cRIO BRANCO :-Peço a 
palavra. -· . 

O Sn. 'CANSANsÃo DE SrNIAinú:-Não sou obri
gado 11 isso; actualmente gozo da posição de 
senudor, e hei de dizer a minha opinião quando 
entender. 

O Sn. SrLVErnA DA JI.IOTTA :-Niio sei o que V. 
E~. ouyiu; está me dando uma resposta que 
nuo esta no. c11so em que fiz 11 pergunta. 

O Sn. CANSANsÃo DE SrNIAIDú:- Então llque 
som effeito a respost11. 

0 Sn. SILVEIR,\. DA J\.IOTTA :-Póde ·encolher-se 
como quizer. · 

O Sn. CANSANSÃO DE SrNIMnú : -Não tenho 
razão nenhuma par11 encolher-me. 

0 Sn. SILVEIRA DA ?,IOTTA :-Si 11/laso O mi· 
nisterio retirou-se porque a corôo lhe negou o 
recurso da dissoluç:io da camara, n posição poli· 
tica do rninisterio actual é diversa da que seria 
si o ministerio se tivesse retirado por outr·as 
causas que não fossem a negativa da dissolução; 
e então digo eu : si o ministerio se retirou por 
causa da 'dissolução, o pniz (não sou eu) tem o 
direito de perguntar ao ministerio dec:~hido: 
-pois, si vós não· tínheis a confinnça da corõa 
p~rn dissolver n cnmara electivn, no cnso de ser 
rejeitado pelo senado o projecto de reforma clei· 
torai, por que razão nmea,astes acamara com a 
dissolução'! • 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINIMDÚ : - Niio foi 
ameaça. . 
; 0 Sn. SILVEiffil. DA 1\{0TTA:- Por que raziio 
ameaçnstes ·o senado com o golpe de Estado'! 

0 Sn. AFFONSO CELSO;- Nunca se nmeaçou. 
O Sn. CANSA~sÃo DE SrNJMDú :-Nunca amea

cei o senndo com golpe de Estado, nem a disso
lução era uma ameaça para uma cnmara nmiga. 

O Sn. SILVErnA DA MoTTA :-Não foliaram 
nessas palavras. 

0 Sn. AFFONSO CELSO;- A dissoluçiÍo era um 
meio de solver um conllicto. · 

0 Sn. CANSANSÃO DE SrNIMBÚ:-E ainda SUS· 
tento e~se methodo de dissolução. 

O Sn. SILVEIRA DA 1\foTTA : - Si o ministerio 
niio tinha á sua disposiçiio o direito de di~solver 
a camnrn, si niio havia consultado a corõa sobre 
esse recurso, por que raziio usava delle pnrn 
fazer presslio '! 

0 Sn. AFFONSO CELSO :-Essa consulta poderia 
ser falta de respeito para com a corôa. 

O Sn. CANSANSÃo DE SrNrMnú : - E podíamos 
retirar-nos como nos relirDmos. 

ministerial. A que_stão da· dissolução foi uma 
cousa de momento ; os nobres ministros nunca 
conversnrnm com o chefe do Est~do sobre a 
eventualidade da disso! uçiio, porque aliás se 
!he nttribuiria uma deslealdade de que elle é 
mcapaz.. · 

0 Sn. CANSANSÃO DE SJNUIBÚ:-A corõa está 
acima de todn a suspeita. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BRANCO:- E fórn da 
discussão. · · 

0 Sn. AFFONSO CELSO:-Essns conversas pré
Vins é que não siio constitucionnes. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA:-Sim, ll corôa está 
sempre fórn da discussão. 

. Por isso é que digo, e repito, que n vida mi
nisterial, indicnndo n .sorpreza do ministerio a 
respeito da dissoluçiio, indica que o ministerio 
nns suas conferencias anteriores, e em "um 
espaço de tempo muito grande de luta no par
lanrento, nunca teve occasiiio d~ manifestar á 
coroa n necessidade deste recurso,. nem que 
tinha intenção de usar delle.' Si ncaso o nobre · 
ex-ministro foi sorprendido, devo concordar 
que nunca se trntou disto. Mas, si na sua com
municação quotidiana com a corõa, contou com. 
este recurso, ou si chegou no conhecimento da 
corõn que o nobre ex:-ministro contava com elle 
e depois lhe foi negado, a posição, do nobre 
ex-ministro, nesta parte, não se póde compre
hendcr. 

Si acaso, como disse, a dissolução foi negada 
nn unicn occasiiio em que foi proposta,· então 
posso comprehender a politica do ministerio 
actuaL Um11 vez que o nobre ex-ministro, pre
sidente do conselho, tinhn a opinião formada de 
que a reforma eleitoral só pocliu ser levnda no 
cabo com a reforma da Constituição e" tinha 
soffrido uma desapprovnção do seu projecto, 
o nobre ex-presidente do conselho poderia 
querer tentar a dissolução como meio. 

Mas meio de que? ' 
0 Sn. AFFONSO CELSO :-De resolver O con· 

Jlieto entre uma camara o outra. 
0 Sn. SILVEIUA DA I'IIOTTA :-E como resolver 

o con1licto? 
o sn: CANSANSÃO DE SINiliDÚ :- Consultando 

a nnção. 
0 Sn. SILVEIRA DA ?!IOTTA :- Niio tinha que 

consuU.nr a nação si niio tosse a perspectiva de 
um golpe de Estado. 

0 Sn. CANSANSÃO DE $INIMDÚ:- Porque? . 
0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA;- Ahi é que se 

revela a politicn do ministllrio decahido. Que
ria consultur n nação ; })ara que ? Acamara elos 
deputados, que viesse, em vista dessn dissolução, 
poderia dar no ministerio uma prova mais so
leinne de conOnnçn do que estavn daudo a ca• 
mnra actual ? Poderia a camar:~ futura, depois 
da dissoluçfio, reformar o juizo do governo 
quanto á necessidade da constituinte ? Niio. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTo\ :-Senhores, o que 
se .manifesta d'aqui é que na verdade o mlnis
terJo fOi SOrprenilidO [!ela nOgiiÇãO da diSSO· 
Iuçiio; e a prova disso sno os actos todos da vida 

0 Sn. AFFONSO CELSO : - Aqui mesmo se 
disse que, si uma nova camara votasse o mesmo 
proJecto que fo~se ngui' rejeitado, o senado aca
baria por ceder. Disse-o um chefe bem dis-
tincto ao purtido conscrvndor. · 
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0 Sn. FEUNANDES DA CUNIIA :-Porque'? 0 se
nndo renuncin a sua indcpendencia? Niio tem 
tambom opiniiio? ·· 

O Sn. SILVErnA DA 1\foTTA:- Niio querem che
gar :i consequcncin logicn do rnciocmio. De que 
servin a dissoluçiio? 

0 SR. CANSANSÃO DE SINU!DÚ :-Já disse: de 
consultar o pniz. 

O SR. Sn.vErnA DA MoTTA:- Não podin dar 
resultado diverso daqucllo que já tinha dado .•. 

0 Sn. CANS.\NSÃO DE SINIMDÚ:- Podia in
fluir. 

O Sn. Su.vmn.\ DA MoTTA :-O que podia sue
ceder'? O projecto era reproduzido pela nnva 
cnmara c vinha parn o senado ; mas então a 
dissolução era para actunr sobre o senado e não 
para actuar sobre n cnmara electiva. 

0 SR. PEUNANDES DA CUNIIA:-Era um meio 
de 11rcssüo indirecto. 

0 Sn. SILVEIIIA DA MOTTA:-Ern um meio de 
pressão sobre o scnndo. 

0 SR. AFFONSO CELSO :-1\fns esse meio, eSS:l 
pressiio mornl é essencialissima no nosso svs-
tcma ; é :1 opinião que faz a pressiio. . · 

O Sn. PAnANAGUÁ:- E o senado, sem duvid:~, 
não desprezaria n consulta. 

0 Sn. SILVEJnA DA l\I01'TA:-Para que esS:l 
press:ío, exercida sobre o senado, produzisse 
todos os seus c/l"eitos, ora preciso que o minis
terio cog-itasse no cnso de niío passm· o projecto, 
em fazer :1 rcfl)rma eleitoral, ou a convoc11ção 
da constituinte por decJ·er.o sou, o que era um 
verdadeiro golpe de Estado .... 

0 Sn. FERNANDES DA CUNIIA: -Eru a con
venç:ío nacion2l. 

O Sn. SILVEinA DA l\IoTTA :- ... que compro
metterin a monarchia no .tlrazil. 

O SR. CANS,\NsÃo DE SINilmú : - Quem o 
disse'? ... Nuncn houve pensamento de golpe 
de Est:~do. 

O SR. SILVEIIIA DA l\IoTTA :-A responsnbili
dnde tod:~ desse acto recahirin sobre o ministerio 
decnhido. 

0 Sn. LAFAYETTE:- São cnstellos que V. Ex:. 
form:~ para destruir. · 

0 SR. SILVIlliiA DAl\IOTTA: -Não são castellos. 
0 SR. FERNANDES DA CUNHA : - ConteStllV:l• se 

até o direito de intervcnçiío do senado. 
0 Sn. AFFONSO CELSO :-Sem duvido, O con

testamos aindn boje, c muitos vultos respeitilveis 
do senado sustentam esta opinião. !\Ias isso ó 
outrn questão. 

O Sn. CRuz liiAcnADO : - Vamos á hypothese 
do senado rejeitar o projecto segundo vez. 

. .o SR. SILVEinA DA l\IoTTA. : -Senhores, o 
nobre ex-ministro dn fazenda. já levantou a 
ponta do véu. 

O Sn. AFFo:-;so CELSO:- Como 'i' 
O SR. SILVEIIIA DA 1\IoTTA : -Quando nos 

disse que :~qui, no senado,· já algum:~ opinião 
poderosn tinha annunci:~do ... 

O Sn. AFFoNSO CELso:- Opiniiío muito au
torizada. 

0 Sn. SILVEmA DA MOTTA. :-Que si uma nova 
camara votasse a reforma eleitoral, por meio da 
reforma constitucional, o senado havin de con
cordar. 

0 SR. VISCONDE DO lliO BRANCO:- Isso é uma 
opinião individunl. 

0 Sn. FERNANDES DA CUNHA:- 0 senado pro
c!amnvn a constitucionnlidnde do meio de fnzer 
a rerorma, m:•s niio bypotbecáro. o seu voto 
para a fazer. São cousas distinctns. E sem re
forma da Constituição, eu tnmbem não sei como 
se fará. 

O SR. SrLYEillA DA l\IOTTA:- Mas uma opi
niiío individual póde ser muito respeitavel p:1m 
o nobre senndor ou para mim .•. 

0 SR. AFFONSO CELSO:- E igualmente para O 
pa1·tido conservador. 

UM Sn. SENADOR:- E para o p:liz. 
0 Sn. SILVEIIlA DA l\IOTTA:- 0 governo porém 

não póde opernr, firmando-se n:~ opinião indivi
dual de um membro das camarns legislativas, 
como é, senhores, que um governo leva á corüa 
:1 propostu de uma dissolução da cnmnrn, na es
perançn de obter umn retractn~ão do senado, 
só porque um membro respeit:~vel o disse ? 

O Sn. CANSANs.i:o DE SINillrnú:- Nunca se disse 
por !(Ue razão o projecto foi condemnndó, porque 
V. Ex. que é da opinião do ministerio puss:~do, 
que suslentavn a reformn constitucional, votou 
contrn e lia. Logo não foi por ess:1 razão. Niio 
sei qunl foi o motivo d:1 cnndemna,,ão do pro
jecto; ninda estnmos nessa ignornncia. 
. 0. ~R. AFFON~O CELSO: -Não foi a opini1io 
mdt_Ytdunl desse nobre .senndor que influiu no 
gabmeto pnrn pensar nss1m; foram su:~s convic
ções proprins. 

O Sn. SILYEillA DA l'lfoTTA: -As convicções 
proprins do ministerio não podinm fund:~r-se 
scnao nn esperança de que o senndo se retra
ctasse. 

0 Sn. CANSANS.\0 DE S!Nili!DÚ :-Se rotr:lctnssc, 
não; o scn1!do mesmo nunca disse que condem
nava o projecto. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA : - Que O senndo 
votas:;e pelo projecto. 

o SR. AFPoNso CELso:- Mas ó impossível o 
senado modillcnr sua opinião diante dn manifes
tnção do paiz, diante dns circumstancias? 

0 Sn. SILVEIIlA DA MOTTA:.....:. Qual será ll mn
nifcstnçiio do pniz a que nlludo o nobre senador? 
~erin uma eleioão igual áquella que os senhores 
fizeram 'i' 

0 Sn. AFFONSO CELSO:-Igunl á que nos COJIO• 
cou aqui a todos . 

0 Sn.. VISCONDE DO RIO BUANCO:-Não apoindo. 
0 Sn. CANSANSÃO DE SINII\IDÚ :-A mesma lei. 

0 Sn. VISCONDE DO ll10 BnANCO :-1\fas outra 
execuçiío. 

(lia diversos apartes.) 
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0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA :-O que quero npu-
. rar é o seguinte : n proposta de dissolução feita 

ao poder moderador fundava-se ~~~ presumpção 
de que o senado, sob 11 pressiio de uma manifesta
ção popular, cedesse da resistencia que fnzia ao 
projecto de reforma eleitoral do ministerio pas
sado. · lo 

~Ias, esta prcsumpção do ministcrio decahido 
era uma presumpçiio sem bnse; todas as opi
niões que se mnnifestaram no senado deviam 
convencer o ministm·io passndo de que era 
impossível a realização dessa idéa. 

0 Sn. AFFONSO CELSO:- Ninguem deu OS mo
tivos por que se oppunham ao projecto. 

O Sn. V~scoNDE DO Rro BnANco :-Dei-os cu; 
só si estavam com os ouvidos cerrados. 

VozEs:-'fambem eu. 
(Ha muitos apartes.) 
0 Sn. AFFONSO CELSO: -Jú Vê O nobre sena

. dor que não estamos defuntos, como suppõe. 
0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA!- Defuntissimos, 

os senhores é que querem fingir que estão 
vivos. (Riso.) 

(lia diversos apartes.) 
0 Sn. SILVEIUA DA 1\'IOT"rA :-Sr. presidente, 

apenas começo a enunciar uma proposição, ap
parece logo uma interl:"upção destas, de modo 
que nem posso conclull-a l 

O Sn. JuNou.n:mA:-Vê como a commissão pro
cedeu com prudencia e sabedoria'! 

0 Sn. SILVEIUA DA MOTTA:-Com sabedoria, 
não, com sagacidade, pnra não lhe dar outro 
nome. · · 

O Sn. Conn~rA.;-V. Ex. tem sido hoje acerbo 
com a commtssao. 

0 Sn. SILVE!llA DA MOTTA:- E' porque estou 
muito queixoso... . 

O Sn. Conn.n:rA:- Não tem raziio, eu tambem 
estou muito queixoso de V. Ex., c não tenho 
sido acerbo . 

0 Sn. SrLVEillA DA 1\IOTTA: - .•• porque OS se
nhores estiveram muito refolhndos. mas deixe
me concluil·n minha proposiçiio. 

Enunciava eu uma proposição que tinha um 
grande desenvolvimento politico, rsto é, que a 
solução da questfio pela dissolução da camnra 
tinha uma grnnde importancia :porque podia 
determin11r n situação do ministerro actunl. 

Com que llm o nobre ex-presidente do con
selho propoz a dissolução da camnrn '! Com o 
fim do oi.Jter uma manifestação que ncrunsse 
sobre o senndo, cvmo disse o nobre .ex-ministro 
du fnzondn. Mas, como se poderin operur essn 
manife~taç1io por meio de umu elei!)lio feita por 
uma let condemnada como fraudulenta, e con-
dcmnada pelo proprio governo 'i' ~ . 

O Sn. At·'FONsO CmLso :-Veja V. Ex. a con· 
sequencin desse sou principio : o senado foi 
eleito por essse mesmo systemn. 

0 Sn. SILYRillA DA !IIOTTA :-Eu não fui eleito 
por este systemn, n lei era outra. 

Ora, senhores, nestas condições quo influencia 
podin ter esta manifestnçíio sobre um corpo vi-

ta li cio quando elln era dirigida por um processo 
eleitoral condernnndo, e por um governo que se 
distinguia na eleição dn camara anterior por sua 
intervenção, a tal ponto que veiu uma camnra 
unanime sem haver ao menos Jogar ú entrada 
do terço'! 

O Sn. AFFONso Cr;:Lso:-Isso ha de ncontecer 
sempre que houver mudança politica, não se 
dando mudança de systema. · 

O Sn. SrLVRIUA DA MoTTA' :- 1\lns já se tem 
feito eleições sem esse inconveniente. 

0 Sn. AFFONSO CELSO :-No declinio da si
tuação conservadora. 

(lia outros apctrtes .) 
. 0 Sn. SILVEIR,\ DA ~fOTTA:- Si acaso O minis
terio passado pretendeu actuar sobre a camnra 
vitnlicin por meio da segunda eleiçiio, não podia 
ter razão sufficicntc ; pois que n nova camara 
havia de ser eleita pelo mesmo systema que dera 
o resultado artificial da anterior . 

As razões que obrigarnm a rl"jeição do pro· 
jecto no senado, não "Se haviam de alterar só 
pela manífestaçiío du camara temporaria. 

E depois, senhores, o governo estava com
promettido a apresentar na camara o mesmo 
projecto approvndo pela camara anterior. Era 
portanto de esperar que, vindo da camara appro
vado segunda vez esse projecto, o senado pro
cedesse do mesmo modo. A que se reduzia 
por·tanto o effeito da segunda eleição'! Era talvez 

·para o que eu disse. para vir o governo dizer 
ao senado que apJlellaria para o golpe de Estado, 
mandando proceder·á eleiçiio dn· constituinte, 
independente dn approvaçiio do mesmo ·senado. 

Senhores, as declarações rio ministerio pas
sado, a respeito das causns da sua reLirada, podem 
trazet· questões muito grnves que embarncem 
até a marcha do miuisterio actual. 

Hoje os nobres ex-ministros estão obrigados a 
votar contra a eleição directa pelos meios ordi
narios • 

O Sn. JuNQUEIRA dá um aparte. 
0 Sn. SILVEIUA DA~[OT1'A!- Explica-se quanto 

á camara dos deputados; porque se declarára 
pela substituiçiio de um systema por outro, e 
poderia não fazer questiio do meio constitucional, 
até porque elln rilterára suas condições de con
fiança om relncão 110 ministerio passado. Na 
verdade o que vejo é que n camarn estava can
s:ida de npoinr o mimstcrio de 5 de Janeiro ; e 
acho que tinha raziio . .Apresentnndo-se-Ihe um 
.ministerio que lhe insp1re confiança, poderá 
adoptar o novo proje.:to. 

1\lns os nobres ex-ministt·os, que aqui defen
deram n necessldnde da constituinte, que npre
sentarnm ú corõn n necessidade de vir dizer ao 
parlamento que nfio se podia fnzer n reforma 
eleitoral senão. mediante n reforma da consti
tuiçiio, estão compromettidos n não nceitnr o 
systema directo, senão pelos meios constitucio-
naos. . 

Eu creio que o ministcrio actunl tem necessi
dade de empregnr muita força de logica para 
induzir os nobres ex-ministros 11 não voturem 
contra n lei que se vai fazer por meios ardina
rios. 
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O Sn. CoRREIA : -0 nobre ministro da jus
tiça era do parecer dos ex-ministros, quanto á 
reforma constitucional, e agora tem outra opi
niiío. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA. :-Tem._ Eu que
reria que o nobre Visconde repetisse aquellas 
palavras do distincto estaclistn inglez : • Tenho 
assistido, dizia ello, á morte de todos os mono
polios, quero tambem assistir á morte do mo
nopulio do liberalismo. Os wltios querem passar 
por liberaes, entr·etanto ou, que sou o chefe dos 
conservadores, quero acabar com este monopolio 
delles ; quero mostrar- me mais liberal do que 
elles. • E este papel é o que o nobre Visconde 
tem principiadD mais de uma vez ... 

O Sn. Cnuz MACIIADO:- S. Ex. não fazia 
questão do meio, c os ministros passados fazium. 

O Sn. DANTAS (ministro da justiça) :-Não 
faziam tal. O que sempre quizemos foi a eleição 
directa ; para respeitar cscrupulos adoptou-se 
aquelle meio ; os cscrupulos os senhores sabem 
em que deram; nós continuamos a queror a 
eleição directa. 

0 Sn. AFFONSO CELSO :-E é por isso que OS 
amigos descon!lam, como V. Ex. disse. 

O Sn. ConnEIA:- Si houver um torceiro 
meio, ainda aceitarão ... o até onda? 0 Sn. SILVEinA DA 1\!0TTA:-.... e O honra 

muito. -
O SR. DANTAs (ministro da justiça):- Si o se

nhor o descobrir, si falhar essa... tome o bas
tão do governo, ou o Sr. Visconde do Rio Branco. 

0 SR. VISCONDE DO RIO BRANCO:-Ohl senhor, 
de.ixe-mo descançado, .. 

0 SR. AFFONSO CELSO:- Vonha V. Ex. propõr 
a reforma, dou-lhe o meu voto. 

O SR. SI-LVEIRA DA MOTTA :-Senhores, quando 
comecei a fazer ponderações a respeito da si
tuação do ministerio passado, cm relação ao 
ministerio actual, por causa da questão da disso
lução, quiz tirnr as consequencias que d'nhi 
resultam. O nobre ex-presidente do conselho 
entendeu que cu queria obter m:,nifestações ou 
revelações a respeito dos motivos do seu proce
dimento ; não, o que eu quaro é tirar as conse
guencius log-icas do facto, e .:~s con~equencias 
logicus são estas: que o ministerio passado, sem 
fundamento razoavel, prupoz a di~solução,contort 
sempre com ella, sem o quo não teria tido a 
altitude que teve perante as camar:1s, e, s•mdo
lhe denegada, sua posição é de quem tentou 
um meio extrnordinario para preparar um golpe 
de Estado no paiz. 

As probabilidades ·de approvação do senado 
estão fóra do toda a possibilidade, como pretando 
o nobre ex-ministro da fazenda ; as probahili
dados estão fundadas na determinnçiio de mo ti
vos daquelles que votarnm contr" o projecto ; 
mas essa determinação continuaria a manter-se 
e n servir de obstllculo :í pnssagem do mesmo 
projecto que viesse remettido da caruara. 

O SR. AFI'ONSO CELSO :-Quantas vozes foi 
rejeitada a rel'orma eleitoral n<~ Inglaterra ? E 
afinal passou. 

O Sn. SrLVEmA DA 1\IOTTA :- A reformn eloi
torul foi alli rejeitada muitas vezes, e- mesmo 
a de i832 foi depois completada por um minis
terio consorvador, como era o de Disraeli; e por 
isso elle fizern as suas tentativas parn deitar 
abaixo o ministerio wlti{J o substituir-se a elle 
como conservador ; por isso dizia o que eu 
quereria que o nc.bre Visconde do Rio Branco 
dissesse, parn ovitnr as punhaladas nn Consti
tuiçiio ; que repetisse as palavras que Disrn
cli nessa época pr·onuncit\rn em um banquete 
de Iord Ma1re, quando di:r:ia aos seus aminos 
conservndores que muitas vezes descon!lava 'àas 
suas propensões para o liberalismo, parn o qual 
mostrava tanta tendencin. 

0 Sn. AFFONSO CELSO:- •rem applic-aç1io? 

0 Sn. FERNANDES DA CUNHA:- Apoi11d0. 
O Sn. SILVErnA DA MOTTA :-.•. e é rl'ahi que 

vem a minha quéda por elle por ter já princi
piado mais de umn vez a representa r este papel. 

Agora, senhores, é preciso reconhecer que o 
partido conservador niio deve olhnr para o poder 
seniio com a condição de ser um partido mais 
liberal do que o partido liberal actual. (Apoiados.) 

0 Sn. FERNANDES DA CUNHA:-Liboral da Con" 
stituição: 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BRANCO:- Isso é faoil. 
0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA :-Tambem creio. 
O Sn. DANTAS (ministro dajustica):- .Entiio 

declare-se Jogo liberal. Aqui não fw quem niio 
seja amigo d? liberdade_ 

O Sn. SrLVErnA DA 1\IOTTA.:-Senhores, os par
tidos conservadores não comprehcndom quasi 
nunca o seu papel, ao monos como o compro
hendeu o parlldo de Oisraeli, em Inglaterra. 

O Sn. VIsco:->DE DO Rio BnANco:-0 de Sir Ro-
bert Peel. · 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA:- Sir Robert Peel 
antes dei! e. 

E' preciso acostumar o povo a não olhnr os 
conservadores como homens do arrocho, como 
elles se estão deixando encarnr. -

O Sn. ConnEIA:-Mas quem se livra de injus-
tiças? . 

O Sn. JoÃo ALFm:Do:-Não; jú não se enga-. 
nam. Comparam. 

0 Sn. AFFONSO CELSO:-·Quem não Os CO
nhecer ••.• 

O SR. DANTAS (ministro da justiça):- O par
tido liberal niio serve, niio. 

0 Sn. FERNANDES DA CUNHA:- 0 partido COn• 
servador é o mais fiel cumpridor da Consti
tuição. 

0 Sn. SILVEIRA DA. MOTTA:- 0 partido con-
servador deve olhnr para a sun situação. · 

0 Sn. AFFONSO CELSO :-Apoiado, deve modi• 
ficar-se. . 

0 Su. SILVEIRA DA MOTTA: - DesgraÇ_adn
mente no nosso paiz todos os pnrtidos estuo nn 
convicção de que a sua· ascençiio ao poder só 
depende de ctrcumstancias que· não siio parla
mentares ..• e entiio todos se constrnngom. Os 
libernes na opposição siio optimos cortezãos; os 
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conservadores na- opposição fazem o mesmo 
papel. Não vemos nós agora que o governo ás 
vezes quer fazer certas concessões, e que o par· 
tido conservador é quem o retem? Eu tenho visto, 
verbi gratia, o governo querer retrahir despezas, 
o os conservadores dizerem : - nada, gaste 
mais. Quando o governo diz: este contrato pódiJ 
ser por menos, dizem os <·onservadores : deixo 
ir mais I 

O SR. CoRREIA : -V. Ex. não viu então quem 
votou. 

0 Sn. SILVEIIIA DA MOTTA :-Vi que pa~sou. 
O SR. ConRErA :- Na questão de principio es

tamos de nccôrdo. 
O SR. D.ANTAS (ministro da justiça):- Esta 

questiio é vital; vale uma reforma. 
O SR. SILVEIRA DA MoTTA: - Trata-se, por 

exémplo, de uma intelligencia a respeito de nt
trihuições de presidentes cm relação :is assem
bléas provinciaes. Vimo~, é certo, uinda ha 
pouco, o nobre :ípresidento do conselho tomar 
n posição mais liberal ; mas tenho visto a esse 
respeito os ministros liber:•es sustentarem aqui 
opiui~es as mais retrogorndns, como ns que sus
tentou o nobre ex-presidente do conselho. 

0 SR. CANSANSÃO DE SINUIDÚ :- Quando ? 
' O SR. SrLvEmA n,\ 1\foTTA:-Qua.ndo se tratou 
de esmerilhar uns actos do prMidente de 
S. Pnulo, em relação ú assembléa provincial. 
A opposiçüo conservadora foi quem manteve as 
doutrinus 1 iberues. 

E' desta falta de consistoncia nos partidos qúe 
nasce a inhabilitação politicn. E' por isso que 
na regiiio superior, onde se faz a escolhn dos 
governadores da terrn, não podem regular os 
princípios e as crenças politicas. 
. A ho!'a está muito adiantada : este thema era 

rJqUJSSJmo, e eu poderia aproveitai-o para mos
trar ao honrado ministro da fazenda •.. 

0 SR. AFFONSO CELSO:-Ex-ministro. 
0 SR. SILVIURA DA MOTTA:-•.• ex-ministro. 
O Sn. ÃFFONso CELso :-Felizmente. 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINIMDJÍ : -E não SOU 
outra cousa agora. 

O Sn. SrLvemA DA MoTTA:- Felizmente. 
(Riso.) 

O SR. CANsANsÃo DE SrNr~mú: -Felizmente 
para V. Ex:. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA:- V. Ex. acudiu 
I~go _que era só senador por Alagõas, e eu es· 
t1mer. 

Tinha, como disse, de fazer estes dons re
paros apenas. No primeiro fui abafado pelos 
dous membros da commissão, logo no começo; 
no segundo deparei com o nobre senador por 
Alngõas dizendo-me-não lhe dou ex:plicn!(ões, 
não faço revelação algumn, já disse o que tmha 
adb~. -

.u SR. C.\NSANsÃo DE SINrilmú : -Isso é ver
dnde. 

0 Sn. SILVEIRA DA 1\{0TT,\ ; - Eu não pre-' 
ciso que V. Ex. me diga cousa nlguma; tudo -
que V. Ex. pó do . dizer, tambem pela minha · 
Iogica eu o posso deduzir. -

O Sn. CANSANSÃO DE SrN!li!DÚ: -Entüo •.. 
0 Sn. SILVEIR.\ DA 1\fOTTA : ___:POSSO obser• 

vnr os actos de V. Ex., 'porque esses. estiio no 
meu domínio; pos.;o apreciai-os, analysal-os, 
porque V. Ex., embora cndaver, está sujeito á 
autopsin. (Riso.) 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINIMDÚ:- Sem dU· 
vida. 

0 SR. SILVEIRA DA 1\fOTTA:-Dc sorte que 
quando fazia algumas considerações a respeito 
do pedido de dissolução, que é o que eu queria 
esmerilhar, não me foi possível prosegu1r por 
cnusa dns interrupções. Ainda ultimamente fui 
obrigado a restringir-me pela impertinencia do 
nobre ex-ministro dn fazenda.... ·_ 

0 Sn. ÂFFONSO CELSO:-Si foi impertinencia, 
desculpe-a. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA:-Feliz7nente (t-iso) 
•.. poderia aproveitai-o, :i vista do convite que 
S. E.'c. nos fez, para desenvolver esta these, 
para. provar que S. Ex. que felizmente j:í.não 
é ~m1stro da fazenda, apeznr de. apreciai-o 
multo por seus talentos, fez cousas do arco da 
'VI!l!ta, cousas deplornveis para o pniz. 

0 Sn. SILVEIRÀ DA MOTTA:-., .que felizmente 
hoje já o não ó. 

Fazendo estes reparos, nüo tive a pretençiio de 
fuzer discurso, cumpri um dever clwmando a 
attenção da commissão para a necessidade de 
emendar o topico relativo á tranquiilidade pu
blica, ao menos acrescentando uma lamentação 
a respeito dos successos do i. o de Janeiro. 

Quanto ao segundo reparo, a respeito da elei· 
ção directa, queria que a commissão niio fosse 
tão refolhada, como foi, que não tivesse menos 
franqueza do. que a da sessão passada •. que não 
excommungasse as palavras-eleição d1recta-a 
p~nto de nem querer proferil-as ; queria que 
d1ssesse que o senado ha de estudar o modo de 
se fazer a eleição directa, conforme a Constitui· 

O Sn. ÃFFONsoCELSo:-Sempre· considerei a 
V. Ex. meu mestre. 

0 SR. SILVEinA DA MOTTA: -Mas eu podia 
aproveitar a occasião para mostrar que os actos 
de V. Ex. não furam de.'ministro liberal, e sim 
ultra-conservador; porém a hora está adinn. 
tadn, estou fatigado, já empreguei um esforço 
superior ás minhns forças, e por isso niio o faço. 
Queria fazer 11penas dous reparos, a respeito da 
falia do lhrono; mas no primeiro houve um 
tirotçio tal da commissão, que nem pude pro
seguir, e nem elles puderam saber o que eu 
queria. (Riso.) 

No segundo apresentou-se-me logo o nobre 
senador por Alagôas, dizendo-sou senador por 
Alnguas .•• 

çiio, etc. . 
Sr. eresidente, fazendo estesdous rep!lros tive 

tentaçuo de mandar t\ mesa uma emenda a res
peito dos suecessos do t.o de Janeiro, mas não 
mando, ficará servindo do emenda oiferecida ao 
voto de graçus, independente de votação do se
nado, a ileclnração que ora fa~o, de que um dos 
actos mais condemnaveis do ministerio de ti de 
Janeiro foi o fuzilamento do povo desarmado no 
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dia L• de Janeiro do corrente nnno na cnpital 
do Imperio. Tenho concluido. 

A discussiío ficou adiada pela hora. 
o SR. PRESIDENTE deu para ordem do dia 25 a 

mesma já designada, a saber: 

f.a parte (até ás 2 horas) 

Discussão do projecto de resposta á falia do 
tbrono. 

2.• parte ·(ás 2 homs ou antes) 

As matarias já designadas, menos os requeri
mentos, a saber: 

2.• discussão das proposições da camara dos 
deputados: · 

N. 522, do :1873, detcrmina~do que a legiti
mallão por subsequente mntnmon10 comprc
héJide os filhos espurios. · · 

N. 177, de 1879, nutoriznndo o. governo .n 
conceder a Amarico de Castro, ou u companlun 
que organizou, para con.strucçiio de c:tS?S deno
minadns- Evoneas- dJspensu de dec1mas ur
banas. 

N. 15~, de :1.879, autorizando. o governo a 
conceder, item preza que se orgnmzar para o ar
rasamento do morro do Senado e atterros de 
pantanos, diversas vantagens. . 

Levantou-se a sessão ás 3 :l./2 horas da tarde. 

14." SESSÃO 

EJD. ~::;; d,o ::\l:a..lo d.O 1SSO 

PIIESIDENCIA. DO sn. VISCONDE DE JAGUAnY 

SUMMARIO.-ExPEDIRSTE.-A lei do G c!o N~vombro elo 
:1875. 1\cquhição tlo S1·. Leão Volloso .-Pr~nuo pn.ra cor
ritlns no Jockoy Clnb. Discu~so o rcq~lOI'l.monto do Sr. 
Corroia Approva~ão do roquortmonto.-Gra.tiJlcaono a om
prog;u.lÔs do divoisos mioh;torios. Discurso o roquo.rimonto 
Uo Sr. Toixolra Junior. ~\pprovn~ão do roquor1monto. 
-PnlMBtn.\ I•,\RTB DA ORDE:If _uo DJA.-Ro:~posta á falia do 
throno. Discurso do Sr. V1scom.lo do R1o l}ranco .• -SB· 
QONDA PAUTE DA OnDB)t DO DIA.-FllbOS OSpUTlOS. Dtscurso 
do Sr. ministr .. du. juttLicn.. 

A's H horns da manhã fez-se a obnmada e acha
ram-se prc~entes 27 Srs. senadores, a saber: 
Visconde de Jugunry, Cruz Mnch!l~o, Barií!> de 
Mamnngunpo, Lcitüo da Cunhn, VJetr!l da Silva, 
Bariío de Cote"'ipe, Bnrros Barreto, V1sconde de 
Abaeté, Junqueira, Cbic!lOrro, Luiz Carlos, ~osé 
Bonifacio Octaviano VIsconde de Bom Retuo, 
Correia Visconde do' Rio Drnnco, Darão de Mu
roim João Alfredo, Barão da Laguna, Ribeiro 
da LÚz Diniz 'l'eixeira Junior, Visconde de MU· 
ritibn, 'conde' de Baependy, l'arannguá, Leão 
Valioso c Alfonso Celso. 

O Sr. 2.• secretario, servindo dO':l.•, deu conta 
do seguinte 

EXPEDIENTE 

Otncios: 
Do ministcrio da justiça, do 2~ do corrente 

mcz, remcttendo 56 exemplares de relatorios 
apresentados na presente sessão da assembléa 
geral.- A distribuir. 

Do presidente da província do Rio Grande do 
Norte, de :1.2 do mesmo mez, remettendo um 
exemplar da falia com que seu antecessor abriu 
a 2.• sessão da assembléa legislativa daquella 
província.- Ao archivo. 

Da mesa pnrocbial da villn de Quipapí•, remet
tenclo cópia nuthenticn da acta da eleição a que 
se procedeu naquella freguezia.-A' commissilo 
de constituição. 

Tendo comparecido mais os Srs. Silveira 
Lobo, Fausto de Aguiar· e Saraiva, o Sr. Pl'esi
dente abriu a sessão. 

Leu-se a acta da sessão antecedente, e, niío 
havendo quem sol,re ella fizesse observações, 
deu-se por approvada. 

Compareceram depois de aberta n sessão os 
Srs. Nunes Gonçalves, 1\Iendes de -Almeida, 
Dnntns, Sinimbú, Christiano Ottoni, Visconde de 
NicLheroy, Uchôa Cuvalcanti, Lafnyette, Jagun
ribe, Silveira dn 1\Iotta, Fernandes da Cunha e 
Bnriio de Pirapama. 

A LEI DE 6 DE NOVEMBRO DE i875 

O Sr. Leão Velloso:- Sr. presi
dente, no :l." de Outubro do anno passado foi 
remcttida para esta casa uma proposição da en
mora dos Srs. deputados determinando que o 
art. L• da lei de 6 de Novembro de :1.875 seja 
executada, effectuando-se os emprestimos, sob 
garantia de propriedade rurnes, a juro que 
não exceda de 7 •; •. 

Tem 'por fim modificar a citada lei na parte 
em que proporciona fnvores :i lavoura, mas que 
tem ficado sem execução. Sendo, entretanto, 
mnteria importante, que. consulta interesses vita
es da primeira industria do paiz, mo parece de 
ur:::-encia dar-se nndumento a este projecto. 

g' pura pedir a intervençüo de V. Ex. afim 
de que as com missões respecLivns dêm parecer, 
que me levanto, julgando que, sendo o negocio,. 
como disse, de vital interesse publico, e não 
havendo muitas maLorins no senado para dis· 
cuLir, póde muito bem ser occupada sua attenção 
com um assumpto tão vitnl. 
··o Sn. PRESIDEXTE:- As commissões ouviram 

a reclamação do nobre senador c procurarão 
attender. 

PREmO PAnA CODDIDAS NO JOCimY CLUn 
Deixnrom de comparecer, com causa partici-

pado, os Srs. Diogo V olho, Antão, Godoy, Cunhn e O Sr. Correio.:- Na sessão do nnno 
l~iguoiredo e Dias de Carvalho. passado censurei o acto do ministerlo dn agri-

Deixaram de comparecer sem causa participa- cultura pelo l}ual, como rendn extraordinnria 
da, os Srs. Barão de Souza Queiroz e Paes de dn estrnd~ de ferro D. Pedro II, foi concedido 
1\Icndonça. · um premiO .pnrn cada dia das corridas que se 

r 

•· 
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elfectunm nn Prado Fluminense, promovidas 
pcln ~or•it•rl:Hlc do Jockcy Club. 

Obsf'r·vei qr1c, pm· mais util que posso· ser o 
fim de"t" snciodadc, ora imprescindrvel n nnto
riza,ão dn pnclPr lcg'b/ativo para dar destino n 
unw pn r•c rla rccd ta do Estnrlo. 

Qu:'n,fo t~n c~pPrnva qno fo~sc revog-nclo cs~e 
acto cxoi'I.Jitnnt<', pois rJllt.l o governo não trntou 
do pedil· o consentimon tn lilgislativo pnrn lcvnr 
n o/feito n pl'ovidcnr:in, ljLlO por ~i dctcr·rninnr·n 
oxcr>deudo das suns aLLrrhuiçü.·s, vejo qne pelo 
contrario o nviso exporlido, sem respeito :i foi 
subsist''; e o premio que n estrada do f'crrn n: 
. Pedro II assim conc:odo converteu-se cm uuw 
in8t:ttli~,iio. 
Ei~.nqui o accôrdn que, parn concessão desso 

premro, se ostniJcl<•ccu entro os ag-ent"' do go
vemo e n dircctnrin do .Joci;:oy CI nb (te): 

c Em virtude d:r autorizar;iío constanre do aviso 
sob o n. 7l rlxpetlido por· ::;, Ex. o !:ii'. conse
Jheirn .roiio Lins Vif'ir'n Cnusnnsiío do Sinirnbú 
presidr•ut,.. d11 consei/Jo de minisu·os c mini•t.ro 
o socr.·turio do Estndtt elos ne.crocios do n~ricnl· 
tura. cmnmPI'eio e obrus publicns, cm 2'• do 
Outubro de 18i8, a e<tr:Hln do fcri'O D. Pcdr·o H 
conc.,do :i ,o.,iedadc .Toekey-Cinb n11t pr·emio 
porn cndn cli:r tlo cor·ridas qno sn ofl'ectn:rrc!ll ao 
Prado Fluminense, sob as condições seguintes: 

I 

• O premio será dcnnminndo • Premio d:t Es
trada do Ferro D. Pedro II. • 

II 

• A irnpot·tandn do me~mo premio scr·:í o 
product.o du diJTeren!)n rins tnlWô r.lc pnssng.,ns 
nos trens extr·:wr•linnl'ios do corr·iu:ls entre o 
preço ordinnrio fixndo· parn os trens I'o••ulat·cs 
ue Sllhurbios tln côrLc D S. Francisco X:~viOI' c 
o preoo extr:wrdinnr•io nwrcnd<l pura os rol'cridos 
trens cs:JCcincs <lo eorrillns, c.HIT'erenc~a o~sn 'lllC 
nctuuluwnto l'l'jll'•.''enta tt·cs rJnintos (;:;(;) r.lo 
protlueto Uns p1.1ssng·cns nos trens LlO corrulns. 

III 

• ü premio s.) pr1ilcrá ser disputndo porca
vollos inLniros ouyguns de Sl!_nguo pur·"· nneio
naos 011 I'Strangorros, qno nao tcnhrrm nwis de 
;,; nonos r! c idndc, c sejam dos mais perf'oi Los que 
se nprcsentareu1 nas co!"rillns. 

IV 

• A t·ot•t•i!lu r!m fJUC f<'•t' dispul:rdo o premio 
não potlcl·:l sct• do HIOliOS uo ilons mil metros. 

v 
• O premio seru um nnico para cndu din do 

cot•ri~n~, .0 sorti cntrl1~plo trt'S di:1s dopnis rtú 
proprlr'!ti~Jo tlo !llll'nllo vencetlor·, qno SiiLisllzcr 
us oontltr;uas esLtpul:rdas na clnu,ula prc~edr:ato 
:i vistn tle Ltm eet·tilicarlo nssignnilo pel:1 t.lirecto~ 
ria do Jncl<ey J~/ niJ, no CJ nnl do-.·el':'l sct· e.·:poci • 
11cud:r a qmtlilleno:io tlo nnim:rl, acou1pnnh:11ln 
tlus Jli'Ovus c tlocnnwntos CJllO n tlit'<•ctnril'l du 
estratl.a tlu r nt'I'O o:1ten•Ior tloYOI' c:dg·ir·. 

V. I. 

YI 

• N1io poderá ser concedido o premio dn ostr:~da 
de ferro D. Pedro IT, si na respectiva corrida 
nlío forem insoriptos c niio so· apresentarem ·no 
posto do partida pelo monos tres concurrentes. 

VII 

• c Si por· qualquer circumsluncin não ,;e rea
lizar n concessiio do premio cm um diu de cor
ridas, o premio desse rJ ia sor:í nccumulado no do 
immediato dia do corridas, for·mnndo a miJos um 
só premio • 

VIII 

• Nos progrnmmns do corridns annunciar
sc-ha o pn,mio da cstr·ncln de ferro D. Pedro II 
se:n se deelnrnr n importnncin, que só poderá 
ser conhP-cidn depois do verillcndo o rendimento 
dos trens de corriun. • 

'l'rntnndo-se, CC!mo se Yr!, de pnrt.c da rrcoitn 
dn .Estado, a medrdn depende do rcsoluo1io Jegis-· 
laLIV~. 

O Sn. C.IX>ANS.i:o DE Srxurn1l:- A rê nela ovcn
tual foi fundada soh esse mesmo principio. 

O Sn. CommtA:- Não importa ; a ronda even
tual tem destino legal ..• 

O Sn. Tmxr,:In.~ .!ux10n:- .o\poi:rdo. 
O Sn. Commu:-... e dn renda do Eslndo niio 

se pr:cte nbsoluL:rmentc di~pür senão por neto 
legisla ti v o. 

O Sn. SrLVEin.~ Louo:- Apoiado; o mais ~ 
abuso proprio ela épot:n !lo então. 

o. Sn. ConnE'A : -Esporo pois rJUO o actual 
gabmolc, cmqLwnto não se ac11nr ha!Jilit~do com 
:nttoriznçiio JP!!i$Jntivn, ninlln que, corno cu, 
rcconheçu a utilidade uo Jim a que se destina o 
Jockey Clnb, lllliXni'Ú de manter o neto de seu 
:rntocessor, expedido cm desrespeito da lei ; o 
quu n onl'rnquecc, c o cnfratjileeimento da lei 
" hoje um tlos cancros da sociedade hrazi· 
I eira. 

Vou mandm· :.i mesa o I'O'Illerimen to. 
Foi lid'o, apoiado, posto cm discussão e :tppro

vatlo o segmute 
ll<'qucJ•inwnto 

•1\equoiro que, pelo ministcrio d:: agricultura, 
co mm creio o o/JI'll~ publicus, se pcnn :r o governo 
1.1 seg-ninto infOrlllnt•:io: Qnnf :1 ffllDftti:r :rtÓ Dg'OI'U 
entreg-ue pela ostr·ndn de ferro D. Pedt·n II :'r so
ciedatlc Jnckey C/uh, cm vil·tudo uo ::viso rio mes
tuo ministeriu do 25. do Outu!JrJ de 1878.-11/(t· 
uoel Fr{mcisco COI'I'eia. • 

GllA'rll'ICAÇUES .\ E~ll'lllmADOS DE DI\'EilSOS ~UNIS· 
·rwuos 

<D S~·- 'll"e'lxeh•n .ll'u~rnao~·:-Sr·. prc· 
sidentr.•, um dos pontos cnrdeut~s .rio progr:rmum 
da situa~·ão in:tugtu':Hlu n l.i do Janoit·o •.• 

O Sn. CA:o;s.~NSÃO DB Sr:o~tMDú:-Ainda vivo? 
O Sn. 'l'mxmnA .luxroit:-E ha un \'iver .•. foi 

e tliz-:·o uinda set·, n vcrducJe llo or·c,:rmento c a .. 2t> . 
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severa economia no dispcnilio dos dinheiros 
pu!Jiicos. 

Nos dil'crsos nrLigos do Jibcllo contm n silun
çiio consorvnclora, niio ó de cerro o mcnes gr~vn, 
a fncilidnilc com fiUOformn concedidas grntil1· 
cnçõus a funccional'ios publico~. som nutoriznçiio 
cspccinl na lei orçnment:1ria. . 

E, qnnndo os mernhJ•os do ministcrio de ;"j de 
Janeiro roconhccem oll!cinlmente que, nrn dos 
cnncrns quo corrúcm ns nossas finanças, é o 
J'unccionnlismo, e que, portnnto, é uma ncccssi
ilndc uJ·gcnte a reform:o das divcJ·sns r•'pnrti~ues 
publicas de modo a diminuir a despcza, que 
exige o clev:lrlo numero de fnncdon:1rios exis· 
tentes, cm cada unw dellas, sori:1 scrn dLl· 
vida p:u·n ndn1irnr que o gover·no· ag-~1·:1\r:J:;;sc 
essn deploravel contingencill do nossa ndminis· 
tra('iio, concedendo grntil1c:11;ue~. niio antol·iza· 
•lns, a diversos funccionarios puhlicos o ern 
impoJ·tnncia superior n ilezcna~ ilo contos de 
róis. 

O Sn. SrLYmnA Lona :-Fosse flnnl fos;;o n 
qu:mtia ; niio !Javin nutoriz"('ão, niio ilcvin <ln r. 

O Sr.. 1'mxr::mA .Tr;Nron :-Pnrcce-mo, Sr. 
presidente, que é impossível qne o ministerio 
5 de Jnneiro nssim tonlw procedido, fnltnnilo :•o 
seu progrnmma, fal!nnilo n uma 11oeessidmle 
impct·io~u do scrvioo puiJiico, qnal é n severa· 
CCOIIOillla ... 

O Sn. Su.vmnA Lona :-1~::11 !ando no lll'ogram
ma de moralidade de toilos os go,•ernos. 

O Sn. TErxErnA .TuxJOn :-... pnrcee impossí
vel ; c ostou certo de fJUe isto nlio aconteceu. 

1\tas, ftJrn df!sll} recinto, nct·u~n- :-oo o g·alJinctc 
:; do .Tunciro ilo ter-se dospeilit!o da ndn·linistra
çiio, concedendo Jurg-as g"f'atiHcac~Uos n c1i\'crsos 
J'tmcciomu·ios publicas. · 

O ~ystcrna rcprosm1t:1tivo vh'o ii luz rln pu!Jii
cidnde e n:1o lucra c:om a ditlnJJI:Jr,iio ; é pl'lldso 
JlOis que se fnçn luz, flUO se c:nulwr.'n n voi·dnclc, 
p:n·n se sniJer si os ministros do a LI I.! Janeiro !Jn· 
rntear:ml on niio o dinheiro, com que os con
tribuintes do gstailo coneorr·crnm p:~rn n> des
pczns IH'cvístns c ll1nrcad~ls nn lei ilo ort!:uuen tu. 

O Sn. SILVElllA Lono:- Apoin<lo. 
ú Sn. 'l'Erxr::rnA .Ju:oon :-O 111011 fim é uni· 

carncnte concorrer ptli'n qn., o pn·iz conhc•·n a 
vcr·dad••, o p:1r(l isso vou uwndnr :í mcstl 'u111 
rcrjuerimcnto. 

A distiuccüo que ncllo 1'11"0 entt·e os rli\•erso• 
mil~isterios ú. irydis~:ensnvcl; flOi'tJ uo os _l'nncciu
narws dos mrn1sterws dn guerra e llHII'Ifllw niio 
siio pngos rlil·cctnmcnre IJCio tlwsouro nueion:d, 
mas peh1s I'CSJlOeti\•ns png-udorins. 

Cmio que :!_5 poucns ll:llaYJ'ns, que pronunciei 
0111 suswntnçuo do meu I'CfJLJel'illlcnto, !Jtlslmn 
p:11·a fJUO suu 11pprovaoiio ,;c iOJ'IlC nccessurin c 
:~tó ngTauavcl nos no!Jt•es ex-ministros do r.; do 
Janeiro (lê): 

• Hertueiro que por intennedio do rninisterio 
ila f:~zenda su pet•:' 110 1,(0\'CI'IIO imporinl nmn 
rcla.<:no das gmt11icn•;ões que tiverr•m sido con
cedidas nos t'unccionnrios dos rninistcrios ilo 
irnjwrio, _Jusliçn, ngricnltur·a, Pstrnngciros o du 
ftiZilnda f.!Urante O COi'I'IJIItO :111110. 

Outro~11n quu, pelos rninisterios d11 guerra c 
dn mnrtnh::r, so Jlilta ig-11111 inl'ormnçfio sobre o 
que constnr nns rospectivns pngndorins. 

Paço do senado, :u; ile 1\fnio do !880.-Tci
a;eirrt Junior. • 

Foi igualmente upoindo, posto cm discussiio e 
appr·ovarlo. 

PRL\IÉI!lA PAUTE DA ORDEM DO DIA 

llESl'OS1'A Á I•'ALT.A DO THIIONO 

ContintlOtt a iliscussiío ilo projoclo de J•csposr.a 
ir falia do tllrouo. · . 

O Sr. Visconde do Rio Br.anco: 
-Sr·. Jll'esidcnto, os díscur·sos que houtcm pro
feri rum os nobres scnndorcs pelo llio de Jnnoiro 
c por Gúy:~z animaram-mon cntrnrnestedeiJatc, 
ao q uni ali :is crn clwmndo pelo sentimento de meu 
tlev••r, mas que recciavn·polo est:Jrlo do minlw 
sntule, que nfio ú nol·mal, c que, portnnto, podin. 
cxpur·me n l'c/lcxõcscJUO uiio l'osocm t:io apurn
das. corno cu procuro somprc rpw o sejnm, 
cpt:lndo tenho n honrn ilc rnanifcstnr meu juizo 
pc1·antc o ,;o nado. 

Sou d:tquelles, St·. presidente, que fnzcrn votos 
ll:ll'lli]Ue a discussiin da resposta :'r fnlln dn throno 
niio seja uru campo rlc rcel'iminn(."ucs I'S!ereis c 
ap:tixonadas ou de discussões protehttOI'ias; mas 
t:1111bem entendo quo este dcb:1to oll'ct·ccc ensejo 
pnrn discn~sücs uteis no paiz. Segur·arnen to é 
lli!Stn occosiiio rr no poilornos prontr·nr con heccJ' 
ns Yístns do governo, e•·iticar alg:uns fnetos de 
snn politica, :1dinntttl' ob~crvnçücs c provocnr 
esclnrecimonros que ilosemllllracern c prepnrem 
o terreno porn os debates futuros das leis 
annuns. 

Nunctl fui pessimista, e espero cm Deus que 
nffo o serei; mns, niio encaro actu:~lmcnte 
tiS circunstnneius do Imperio com n mesrnn 
tr·nurJuillidailo, nue noto da parto dos nobres 
ministros. Obscr\'o qno hn desanimo, cm nlguns 
até descrcn•:n, a respeito de nusso futuro. 

A lavoura mostr·n-se :1pprc!Jcnsivt1 e clamo 
pela ncrJuisição do l.ll':l('Os o de cnpitnes, nssim 
como por insu·uc(;fío prolissionnl; o cornrncrcio 
pede pro\'idcnci:ts que lho protojnm a lilleril:tdc 
uo associ:t~;:io, c gar~ut:un o~ dil·eitos rccipi'O!:os 
<los associn•los c de seus rnutu:~rios; peilt!, linnl
mentc, no g-ovArno uma politica lin:mceil·n, que 
dê mni~ desenvolvimento uo trnlwlho proiluctiYO 
do pniz. 

A pormlno1io em g-eral est:i soll'rendo ~:om tri
!Jutos lllllito onerosos; snpportn snct·illcios que 
n:io lhe for·arn impostos dUi'llnto Ulllll g-uerrn ile 
cinco nnuos, gue1·rn Uns uwis snnguinolentas c 
dispcnuiosus. 

Não se pódc dizennnis cloqucn tcmen to do que 
hontclll so disse nestn oasn, CJU:d ú o nosso estado 
polo fJ uo respcit~ i1 ~cgurunon individnnl o de. 
propl'iud:tdo ; silo factos, nilo de longa dntn, mas 
destes ultimos nnnos, os moias ompreg-ndos pnrn 
expeli ir do suas comarcus os jui1.os perpetuas, c 
ultimamonte nt(• os paroclios, atl iustw· do que 
p1·ntict•m os purtidos c tis nutorii1:1des nos seus 
dcs,•arios p:ll'll oxpallircm da; matrizes os c lei· 
toros e votnntes do partido advJrso. Vemos que 
os p:~rtictllnrus o os propl'ios aguntos do poder 
puiJiico, se IJrnwm parn ving-ar olrensns pnrti
culnrtJs, pnr:t s:ICinr ~wixões locnc~, iloyastnndo 
algumas de nossas comarcas l 
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O Sn. JAGIJAnrnE:-Apoiado. 

O Sn. V1~CONDE DO RIO BnANco:- O nobre 
ministi'O do justiçn, bontem, respondendo :10 il
lustr:Jdo senorlor pela província do llio de Ja
neiro, proferiu nmn cxpressfoo. CJUC peço a 
S. Ex. que retiro. Alludindo a essas scenas de 
terror e de ~ongue, ue quo têm sido theou·o ns 
eomnrcns mais o:drenws d:ts províncias d:o [lahi:o, 
;\Iim1s Gt!rn .. s, Pi:111hy c Cenr:i, o nobi'C ministro 

· nos disse-isto é 11 poeirn dn cstr:1dn ! 

um partido parn que esto se apodem das igrejas 
nntes que os seus adversm·ios J:í cheguem, pnrn 
quo cç.ns.ti~ua mesn il sua vontnde, a despeito 
dos prmctpws lr!gnes •.. 

O, Sn: DAN't".ts (ministro tla justit,:a):-Isto é 
ma: ant1go. 

0 Sn. VISCONDE DO Rro BRANCO:- ... p:1ra 
que prohilm que homens como u Sr. Visconde 
de ~Iut·itibn possam entr:u· na motriz para exer
cerem seus r.lireitos políticos 'l 

O Sn. D.\N'r.\S (ministro da justi!'a ):-Niio foi 
ahi CJUO disse isso. 

O Sn. DAN'I'AS (ministro da /ttstir:a):- E' nwl 
antigo, infelizmente. · • · 

0 Sn. VISCONDE DO RIO Jln.\NC•):- Senhores. 
niio chcg:nmos uin<la '' 1:11 o,:tado r{ue estes rnctos 
se considerem phenomenos na~111·nos. 

O Sn. DAN'!' AS (1ninistro da jusW:a) : - N:io 
foi com relnefio n IJS.<u ponto; rccl:nüo ; o met1 
discurso "sttí pu!Jiit'ndo to! qunl foi pron:.tnciado 
c ni:io vi as notas tnchy:;r:~phicas. 

0 Sn. VISCONDE DO Rro DrtANCO :-Bem; ni:io 
quero razcr· ao no'H"u ministro uma eonsurn, que 
seja injn~tn. 

Comecei pedindo-lhe CJUO relirassc n suo e,;. 
pres~iio, que f!ll nüo podia sttpp<k intencional, 
m:~s irruflectitln. 

O Slt. DAN'CAS ('lllinistro ela justir:ct) :-.Tá Y8 
CJUe niio care~o de rctirakr, conl1rm·o-a. 

o Sn. V!SJ:ONDE DO nro BnANCO :-Este é o 
nosso (•stndo uc consus. E qunes os remet.lios? E 
com que :tctivi!lmlo o esfwi"ÇO pretendem os no
bres mini~tros a ttonde1· u todo;; esse; males, 
L:mto quanto seju possivel:~ctunlmcnto? 

.Eu noto nos acampamentos minlste1·i:•cs muito 
socego, wlvt.'Z ntcsmo increi.·•; plido ~o1· que 
uebnixo dessa uppal'Cncin h:;jn trn!Jn!IJO mtlilo 
DCti\ro c esporanç:o~o, uws ni10 o vejo. 

O ministcrio o que nos promette? Qnaes siio 
ns provit.!unci:ts quo tem om vista pnr:1 Jlromo
vet· o I.Jem publico nas gra1·es circumstnncius 
em quo nos nchamos? 

Promntte-uos a li!Jot·dmlo do voto pela c:Jeir.iio 
dit·ect:l. Vi.:u· n liberunde do voto poln fllei.":iio 
!lirecta, co:u o peu.<mnento qtw vou manifestai·: 
si n:io tivermos clciçiio directn, não toremos 
liberdade tle voto, por·r1uo é o proprio minister·io 
ncLunl, nssirn como u sen nntocesso1·, (jllelll 
pretenue que o systema eleitor~ I !Jtle temos niiu 
púdu ti:Jr otuif'l:io JiHl', nind:1 tJUO o governo o 
<JUcirn o pOl' ionis que o quei1·n. 

O nobre III"Osidtwto du conselho ·n•loptou n 
compar.u:iío infeliz elo primeiro ministro da t':l· 
zenun do ;.:·a!Jinetc tl~ ã de Jnneiru, com(Ju:mto 
talento ~upct·iot·e muito illl!St!'ado, dizHn<lu-uos 
que n uwellina oluitornl que po~suimus é t:d, 
quo niio tHI 111eio do evitnt• o.; sons estt·ng-os 
conr.r·a o pnl'ticlo nn opposir;1io. 

O Sn. Jo.to At.I'Hii:oo :-O p1·imoiro facto desses 
de IJUC tenho noticia foi de 18üü. 

u Sn'7 ViscoNDE no Il10 BnANco: -Os nobres 
scul!dores niiu me contestam com seus :•pa•·tes, 
porque o meu llm não ri recriminar, niio e Jan!'fil". 
n culptl deste,; olats,,s ü twnto de um partido. 

O Sn. S.\fiAIVA (Pl'l'sidt•ntc tlo con.vel/io): -.E 
nem póde. , 

0 Sn. VISCONDE DO BW Br.Al':CO : - 0 flUO 
digo é (Jtw se imputam :i lei os en·os e :1busos 
de seas oxecutores; o !JUe pretendo é ponderai' 
nu nu!JI"O miuistrn IJUB, IJLHliC{Uet· que s·j~ li 
fórmn da eleiçiio, desde que n nutoridod<' queim 
obusnr, desde CJUC os agentes do poder pu-
blico... . ' 

O Su. SJT.VErnA Lono:-Sem outras reformas 
nada se conseguirtL 

o Sr:. Vr~coNDE DO nw Druxco:- ..• não se
jam os VCI'dndeii'Os liscncs !ln lei, teremos de 
presencio!" scmpt·o os moamos J'octos, q110 tanto 
dep!Ol"l!IUOS • 

O Sn. ~fi~NDE< m: Ar.m~JD.l:- Po)iorcs. 
0 Sn. VISCONDE DO H !O BnANCO:- Senhoras, 

j:i tle hn umito tempo dizia o imuwrtnl auto1· do 
espi1•it0 rlns lois, !JUO Oil t:OStUIIICS dtJ Ulll JlOVO 
esc.:J'nvo s:io un1~1 rw1·te dn sun cscra\"iiliio, Ltssini 
L:OUIO os custumes do um povo livre siio um:~ 
p:•rtc !la sua libet·dndt:l. 

Com os costumes que hojo temos, niio é uni
cnmcntu a l'órmn t.!u eloiçioo t.lit·ccln 11ue nos ha 
de uur uma I'opre::en lal'iio tüo digun tio respJito 
publico, troo indopeur.lerito tio governo como do
sejnmos. 

:Senhores, lancemo; os 1·istus Jllll"Jl o (jue so está 
pnssnndo ontre os nossos vizinhos, não >ümente 
r.lu1·nnto n cleiçiio presiuencinl, (jue ó indir~ctn, 
mas t.ltlr;~nte ,, etoiçiio do congresso CJllO ó cli
rectu. Vejam os perigos que teu\ COI"I"Íllo nquella 
socie!lnde, como gl"itnlllto a opposifliío coutrn a· 
inteJ·vcução da autnridado c os seus i11msos dosde 
o •·egistru eleilor:ll ! 

Entrotnnto é flOl' uma t'efor·mu se mel hnnto 
quo perdemos qunsi dou< :mnos Je soss:io le
gislativa, é essn :1 I"eformn CJlltl su nos :•present11 
como a s:~lvntedo da socio!l:tde bJ•uzilei•·n I 

O Sa. DA:S'I'A< (•!zinistro da ]usti!'li):-Porquu 
tudo está p•·es" :1 1sto. 

0 S11. 1\[~NDES DE ALlHliD.\:-Porrrne qUCll'e!ll 
prendor. 

Or:t, scuiJorcs, n:1o é cJ·o:u• un1a ~Itun~iio ex
trema o uizer-se !JUO o systemn eloJtOJ'{II sob o 
quul temos atti hOJC vivitlo, u CJUO <!lll outms 
cpoen$ dou-uos cnmnrns livres (apniaclu,,), eleitns 
li despeito <1:1 vontn!lu do governt>, <JtW este 
systemn niío ptíde sor executado sem que o setl 
rosulwdo st:'ju o fn10to r.l:t frnut.le o d:. vio
lencin? I 

Pois, ncnso, hn disposi~'iio na lei <}Ue mande 
que :t nutoridndo IJreste o seu I.Jr•t•ço furte o 

O S:t. VIscoNog DO Rio Dn.\xco:-E é notavel, 
S1·. prtlsidentu, CJUt.! os paluuiuos r.lostn r·erorma 
elllitornl niio so ut:Cil!lem em demonstat· n smt 
utilithn.lt• •.• 
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O Sn. SAnAIVA (presidente do conselho):- Si 
Y. Ex. j~i r·cconlwcou na tribuna quo todo o 
pniz a quer ... 

o·sn. F. OcTAVIANO:- E os llrcsidentcs das 
duns cnmnrng. 

0 Sn. VISCONDE DO Rro BnANCO:-••. niio lO· 
nilnm cm vis! a provar n sua l!onstitucionnliclade. 
mas qun todo o seLl g-mnclc csfon;.o até hoje 
tenhn sido ameaçar o ~enatlo. 

O senado devo approvnr· a reforma, dizem os 
seus defensores, porque ti uma n~piraçiío nncin
nnl. c, si n1io o fizer, provocará um conflicto 
per i gnsn. E' c~te, senhores, 11m dos ponto~ q uo 
me proponho a di>cutir com mais empenho. 

O sorrndo .cJove approvnr o projecto a~:tunl, 
assim co:tJO devia appr-ovnr o nnno passado 
ttrjurdlc outt·o projor,to do nobre ex-presidente 
do conselho. Ora,· senhores, ~ão idonticos estes 
dous prnjccl os? 

Censo 'rio ~00,5. como mrnrmo, para o el••ilor, 
isto <·.o ecnsn da constituiç1io nctunl; reforma 
eonstilncional pam s,, dccrctnr a eleiçiio directn; 
.,xclusão dos analpha!Jetos, e nenhuma outra 
reforma constitucional. 

J!:is o projecto do gnbinelo Ji!Jernl transacto. 
O nobre presidento <lo conselho nctunl, em 

nome do mAsmo parti<lo e da mc:.;mn siruaoi"io 
Ji!Jernl, 1111rescnta·nos um projecto de lei ordi
llnrin .. . 

O Sn. f:onmu.\ :-Dizendo que ngor·a é qnc o 
partido Ji!Jcral está cm seu papo!, cm seu ver
dadeiro tcrrc•no. 

0 Sn. VISCONDE DO Ilro Bll.\NCO:-..• com O 
censo do :1!00,~ c com altt'raçfio de vm·ios ar· 
tigos coMtitucionaos. 

O Sn. S.\IJAIYA (prcsidcnlt' do conselho) :-Por
rtue V. Ex. n1io dl!ixa isso para a discussão do 
projecto? 

0 Sn. VISCONDE DO IIIO BnANCO :-V. EX. n1io 
me responda agorn. 

O Sn~ SAHAJVA (pl·esidenta do conselho): -E' nmn 
discussüo mui ampln, ern que agorn nüo posso 
entrm·. 

O Sn. ViSCONDE DE Uw DnANco:-No•m cu que
ro tli:.;ctlliJ• neste momento o pr·ojccto, fJucro 
apc:nns fazer· uJ~ntnas consider·n~õ~~s g·oraos, por· 
que ji1 t•stiio currcndo mmlllo os dis.,ursos em 
que se• diz que o son:1do do Dr·aziJ, si n1io vot:n· 
por os<o projecto, é uma cm·por·no;ão do velhos 
cadncos, ronr:.-ionnr•ios, rotrogrados. As puluvrns 
do JJO!Jro prcsldcntu do conso!IJo o do seu leadc," 
na r:am:rr:r 1emJ10ra1·ia fur11m mnito prudentes; 
n1:1s muitns outras voz os se Jcvan Lnram eu r sen
tido diver·so, o ne:.;se senr.i<lo se tem insistido 
peln irnprensa, Jll'éltoudcnllo-so CJUC o senado 
uiio tom li!Jorli<lllü m•sl:l fJHl'Stiio; ou lw uél votar 
pelo projecto m inistoriul do 1880, como deveria 
ter vota•Jo pelo uo 1111110 pnss:u:lo, ou incor·rorá 
nas ir·ns da opiniiio publica, fJUO estio nncio8a 
pela reforma, com quanto ufio Rni!Ja como deva 
fazor·-so, vi~to fJllO o a11110 JH•ssodo essa opiniiio 
publica CJU"t'ia o projecto do nobr·e ex-rJrc~idon
rc• clo con~ellto, u este anuo rJuOr o do nobre 
Jll'esillcntu do conselho acttwl, que é inteir·a
mento oulro. 

Não ú prclliso que cu Iomlm~ ao ~ennrlo q!lc _o 
projecto !)C!Yi~simo, o ~este 3f!Un_, r··duz a m:ororl
d:Jdc po!l!wn c nmplra os drrerros dos lrbertos, 
dos nr:atholicos o dos Jiaturalisnolos, pontos estes 
que o gabinete passado rnconhcein eomn urnteria 
constitucional, o cuja reforma núo julg-nva op
portunn, espn~nndo 1iara depois qnc se cleeretasse 
n clr'il~~~o cJiJ·ecLn, aJ1n1 de (JUO umn novn rcprc
scnt:u:fio n:~cional. f1·ncto do novo ~ystep1~, 
viesse. roi'Cstida de lodn n for!,'a mor•al, dec1drr 
tncs q ucs tües. 

Onr, pcrr<unlo eu, cm qne paiz elo mundo se 
prctentl<nl operar nmn mud~mrn rlo•sl~ nntureza 
dn noile paru o dia~ O nobre ,.residente do con
selho, que me est:'o IOI'ando n mal nslas o!Jsorva
cões, deveria na enmnra do~ rlepur.:rdns núo per
mittir Lambem discussão idnnticn ; c, uma 
vez qr1o nlli dou liberdade a seus amigos 
pn1•n interpellal-o, o por sua p:orte disse o 
que lhe pnrocen conveniente a r"~peito de 
sun refonn:o, não teve razão qunndo quiz em
bnrg-ar·-mo a voz nas pouca~ e di~crt·tns o!Jsor
vntür!s que estou subrnettendo :i considernt'iio do 
senndo. 

0 811. SAHAIYA (presidente do COT/SiOlfiO): -
Apenas 11eco licen~a parn me occup:or de outras 
cousas, e deixur isso para a discuss:io do pro-
jecto. · 

O Sn. VISCONDE DO Rro BnANco: -V. Ex. 
proccrlor·á co:no quizer, cu estou cu:uprindo o 
meu dever sem outra intonç:io mais do que 
tr~mqni!Jis:or minha consf!ioncib. Tulvez isto 
sojn intcirnmente escusado, e cu pucle5se gunrdar 
silencio Rem que ning-ucm tivesse o direito de_ 
censur·ar-mc; mns é t~rlvoz umn lr:otfU<•za da 
minlw parte o suppür que estava o!Jr·ig11dO a 
manifestur meu voto llerm1tc o senado o a 
nnçüo. 

O Sn. CommiA : - Est~ perfeitamente bem 
em seu direito. 

0 Sn. VISCONDE DO llro BnANCO : - 0 nobre 
presidente do conselho di•so: apresento este 
projectu, porque não devo s .. r mnis e:.;cr·upnloso 
:a respeito !le pontos con:.;ti tucionne< do rJUO os 
mAus advo•·~<ar·ios : o nnno pn,~:11lo ncl'itei o 
meio du reforma constitueior~t~J, clr.~de, porém. 
que o senado rejeitou osoe projecto, vultoi á 
miniln opinião nntorior. 

!\Ias, n~o mo será licito perguntar ao nobre 
presidente do . conselho on do rurn m manifesta
dos esses cscr·upnlos do senndo ? Qu.nndo o no- · 
br.c ox-presidonte do consol!Jo no g-:ol•irwte do:.; 
do Jnnciro formulou o seu projeelo de reforma 
constitucional, nãn vi fJUe tncs cscrnpulos fos
sem dof'lnrados por modo CJUO n g'illoinoto tran
sacto dovcsso basear sobi'C el!es o seu proce· 
dimento. · 

Cumprehendo que um deputnclo ou senador, 
opinando pela lei ordinuria, mus v<•ndo uma 
quasi mn ioria a favor lia reformu constitncional 
nosln quostiio, :rdopte este meio, como rnuis rigo
roso, do se chegar no mesmo rcsultntlo; mas, 
niio compr·ehondo quu um g-ovei'Do, unton<lcndo 
I]Ue n questiio ó do lei ordin:a1•i:r, proponha tuna 
refor·rnn constitucionnl, o vicH-vt•r.va. · 

Niio posso, por·tnnto, explicar tu miJem como· 
umn m·oioria, a que l'OJu·oscnln a situação 
aerunl, convencida do que o lll'Ojecto era do lei 

/· 

~. ,. 
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0 S11. AFFO::s'SO CELSO: -V. Ex. a reconhece, 
quando diz que ó indispensavcl fazer a rcformn. 

ordinnt·in votasse por uma rcf•lrma constitu
cionnl e ~nicamentc pela pt·esumpt,,iio de que 
assim poderia eoncilinr os votos doe; sons adver· 
sario~, votos ainrln n~o mnnift;stados. 

A crêr-se nas pahlVt'ns do nobre presidente do 
conselho, si :o sua ,o1Jscrvnç1io fo~sc exacta, sc
guit·-se-in que n rnnioria do sennt.lo rejeitou o, 
projecTo do g:J!Jinete tl'l:msncto unicamente J?DI'· 
que a•loptava o pt·or:\)sso d,n rc.forma consttttl: 
cional, cm vuz da lei ordtnarw. E r·abe nqut 
esclnrccer o nobre ex-presidente elo coasclho, 
<JUC aind:t hoje se n.ostrn ti.io ce~;o, que niio co
nhece os motivos que detorrninnrnm o voto do 
senado. 

0 Srt. VI~CONDE DO RIO BIIANCO : - 0 SCO:tdo 
poderá adoptai-a, qunndo concorde nos mP.ios de 
renlizal-a; mas não deve fnzel-o .constrangido 
pela vonlnde de quem quer qnc seJa. 

O gabinete trnnsncto qucrm reforma consti
tucional, censo elevado, cxclusiio dos annlpha
bcros. O ~abinetc nctual quer o contrario, cen
so !Jaixo (o dos votantt'~ ), tudo. mais que. era 
excluído JJCIO outro proJecto, e Isto por le1 or
dinnria, umpliando, e restringindo direitos po
liticus, sem reforma da r:onstituit:-i'io do Imperio. 

Sr. pt·csidente, o illnstrc chefe do gabinete 
actual tnm-sc mostrndo algumns vezes muito 
prudente·; clle nos disso aqui que apresentava as 
su:ts idéns, mns que n1io fecharia os olhos á , 
raziio, pnra 1110dilicnr suus opiniões, si o debate 
o convencesse du erro ou de que outras dispo
si('õcs legislativas podcrüo asseg-urar o bom 
OXilO, da idéa cnpi tal do ~eU lli'OjCIJtO. 

0 Sn. CANSANSÃD DE SrNJA!DÚ :-Declaro que 
não. 

Q Sn. VISCONDE DO RIO BnANCO :-Esses mnti· 
vos formn expressos cm um parecer de duns 
com missões ... 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINmnú:-Que CODClniu 
pela rr.jei<;:io do r:rojceto. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO l3nANCO:-Esses meti· 
vos foram muito bem explicados jlOI' dilfcron
tes orarlores ; c nc'os sn!Jemns hoje, t:omo sabia· 
mos enti'io, (jUC ha no senarlo CJUO:n Sejn COn• 
tJ•:u·io á c:ci~ito directa, quem n5o quemt a mu
dan~a de sY:•tema, quem :tceitc a t•ldçiío dit·e
cta por loi ordinnria, assim como quem con
teste a constitucionalidade deste meio. 

O Sn. CAN~ANS.i:o ::m SIN!liDÚ:- Niio sei qual 
foi o votn \"COCt!dor. 

O Sn. VIsCON<•E DO RIO BnAsco:- Terin raziio 
parn :ts~im dizer o no!Jrc ex-ministro, no sen· 
lido de duvidat• qual fosse a opinião •·cn"-cdora 
l!ntre a,; qnc ncaiJo de mencionar ; mas esses 
Yotos so manifestaram. 

E, si o nobre ex-ministro ui'io sa!Jc qual foi o 
Yoto preponder:mtc no senado, si este quer a 
lei ordin:trin ou a refvrm:o constitucional por 
outro po·ocesso, si, finalmente, é contrnrio á 
clcir,ão dlr·octn, como se deu que o nobre pre
sidoÍl!o do conselho nctual verificasse qnc os 
escrupulos •lo senado siio contl':ll'ios io reforma 
constitucion;;l, mas nccitant n lei ordinaria com 
todas 11s nlt('ra•·õos con~titucionues c o projecto 
de S. Ex.? E'umn u·ansi~'iio muito rapida c 
rndicrtl eutre o ~·a!Jinete pa~snrlo o o actunl. . 

Senhores, nüo sei qunl será o voto do scnndo 
ncstn mngnn qucst1io. Cume jio disso, nüo acrc
clitantlo qno n eleiçiio directa, sú JlCI' si, nos 
lragn os melhoramentos politicas quo todos de
sejamos, nfio me opponho :\ essa refo•·mn, antes 
rcconheco que é preciso fnzet• n experioncia, no 
ponto a tiUO ns cou~as chcgnrnm. 1\Ias, não posso 
convir om que o scnndo brazileiro incorra cm 
grave respon~nbilidade, V<~tnndo nestn questiío 
livrom('ntc, ~egundo n sua conscicncia, Oll np
provo ou t'l'j.,itc o projecto. 

Diz-so que o scn:Hlo é um corpo vitnlicio c 
que c~sa refoi·mn í·><íde ser nssim emlwrnçmln 
po1· esta cnmnra. l\l~s isto é dn essencin de no::;sn 
oJ·gnni?.nçiio politica, que at•l hoje se tem 
mostrado 111ai~ subia do que os nossos reformn
doros morlcrnos. O scnadC', embora niio con· 
carde com projecto de tanta importancin, de,·c, 
tod:tvin, ce.:el' a cm·ra prcssiio extcrnn ? 1\lns 
d'onde vem esta pressiio? 

Eu npplnudi essa disposirtio do espírito, esse 
proposito do nobre presidente do con~olho, mas 
c:onfesso que o applnudi com receio, porr1ne o 
nobre prt)siclente do conselho neste grave l!S
sumpto, cm meu humildo -pnrecer, começou por 
commettcr umo falta notavcl. 

Tem-se visto os goJVcJ·no,; consultarem as opi
niões de pessons competentes, parn formularem 
seus pm.lcclos perante as camaras; mas organizar 
um projecto desenvolvido d~sdc a Bntua, sem 
ao menos ouvir os seus futuros collegns, á ex
ccpçüo do nobr<J ministt·o dajusti(!:o, apresentai-o 
:i corõu o logo lnnçnl·o aos quutro ventos dn pu
blicidade, irntJorta crcar para. si c para seus 
amigos grandes cmbarn0os. 

O Sn. SAnAIYA ( pl'esitlcnle do consel!w ) : -
Nunca hotwc projecto qtte tivesse tantos colla
borndores. 

0 Sn. VISCONDE DO ll!O BnANCO!- 0 nÕbre mi• 
nistro apresentou it corõn um projecto jio for
ll1lllado, e-sú depois ouviu diiTei·entos pnrccercs; 
mas comparado o projecto du pt·imeira iniciativa 
com u proposta uprcscntada ii c:omnrn, nota-se 
que os nobres miuistros niío se serviram elos 
pn•·ot•cres que lhr.s fn1·nm otro:·ccidos, si ni.io 
1Htl'a corrig-ir os defeitos de fór·nHl c algumas 
nntinomins do seu pl'imeiro projecto, que, nas 
d isl]OSi(!õcs capitnc~, niio sofl'reu a mini~na alto· 
riiÇUO, 

'l'am!Jem o nobre presidente do cons~lhonüo 
se mostrou o mesmo estadista prudente, qunndo 
não se limitou a appellar pnm o conctirso illus
trmlo de sons co-religionnrios da'cnmnrn tempo
rarin ; S. Ex. pediu ospeciulmcnte o maior 
accôJ•do nessn qnestiio, porque crn o melhor 
meio do remover seus receios a respeito do 
scnndo. 

A "am::tl':t niio clCI'O ter medo do senado, nem 
o partidn doutinnnto de\'C ter modo do pnrtido 
con~orvndor, porque neste partido lambem hn 
patriotismo. 

O Sn. D.~:STAS (m!nisti'O da justlfct) :-Paru c~sc 
patril!tismo cst:nnos appcllnuuo. 

O Sn. VISCONDE no H10 BnA:-;co:-0 Sr. jll'e
sidentc do conselho peditl a uuillo, corno que
rendo tolher ns di\'ergoncias nnturnes CJllC alli 
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possam nprosenlnr-sc sobro uma lei politica c! o 1 nnr o poder. Rc!h·o-me ao Sr. MnrtÍnho Campos, 
wnta importancia, e que níio póde ser un_ic:n- e fallo co_m tanta impnr:cialidade, niio lendo em 
mente n vontade o o interesso de um parlcdo. mcr11 scnao o llem publico, qtle dou o mesmo 
Eis aqui porque receio quo o nobre presitlcnto conselho no nobre ministro. 
do consollto, quc~·cll(lo Slll"_modcsto e pr·u~e!lto, O Sn. SAn,\IVA (pt·esülente do conselltol :-·l\Ias 
quere~do ser mu!to ~otloctldo ncsso gra,·csscmo o Sr. l\fartinho Campos niio disse isso, to i o sr. 
uegocco, pelo J?l"llnecro passo que deu, ,for·m~- NnlJuc:o. 
land? um l~r.oJecto o ,npresenta~_do-o ~·. c~run O Sn. VrscoxoE DO Rro BRANco: -Foi o 
n}_ltc~ de ouy11 o novo ,abcnc,t?,_ nan. P0 :s.t ccn~ Sr. Martinho Campos; V. Ex:. ha do pcrmittir 
lrzat o SO\l tn!ento c f~cça, qu,.stao d.~qucllo IJU- que cu.ncstc ponto conlle mais cm minha me· 
.ns c~nvcnrcncws publrca:s lhe nconsclham <JUC rnoria. Já vejo que·· 0 nobre ministro niio 
sncnflquc. . , . , • • • gostou do conselho, c p1)r isso niio t1xou bem 
,f?r. pr~stdcrll•., • es.a. 1 ef?' ma~ • .rJtlonrl~ ~e quem 0 ileu. o Sr. N"almeo disse outras cousa.s, 

:t.,tlam •. n.w rcqtiOtcm ~ma ~fiiLIÇIIO llll~~C<~wt.,~ por exemplo, que ngot•a ll_quo se estuvn no ter· 
~.rompt:'•. ~!JSO!~~~. sor~.ro IJUa~c!o ns c•;cn!n_ rcno liber·al; d'ondc a logrca conclue í[LJO o no· 
~.ancw~ ~ocmes •• ro tae,, 9LJO ilu (JualrJuer nrlca br' ex-presidente do conselho nadoLt inteira-
monto pos~a rcsull_lll'_pcrlg'O de ordem jJIIIJirca. lll~lltÔ fúra do tCI'l'enO liberal . . ' 
A reforma dn admt.<s:ro dus catholrcos na Ingla· · 
ren·a, dur·ou mais de u·in'n armns; c a da r·,J· O Sn. Srr.vEmA Lono :- Pm·a concluit• isso não 
prescnt;u,;iio nacionnl, essa (ln :!8:!:?, conw,onn so carece do auxilio da logica. Elles faziam o 
ser rcdnmada em li!J:l, otucntcs, desde o reinado quo se lhes mandal'n. 
de .Tot·ge III nté uo de Guilherme IV. Qui11ttln d" O Sn. Vr:'CONDE DO nro BnAsco:- ... não ob· 
18:JO a lS:J:l n opinião publica rocl:unnvn (c n starrte,.o nobre ex-ministro turrrbcm nos dizia:
opinii'io do l3nrzil vemos corrro cst:r Lranquilln votni por csLo rrojccto, porque nqui est:í a von· 
ou sómento rl"!cciosa do JJOlisos rcfornwclot•c,;), :r lnJo nacional; vcjn o senado a responsabilidndo 
prcss:io foi immcnsa sobro a cnmnrn dos Jor·ds; cm qtw vni incorr'CI', si o não t1zer·I 
mns nindn nssim rssn ca:rwt·a repcitnvel Leve n O nobre ex- [li'Csidento do conselho tinha a pu· 
corn;:em de rcjcitm· o bill. Depoi.; t•edeu. o rado tanto n opiniiro publicn n rnvor· do seu pro· 
cedeu porqun hnvin g-r·avo p:!r'ig-o ilo or·tlcm jecto, que formor1 um plnno. npezal" dns sym
publica, c porque cnL:io a reforma ct·n vcri.ln- paLhins rJue merece-mo S. Ex., n:io posso doi· 
tleir:~mento uma nspir:u:iio nncional; era preeiso xar de npt'cciar rapidamente. 
aca!Jnr com os :rntigos privileg-ias políticos dn O nobre senador pela província de Goynz, qun 
nristocrncin on da ririUC7.a tcrritorinl, er;~ pro- foi tllll dos que me animaram lrontom p~rn esto 
ciso t•stendcr o tliroHo do voto, CJUC nlli cstnvn debato .••. 
muito rcslriclo. O Sn. Sn.VEtnA DA)foTTA:- Então já llz csto 

Entr·c nôs ns circtirnstancins siío idcnticas? !Jonet1cio. 
E' por f:dtn tlo sutl'r·:rgio univct•sv/ quc cstnmos O Sn. YcscONDE oo Rro J3nAxco:- ••• disso 
so/fr·endo? E' jlor·rrw; o dirL'ilo o/eitornl esttí IJUO o nobr·o ex-presidente do conselho CJnoria 
muito limitndo, IJLW Jlrcscnciumos os abusos qno dissolver a camarn pnrn resolvet• o conllic!o 
se fJUCI' ovilnr? Não. O mal cst:í cm oun·a p.-.rte; cnt"i'c o gnbinotc c o senado. 
o mnl cst:í cm que os pnl'!idos niio f!LWrem ven- Com raziio o nosso illustt·c collcga ponderou: 
cor c ser vencidos legitimamente. •llfas a dissolução da camara ni'io seda a 50 • 

O Sn. U.\lmos llAnnr.·ro:-Apoiado. luçno constitucional do conllicto. • 
O Sn. Vrscoxor. no R10 llnANCO ·:-O mnl eslti O Sn. Srr.vEmA tono:- Apoiado. 

em que a uutor·ic.l:H.lc uão cumpro o seu <leve r c O Sn. VrscoNoE Do nro llnANCO:- Virin uma 
emprega :r for(.'n pnblica, e Wd:r n sun inllnon- l'amara fcitn pelo mesmo molde •.. 
cia olllcinl ern favot· 1lo um tios lados conten· o Sn. StLVJ~tnA Lono:- 1!: pelo mesmo r;o-
doros. (,lpoiatlos .) Jlepíto, esses facto~. e tnes verno, respondendo 11 si prOJll'ioJ. 
:1 b usos, li lhos das nc tnucs cotHli~õcs sociaes do 
nosso prriz, mio dosnppnrcc,Jt'fio unic:m1entu O Sn. VrscONDE DO RIO BnANco :-•.• c sob a 
pot'fJLLO tculwmos eloi(;Õo.Js ·,urect:rs. mosmn inlluoncin .•• 

E, pois, si o sunado cntondot· cm sun snhedoria O Sn. CANSANs.io DE Sr;o;motí:- Uns não com 
que niio dCI'C votar· pelo pr"jc~.:to tio nobt·c pro- O$ mesmos delegatlos ••• 
si dou te do consellw, ox<•t·eo 11111 direito 'Juu niio U sn. SrLI'EillA Lono:- Pelo mesmo governo. 
lhe pótlc sct· contest:uJo; <l':rhi niio vit·:iu uwlos 
ao paiz. E' preciso considenrr os motivos IJUO O Sn. VrscoNDr~ DO llro llnANco:- ••• o que 
poss:rm dcterminru· esse voto, pnrn que 11 opiuiãu não teria mnis nutoridndo morul do quo a cn
llllhlica julgue do nosso jJroccrlimculo. A itléa rn:rrn actunl. Bopetiria o mesmo projecto o o 
não llcaria [JOr isso contlemrwd:r; este mesmo <]Uil so seguiria tl'ulti? Que oll:r o sómonte clla 
senado, ainda 11 u:mdo n rouco 1te morte não pro- oxr•rimiria u vunLndu nacionnl '? 
du2n n rcnovnc:ro com flUO uos :trnmrçnm, csto O nnbt·c ex-ministro devo tct·ltoje romot•sosdo 
mesmo sen:alo potlor:í c.lc arn anno pal':r outt·o sotl pl:rno do dis~oluc:õ""· Si S. Ex. tivesse 
mudat• c.lo opiuiiio. dissolvido a cnmara, o noiH'O presidente do con-

0 noiH·e pro<idcntc do conselho ouvit1 o pa • scllro actuul niio teria :rprcscn tudo o sou pro
rocei' do >eu leatlt•r nn cnm:u·.t terupor·nrin, c jecto, IJUO diz set• n Vl!rtladoir·a oxpl'ess1io da 
1JSSC p:•roccr cu o julgo muito cordnto. Si J'ur vontnde nacional; o estes dous projectos siio 
vencido nesse pt·ojecto de t•eforma oluitornl, nntiJ.Hldns um do outro. De manoir·a quo o nobt·e 
disso ellc, u:io dllsnuimc, pet·sistn, sem a!Jnudo- prcstdcnte do conselho dissolvi:• n carnara, vinha 
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de· novo com o seu projecto, fazia assim pressão 
sobre o senndo, e si esta pobre corporaç1io de 
velhos niio éedcssc, porque cmfim, tdmbem os 
velhos têm coragem para cumprir o seu dever ... 

O Sn. SAilAIVA (presidente do conscll10) : -E' 
do progrnmma liberal, porque oro o meio de 
se fnzer a reforma sem ·constituinte. 

O Sn. Cnuz MACHADO: -E a reformn por lei 
ordi~nria é pnrn obter o concurso de todos. O Sn. CANSANSÃO DE S!Nnmú:- E :is vezes· 

mais do que os moços I 0 Sn. l\IE:I"DES DE ALMgJDA : - E a Jei Ordi" 
nnria é .Pnrn sacrilloio da Constituição, no que 0 Sn. VISCONDE DO l\10 BnANCO:-... seguir· 

se-llin o que 'i' Aqui está u reticencia do nobre 
ex-ministro .•. 

todos niio podemos combinar. , 
O Sn. Cnuz 1\IACHADO:- Embora. Niío hovor:i 

voto unanime. O concur~o niio quer dizer a 
concordancia total ; fnllo do concurso de ombas 
as camai·as. 

0 Sn. CANSANSÃO DE S!Nmnú:-Nenhuma re
ticencia. 

O Sn. VrscONDr.: DO riJO BnANCO :-Mas todos a 
previam; er11 n dictndurn do poder· executivo. 

O Sn. CANS.INsÃo DE SINIMnú:- Nno, senhor, 
estú enganado; nunca se tmtou disso. 

O.Sn. Vrsco~;DE no RIO BRANco:- No seu dis-
curso inaugural o nobre presidente do conselho 
nos llr<:lllJCUia reforma eld!OJ'ai pelo systemn do 
um grno, e melhoramento das finanças; nada 
mais, nada menos. Digo mal: melhoramento 
dns. finanças I?Om n redacção de alguns impostos 
mn1s vaxator10s. A fulln do throno retira uma 
dessas Jlromessas, 11 de reduct;iio do impostos c 
acrescentn :- desenvo!vimenro da instrucc'ão 
publica; auxilio :i lavoura, E>specia!mcnte pro
p_orcionnnd~?,Jiw os cnpitnes do que carece; en
SJ_no profissiOnal;_ garnntias r, scguran~a indi
VIdual c ~e P.!OJ?r:C.d~dc;. por meio de projectos 
de Ç>rgl!ruznçao rud,cwrm, que o noiJre miuistr·o 
un JUStiÇa ~erü de npresentnr OPP'Jrtunnmente. 

O Sn. Su.vErnA DA llfOTTA:-Acontcca o que 
acoutece1·. 

0 Sn. CANSANSÃO DE Sn~nmú :-Nunca SOCO· 
gitou nisso. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO llnANCO :-Era ll dieta· 
dura cm nome dn vontade nncional, dcsatten
dida pertinazmente pelo senado. 

Orn eu nppcllo para os meus concidndãos .... 
0 Sn. SILYEIUA J.ono :-Apoiado. 
0 Sn. VISCONDE DO RIO llnANCO ;-... C per.o

lhCS..CJUO rellictnm e digam si o senodo merécc 
us censur:~s, ou :~ntes os applausos dos seus 
constituintes pelo procedimento que teve. Teria 
votado um projecto quu não cr·a liberal .... 

0 Sn. CANSANs,\o DE SrNUIDIÍ :-Não era, não? 
0 Sn. VISCONDE DO RIO DnM1CO :-... com O 

qunl o goa!Jincto se tinha co!Jocndo inteiramente 
fóra do terreno Ji!Jorol •..• 

Os Sns. 'fmXEinA JuNwn E SrLYEmA Lona : -
Apoiado. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO Dll.\NCO:-... seg-unilo 
o juizo do octun! Sr. presidente do conselho de 
ministros. 

O Sn. S!LVEinA Lono:- Niío tinhu nadn do 
liberal. 

O Sn. SILVEmA DA 1\IOT'rA :-Sem duvida. 
O Sn. SAnAII'A (pre.~itlt'l!te do conselho): -Niio 

usei da expressüo-ten·eno li/JeJ'al. 
O Sn. Vrsr.o:m~ no R1o llnANCO: -O verdn

deiro tCJ"I'Cno liberal destn qlleslão é esse cm 
que se col!ocou o nobre presidente do conselho 
actua!; a vcrd:•dcirn :1spirm:iio nnciona!, segundo 
ns indicnçõecs do thcr·momotr·o liberal elll l\Inio 
de :1880, é o projecto orn sujeito :is can1aras. 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINIMDÚ dú um aparto. 
O Sn. Vrscosnr,; DO f.IIO llnANCO : - Estou in

terpretundo os fuctos. 
O Sn. SAilAIVA (pl·esitlmte do conselho) : -Niio 

usei du oxpressiio-tcrreno liberal ; o sim que 
estava no llrogr11mnw liiJernl. 

0 Sn. 1\fENDES DE ALMEIDA ; - 1\lelhór. 
O SI\. VrscoNÕr~ DO nro l3nANCO : - Dom, sejn 

ossn n oxpressiio do nobro ministro ; mns ou 
sorYi-me da que corre impre,;su, c Ji-n no dis
curso do nobre presidente do conselho e quo 
tenho nCJui. 

,s_... presrdente •. toru-s~ dito, e ainda hoje re
petm-se cqm multa rnzuo, qile uma das primci
rl!s 11ecessJdndes do nosso paiz. um dos reme
dJOs prcscntnneos p:,ro os maios ele quo ellc 
cst:í soUrendo, é o respeito ú lei, e este respeito 
iÍ Jci deve partir do go,·crno; 

O Sn. SrLVErnA. Lono : -Apoiado. 
0 811. VISCONDE DO RIO DnANCO:-Dominado 

por este pcn~omento, pergunto cu : como• pre
tende o governo promover o desenvolvimento 
da instrucção publica 'i' Exccu tando o seu de
creto de HJ de Abril do f879? Ahi lambem se 
tr~ta do ensino profissional. 

O gniJinete transacto, em pregonçn das cen
suras que se nzer:qn a esse acto do governo, nos 
disse que in submettcr o decreto á npprova~ão do 
poder legislntivo. Pretende o gabinete âctunl 
rcsolvor cstn g-rave Cjueslfio 'i' 

O Sn. DANTA~ (minist>·o da justir.a) :-J:í estú 
su!Jmettido ú cnnwrn dos Srs. deput:~dos. 

0 811. VISCONDE DO Rro 1311.\NCO:- l\lns não 
bnsra CJUO o Jli'ojccto fosse Já nprc~cntndo, tl pre
ciso. f!Úe o governo tome n peito resolver n 
qucstao Jegn!mente, ou nos dign si julgn re
gu!:Jr e do bom exemplo que um decreto dessn 
i!Dportnncin subsistn sem autor·idnde legisln
tlV:I.,. 

0 Sn. llfllNDES DE AL~!EIDA:-Apoiado. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BnANCO:-... porque O 
seu proprio uutor reconheceu que nlgumns de 
suns disposi\•ües, apoznr dn bon vontnde do go
verno, niío podinn1 ser justificados pe!n autori
znt;iio que so dosenlerrou dos orchivos de :1.853 
e iSti&. 

O gnbinete nctuul já começou por· nccitnr o 
decreto du escola nornu.!, filho de~to ..• 

O Sn. SILY!llll.\ DA 1\IoTTA :-Um grnude erro 
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O Sn. Vt~cONDE no RIO BtuNco:-.•• deRpezn 
que se está fazendo sum autor·iznçiío do poder 
legislativo, contra o VO!o expresso deste, que 
nc(!.OU os fundos necessnrJOs par·a osso Um. 

Os Sns. i\IE!"DES DE Ar.~TEIDA E Str.Y.Ii:IllA n.~ 
l\IOTTA :-Apoiado. 

O Sn. Vrsco~rnr,; DO RIO Bn.~Nco :-Estes faetos 
tilm grnvid:~dc. é preciso n~o dcsprcznl-os. 
Niío se esteja <le;.:acrcdit.nnllo o no~so ;.:ystemn 
elcitnrnl. n;io se dign quo nlio soinos rep1·c~nn
tantcs lu:.:itimos do paiz, par11 quo o executivo 
usurpe "" attr!buit:ücs fjlliJ pcrtenccin ti us:=;cin
bléa gemi .•. 

OSn. D.ltmos B.1nr:ETO :-Apoindo. 
O Sn. Vrsco:-:Dii: oo RIO BnAxco:-... c vá le

gislando por sua conta c r·isco. O decreto do 
anuo pils~:ttlo npparcecu fJll:l,do a,; camar·"s •·.s
tavam rcnnidas; foi prom11lg.tdo, !Jllfll!llo oxi.~
tia urn projecto do g-abinete :o que tii'C a honra 
tlc llCrlnncor·, c que tllll(lin no mesmo fim, ;:.ro
jccto que j~l csluvn ou1 2.u tliscnssão na oulrn 
c:~nwrn. 

O nnbrc Rcnnllot· por Goyaz notor1 que a 
respost" :\ falln do lhrono n~o nrcentunva bem 
os pontos uus i i de ccrt"s p.:dodos. 

O Sn. Su.vErnA n.~ ZI!O'l'TA :-E' vcrtlnt!c. 
O Sn. \"!~CONDI' no RIO Bn.~Nr.o : - J\Ins cu 

voto por c.;tc pr·ojcctn, por"•JIIO enlcnrlo IJilC o 
senuun, ni111ia :ne,mo qunndo divirja rln< itléns 
ouunci:.,1us :w f;dln do th1'onn. dcv·c munife .. tnl·o 
}JOI' n1n·!O ouc nfio ptu•e(;n uliln censurn :H.TC ; 
deve r~':olv"r sctt vot .. , c snn inll"pcndcncia, 
sern tndnvin f'nlta1· ii~ t•eg-rns cJo nmr~ l>eln cn
tcndirla eorll'ziu cntr·c os podet·,s pnLiii'O<. 

Neste projc1'!•1 de respo~t" :i I'all:1 rlo Lhr·ono 
!Ja reservas Lem patentes du 11artc da illustrallu 
commissiio. 

O Sn. Stt.VEIIlA o.~ l\Ton·.~: - Eslilo muito cs
coutlidn' ... 

O Sn. Cotmm.~ : - E o nobre scnatlor pu r 
~fato Grosso ncha bem pn'tCtlLcs. 

O Sa, Vtscoxor.: no· Hto BnANCo : - Embora 
alter·c a or·.!cm de minl1ns iolén<, srjn·mc P•·r
mittillu n~'JUi dnr UliW !Jr·c\·o r"''JlO<ln no rncr1 
illustr·e nmig-o u collcga peln pr·ol'incin ole Gov:•z 
om rtefcsn lln no!Jt·o comrnission, JlOl'oJllC c.<inu 
disposto :1 votar Jli'IO projecto du voto do grn(.'nS 
cm t11dns as srws partos. 

O Sn. Su.YEll:.• DA ;",lo·rT.\ : -·V. Ex. saiJo 
então dns re!'iel'\rm:; tne.ntnt•s ? 

O Sn. Vrsr.o:>~nr~ no Jlrn Bn.1:-:co : - r•:ll voa no 
lll'illtl'iro pct•io<lo que o nollr·c scn,rJnr tTilicou: 

• Cont.i11ú" innltc.r:~v••l a tr·nrll(ltillid:ollo pn
blie:r: a scgut"all(.':t itHlividunl o dn propt'te<lndl.l 
1nerecori·L c . ..:p,~ci:ll nLL·'P~·ii•) do g-u•.rt1t'no. Sor5u 
opporlutwmento snLmot.litl:~s nú vosso nx:une 
modidm; :l lwtu du CJrgnnizc~t:;üo jlldici:tl'in c Uu 
atltninistr-.wf•o dn jnstir.a. • 

N'ot.;, Lo11Í o senni.lo::._ Contim)n hl'lllm·av,·l 11 
lran•Jrli/litlatf,• /JU/Jlica. A noLr·o coruruissüo Jtuil 
eontii'IIIH es:c jui;..:o, {lorquo c~:-:o iottltera.lH't IIÜ.J 
t,c1n tH':•zn, u:w tom ponto du pnt·Lit.la OXJH'c~so. 
Elia tliz: ~ .N;"to pórlt~ o son:ldol il!•ix:n· do li•!·::l' 

(lt!Pndio do aoverno, lw de oxaminnr com todo o 
cu.id ido as mt>didas que forem apresentadas a 
bom du or·gn niza1;iio judiciaria o da "dminis
Lrncão da j nstiçn. • 

r~· cl:rro' fJUO a nobr•c commissiío Linha muito 
cm vi"St" os fnctos de per·tm·ba!.'iío d:1 tr;oncluil
lidnde publica eur mais do um ponlo <lo Impcrio, 
c niio podia ter· esquecido, como suppuz o nobre 
scnnclor por Guynz, os factos occorridos ucsta 
Cl\i'to. 

Sr. pr·csidento, ctt fui dos fJltC vot:u·:un contra 
o impo,t•) de lr:onsport•• nppli.,udo :oos lnntls c 
só :~<JS de:<La cidur.le. Mas, n:io npprov:ondo o im
posto co;rsidornudo-o vcxatoril>, tod:ovia rc
conlte"o flll" era o ú uma lei do (lniz. (Ap"iarlos.) 

NóS: porú111, sa!wurus o que a ltistori:l nos diz 
n rc<pciLo de impostos, c fJU"tllus vuzcs os povos 
se "llucin"m por essa c:ousu. 

O imposto é vuxatorio, sejn-m~; permitlido 
dir.el-o ...• 

o Sn. SI!. vem.~ Lono:- E cobrado ill••gal
rncntc. 

o Sn. Vt~coxDl~ oo Llro nn,\xco: - •.. o uwis 
du n11r:o o;>iniüo se m:mifestou nc1·.nsnnrlo-o de 
iJlogni. E:;t~r·uvcu .. ;;e tnuitn pela iolp!~cn:-:a UO!'lSC 
sentido; tlissa-se que a iutomçiio elo legislador 
cm l:onc;ar o impo~to s .. Jore as cornpnuhia". c.I?-iio 
so!JI'C os pnss:ogcrros. N:in pat'tilho esln npmtao; 
mas cs.,rcv••rt-,0, Sll><lentoll-SIJ isto, duvo crer 
CJLtC de lloa fé, o. poi,, o povo nCJssos soas cxce~
:-;os te\"C rnzüos utt.!nLwntcs. Cnbin no nlLnnHcrto 
defender~ n I ui; ffHl'-:, por·mitlatn·luO o:-; nohrcs 
ux .. rllini~tros· CJt:o lht!S t~bscrvc (eu nc1o estav·a 
cnt5o na cUrte, os til V:• c'rn Vnlcnçn), c1 uc paro .. 
ceu-me n:oo se ter lwvido a a.11toridadn com o 
snn:~·uc friu c n pr·udunci:l fJUO o c .• so reljllOl'in. 

O Sn. ::ltLVEtn.~ Lona:- Apo::odo. 
O S:r. \'tscoxur;: no Uto IJnAxco:- Crdo. que 

nwi:-; ll10tl••tuç:io ü ing!eza teria con~eg-u1L1n o 
1110·:1110 l'CSltflado ; O l'CStJCitu Ü ll'i Sülll cll'usiio 
do sn nguo. 

Aqui mt•smo,cm 18G7, sondo mini<tr·o o nobre 
SOIJD.LL•l' !)C!IO Piulllly, tjUO foz parLO do g'/111illl!LC 
JH.I~~:u.lo, duu-~o um gTHYO contlictu !JO[Jtl}tn•,. o 
:1 l'or(.l·• Jlltillkn forlllOU-SC nu pra~n da COilSLt-
!Ui(;i'íu, ui. ntu dO pOVO. . . . " 

.r.Ins, si !Jclll llW l'iJUOI'dO, O CU et':l VIZHiltO d·J 
!o:.!.'tl~ cm que se tluu o confHcLu, não lwnve 
cfl'usüo Lle sungllt!. . . " 

lllt Sn. SEN.~DO!I :-H ou v o nmn mot'tC. 
0 Stt. VISCONDI~ DO H to B;;MICII:-E Diíll IJOtlVO 

<'ll·,,,:;";o du .•an,:ue, porque interviur:11n depu
tntlo;; e n nlttiii'Idnde hOLLVe-so eom muitu Jll'l1-
dcru:i:r. (Apoiados.) 

ELl c1·eio quu o..; noht"C~ ox-n1inisi1'0~ <h .. rntn :t 
tlctnoll~tra!.'iio pupul:rr m:ois impor·r.urwia do que 
ollu Liulw, :ottt·rLuinllo-lho irllcm•;Õo;; silllstras, 
CJllO ncu1 no tncno=-' seri:.nl ro·tlizavei~, {)lll'que n 
pOtJui:H·Iiu tlu c:qdhl n.úo podi:• svmpa:hi:.:or Ctllll 
uu~~ uw"'vi111enLo r~·\"ulueiouurio 1i'or cs~o tnntivo. 
O fiO\ro f-.li irnpcflit!,) n d~u· utnn lli!UlOo.sLrat~üo 
do Hlll deseontentumonto •.• 

O Sn. r..~:-:s.,Ns,i:o DE Stxt•mti:-Poln fMtn:lpOI' 
IJllU O f'•.'Z ? 

:1. nw rnt• inlpot•tnnd:l ti 1JUU11llt'JI!:iio da t~·anquil
lultttln pu!Jlu..·o; l', c.<:j.~t!l'ltudo quu n ~t·g·nt·nnl~il iu
tliYiurwl " de [ll'liJll'iedntle 11181't•cet·;i esj:eciul 

O S!l. Stl.\'ilii:A l."uo:- O prncc1limuulodo go
Vi'!l'lln nfio rc~i~tu ;i n1cnnr nnnh·~c 1 n sa11g·uo 
rlt'l'l'!dll:l<lO lllUilUJta 11 fJilCIII O HI3JldOU dl'l'l'!lllHir ! 
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0 Sn. VISCONDE DO RIO BnANCO :-Não j usti-
1Jco o procedimento daquelles que excitaram o 
povo ; mas res:_:~eito os motivos... Com mais 
san~;uc frio e moderação, ter·se-ia conseguido 
o mesmo resultado .. 

recta.; portanto, a nobre comm1ssao niío fugia 
dessa palavra· como de um ferro em JJrnza. 

'Auxiliai· a lavoura, J'ncililando-lhc especial
mente capitaes e ensino prollssional, é 3inda 
um3 necessidade sentida ger3lmcnte, c quere
cornmendo :í vossa 3ttençfio. 0 Sn. SILVEIRA DA '1\Io'lTA. :-Sem dtlVida ai-

gumn. 
O Src. Srr.VEinA Lona :-Havia mu'tos meios 

de cvi ta r isso. 
0 Sn. CANSANS,\0 DE SrNiliiUÚ:- Tínhamos li 

responsa!Jílidade o saiJiDmos cumprir o nosso 
devc1·. 

0 Sn. VISCONDE DO flro BnANCO:-Sr. presidente, 
ha um facto de que hontem queixou-se, com 
rn7.iio,. o nobre senador por Goyaz, que p:11·n 
mim d:í 11 medida dus appt·ebensões exagerada~ 
dos noJJrcs ex-ministros: 6 o facto da réuniiio 
da ruu do Cam10. Umn reunião de senadores c 
deputados mereceu logo uma dcmonstt·açiio de 
força nrm.1dn por· nquelln rua. Pois os Srs. Sil
veira dn lVIotta, Oct:•viano. Nunes Gonçnlves, 
Jonquim Nobuco o outros cidndüos distinctos são 
revolucionnrios 'l Podinm pretender uma rc
voluçfio, e eram tiio inhabeis qua fossem forj:d-n 
naque!le cnnto da rua do Carmo? 

0 Sn. SILVEIIIA DA 1rfOTTA :-Elles bem CJUC· 
riam que· nüs nccitnssemos esse I•apel, mas niio 
caiJimos cm tnl. 

O Sn. V1scoxnE no TIIo BnANco :-Tudo me 
faz crer que o governo mostrou mLJito mais 
conllnnoa nu força nwterinl do que na sua for~n 
moJ•nl. ' 

O Sn. CMiSAN~Ão DE SJNI~lllú :-Si fosso pre
ciso ... 

0 Sn. 8/LVEIIIA DA 1\fOT'rA ;.;_Para llOS mandnr 
parn a iiiJa do Fernando? ... 

Sr. presidente, eu n:io sei si o ministerio 
tom:• a peito estn questão; n5o é o sen3do, niio 
é 3 camara, niio ó qualquer d.o nús· que póde 
dizei· si este pro1Jie111a ó ou niio possível. . 

Proporcionar cnpitnes 3 juro bníxo c prazo 
longo :í lavoura é um problem3 soci3l dos mais 
dilllceis. 

Em 187:.i procurou-se resolvel·o, mas niío se 
acertou nos m:Jios emcazes ; ao menos é o que 
se depr•;IJende dos result3dus :Jté hoje obtidos. 

Não direi que o problema seja impossível, 
mas penso lJ ue só o gnverno nos pó de dizer si 
acredita realizavcl esta :>spira~·ão da lavour~. 
porque ~6 el/e conlleco qual 6 o seu plano geral 
de flnnnous e de politica. . . 

A solut·ão d!!ste problema. póde. u;nzet· sueri
Ilcios ltO i~stndo ; e q ucm os pdde pesar, quem 
púdo julgar du sua exequibilidndo, senão o 
govut;no, 11ue tem nns su:ts miles o fio das des
pezns puiJJicas? Convem, port:mto, r1uc os 
nobres ministros dig:un todo o seu p(•nsnmento 
11 este respeito .. 

Entretanto uu devo chamar n alten~iio do se
Iwdo para a redacção desta pnrto dn fnlla do 
throno. 

J>e!u Ln vez, si niiv estou em erro, a f3!Ja do 
throno deixou do apontar 11 conveniencia de 
attrnhir bmr.os lalJoriosos para o Imperío. 
. Por esta notavcl reserva, devo crer que o 
gabinete actual quet· seguir o plano do seu 
antecessor; rnns o nolJrc ex-presidente do con
selho, r1uando censurado pela Íilljli'Cnsn, disse 
que roi forl'ltdo a ndoptal-o pot· falta do meios 
decretados 'na lei do orçnmcnto, que por isso 
niio podin c dcixaya de nuxilinr a (mmígra~üo 
cspouwnea que nuha ~nn·a o Imperw. 

i>ot· muitos annos, e a custa do grandes sncri
llcio~. foi esse o nosso desideratum; c, quando 
n cmigrar.iio cspont~ilen conwç:tva a procurar o 
nosso wrritorio, o governo tevo de oppor-Jhe · 
um dique, mandando annuucia1· cm todos os 
consulados do Brnzil, que niio lbe prcstal'i:l o 
munur auxilio J· 

0 Sn. VISCONDE DO TIIO DnANCO : - Pn ra que 
esse g-rnnde nppar1>to de forc·a contra inermes 
depntndos e senadores r1ue se reuninm na rua 
do Ca•·mo ? Scjn como r.lr, n nobre commiseiio 
não OSCJUCC•Ju esses factos, nem podia dei xm· de 
ter presentes as scon11s do que tem sido thcnt1·o 
o scrtào dn B!>ilin e outras eomarcas do nosso iu
tcrior. Niio repetiu :1s pnbv1·as do govei'I'IO : 11 
trantJllillid:•ilo publica tem sitio inaltoJ·avel ; 
:•ponns disse-o seundo liga muitu impoJ·tnncin 
ü manutenr;iio da tranquilliuade publica. 

Pelo qLw respeita ao período du reformn elei
toral, o nobre senador entendeu que a illustre 
commissi:io tCI'tJ medo das pn!a vr:•s-el<'lf:ü:o di
'l'tctct. 

O Sn. SJLVRm.~ DA 1.1-IOTTA:-PaJ·ece. 
O Sn. VIscormr;: no nw BnANco:- Mas a nobre 

commissiio nõio podia ter medo do f11ll:>r 011 cloi
!(iiO directa, quando todos os di:ts estnmos aqui 
aiscutintlo este snlvaterio; e niio só implícita, 
mns positivamente se lhe refere neste Jli'Ojccto 
{li!) : 

O galJinete actual, fuginilo de f~llar nn acqui
sit'ão de br:wc.s para a lavoura, nestn gr;mde 
necessidade iÍ1dicnda em todas as falias do throno 
anteriores, pareceu revelar um pluno; e esse 
pluno 6 digno de ~er conhecido c considcrndo 
polu nss~mblén ger:>l. l\"~o me .vroeonho neste 
momento entrur em su:t mvesuguç:>o, nem nas 
refl.,xõe~ CJUO o :1ssumpto merece; n discussiio 
opportuna vi1-ú de certo IJIInndo se tMJtar do 
Ol'l;amen"to do mfnistcl'io dn :1gl'icu!tura. 

• Desejoso de contribuir omcumente para a 
vet•dndo de nosso systcmn pa1·f~mcutar~ o se
nado prestnró n mais desvelnila attençiio no pro
jecto :>pl·osentnclo pelo governo para alteraçiio 
do systemn elPltorol. • 

Or.a, todos. snbem qu& o projecto do govemo 
estabelece a eloiçiio de um gr:ío, a eleiç.lo ui

v. r. 

EnLJ'etonto~ niio posso. esquivar-me n ponderar 
como viio mal as nossas cousas :1 esse respeito. 

O governo... eu niío gosto de consuMir, o 
menos aos que jn niio siio ministros ; e, si então, 
quando o eram, eu lhes votava cunsidernçiio e 
estimn, hoje ainda mais • 

Os Sns.CANSANs.i:o DE SINJMnú E Al'I'ONso CEr.so: 
- Obrigau(). 
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0 Sn. VISCONDE DO Rro BnANCO : -1\Ins niío 
posso deixar do notar que o governo, que la
mentou o facto, foi causa dcllc. 

com eco r. A época niío é de l'Ogencrao:io? Come
cemos um dia. 

O nobre ex-presidente do conselho, ministr·o 
da agricultura, no seu relatorio teve o m:ío 
goglo de censurar tndo qnnnto se linha feito a" 
respeito de immigraç1ío o colonizac1ío, fascinado 
por aquella idéa do congresso agrícola .... 

O nobre ministro tem bon intenção, boa 
vonr.odc, c ::rrnndcs auxilinrcs ; dispõe do um 
partido que diz ter por si mna maioria que qun
si ubafn o outro. O nobre ministro quer rege
nerar o systemn rcpr·c$Cntntivo. 

O Sn. SA!IAIVA (p1·asidente do consellto) :-Niio 
senhor. O Sn. CANSANSÃO DE SrNnmú:- Niío, senhor. 

O Sn. VrscoNDE DO RIO BnANco:-... cuja sorte 
está entregue aos diplomatas da corveta Y ital de 
Olivdra .. 

Como o nobre ministi'O disse que tínhamos 
::mdado muito mal, que tínhamos ga~to grandes 
somnws cm pum pordu, o qno fez a nobre 
commiss1ío do orçamento (c cu acompanhei-a)? 
• EntfiC! niío continuemos n gastar tanto c tiio 
mal.• 

llcduziu a ver!Ja, mas dcix:mdo uinda mil c 
trezentos contos, pelo menos. 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINil!DÚ:-Com declar::teiíO 
minha quo era insufficiente a vorba. 

o Sn. VrSCONDE DO nw BnANCO: -Vieram os 
in11njgrnntes, e crn :;ente Jallorio.sa, que trazi;t 
comsigo alguns cnpitacs, mas foi rcpellida pelo 
nobre ministro. 

O Sn. CANSANSÃO DE SINiliDú: -Ahi esliío 
todos. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BllANCO:- E quem 
V:lleu n essa pobre gente, ·c aos interesses dn 
nossa lnvoura cm tnl conjuncturn "! Foi a febre 
anwrelln ! Po:· isso j:í houve quem clogiusso a 
pest.,, 

O Sn. CANSANsio DE Srxi~mú:-Só n quom niío 
vnlett foi no thesouro. 

O Sn. Vrscorwr,; no Rro IlnANc:o:- E' o que 
estou dizendo; foi nccessario nfnstnr os immi
grantcs da cürtC', porr1ue do outro modo lwvc
rin uma mortandade espanto~n, e scr·ia completo 
o de~credito de~te )'ai7. qunnto :í snlubriundo 
publica; foi preciso internnr os immigrnnte;;, 
o entiío, a titulo de soccorros o de !Jygiene 
pulJI icn, J1zer·nm-~o as degpez:1s fllliJ o no!Jro 
ex-ministro da ng·ricultttra dircctnmcnto niío 
quiz fazer. 

O Sn. CANs.wsio DE SINJllDÚ :- Niío podia 
f:I7.0r. 

O Sn. V1scoxnE DO H:o Bn.\NCo :- De~pez:1~ 
CJUC, pelas informnrõcs que tenho, fornm maiores 
do que ns fluo sorinm feitas cnm os immigrantcs 
cspontnncos, segundo o dccmlo rio 1!W7, c com 
menos proveito pura n lavoura. 

Por tncs f:wtos, senhores, cu desejo rnnnifoslnr 
um JH'opusito ao nobre presidente tlo conselho; 
o, si me fosse licito, lho furi:t um pedido: n5o 
sei gi o podo roi acompnnhn:· na rcl'or·mn o lei
lornl, por(jnC rw flueslfio constitucional ou niio 
posso ceder ; m~s 11uizera nuxilinl-o cm outros 
mte:·e>scs pu!J!Jr:os. 

Entendo quo é preciso trnr.er este nt>gocio de 
coiunisuçito, eomo outro~, no rcg·imon do umo 
ler cm suas bases cnpit::es. · 

O Su. ÜC1'.\YIANO :-Isso tem-so pedido lm m11 
sccnlo. 

O !;n. YrscoxoB no l\10 DnANco:-Ah ! vamos 

O Sn .. VIscoxDI~ DO B10 BnANco:-Pois ;no 
menos demos áa canwrus o que c.·ompoto no 
poder legislativo; nnda de delegações no go
vcrn_o, pura que elle seja o grande Jcgislndor do 
Broz:l. 

Hoje mesmo terei ocensiiio do mostrar os 
grandes inconvenientes que rl'nqui resnltnm ; 
e desde já rucorJo o que aconteceu com n in
strucc1io public:. ; cm um beiJo dio, reunidas os 
cnmaras, o governo resolvr.u que devia reformar 
desde as cscolns primnrins até as f:lculdades, por
que css:ls cam:lrns niío cuidavam do bem pu
blico, c fez uma refor•mn a seu tnlonte. 

Em materins de ogriculturn o nobre ministro 
da justicn octu:ll seguin ontr'or·a umos idéns r•an
~·osns, que tinham sido pmticadns, que ernm 
portillwdns por seus nnte~ossorcs, c promulg-ou 
o decreto de 18ü7 pora nnimar o immrgrnciío dos 
bra~os snpornbundr.ntcs nn Em·opn : mos o no· 
brc ·ex-ministro dn agriculturn não esteve llor· 
ossos idéos, o concorreu poru quo ns camorns lhe 
cerceassem os meios, cuja falta cedo sontiu. Si 
esta divcrg-cncin ó porn notar cntt·e o ministm 
liberal de 18ü7 e o de :1880, menos posso con
ciliar o desoccordo cm que parece tnmbem estar 
a osso respeito o nobre Sr. ministro dn agri
cultu:·o nctual, que nfio se mosl.r·n disposto a fa
vorecer cfficozmentc a immigraçr.o onropén. 

Ora, tudo isto póde SOl' muito bom, mns é 
preciso discutir, examinar, e por fim udoptor 
um regirncn legal que não vario a arbítrio de 
onda ministro. 

O Sn. DAN1'AS (minist1·o dajusticct):- O ~ctu::tl 
o que fez foi respeitur o orçumonio. 

O Sn. SAUAJVA (presidente do conselho):- A 
questão é de dinheiro, o niío se púdc fazer nad:t 
~0111 dinhCli"O. 

O Sn. VIscoNDE DO llro BnANco :- Scjn assim 
ser:': um tristissi mo dcsengnno ; mas os nobres 
ministros nffo pc~rtm mni~ nutorizn~üo pura lc
g-islnr. Si ti'm idéas lJOns, estntlom-nns, J'or
mulem projeetos o os tragam ás cnm::r·ns. Sei 
que ns cnm::ras pm·dem m:tito tempo om dis
cussões inntcis, mas cu, como niio pretendo in
corrPr nest:.1 ccnsurn, scnno hoje que o nobre 
pr·esidcnle do conselho niío quiz r1ue eu J'ullnsso 
cm r('formn clcito:·nl, entunlio qno n~sim se deve 
proceder, omborn so legislo pouco. Ac::!Jemos 
com ''sto vicio o este nbuso, que dopoom nltr;
mentc con lrn os nli'ritos do nosso pnrlamunto. 

0 Sn. S,\UAIVA ( ]li'<Midenta do COIISt•lho);
Qttnnilo houver dinheiro trntnrcmos disto. 

0 811. \'JSCONDE DO ll10 DnANCO :-Então n 
respeito do immigraoiio n coloniSa(;ão nüo fuzom 
nada por ora ? 

O Sn. SAnAI\'A ( prtJsidenle do C9nsclflo) : -
Nudn. 
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0 Sn. VISCONDE DO RIO BnANCO:- EnHo não 
sei que outros auxilios prestarão á lavoura. 

pela lei do :1879 ; 2. •, que, em geral, devin lim i
tar-so, na revisiio dn tarifa, n approximar us va
lores officiaes dos preços correntes no mercado 
importador. Não podia, portanto, o governo 
lançar umn taxa sobre mercadorins que, pela 
tarifa cntiio em vig-01·, estavam isentas de di
reitos. Isto é incontestnvel. 

O Sn. SAnAIVA (presidente do conselho):- Sem 
dinheiro niio se pódo dar auxilio a ninguem. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BliANCO :- l'![as :l falia 
do throno diz que a lavouro precisa de capitaes, 
e a falia do throno nunca deve enunciar idéns 
que sejam irrenliznveis. Si o nobre ministro 
entendia que não podia prestnr auxilio de capi
taes á lavoura, por um systema CJUalquer de 
credito real, para que inseriu esse período na 
falla do throno, porque não guardou silencio 
assim como o fez a respeito da immigrar.ão es-
trnngeira ? • 

Entretanto, objectos que eram livros de direi
tos pela tnrifa de :1874, como alambiques, cal
deirns o outros in.strnmcntos destmndos no 
serviço dn lavou1·a, poln tarifa do nobre ex-mi
nistro da fazenda fo1·am taxudos. 

Não ha aqui uma violaçiio manifesta da lei ? 
Não se vê o perigo do entregar inteiramente no 
governo uma lei desta importancin, de que de
riva a maior parte da renda do Estado ? Itito qul'r antes dizer, que ainda não ha idúas 

fixas, c o maior perigo nesta ma teria consiste cm 
os governos obrarem precipitadamente, pelo 
que se tornn indispensovel, <JUe "stns cousas- se
jam reguladas por uma lei, deixando-se no 
govcmo sómente o pmdente arbítrio que lhe é 
irrecusovel, sendo certo que não se pódc esta
belecer regras absolutas nem casuisticas cm 
serviços publicos dessa n:•turoza. 

O nobre presidente do conselho me pormittirá 
ainda que clwme sua attenção para outro ne
gocio importante, que pódo ser discutido pro
lll'iamcntc cfuando se tratar do. oq;amento, mns 
sobre [o 11ua , como o tempo va1 correndo, julgo 
dr• meu dever provocar desde jú o exame de S. 
Ex. Não lhe peoo resposta immediata. 

O governo foi autorizado para rever a ta
rifa geflll das nlfandeg;os do Imperio, e bem 
assim a tarifa especial uns províncias limitro· 
phcs com Estados estrnngeiros. A lei de :1877 
c n do :1870 esttlbcleceram os bases dessa auto
rização. 

A primeira, n .. 2792 do 20 ue Outubro, ue
termmou o segumte: 

• Fica JWOrognda a autori~ação dada ao go
verno no art. H, n. 11, da le1 n. 2670 do 20 do 
Outubro de :1875, pnra rever a tarifn dns alfnn
dogas; podendo no uso que fizer de> ta autori
znt~iio: 

• :1.• Diminuir nas províncias fronteiras os 
direitos do importa~iio sobro os artigos mais 
s llj e i tos a con trabn n ao. 

• 2.• Corrigir os valores officiaes das merca
doritls que os não tiverem OJ>proximndos do 
preço rcnl do merendo importador, ou elevnl' 
até 5 •;. mais a porcentagem sobre os direitos 
de importação, e até :10 "lo mai~ a rnziio dos di
reitos subt·e vinhos, licores e mais bebidas nl
coholicas, crystnes, porcellnnas, moveis. madeira 
fina e objectos de mero luxo, excluidns, nos 
vinhos, as qunlidades ordinarias, si fõr pos
sivel. • 

A lei n. 2940 de 3:1 do Outubro do :1879 
dispõz o seguinte : 

• E' o governo nutorizauo: 
• :1. • A reduzir na impot·tuçüo as taxas que 

actunlmento pagam os vinhos communs e as 
joins, o bom nssim ns que se cobram por generos 
estrangeiros dos paizes que, por sua pnrte, fn
vorecerem os generos nacionues de maior pro
ducçiio. • 

Fulton ao nobre cJC-ministro illustrat;ãoí' Niio, 
fnltoa-lhe tempo. S. Ex. queria nagmentor n 
rendn e, vendo que niio podia fazel·o por si só, 
considerando a ma teria com todn a reflexão·, lou
vou-seno que fez urna commissão mixta ue em
pregados Oscaes c negociantes ..... 

0 Sn. AFFONSO CELSO :-Para revera ta'rifa 
que era já do tempo de V. Ex. 

0 S!t. VISCONDE DO RIO BnANCO :-Não estOU 
contestando o meio, mas eu procedi de outro 
modo. Ouvi os pareceres de pessoas das mais 
competentes da praça, mas encat·reguci uma 
commissilo de empregados profissionaes da or
goanizollão do projecto da novn tarifa, segundo as 
bnses legans, o depois presidi a ultima revisiio 
desse trabalho. 

u nobre ex-ministro houve-se do otltra mn
ncirn :· a commissiio mix:ta formtllou o setl pro
jecto, c este foi romettido ao Sr. ex-inspector 
da alfandega da cô1•te, Dr. Costa Pinto, que, no 
seu relatorio, confessa ter feito o que julgotl 
mnis convenicnto. O nobre ministro louvou-se 
neste parecer. 

0 Su. AFI•'ONSO CELSO dá um aparte. 
0 Sn. VISCONDE DO Rro BUANCO : -Os instru

mentos da lavoura, que ha pouco mencionei, 
estnvnm isentos de direitos ; o revisor da tarifa 
lhes impoz urna taxa. Sobré outros objectos fez 
o mesmo ministro elevm· taxas, como protec~ão 
á indus.tria nucionnl, o que niio foi nutorizado 
pelo poder legislativo. 

O systema protectot· foi discutido cm nossns 
com aras? Não recuso absolutamente a pt·otecçiio; 
niio son extremado partidista da livro permuta; 
mas entendo que a protccr.ão deve ser pres
tnd:l só a industt·ias quo tenl!am clementes do 
propriedade no paiz e que interessem á segu
ran<:n nncional ou possam concorrer parn con
sidernvel nugmento da riqueza publica; e essn 
mesn1n protecoão devo depond~t· das .circum
stanclns gernes do mesmo pntz o mutto espe
cial mente das do thesouro, e niio pó de ser dnda 
senão cm vir!.ude de lei. A liberdade commer
cinl deve ser o principio, o o favor n excepçiio. 
Por via do regra o que se deve ter em vista é 
favorecer o consumidor, por<JUe consumidores 
somos todos nós; a protec,ão, quando mal on
tendidn, póde prejudicar ii massa geral dn po
pulnçiio e nté 11 outrns industrias nacionnes. 

Destas disposiçuos é evidente: :t. •, que o go
verno só n rcspetto dos vinhos poderia, pela lei 
de :1.807, elevar os direitos, e que devia baixai-os 

Mns eu niio quero agora discutir e compnrnr 
os dous systemas ; o quo afirmo é que a mate
rin é muito importante, que foi objecto de larga 
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o porfiada discu;:siío nas camaras francozas, o 
muito tem preoccupndo o commereio da Frnn!):l. 

O Sr. ex·mspe1:tor da alfandeg-a, homom illus
trndo o honesto, encnrregado de rever a tarifa, 
julgou que se devia inclinar no systemn prote
ctor, como elle mesmo confessa cm varios pontos 
do seu reln tor·io, que niio leio para nfio tomar 
tempo ao senado. E :10rescentou-que nfio fUra 
mais protector, como queriam nlguns neg-ocian
tes, porque I he pareceram demasiadas ns ~xigen
cias e niio concilinveis com o desejado nugmento 
da renda. 

Si ,o governo entendia que a tnxa ;;obro os vinhos 
ero excessiva, reduzisse-o na tarifa; mas, depois 
de promulgada esta, c sondo uma lei, niio podiu 
mnrs nlternl-n, solvo um ou outro o1·ro de im
pressiio. Como, pois, isentou o ex-ministro, dos 
i:iO "/o, certas qualidades de vinhos? 

O Sn. AFI'ONso CEr.so d:í um aparte. 
O Sn. VrscoNDE no RIO DnANco: -Mas niio 

tinha autoriznçiio para isso, qunndo. se tra tnva 
de rectificar valores oillciaes, e de poucas outras 
altcrnções expressas na lei. 

ú nobre ex-minisr.ro d11 fazenda decreton n 
tarifa gcr:1l pelo <lecrcto n. 75iJl de 22 do No
vembro do 1870: mas, logo depois, corno consta 
do rclatorio do nobre mimstro da fuzcnda, no 
qual recorro na fui ta d:> collecouo de leis de 
i879 (c nr1ui to!'no a pedir a S. Ex. mais acti
vidade nos seus acampamentos), deu-se· o que 
passo a lür: 

•Autol'izando o art. 21, n. :1.• da lei n. 29r,o 
do 31 de Outul.Jr•o do anno passndo n J•oduc"iio 
das !nxn~, rJUe na importação ostal'llm pagando 
os vmhos communs, tovo o governo por con
veniente iscn ta1•, pelo decreto n. 75f.W, do 2G 
do NovcmJn·o do mesmo nnno, do imposto ad
d!cionnl do tiO 0

/., até ulterior doliLeração, os 
vmhos seccos, communs, do pasto o fermenta
dos, comprehenilidos no art. HG da nova t:l
rifa, com n clnusuln de começ:1r a vigorar essa 
medida depois de decor·ridos trcs mczes, con
tados da datr1 cm que fosso decretada. • 

Pela lei do :18i!J o governo oslnva :mtorizado 
:1 reduzir os direitos FOJJro os vinhos com
muns; mas, tendo o nobre ex-ministro pro
mulgado a su:1 lnriJ'o, <lopois dessn clahora(:fiO 
fcila por· urnn com missi.io mixtn c da revisão do 
Sr. inspectO!' da alfandega da côrte, nhi tornou 
u taxa nddiciomd de i:iO •;. extensiva aos Yinhos 
como a mui tns outras moroadori:>s. 1'odaYia, j:\ 
promulgnda a tarifa, o no!Jl'e ex-ministro, por 
decreto postol'iol', isentou os Yinhos communs 
daquelln tilXfl addicional. 

~l'emos uma lei oxpl'ossa, a de n. 2:)~8, do 2i:i 
de Agosto de 1873, segundo a r1ual as autori
zações dadas no governo nfio duram m:ds do 
deus annos, e l'oitu o promulgada a I'Cforma, o 
governo niio póde mnis alterai-a. Eu lerei ostn 
disposiçfio (ltJ) : · 

• Art. 10. As nutorizarucs para crenr:iio ou 
reforma de qualquer repurtiçüo ou sen•ii,o pu
blico não terfio vigor por mais de <lous aúnos, a 
contar dn d:~ ta dn 11romulgn~üo da lei que ns 
decr·etnr. Umn vez realiz:~dus, ser·fío proviso
rinmente postns cm execuoiio o sujeitas ti appro
Ytu;ão du nssornbléa geral, nn sun prirncirn 
reuniiio, nüo jlodondo ~ar mais alteradus pelo 
governo. g~la disposi111ío !l permanente .• 

A luJ•ifn que sujeito"u a maior· pa1·to rlas mer
codor·ias o os vinhos communs ü tnxu addicionol 
ile i:iO "/u é de 22 do Novombl'O do :lSiO ; c o 
decreto quu isentou tle:<su wxa os vinhos com
muns !l do 2ü do Nove muro, port:tnlo posterior. 

. O Sn. AFFoNso CELso:-Hn autoriza(;ÜO espo
CJal. 

0Sn. Vr::.coNDE no nw ·DnANco:-A autoriza· 
çiio existia, mns della jit tinha usado o nobre 
ex-ministro. Ei,.; o perigo de tncs autorizações I 
O nobre cx:-minislt'o, executando o trnbnlbo dos 
seus prepostos, não reflectiu sobro esse ponto, 
ou mudou mais tarde de parecer. 

Creio que o nobre ministro da fazenda terít 
recebido representnoõos contrn as alternoões da 
nova tarifa ; c niio é possível que·as cousns con
tinuem assim, sendo snjoitos a dir·eitos objectos 
cujn importaçiio cru iutcir·amcnte livro desse 
onus. O governo nflo podia taxnl-o; si o fez, 
enott; deve ser corrigido, porrJue d.ovo vigorar, 
não o erro do governo, mas a disposiçüo da lei, 
fJUC ó l'espeitavcl o obrig-a toria para todos. 

Demais, até houve manifesto engano no caso 
de qtJC vou tratar·. 

Os ::tlnmbiqttes, caldeiras c o.:tlros objectos 
destinados it lavoura, fittnndo f:~bricudos do !'erro 
JJatido ou fundido ·(apoiados), nüo <leviarn ser 
sujeitos u direitos, scgunilo o revisor d:1 tarifa; 
màs o J'ornm, sem duvida po1· engano. 

O Sr. Dr. Costa Pinto, no sou relatorío, sobre 
as altoral'ões da tarifo, disse o seguintu rela
tivamente :is m:whinas, apparelhos o tttonsilios 
diversos : 

• Esta classe é ttma das que mais importantes 
alterações solri·ou, porque mercadorias dolln 
constantes, que nté hoje gozaram do isençiio de 
direitos, forum l'rivadns desse ]Joueflcio ott 
favor. • 

Aqui temos a contlssiio ao qu•J o governo 
impoz, quando niio podia impôr, sobro o que es
tava livre do direitos; só potlin rectificar tt~xus, 
approximnndo os. valores olllciucs tios vnlores 
do mercado; podiu redt1zir os direitos dos 
vmhos, e devia rever :1 tarifu das <~lfondegns 
dus fronteiras sem reduzir os direitos, porque 
nu opinião :;oral tinham jú sido mui to reduzi
dos. (Contlmírt" lth·:) 

• Pora isso conlribtlitt o motivo que posso a 
OXJIÔI' em poucas pala v r as. 

• A industria nacional preciso do elementos 
proteclores (afJUi tomos o systema protuctor ado
ptado mt tnrifn ú revelia deste pollro poder 
legislativo) para prosperar; da prosperidade 
dolla depende o engrandecimento do paiz, o a 
mcnoJ' Jll'Otecçiio que o gstndo pódo u ellu dis
pensar ou é o isonr:iio completa nu mu teriu primu 
do qualquer espedo fJUe o paiz aindu niio pro
duz, ou ontiio n irnposição LIO direitos nos urte
f:wtos ou productos iJstrnngeii'OS iguaes nos que 
oneram a muteriu prima do quo siio J'ubl'icados. 

• A niio ncoitar·-so :1Jgum desses dons n!vitres, 
fica do pé a suporioridude dos artefactos estran
geiros cm reluçiio nos similares nacionnes. 

• As raJJricas n:JCiounes, ulém do 1t1turem com 
a cur·estia dos sulnrios, lutllm tmnbem com n 
desigualdade nos preços das rnatorius primas, 
sendo esses cai'J'cgados dos l'CS!Jectivos direitos tl 
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mais despezns n:~nlfondegn.Assim, no ort. :l003, 
olnmbiqucs, fornolbos, rotortas, ·caldeiras, moi
nhos o quaosquer outros objectos semelhantes 
não clnssiflcados, gozam pela tarifa actual e {lO· 
zariam pelo projecto de completa isenção de di
rei tos, cmquan to que a ma teria para a J'abricnçiio 
desses objectos, que é o cobre laminado, paga 
:l80 réis por kilogramma. 

·• Assim pois, a applicação da toxn de :180 réis 
para a queiJe artigo constitue uma proteet;iio de
vida c JUSta do Estado para as fabricas do paiz, 
que limitam presentemente as suas obras a pe
quenas encommendas do poças, paro substituir· 
outras estrangeiros in utilisadas, ou a fazer con
certos. • 

O Sn. 1\IEXDES 1m- AL~mioA. :-Assim prote
giam a lavoura do Imporia I 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BnAl'iCO:-Eis aqui 
confessado que, por amor do protec~iío á indus
trio nncional, foram taxadas mercadorias que, 
pela lei vigento :mlcrior, ostnvnm isent:ts de 
direitos, quando o governo niio foi autorizado 
para tanto. 

E parece que houve engano na tarifa, como 
lw pouco disse, porque ve·se do mencionado 
trecho do relatorio que o pensamento foi taxar 
aquel!es objectos-almnbiqucs, fornalhas, etc., 
-quando feitos do cobro ln minado, para favo
recer a producçiío nacional. taxou-se a mataria 
prima cm cento e oitentn réis por kilog-rnmma, 
mas a tarifa, no art. f003, niio fez distincçiio 
entro os nrtefnctos de cobre e de ferro, e np· 
plicou a todos a mesma taxa, quando o relatorio 
só quiz taxar os primeiros. A discordancia, 
além dn illegalidnde, está patente. 

O nobre ministro da fazenda niio deve limi-
tar-se ao que disse no seu relntorio ; é assumpto 
este muito -gravé; S. Ex. deve mandar rever 
quanto antes essn tarifa por uma nova comrnis
são, o o ultimo trabalho deve ser feito sob as 
suas vistas e influencia, para que. S. Ex:. as
suma toda responsabilidade. 

Fnço esto justiça ao nobre ex-ministro da fa
zenda; si niio fosse a necessidade ur:;rente de 
augmentnr a rPnd:~, S. Ex. teria considerado a 
moteria do outro modo. 

0 Sn. AFFON'SO CELSO :-Assumo O rCS[JODSO• 
bilidnde. Explicarei. 

O Sn. VIscONDE no Rro BnA!I'CO :-Não é poss'i· 
vel explieur os factos IJUe apontei. Homero dor
mitou .... 

0 Sn. AFFONSO CELSO :-Nüo duvido que llajn 
um ou outro erro. 

O Sn. VISCONDE DO Rio BnANCO : - Colfoco a 
questiio neste ponto ; demonstre o nobre senador 
que n lei o :~utorizava p:~ra lançar direitos de 
importaçüo sobre mercadorias que estivessem 
livres desse onus. Si o demonstrar, est:i com
pletamente j ustillcudo, e então basta sú refor
mar-se a tarifa, tornando-a mais util nos in
teresse~ cconomicos deste paiz. 

Em todo caso, declaro que niio darei mais voto 
para que o governo seja legislador, a niio sot· 
com bnses muito explicitas e positivas. 

O Sn. SILVE!DA DA l'riOTTA : -Nisso estou en 
bn mnito tempo. 

O senado e o nobre ministro me pcrmittnm que 
eu lhes note mais uma oircumstancia, que con
flrma o que tenho dito, e póde amenisnr esta 
discussão ainda. No empenho de alterar houve, 
por exemplo, isto na classe f.• dn tarifa, que 
comprehendc os nnimaes vivos e deseccados; 
quanto nos anim:ws ferozes conservou-se a taxa 
anterior, 20;5 sobre cada um; mas .• 

0 Sn. VISCONDE DO Rro Bn,~NCO :-Colonisoção, 
instruct,ão publica, organizaoão das repartições 
public:~s, tarifas, tudo isso cst:i fóra do parla
mento, e d'ahi vem tnillbem que nossas dis
cussões niio siio tão uteis no pniz como deviam 
ser... · 

0 Sn. BAllÃO DE COTEGIPI:::- Quanto pagam OS 
leões nlli? ( lfilal'idade.) 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BnANCO :- .• , • estão 
incluídos entre os animaes ferozes •. !\Ias os ma
cacos c ns tartnrugils, que pela turifn anterior 
pugavnp direitos, fora.m agora ise.ntos. Que 
protecçuo llórlo haver u mdustrin nnc1onnl nessn 
isenc:üo de direitos aos macacos? (Hilaridade 
prolOn!Jada.) 

0 Sn. AFFONSO CELSO:- (llindo-sc tambem..) 
Isso veiu do Sr. Bnriio do Cotegipo, ó da tarilit 
antiga. Nesses trnb:llhos escapam sempre en· 
gnnos. 

9 Sn. VISCONDE DO Hro Dn.A.NCO:- Temos fll· 
briCas nncionaes que estiio soll'rendo e com ollas 
n lavoura do Norte, por eJfeito d:t nova tarifa. 
l'orém em Pernambuco ha uma fundição que 
preparava instrumentos para a lavoura, rece
bendo-os do exterior e modiflcando-os sen-undo 
as .ne.cessida~os locnes,_sobre I! qual reéahiu essa 
taxa J,mprevJstn, que nuo dor1vn dns leis que 
nutor1znrnm !I rev1siio o que, como jú mostroi,niio 
estava nas VIStas dos autores dn tarifa e só por 
engano nlli npp:~rece. 

O Sn. Oc'l'AVIANO: -.<\poindo. 
0 Sn. VISCONDE DO RIO BnANCO:-D'nhi Vêm 

ess:~s discussões vagas, e o tempo perdido em 
recriminações, porque os nssumptos que nos 
obrigari!im a mais estudo siio desviados do parla
mento e entregues li mcree do governo. 

1\Inis outro facto importante, que niio pnrece 
legal : 

O governo foi au-torizado para rever a tarifa 
dns províncias fronteiras, quer dizer, a tarifa 
dns nlfandegns dn província do S. l'edro do 
IUo Graudo de Sul e do Corumbú, na província 
de 1\fatto Grosso, niio podendo reduzir os direitos, 
porque já o 'Linllmn sido consideravelmente. 

1\Ins diz·n lei do 187!J.(niio é preciso que repito 
aqui n sua disposição) que, revista n turifn espe
cial, dovin ser submettida ao exame o npprova
çüo das camaras. Como cumprill o nobre· ex
ministro dn fazenda esta dispOSI()iio ? Incorporou 
a tarifQ espocinl na tarifn geral, e, portanto, deu 
j ú como olmt deflnitivn e permanente o que 
devin constituir um neto especial submettido ús 
camnrns na abort11rn da actual sessao. 

Chnmo tamllem a nttenção do nobre ministro 
dn fazenda para oste ponto, que importa mnn 
quostiio de legnlidndo e de ·nlta monta, que ao 
monos a tarifu espeeinl seja submettida ú nppro
vnçiio das eamnrns. A camnrn dos Srs. deputados 
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tem muitas illustrações; ellas que examinem essa 
tarifa, que devia constituit· um decreto especial, 
c niio VIr encorporada como está. E' uma tarifa 
especial, c paru elln houve tnmbem uma dispo
sição mui to especial. 

Eu adi:mto estas observações, porque não 
quero perder tempo com ellns na díscussiio do 
orçamento. 

rolatorio calculou o estado do thesouro nos 
exerci cios do :1.878 a 1879 e de 1879 a iSSO. 

Não concordo com os calculos do nobre 
ministro ; mas niio lho peço ngora uma contos
taçiio. Solicito do S. Ex. sómento que tome em 
consideração, si vnlet· a pena, as reflexões que 
passo n fazer, porque da aprcciaçiio do ostndo 
do thesouro depondo muito a politica financeira 
do nobre ministro e o que olle tenha do pro pôr 
:ís camn~ns no projecto de lei do orçDmonto. 

Vou tratnr agoru do período da falln do 
throno que diz respeito t10 estado do thesouro. 

Exec·dcio do :1.878-1879 : receita orçada 
102.000:0006; arrecadnda, HO.OOO:OOO;li, cnm a 
emíssfio de papel-moedn e o emprostimo do 
anno pussnào e o liquido dos depositos. subiu 
n receita desse exercício a 221.0:J9:000S, que, 
comparada com n dospoza totnl de :1.90.:1.:J::l:OOOS, 
deixn um ~aldo de ao. U07: 000.5000. 

Eis aqui o período : 

c Devemos esperar que a• medidas adoptadas 
em vossn ultima sessiio restnbeleçam, no oxcr
cíeio do 1881 a 1882, o erjuili IJrio da despozn 
ordinnria eom a receito do Imporia. 

• Niio podemos, enlretanto, interromper al
gumas obras oxtruordinnríns, que correm por 
contn de ct•cditos especiaes. Elias exig-em alguns 
sncrilicíos mais, que compensnriio no futuro. 
1'orminudns que sejam, o oxtinctas dentro cm 
pouco ns g-rnndes despczas com soccot-ros pu
blicas, nossa si tunçiio llnancciril nos dar1t ensejo 
parn reconsidc•·nr o nosso systomu de impostos 
c :dlívim· n nat:ão do gravames,que niio tenhamos 
ainda podido diminuir. • 

Ponderei no principio que o nobre presidente 
do conselho, no discurso com que nos cxplico11 
a sua organiz:wão ministerial e revelou o pen
samento gct•nJ" do sun polittcu, nos promettok::t 
reduc{:iio d~ algumas taxas mais vex:ttorías. 

Neste purioclo, porém, o nobre ministro nos 
tira n CS)Jcran~n dn promottíd!l •·educção. Ora, 
eu entendo que, mesmo no mtoresse da renda 
publica, convem reduzir nlgumas tnxas ultima
mente impostas. 

O nobrJ.> ministro não púde querer sustentar 
esse imposto de trnnsporto sobre os bonds da 
capital do Imporia. 

O Sn. SA!lAIVA (presidente do consel!to) : - Niio, 
sonh~:~r, não quero. 

O Sn. Su.vEm,\ o,\ !\IOTT,\. : - 1\Iuito bem. 
0 Sn. VISCOXDE DO RIO Bn.\NCO: - 0 nobre 

ministt·o devo tambem reconhecer quo ns re
clamações que ha sobre a taxn do fumo .niio 
deixnm de ser fundadas, o po.lrtnnto não nos 
devia ter tirado tão depressa 1HJlWIIa esporan~a. 

O Sn. SAnAJVA (pl·esidt!nte do conscllto) : -
Acabo de dizer CJUe não quero o imposto do 
transporte nos bonds. 
. O Sn. S!LVEmA LoDo: - Apúindo. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BnANCO :-1\IuitO bem ; 
c eu o ncompanho nesse compt·omísso. 
o.s~. SJLVEmA LoDo: -E' de invenção cara

cterJsttea. 
O S!l· SAnAI VA (PI'fSidente do consclfto): -E' 

negoCio pum tratar-se no orçamento. 
0 Sn. VISCONDE DO RIO 81\ANCO :-Sim, senhor, 

niío poço resposta presentemente. Jú disso que 
es~ou ndí:mtando observuções para preparnr por 
mmha purte o dobnte do orçamento. 

O nobre ministro nos diz que a receita do 
Est~:~do não cs~ú cquilibrn,du com a despeza ordi • 
narw, o que nua se podcru esperar este resultado 
antes do exercício do 18tH a :1.882, e no sou 

Exot·cicío de 1870-:1.880 : despezn orc:uln 
H5.f>58:000.S; receila oc·c;nda 116.058:000,5; 
d'onde rJ.J<ultn um snldo de 1.500:0001$, flUO 
com os depositas (tb. 725:000;li), eleva o mesmo 
saldo a G.2:25:000;\l. 

!.Ias o nobre ministro fnz o seg-uinte cnlcnlo : 
reduz a receita deste oxet·cicio a H0.000:0001,, 

fJU>IIJdo e lia foi on:mla em 11G.!J58:000,S; o roi 
levado n esta roducmi~> pelo processo da tabolla 
n. a de sou rolatorio, processo inexacto, que 
niio pódo deixar de induzir cm erro. 

Niío teve presen tos todos os bnln ncetes do 
exercício, mns sómento os de alguns mczes; 
cnlcmlou pmporcionnlmonte pnrn os mezcs de 
que niio havia bul:tn~o. o a renda do sOJJlestro 
addicíonnl equiparou ~~ do semestre addícionul 
do oxor·cicío nntet·ior. 

Ora. no exercício de :1.879-80 tivemos novos 
impnstos, qno se ooiJrurnm em pnrto no seLL se
gundo semestre desse exercício ; e u renda 
dovm ter pot· outras causas augmentndo, visto 
que no exercício anterior elevou-se de 102.000 
contos, em que foi orçada, a HO.OOO contos. 

Não vejo, pois, razão para que o nobre mi
nistro reduza o orc;nmento da receita do 
Uü.000:000;\1 a H0.000:00015000. 

O saldo conhecido do exerci cio do :1.878-:1.879, 
como vimos, é de 30.907:000.5; mas o nobre mi
nistro o reduz a 6.001 :000;5, presuminclo que 
este suldo do um oxercicío quo está sondo Ji. 
quidndo, o do qual brevemente teremos synopse, 
será em grande pnrte absorvido por des~L•zas 
aindu nüu conhecidas. Isto niio é provavel. Entro 
as synopses e as Jiquidnçõos definitivas dos exer
cícios !lu sempre dilTerençn para menos •1uanto 
aos saldos, mns nunca d'ill'erenças tüo considera· 
veis. 

O liquido dos dcposilos, que no exercicío an
terior foi de r.. 725:0001~, neste o nobre ministro 
o reduz a 3. 000: 0001~; o deste modo ot•c•a 
a receita total do exorcieío corrente ein 
U9.000:000,S, comparando-a com a despezn jú 
conhecidu de i32.ü86:000~, calcula um deficit 
de 13.586: 000~. 1\Ius, feito o calculo, como ou 
entendo, que ser:i mais approxímndo ú ver
dado, teremos parn despeza totnl a mesmn que 
dú o nobre ministro-i:J2.586:000,$ · o pnrn n re
ceita 116.958:00015, a orc:ada, muis' ~- 72ü:0006 
o liquido dos depositas, ó 20.000:000,$, parte do 
saldo do oxorcicJO anterior, dando o mais do 
dilo saldo pa1·a despezas uinda não provistas. 
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A reccitn scr1í assim do :I.M.683:000~, e, com
pnrada com toda a despeza orçndn pelo nobre 
ministro, ler·emos um saldo do !l.O!l7:000;ll000. 

Pura o proximo ·excroicio do :1.880-:1.88:1., re
gula a mesma lei de orçamento do nnno passado. 
Portanto, devo esta exercício deixar um saldo 
de 6.225:0001~, que, sommndo com o saldo !lo 
exercício anterior· de !l.097:000,S, d:í o total de 
:1.5.322:00015000. 

Demos, porém, que este saldo de :W.322:0006 
sejn :.dndn reduzido do 5.000:000,$ n W.OOO:OOO,S; 
o re~ul tndo sorit um o sobra,mais ou monos consi
deravel, e niio o deficit quA o relatorio do nobre 
ministro estima como provnvel. 

Emqrwnto ao exercício de !881-1882 eis 
aqui o meu calculo, porque o nobre ministro 
niw o avaliou no sou rolatorio : receita orl!ada 
H6.!l58:000,S; deposito ~.OOO:OOO,S; saldo nÍJte
riol' Ido saldo do :1.5.000:000;ll só tomo isto) 
6.000:0008, o que dá uma receita total do 
:126.000:0006. Comparada com a despeza do 
U8.:!82:000,:1, que G or,adn, acha-se o saldo do 
8.072:0006000; 

Logo, o esla!lo do thesouro niio é Liio precnrio 
como o apresenta o relatorio do nobre ministro 
da fazen!la. 

E do passagem direi no nobre ministro que 
nüo vi palavra no seu relntorio (niío sei si esses 
esf."larecimentos se encontram no relatorio do 
ministerio da agricultura) quanto no capital da 
emprcza do Parnnli, que foi adiantado ao go
verno. Não contei cow este capital, porque o 
governo tem de rcstituil-o á medida que se fur 
construindo n estrada; mas nos documentos 
officines esse adiantamento de um cnpitnl, talvez 
do mais de 12.000:000,S, devo appareccr. 

Espero, pois, que o nobre ministro niío se es
queça de cumprir sua promessa de rever nossas 
impositõcs, tonto qunnto lhe sejn possível em 
tüo cur·to cspato de tempo. pnra reduzir nlgu
mns tnxns que eslão voxnudo domnsia!lnmentc n 
populnçüo; o niio G justo que cstn continuo a 
soJft•or, sem uma necessidade llem r·econhecidn, 
gravamos rruo niio fot•:tm lüo pesndt•s clur,mte n 
g·ucrJ~n do Pnrnguny. 

O nobre ministro, pnrn que possa prestnr 
nlg-um :.mxilio á5 fontes de nossa producç'io, 
isto ú, :í lavourn, no cornmorcio c ás industrias 
em :;rernl, deve npreeinr o nosso estado finnn
cei ro com mais approximnr·üo da vcrdndc; deve 
pnrn isso por· cm conlril:iui!)ITO os esfor~os do 
todos os frmccionarius cltto lhe são subot•dinndos; 
que trnbalhcrn c trnJJ:d rem:~ctivumoote, porque 
niio G possível que continue esse estado ·ue 
cousas n que lenho ali udido. 

niío tiver por base o modernçiío e a tolernncia 
para com os ndversa rios. 

0 Sn. DAnnos llAR!lETO ; - Apoindo. 
O Sn. VISCONDE Do Uto BnANco :- Não me 

refiro em tão ,inbtus observnções a esta ou áquclla 
província, mus a todas. 1'odavin, devo chnmar 
especialmente a attenção do nobre ministro para 
a província de S. Pedro do Hio Gmnde do Sul. 
Alli ha benemcritos de um e outro lado; é uma 
província onde,quer o partido conservador, quer 
o partido liberal,contam muitos heróes, que ex
puzeram suas vidas em defesn do Im per i o e que · 
t8m prestado servi!)OS relevantes. E' necessario 
que sobretudo n politica naquella província seja 
uma politicn justa c moderada. 

Eu faço alto conceito dos sentimentos ncturaes 
dos chefes políticos quo hoje mais inlluem nessas 
província, mos receio muito a inlluencia das 
paixões Jocnes. E' preciso que o nobre ministro 
Jhes preste o seu auxilio para que n prov'incin 
do S. Pedro do Rio Grande do Sul go:z;e hoje, 
niío peço mais, a mesma tolerancin que gozou 
quando governavam os conservadores. · 

(JU·uito bem; muito úem.) 

A discussão ficou adiada pela l1orn _ 

SEGUNDA PARTE DA ORDEl\I DO DIA 

F!LilOS ESPUniOS 

Continuou a 2.• discussiío da proposiçiío da 
camnra t.los·Srs. deputados n. 522 do :11:!73, deter
minando que a leg-rtimação por subsec{uentema
trimonio comprehende os filhos ospLtrros. 

O §r. DanU;:ns (ministro dctjustiça): -
A altura a que tem llttingido esta discussão, quer 
por parte dos honrados senndores, que combatem 
o projecto de I<JgitimM1io dos espurios, quer 
daqucllcs que n sustontãm, muito nntur·almcnte 
mo devcr·ia aconselhar n abster-mo do tomar 
parle no r!obatc, porque receio, com muito bons 
fundamentos, n:io poder· acompanhar· ( não 
apoiatlos) os honrndos senadores até onde elles 
tem chegado. 

l'tlus, · Sr·. presidente, ministro dn justi!)a, 
inter·pellado muito positivamente polo honrado 
sonndor· · pelo 1\Iarnnhiío, pnrn intet"por opinião 
sobre o projecto, cumpro um dever, occupando 
por alguns momentos n tribunn parn satisfazer 
ao honrado senador·. 

Cumpro reconhe~cr que, quando o sotrrimento 
publico passa do certos limites o se prolonga, 
niio so põtle contnr muito ·com n pa~iencia o 
prutlcncin do povo. 

O noLro ministro n1io receio ombnr·ncos dn 
pnrto do sons ndvcrsnrios pnra umn J•oliticn quo 
tenha por alvo o interesso publico acima !lo tudo; 
para umn politica que rcconho~'ll que somos 
todos lJrazileiros e que, embora sepantdos por 
nos~as cren(;ns polnicns, podemos CO!lCor·ror 
mmtos vezes pnrn que se fn•·n o quo mms con
Yem ú nos.<n pntrin, pois que" ú :mnchronicn com 
o cstndo do nossa civilisnlliio, com os progressos 
que tDm feito os nossos cóstumos, a politica que 

Não. so tt·nta do um projecto gover!1amental ; 
mas e certo que o senado, o cspecwlmente o 
nobre senndor n quem mu rcllro, tem o direito 
do interpellllr o miuistr·o d11 justiça sobro n opi
niiío quo alio tonbn nesta mnteria. 

Sr. presidente, o honr·ndo senador· pelo 1\fa
ranhiio J'cz umn viagem de soculos; seria ncces
snrio, paru ncomp:mlwl-o, viajar por esse largo 
tempo: m:rs isso ou lhtigoria n uttcnçiio do se
nado, ou, o final de contas seria dfspensavcl, pois 
que, sogundo proponho-mo domonstr:n·, niío ho 
ueccssillade de tantas Jocubrnções, nuo é preciso 
compulsar t:rntu cousa, para prot'erit· sobre o 
projecto que discLUimos, uma opiuiüo 1\mdudn 
e procedente. 
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E' porém pena que, depois do uma viagem § i2, reportando-se no direito (romano ou en
tão long-a, qual a que emprchendcu e reaHzou nonico), niio comprchondo os Ji!hos cspurios e 
o nobre senador pelo 1\larnnhiio, er·udito juris· CJUO, conscquentomenr.u, o projecto, submettido 
consullo, o autoridade nesta mntcrin (apoiados), no seu exnme, nfio póde, como interpretaçiio, 
niio pndcsse a meu ver descobrir a verdadeira ser approvndo pe!Q senudo. 
interpretaçiio, do mesmo modo quo o jovon Gn· Niio tenho a menor duvida cm declarar QO 
liléo, contemplando a alampadn suspensa na honrado senador que adopto a opiniiio do que a 
famosa cathedrnl, dcscobritt o isochrouismo das Ordenação mio se refere ao direito romano. 
vibrações do pcndulo. E' sabido quo, desde o tempo dos imperadores 

S. Ex. qurz demonstrat• que, pela intcrprc· chrisliios do J)nixo imporia, desde os Constlln
tncão, pela historia, pelos textos do direito ro· tinos e Justiniunos, o mais a que se chegou, o 
mano, pelo direito cnnonico, por tudo cm nfio foi pouco, nnquellcs tempos, foi a legiti
s'!mmn, a opinião dos que sustentam o pr·ojecto mação por subsequente matrimonio· dos filhos 
n:•o encontra o menor nmparo; todos que :;e lho de concubinnto. 
oppue neste caminho, nindn os homens qoo tüm Isso j:.í fnzin com que um distincto juríscon
nn consagroçiio dn sciencia os melhores litulos, snlto dissesse c1ue • nf•o encontravn n ui!Tor·ençn 
todos viío p~r:r o index de S. Ex. que o direito romano estnbelccin em relnçíio aos 

Si isto aconteceu a jurisconsttltos, a sacer- Hlhos.; ou provenientes de concubinato ou do· 
dotes, a legisladores como us que cu podin men· qualquer outrn uniiio illicitn, pouc~ importa, 
cionar, c que siio conhecidos do scnndo, é lllt1ito acrescenta ellc; scr5o legitimados pelo subsc
natural que cu receie ta miJem por minha vez quente rnatrimonio. 
cnhir no index do honrado senador. • O direito canonico nfio podia neeitnr a dís-

1\l:ls o nobre senadot· hn de perdoar-me; a tin01·ão romana, porque mio rcconhecin entre o 
questão ou se tomCJ como interpretaçfio, ou corno hom"cm c a mulher outra unifio pcrmittidn senão 
direito no;-o, niio púde ter entra consequencia o cas:~mento. • 
scn:io a dnqucllos que sustentnrn o projecto. . Digo eu: si vllmos aue pelo direito romano 

Comecemos pelo parecer dn commissão de n legitinwc,ão por subsequente matrimonio era 
Jegisln~eiio. Diz clle : permittida" :is uniUes provenientes do concu!Ji-

• A dnvidn vem a ser: si, ;, Yista do para- nat~, c que posteriormm:tt~ o dirqi~o cn_nonico 
grnpho trnnscripto, sfio Jcgitimnveis pelo so- m:rrs nmplnmentç pe~mtt!IU a IogttJmaçuo por 
gninto matrimonio só os filhos puramenta na tu- subseq~ente matnmonJo,nuo cnrero de domora,!'
rnes, ou si igunlmente os ospurios. » t'R_e mur to ~empo o.rn sustçnt::'r que a ord?.na~uo 

Bom consideradas 3 ~ pnl:1vrns da Ord., tal n:•o se podrn ~ufcrtr ao dJretto romnno., srm no 
duvida desappnrece, no llJOdo do sentir· da con; -~ drrerto canontco. 
missi:io, _quer o dir9.ito. de qne n. m_osma Ord. Este é, a meu ver, o terreno dn questão. 
fnlla SOJD, como alws e certo, o d1re1Lo ronwno • . 
qu.er s_cja o direito cnnonico, vi_sto como nem ó O Sn. MENDES DE ALliEIDA:- Nao o esse. 
p_mne11·o nen,1 o/egu?do pem~rtlo !JUe se l•jSi· o Sn. :::hNT.\S (minist/'O ela justiçal:- No 
umen? por suJJ.equoo~tc mutr1monto os nlltos ponto em que v. Ex. a collocou, n~o põde 
espurtos · deixar de ser: V. Ex.. quer me chnnwr pura o 

O direito romano, mnis restr·icto nestn porto direito romano, mas cu qnero chamai-o para o 
que o direito cnnonico, só mente faz Je"itima \'el direito cnnonico, que é neste ponto muito mais 
por su!Jsequonto wntrimonio, a prole nascid:Í amplo do que uquclle, além de que, partindo do 
ue comcuuina: JWoprio direito romano que jd naquellns· épocas 

u Si quis rnulierom in suo contu!Jernio col- algumas COf!cessüe~ notavcis fnzin, embora nlio 
JocavorJt, uon nb ínitio ad rectione marital i nos adultet·mos !l mcestuosos, mas !I na turnos 
(cam tamen, c um qua poterot Jwberc connubium) filhos t!CJ cuncll;blt?nto, vemç>s que d1sso J?nrn o 
ot ex en li!Joros sustelorit, posten vero, udrc. qp.o estD.lUu o dtrutlo canontco, como multo sa
ctione proccdonto, otinm nuptialia ínstrument:r l.rramenle demonstrou Bo!1emero, un~ passo 
c um oa rccerit, filias que \'Cl lilius !Jabtwrit, non apem•s _se deu, o que :!utelr·tzn n ~one!}ltr que_ o 
sol um secundas liber·os qui post dotem editi tanta '!!IS est sacramcn.t• aut mat1·mwuu, que suo 
sunt, justos et in potestnde P.sso pa tr·ib us sed synontmos u meu vê r• ..•• 
etinm :•utel'iorcs, fJUi ot h is, qui postcn na ti O Sn. 1\Jmi'DES DE AL.\IEIDA : -Não. 
sunt,occnsionem Jogitín1i nominis prrestitcrunt.. o Sn. FEn:-:ANDES D.\ CUNII.\: _Sim! 

Segundo o direi.to ea!lonico, legitimnm-se pot• 
subStl<JUente matrlmouro todos os Jllhos naturues, 
isto tÍ: os provindos de njuntnmcnto illicito 
~as de Jlessons entro as qnues não hnvin impc: 
tlrmcn r o parn cnsar, q ucr :10 temi' O da conccpi·iio 
quer no do nascimento dos !filhos; s~n, porém, 
excluídos da legitimn!;ão os lllhos espurios, 11 
snber: o_sfllhos de pessoas impedidas purn cnsar 
e taus s:~o os adulttll'inos, snct·ilegos e incas-
tuosos .•.....•......•...... , .•....•..••.•... 

Si, por tu nto, nem pelo direito romano nem 
pelo tlireito canonico, adrnitte-se a Je"'ilim:wfio 
dos filh<!s espu~io~·por subsecjuente ma'Lrimon'io, 
pu reco u commtssao q uo a ord. I. :2'." tit. 35 

... 

O Sn. D.\NTAS (11~i11istro •l~tjustil:a) ~-O hon
rado senadot· por ~Iinns Ger:•es ·o ex-ministro 
dn justiça o demonstron, o eu poderia ler as 
suns proprias tlnlnvrns para Cúnllrm:rr t11mbem 
por minha vez a vet·dnde do seu nsser·to. 

Que Bohomero indo üs proprins fontes, i1s actns 
do concilio de Lntrlio ..•. 

0 Sn. IIIP.NDES DE ALMEIDA : - Nüo foi. 

U Sn. DANT.~s (ministro cl<1 justit:a) : - Como 
V. Ex., tliz que não, quzmdo tenlio nutoridados 
a que S. Ex., nfio pi•de rocus:rr credito 't no h c
mero foi ás proprias actns . 
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0 Sn. MENPI'.S D.E Ar.MEIPA ; - Nem cllo diz 
isto. 

O Sn. DAN'rAs (ministro da justica) : - Niio 
gosto do citnr;ões, procu1·o com o :mxilio de rni· 
nha momorin trazer IÍ discussão nlgumn cousn 
que mo pareça oproveitnvcl, ·mas neste cnso o 
sorwdo per·mit.tirú qrw ou cite (li!) : 

• E' mister, porém, natar, que estn senteur:n 
J'avoravel a todos os filhos illegitimos, sem di/Te
ronça, pnrn serem legitimados pelo snbsflrJLleute 
mn!l'imonio dos pois, aLiriiJuida pelo autor a 
direito ennonico no citudo cnpitulo Trmta, sen
tença, que além das oonvenionci:rs rercritl:rs. li 
conformo <Í equidll(}e emqunnto nos filhos, n 
quem niio é iruputnvel suo impurn gerafliio, nilo 
se deduz da Iettrn do mo.-mo l!t~(lilulo, êomo se 
achn na collccçiio do Grcgot·io IX; c tonto que 
o summario, fJUO o prcc .. do, é concebido nestes 
tormos : Natm·ates t•·gitimaHlttr 1JCi' suú.<equens 
'J?a1'<'ntwn co11jztnqium, cspurii t·cro non doutrina 
1deutica a do Di'r·eito llomnno, ainda dopois dns 
alterações de Justiniano que nntccedentemente 
expuzemos. C nnludo Bv'1emero ao. titulo da.< De
cretaes, Qt'i (tt sint fe Jil, usando de uma cri ticn, 
em nos::a opinião, segun1, :ro notar a escuridade 
quo se d:i ncstiJ escript•J r!o Alc:o.::mdl'c III, nn 

. quinta collecçiio, pelas mutilações c discrcpanr:in 
do liçiio, que nello prntica S. ll11ymundo de f'o
nnfort, recorreu âs acta.~ do ;j. o Concilio Latera· 
nmise, celohrado cm H7!l rcferidus pot• Hal'duino 
tomo 6.•, parto 2.•, pa~:s. 1810 o pela íntegra 
~chou r1ue n restricçiio d:1 2.• parte do cnp_itulo 
Tanta versa em quanto nos filhos adultennos, 
cujos pais depois do cr·ime contrahir:1m matri
monio, tendo um dellcs pr·omettido o matrimonio 
futuro ainda em ·vida do conjugo innoceuto; 
o/Tendido pelo adultcr·i0, ou atteutndo contra stw 
existenein, c desta sorte ó a sentmwa q Lltl' o ma
trimonio nullo niío legitima a prole gcr·ada antes, 
pois que nullo ern o da espccic pelo impedimento 
por·pctuo, que se dnva nos adulteres para o con
trahirem, visto o attcntado contra a vida do 
conjugo. ou J?romessa do matrimonio fttturo du
rante clla. L1z '!'cixeira :Curso 'do Direito Civil 
Port. Tomo L• png. 281. • 

Creio que posso ficar aqui. 

0 Sn. MENDES DE: ALME:IDA :-Póde Jlcar aonde 
quizer, o quo niio póde é pr·ovar o seu usserto. 

tanto melhor (1·iso) frade, segundo diz o Sr. Vis
conde de Muritiba, tambem é rcpcllido. 

Entiio quem· servo para o honraJo senador? 
O Sn. !IIENnÍi:s DE AurEIDA:- Denedieto XIV, 

papa, que resolveu u questão. 
O Sn. D.1NTAS (>ninistro da justir.a):-Mns De" 

nedirto XIV, falloll nhi mais como' jttrisconsul~ 
to do que oomo legislador. · 

OSn. llfli:NPES nEAL~mroA:-V. Ex.·jálou 
essa encicliea? 

o.sn. D.\NTAS (ministro da justir-a.):-Tenho-a 
aqur. . 

0 Sn. MENDES DE AurE:IDA:-E' bom lõr. 
o Sn. LAFJ.YETTE:-Não é enciclicn, é uma 

cnl'tn, é opini:io de canonista. . -
O Sn. D.ol:STAS (ministro dctjusti;-a):-Si se trnta 

de Bohernero, o honrado senador niío o aceita; 
siso tr·nta do codigo civil de Portugnl, diz s. Ex. 
que o codigo civil niio dispõe ncsto sontido, 
quando é col'tO que houvo um equivoco por. 
parte do nobre senador, nfio intencional, que 
confundiu Jegitimncíio com perlilhaciio, cousas 
muito dilJ'orcntos.· • • · 

O Sn. 1\Ili:NDES DI~ ÃLMEIDA dú um a )la r te. 
O Sn. DANTAS (ministro ci:tjuslit:a): -Aqui 

está o commontnrio do Sr. Dins Fei-reira. 
O Sn. li!P.II'DES DE Ar.MEIPA dá omro nporte. 
O Sn. DMiTAs (minist•·o tlajustlr.a): ·-E' um 

jurisconsulto muito distincto. • 
O Sn. 1\IE:->DES DE Ar.MErD.\. :-1\lns o que tem 

isso, quem põlj duvida que seja um sab1o? 
O Sn. DANTAS (ministro dajustica): -V. Ex. 

CJUO oppõe ús nossas opiniões a dos s"ous cnnonistas 
predilectos, n dos seus Jllhos legítimos da igreja, 
lnnçando no indicc os filhos da igt•eja que niio 
pcnsnm nssim ; mas entiio h a de pet·mi ~ti r que 
tnmbem por nossa ve?. niío nr:eitt~mos a autori· 
üode dos que V. Ex. invoca c prefiramos n des
tes que apresentnmos .•• 

o Sn. FEU,VANDES DA CuNIJA. :- Isto niio nos 
tolhe de Jegislnr •.• 

O Sn. DANT.\S (ministro ditjustir:a) :-Si se trata 
de Jlfello Freire, quo niio foi o ·prim(>iro, corno 
por equivoco uisso o honrado senadot·, qutl poz 

· iluviduit intcrpr•etnçiio dn obstina(·iio do que cstn
mos nos occupnudo, do l!Iollo Fr·circ que foi, 
como o nobt•l:l senador niio pó de contestnr, o mnis 
snbio jurisconsulto do seu tempo em Portugal, 
S. Ex. rosponcle que ~Iello Freire, npeznr de sor 
concgo tz·t•s vezes, orrou nisto. Si se tmtn elo 
Dor·ges Corncit·o.tambem niío servo, porque 6 dis
cípulo ele lliello Fr~ire ; si se trata de Coelho da 
nocha,jur·isconsulto distincto e sncerdote, uma 
dns intolligeneias muis clm·as em j ut•isprudoncin, 
lambem n sua opiniiio niio prdstn. Si se tratn 
de Liz 'l'oiJo.:oiru que tnmbom, segundo creio, foi 
)ladt·e •.. 

O Sn. DAN'rAS (ministro da justir.a):- ..• te
mos, pois, qne, no CfllO se refere ii intorprcta
çiio, V. Ex. niio pOdo consoguil-a no sentido 
que pretendeu. 

Si as duvidas subsistem, neste cnso aproveito 
a or:cnsiiio pom dizer no honr11do senador que, 
si se u·nwsse simplesmente do um cnso de du
víd:a, poderiumos invoctll' pura a SLID solufliiO a 
lei de f.87ã, JlOis que nhí o supremo u·ibÚnal 
tem competoncia parn tomur assentos. . 
· M11s nfio quer·o tl"atar da questiio sob este ponto 

de vistn ; entendo que tomos.prcssu do resol
.vol-u, de um modo diguo da ctviliznçiio deste 
Jl<liz, llJlJli'OVllndo o projecto. (~lpoiados.) 

0 Sn. VISCONUE DE ~!UniTIDA:-Frade. 
O Sn. DAN·rAs (mlnlstro da justira) : - ••• 

v. r. 

Repito, porém, que, si hu duvidas, o honrado 
serwdor poderia dispensm· nestn pnrte os seus 
esforços. exigiu do o cumprimonto dn ltli do 23 
de Outubro de i87õ, p11ru a qual chamarei a 
nttoncão do sen11do e cujns disposlo•ões pllsso a 
ler (lti) : • 

• Art. :t..• Os assentos tomndos na cnsa da 
supplicnçiio de Lisboo, depois da croaciio du do 

27 " 
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Rio de Janeiro ntú ú época du Independoncia, á 
exccpnão dos que est1io derogndos pela Jegislaçiío 
posterior, têm força de lei cm todo o Irnperio. 

c As disrosiçõe~ desta lei não prejadicam os 
casos julgados contra, ou conforme os ditos 
assento~. 

c Art. 2." Ao supremo tribannl de justica 
compete tomar assentos parn intelligencin d:1s 
leis civis, commerciues e criminaes, quando nu 
exP.cução dollas occorrercm duvid:1s manifesta
das por julgamentos diveJ·gentes havidos no 
mesmo t1 ilmnal, rcln!:Õcs o juizes do primeira 
instancin n~s cnus:~s, que cabem na sua alçada. 

c § :l. • .Estes :~ssentos >Criio tomndos, sendo 
consullndas previamente as relações. 

c § 2.• Os assenlos serão rt-gistrndos cm livro 
proprio, rcmettidos ao governo imperial e a 
cada urna dus_ camaras legislativas, numerndos 
e incorporados :i collccção dns leis de cadn :mno ; 
e serão obrigatorios prO\'isoriamente até que 
sejam derogados pelo potlcr legislativo. 

c § 3.• ús assentos serão tomados por dons 
terços do numero total dos minh;tros do su·
premo tribunnl de justiça, e não poderão muis 
ser revogados por esse tribunal. • 

Assim, poi,.;, si o cnso fosso de simples inter
pretação, poderíamos dispensar esse trabnlho, 
bast:•ndo que o coutlasseruos ao sur1rom o trib u
na! de justiça do nos~o pniz, ate! porrrue seria 
esse uu1 meio do ouvir a opinião desse mesmo 
tribunal e de outros, compostos de homrms en· 
carregados de estudar a lei c npplicnl-n nos 
casos occurrentes, e que com o seu contiugento 
do luzes e cxpericncia poderiam illustrar-nos 
na decisão da mn teria. 

Eu, porém, encaro, senhores, o projecto como 
direito novo. (Apoiados.) Abro miío das questões 
interminaveis cm que $e têm oc:cupado, !Ja 
dezeseis scculos, os legisladores antigos e mo. 
dernos, inclusive os Lrazileiro:<, sem cjuo afinal 
se desvaneçam as duvidas em q uo oscillam os 
tribunaos c juizes, decidindo OJ'a em um sen
tido, ora cm outro. · 

0 Sn. VISCONDE DE MUniTIBA :-Seria bom citar 
os factos ; não me constam que existam. 

O Sn. 0.\NTAS (ministro daju.•tica);- O nobre 
ex-ministro da ju•Liçn citou factós que mostram 
qu11 os tribunnes do nosso paiz tilm oscillado nas 
suas decisões. 

O Sn. VIscONDE DE 1\[umTJn,\ :-Não me censtn. 
O Sn. DANTAS (ministro d!t justica) :-0 nobre 

senador pela Bahia contesta. E'"corto qu~ eu, 
sendo advogado tlurante muitos nnnos, nã" tive 
caso algum a tal ruspoito. 

0 Sn. FERNANDES D.~ CUNIIA:- Os Srs. Jl.[nfra e. 
Teixeira do Freitns rel't:n·em diversos casos. 

(lia outros apartes.) 
O Sn. DANTAS (minist1·o da justiça) : - Bastava 

existirem opiniões diJferontes para provar que 
n questiio c duvidosn. Mas as duvidas subsistem 
desde ns academias, entre lentes e discípulos, 
reina nos tribunnes, d'onde tilm penetrado nos 
corpos legislativos. 

l'ortanto, si em todas as regiões é este o es
tado dos espíritos, uma doci8iio é urgente e in
declinnvol. E' esta n opinião do actual ministro 
dn justiçn, que cstil convencido de que devemos 

tomar uma deli!Jernçiío definitiva a respeito d_o 
direito de legitimação por subsequente matrJ· 
rnonio. Decidam du umn vez os que tiverem 
coragem de resolve•·-so, em um ou outro sen
tido. A :1ffirmntiva desvnuooeJ•:i todas as duvidas. 

0 Sn. VISCONDE DE 1\IUniTIDA ; -Duvidas não 
hn; niio se apresenta um stl fucto que mostre 
duvida. 

( Crusa·m-se outros apartes.) 
O Sn. DANTAS (ministro da justir-a):- A opi

niüo que SLlstento se 1ir111a nos tratadistas mais 
nutoriznilos. 

0 Sn. MENDES DE AL~!EID.~ ; - V: Ex. os til 
ungnnndo. 

O Sn. DANTAS (ministro da justiça): - Enga
nado, quando arg,mento com os livros nns 
miios '? Nilo nego rJae ha divergoncin de opi
niões ; fJUe uns recorrem :i úrdenaçiio,, outros 
no direito romano, outros no direito cnnonico. 

0 Sn. \'JSCONDE DE ~fJJniTID.~ : -V. EX,, por
rnitln·me dizei-o, pnrcce que não leLl .l\lello 
Freire. 

O Sn. DANTAS (ministro da justica) : - Li-o 
muitas vezes; foi. o mon compendlo, e dul'ido 
que V. Ex:. tenha cm Jembrançn u suu doutrina 
muis do que ou. 

O Sn. VJscoNDF. DE 1\IumTIDA : -No texto não 
diz o que se lho attri!Juc; sustenta o direito. 

O Sn. DA:>TAS (miuist•·o da justiÇa): - 1\las 
dir. na nota. que ningucm poderá dei::tnr de 
nttribuir a 1\Iello Freiro. 

(Continuam os apctrtcs.) 
Sou interrompido co:n tantu frequencia, quo 

é impossível gunrdur ordem na discussão de 
um assumpto tiio impertnnte. 

Senhores, o Codi:<o Portugnez, trabalho nota
bilissimo do Visconde do Seabra, diz o seguin
te (le) : 

• Art. :1:19. o matrimonio legitima os filhos 
nascidos antes deli e dns pessoas que o contra-
hem: · 

1.0 Si os tlitos filhos s1io reconhecidos pelos 
pais e miiis no assento do casamento, ou o rornm 
no do nascimento dos mesmos filhos, ou em tes
tamento ou escripturn publico, quer :mteriores, 
quer posteriores ao matrimonio; . 

2." Si os filhos provo rem n sua filioção por 
meio de ncção e sentenflu.,.judicinl. 

~ :l.0 O reconhccimen'to de que trata o n. :1. 
pótle ser impugnado por todos ur1uelles que 
nisso tivore111 interesso; 

§ 2." As ncções do quo Lratn o n. 2 são appli
oaveis ;is disposi•·ões dos :1rts. :130 e :133; 

li 3.0 Os e11'citos da legitimação principiam, em 
todo o cnso. tlesde n dntn do matrimonio. 

Art. :1:20. A legitimuçiio aproveita tanto aos 
111 h os como nos sons descend~ntes, si os ditos 
filhos já não existirem. 

Art. :1.2:1. Os legitimados por subsequente ma
trimonio sfio em tutlo equiparados nos tilhos le
gítimos. • 

O honrado scnatlm· ccJ·tnmente não ignora e 
que a esto respeito so uchn na legislnçiio; n um 
hoJuom dn orudiçiio tlo nobro senn dor niio so pó de 
attl'ilJuir ignorancia, mns sómentu a inspil't•çãe, 
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que procede dns .opiniões qüe nestas e em outras 
mnterins :mnlogas tom abrn~ndo. Rclntivnmente 
n este codigo o nobre senador se nllha cabnl· 
menta instruido, porque o tem lido mnis vezes 
do que eo .. Passemos ao Sr. Dias Ferreira. 

0 Sn. J\fENOES DE ALMEIDA:- Basta JerMello 
Freire. 

O Sn. DANTAS (ministro da justü:a):- Mello 
Freire cscJ•eveu ha um seculo. • 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA:- Ainda não hn 
80 :mnos. 

O Sn. DANTAS (minist1·o da justiça) :-Escreveu 
no seculo passado; o nobre senador põe em du
vidn :. opinião de J\Iello Freire, e o nobre se
nador peln Babia che,!l'ou até a contestar n nós 
todos, qunndo dissemos que Mello Freire tinha 
essa opiniiio, que foi seguida por diseipulos da 
ordem de Coelho dn Rochn, Luiz Teixeira e 
outros. 

Venho ag-ora com uma opinião hodierua mos
trnr nos nobres senadores que a lei morlernn de 
Portugal, que revogou as ordenações Filippinas, 
confirmou esse principio." Não ha outro meio de 
nrgumentação leal. Eu não mencionarei, lerei. 

O Sn. Fr.:nNANDES D.~ CUJ:m.\ :- Outrn consi
dernção: o projecto primitivo era inteiramente 
contrario. , 

O Sn. DANTAS (ministro dajustir.a) :-Exacta
mente ; elle mencionn cssn circunistancia ; ú in
terprctn<;ão historica que, como os nobres se
nndores sabem, é n m:us insuspeita em direito. 

O Sn. FEnNANDES DA CuNHA:- As apostilas de 
Moraes Carvalho são multo procedentes c philo
sophicas. 

O Sn. DANTAS (ministro da justir.a ):-Eis o 
que escreve Dias Ferreira na sua "importante 
obra Codigo Civil nn notndo, not. no llJ't. :1.21 : 
• E' nn matct·ia dtJ filinrão quo o codi""o fez 
mais profundas altora,,ües na nossa lei "ante
rior, não sú quanto iios direitos dos filhos e 
:is suas uiJTerentol' clllssillcações, mas até quanto 
á tcrminolog-in. Purn os cJTeitos jurídicos de suc
cessiw, distingue o codigo quntro clnsses de filhos· 
legítimos, le.qitimados, P'''"fillwdos e espurios, niiÓ 
fullando nos abandonados, expo.çtos e fillws de 
pessoas misc1·aveis, em que n distincçüo não tem 
importnncin seniio qu:mto á administr,tr.ão de 
pcsson e bens. A divisão muito conhcdda no 
nosso muigo diroiLo cm ler!itimos, naturaes e es
pw·ios acnbou. Até a palavrn naturaes foi elimi
nada. Aponns uma vez, e do certo p-or csqueci'
mento da commissão revisorn, se encontra no 
codigo a denominn~'iio d~ lllhos naturaes; quo ó 
esse o n. ~.0 do art. 1192. 

A lcgitimncão é um bonc!lcio dn lei, que faz 
considerar como nnscidos do mntt·imonio os filhos 
nascidos do~ dons conjugcs antes de cnsudos. 

O projecto primitivo, :~brnçnndo a doutrina 
do direito romnno,exclnitl da leg-itimn•·iio os filhos 
ndultcrinos, incestuosos c sacrilogos, ê nssim np
provado o artigo poln commissâo revisorn, em 
sessuo do :1.0 elo Junho de 18ü0, votant.lo desde 
log-o os Srs. l"orrer o l\furrecn, por que os bene
ll_cios d:! legitima~'üo se mtendessom nos adulte
rmos o mcostuosos. 

lllas, posteriormente, a commissiio ·revisora., sc
,qundo as duutrilias do rli1·cito canonico o os usos 

c costume., do povo portuque::, consignou a dou
trina fJUit lwjc se l8 no Codigo. Era rralrnento 
inexplicavel c injlt.,tificavel r.rU/! se permittisse o 
casam1?11to aos pais qun comrm•tteram o crirne de 
copula, e se puniss11 o rlelicto nos fil/tos, (ructo ln
nocente dt•ssa união reprovada I 

AttÍ ordinnriamon te as dispensas para casa
mento catholico entre individuas que cohabi
tnrnm nntcs . dn celebração do matrimonio são 
dadns principalmente q>nra sanctillcnr o estado 
dos til h os. . -

A legitimação não provém rlo reconhecimento, 
que serve apenas para provrt da filiação e identi· 
dud1! de fil/to, mas da (orç:t. do matdmonio, em vir-· 
tudo do qtutl devem ter os direitos de legítimos os 
fil/to~ dos dous r;onju.IJ~G havidos, antes do matri
monto~ • 

O Sr. Dias Ferreira tem rêJ)uta~ão em sou paiz 
como um dos mais notaveis jurisconsultos' .•• 

0 Sn. FERNANDES DA CUNHA:- E ú lente. 
O Sn. DANTAS (ministro da justir.a) :-E' :JgOrll 

deputado c tem sido ministro por"vezcs. 
0 Sn. !\fENDES DE AUIEIOA:- Quem conteSlll 

isso? 
O Sn. DANTAS (ministro dajnstir.a):-V. Ex. 

que zomba dn opinião ele Btlhcnicro e procura 
reduzir a nnda a de 1\Icllo Freire c do outros, 
tenhn tolernncia nn argumentação, consinta 
que haja qnem se lhe opponha, porque os livros 
niio são privilegio de nlnguem. Desde que hll 
um pouco de intelligencin, ns fontes estão nhi á 
disposi~üo de quem trnbalhn e cstudn. (Apoiados.) 
Eu sou dos que honrnm e vcnernm nos que trn
balham c estutlam, porque é o cnminho unico 
do prepondernr. (Gontinú.::~ li ler.) 

f..s co_nsidcraçües que citei, do Sr. Dias Fer
reira, s~o de nlto valor, c prendem-se li outras 
que tenho de submetter ao nobre senador c ao 
senado pura justitlcar minha opiniüo philoso
phicn e morulmen1e estudado o assumpto. 

Censurou o nobre senador aos que por senti· 
mentnlismo têm essn opinião, mas não póde 
fazei· o; o direito civil privado ó n coordenaçiio 
do direito natural, o o direito natural e sua 
philosophia t}OS ensinam gue não é possível que 
eru uma· socrednde mornlrsnda desde que dons 
indivíduos por um sncramcnto Jnvam a mncula 
passada, esta recain sobre innocentcs de umn 
culpa que a Igrejn Jnvou. 

0 Sn. !\fENDES DE AUIEIDA: - Está engnnado. 
O Sn. Cnuz 1\IAci!ADO:-A nlltureza grita contra 

ns ficções do direito. . 
O Sn. DAN"rAs (ministro dajustir.a):-Na pro

prin Frnnçn, jurisconsultos notáveis insistem 
por essa opiniiio, e no codigo civil t"rnncez niio 
terei autoridade para dizei-o, mas penso deste 
modo, ha contradicçiio em suns disposições, 
o quo deve ser attribuido a influencia da épocll, 
quando dá n esses filhos o t.liroito de exigirem 
alimentos de seus pais. 

O Sn. !\fENDES DE ALMEIDA:- E' outra cousn. 
0 Sn. FEUNANDES D.~ CUNIIA:-E' O caminho da 

legitimnçiio. 
O Sn. DANT.A.S (ministro da justica) :-E' ver-

~~- . 
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0 Sn. 1\IENDES DE ALMEIDA : -Não tem nada 
uma cousa com outra. 

ne(al'io aut·incesto sezt tlamnato.-Estes filhos 
nec alcudi sunt a parentibus. Iniqun e dcshuma· 
nn lei, q'uo punia nn innocente prole a culpa dos 
pais, insann nt!J si tinha em mira punir os 
progenitores culpados na cnbeça dos filhos inno
centes. Os espurios tinhnm direito 11 alimentos 
crln tra a miii e o itvô rnuterno; mas contra o pai 
sondo incerto, niio lhes ·podia assistir nesto scn: 
tido nenhum direito. O direito c:monico cürri
giu o. romnno, impondo aos pnis adulleros n 
obrignçiio de alimentar os fi! h os. Snlicitudinis 
ture intercst, escrevia Alexandre III ao abbade 
Sancti Albnni, ut ute~·que (pa•·ens) liberis suisse
cundum quod eis suppetunt (acultates nccessaria 
submnistres. 

O Sn. DANTAS (ministro da j!'stipa) :-Parece 
que os nobres senadores recuam diante de um 
Pfe~«;JnC~_ito; ~as dtn·cmos tr~nspol-o, graças a 
CIVIItsac:Jo da epocn em que v1vemos, gra~as aos 
principias. de liJ;lerdncle que devemos ninnter, 
gra~as a essa pllllosophin modernn que nnsceu 
com o christianismo. 

O Sn. XtfgNDES DE AL~ImDA :- O christianismo 
oppõe-se ao adultcrio o no incesto. 

O Sn. ConnEIA :-E tambem ao concubinato. 
;.· 0 Sn. FETINANDES DA CUNHA :-Deviam ser 
consequentes. 

O Sn. DANTAS (ministro da justit:a) :-Os hon· 
rados senadores estão cm contrad"icçfio ::omsigo 
mesmos .... 

O Sn. FEilNANDEs DA CuNHA :-Absolvem os 
culpados e condemnam os innocentes. ~ 

· O Sn. DANTAS (ministro da justicn):-•.. diio 
ao sacramento a virtude da purfficar·ão mas 
cstn ficn só nos delinquentes, não pass!Í ár[uollcs
que fornm vi climas do deli c to t (Apoiados.) 

Isto é irr~cional, lnnto rnnis quanto para a 
mornlidnde rl:1 proprin sociedade, para o bom c 
socego dns ,f(lmiti,!IS, pnra a ordem publit;la 
mesma, a lcg1t1mnçao por subseq uento matri
monio vem resolver mnitns duvidas .... 

0 Sn. llfENDES DI' ALMEIDA :-E [uzcr n:~scer 
outrns. 

O Sn. SILVEinA DE l\foTTA :-E fazer nascer 
outrns. 

O Sn. DANTAS (ministro da justir:a) :-Nilo· 
si o nm dos honrados senadores é p"romovor n 
mo:~lidnqe c impedir o nclulterio, pi'Ohibindo a 
legltJm:tt'<IO do~ rythos dc!le provenientes, os 
factos o as ostattsl1cns demonstrnm que isso niio 
se tem conseguido nem em Frnn~n nrm em 
outro qualrruer pniz ii despeito dn 11r"ohibiçüo dos 
cod1gos. 

Antes o que é corto é que o pai adultero de
pois do gTandes c~To:> c cu! pns, pelo estimulo 
de qLlO c11sa.ndo tera t~nHt prole nue poderá apre
sentar-se dwntc do s1 me~mo, dwnte dn propria 
familiu, diante da soeiedndo, será levado n prn
ti!:ar cst•; act_o- vcrd~doiro resgato dn culpn, que 
na o pra t1.:ar1n ... 

O Sn. 1\'IBNPES DE AL~!EroA :-Oh t 
O Sn. DAN:rAS. (?ninistro da justipa): - ... si 

por· ventura msts!lsscmos nn opiniilo do nobre 
sonndor·. 

O Sn. llfllNDI~S DE ALlmm.~ :- Está eng-anado. 
O Su. DA.NTAS (ministro da justica): -Estn 

opiniilo é :J!tnmonte philosophicn c "vejo ar'Jni 
~u~~entacln por Mazzoni, distincto jurisconsulto 
1t:ilwno. 

0 Sn. PETINANDES D.\ CUNHA:-E cujo COdÍ"'O 
encerr~ n mesmn disposi(!iio do codige fJ•nncciz. 

O .sn. DANT.t.s .(mi~listro da j1utiça):-Como 
ful!m cm Mazr.en1, c1tnrei o que ello escrevo 
dando-lho us proprias palnvras. · ' 

• A famosa Autlumtica ex compl<Xtt deduzida 
du NÇ~velln 87, capitulo final, ne"':íra 'o direito 
de a!Jmontos nos lllhos nnscidos t'X compl,•:z:u 

• A humnnn e justa disposiçiio do direito 
cnnonico foi indistinctnmento ampliada á favor 
de todos os filhos nnscidos fóra do casamento 
suJeitando-se á ella, em todo o cnso, ambos os 
pa1s.coml::mto que de :~lgum modo se certiflc:1sse 
a paternidade. Ainda mais os interpretes fi
zernm reciproco o direito e a correlativa obri
gaçüo de· alimentos. 

• Ou fosse peta infltwncin do diJ·eito canonico, 
ou peln bondade intrinseca da sun disposição 
essa provnleceu :i lei romana, nté vir n tornar-se 

·o direito cornmum.• 1\fazzoni, Volle successionl', 
TO!. L", png. 387, 388. ·. 

D:dloz diz fJ ue esses rigores deshumanos 
form11 temperndos ( pnlnvi·as dei/e ) pelos inter! 
pretos e pelo direito canonico que autorizárn o 
lli!Jo a pedir alimentos o o pai n lh'os dnr por 
testamento o mesmo n dotm· su:t tllhn. 

l\Ias n opinião dos honrados senadores impu
gnmlores do projecto, como n philosophia que é 
de!les, mns não do soculo, é uma philosophia 
que uom se iuspirn nas proprias fontes do direito 
romnno, menos no dil·eito cnnonieo,porque o di
reito cnnonico per,niltindo o casamento, dando 
ao sacramento toda a virtude santillcadora ..• 

O Sn. ME:\'Dli:S PE ALMF.!ot..:-Matrimoni/. 
O Sn. DANTAS (ministro tlct j11Stir:a ):-Jfa-

trimonii aqui o que é ? • 
E' o sacramento. V. Ex. é muito tactico na 

nrgurnentn(!ão. Quando se sente ferido por al
gnm mlVOJ'S:Irio corno eu, nli:ís J'raco, procnrn 
nfnstnr-se do te1•reno dn discussão. 

( llrt tlifTerentes apw·tes. ) 
Niío é possi\'el cm umn materin destas, tnntns 

interrup~•Õl'S. 
O dil·eito canonico com a vis sacramellti ou 

matl'imonii eomo queirnm, niio pretendeu deixar 
estn nodo~ rrtw os ·senhores qnercm conservnr 
o cm q ucm? Nos filhos, nn prólo ; e com 
que inte1·esso '! Convertendo os innocentes em 
culpados, eternisnndo sobro eltes um Jabéo que 
os infamn, qno inl'ama os proprios a quem a 
Igrcjn dc•u o vinculo do casamento '!I E' por 
osto modo que os honrados senadores querem 
mo1·ntisar a socieunde? é com jttsti~n que os 
hoDI't~dos senndoros dizem que si esta Joi passar 
e figurur nn nossa Jogis!nção ha de sêr uma 
mancha'! Niio, senhores; a manchn ha de desap
parccer com a ndopr;iio do pr•ojecto que so dis· 
cute, que tem por si a hi>toria, ({IIO tom por si 
os melhores jtu•isconsultos dn Igreja •.. 

O Sn. MENDES DK ALliiEtoA.:-Está enganado I 
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O Sn. DANTAS (ministro da justipa·)_.;. .. . e se
eularos ; que tem por si codigos rcspeitaveís, 
como o codi~o portLiguez ... 

0 Sn. MENDES D~ ALMEIDA! -Interpretado 
deste modo •.. 

O Sn. DANTAS (ministro du Justiça ):-Deste 
modo, não; foi ferto :í luz d~s idéns modernas: é 
um codigo quc est;i consagrado pela opiniiio 
mnis nbalisndn dos jurisconsultos ele Portugal 
e de outros povos. 

O Sn. Cnuz MAC!IADO:-Apoiado; a luz do dia 
d_o sncrnmento apaga :1s trevas dn noite do nas
crmento. 

O Sn. DAN"rAs (ministro dajustipa) :-():que 
lw da parte dos nobres senadores é o precon-
ceito.... · 

Senhores, ante·IJOntem, tive uma converso 
com um dos mnis vencrondos membros do su
premo tribunal de justiça, homem do saber, de 
longa pratica; para o quo bnstn dizer que é mi
nistro do supremo trilmnnl. 

Perguntou-me elle si niio tomnva parte nestu 
discussiío (quero deixar isto consignado) ; disse
lhe que sim: pediu-me permissão p11ra por· 
guntar por minhn opiuiiio na mnter·ia; dei-lh'n, 
ó cstn que estou aqui ex:]Jondo; abraçou-me e 
disse que niro com(Jrehcndia quo no scculo 
actual, cum a civilisnçiio que temos, outra pu· 
desse set• a opiniiio do podei" legislativo do 
Brnzil. Niio menciono o nome desse illustre 
ma::;-isll'ndo, porr1ue não estou para isso autori· 
zado. 

O Sn. FEnNAN8Es DA CUN!I.\:- Não temos por 
que nos envergonhar; niio provocámos a disso· 
lução do costumes; pelo contrario. 

0 Sn. MENDES D~ ALMEIDA:- Servem, são res
peita veis, não ha duvidn. 

O Sn. DANTAS (ministro da justiça) :-Não ha 
inrerpretação que lhes ~otisl'nça ; os nobres se
nadores siio mais intolerantes nesta moteri:~ do 
que a propria commissão. 

0 Sn. MENDES DE ALMEIPA :-Intolerante~ em 
que, si sustentamos a opiniiio da commissiio 'f 
Até estamos ouvindo a V. Ex:. com muito prazer, 
como somos intolerantes? 

O Sn. DAN'rAs (ministro da justica) :-A pro
pria commissiio estava perplexa e disse: • Si, por
tanto, nem pelo direito romnno, nem pelo direito 
canonico admitle-se n legitimação dos filhos es
purios por subsequente matrimonio, parece :í 
com missão que n Ord. L. 2.•, tit. 3J, § :12, re· 
portando-se no direito (rornnno ou canonico) .•• • 

. I:; to é, ·• cornmissiio confessa aqui que e lia 
mesma uiio sabe bem no que se refere: portanto, 
niio pediu comb:ller com toda procedent:ia o pro· 
jecto. 

Si entendesse que n ordenn(;ão se refere ao 
direito cnnonico, porque, como temos demons
trado, segundo nos parece, o direito cnno
nico niio sulfrnga a opiniiío dos !lourados sena
dores .•..• 

0 Sn. 1\IENDES DD AUIEIDA:-Niío disse isso O 
Pl!Pn. 

O Sn. DANTAs (ministro dce jastica):- .••• 
ampliou muito o direito romano,' considerou 
mesmo legitimado, segundo a opinião do Bo· 
hemero. 

0 Sn. '1\bNDES DE ALMEIDA:-Ah, nlli sim. 
O Sn. UANTAS (ministro da ;'ustica) :-... os 

que se casnriim por subsequente miltrimonio. 
O Sn. liiENDES or~ ALMEIDA:- Voltamos no li-

cita consurttedo das concubinas romanas. · 
O Sn. F~:nNANDEs DA CuNHA:- Não apoiado; 

queremos que niio sejam 1tbsolvidos os pnis li
bertinos e condemnnda n próle innocente. 

O Sn. :liiENDES DE Ar.~IEIDA :-11-Ias niio disse 
:.ssim o papa. 

O Sn. DANTAS (ministro da justipa):- Resu
mindo a opiniiiô de alguns jurisconsultos, dei
me a este trabalho, verillquei que eHes dizem 
que e>sas considerações mornos são conclu
dentes no sentiuo destas idéas, e reduzem os 
argumentos tirados do facto a poucn cousa: que 
a legitimnçiio dos /ilhos provenientes de relu~ 
çues adulteras o ineestuosos não importaria a 
soncçiío dn obrn do cri mo; os que recuam 
diante desta consoquencia, dizem elles, valem· 
se de phrnses de eJftJito, quo soam bem nos ou
vidos dos ignorantes (nqur não so dá isto), mas 
que no intimo nno correspondem á verdade. 

Si a logitimaçiio do filho cspurio importu sane· 
cionm· n obrn do crime, ~nuctillcar pelo casa· 
rnento n perpoluuçiio dessns relnçõos cujo ponto 
de pnrtiun é o cJ·imo, cujo fructo merece es
tygmn, niio importa em menos á obra dossn 
moralidade, cujo zelo phnrisnico ...•. 

O Sn. l\IENDES DE AI;lllli:!DA:- O zelo contrario 
é então do snduccous, c1uo eram frouxissimos 
em mnterin do moral. 

O Sn. DANTAS (mini.~tro claJttstit:a):- Niio ha 
opinilios que sirv:un pm·n os honrados senadores 
quo combatem o projecto. 

O Sn. DANTAS (ministro da justiça):- c Tanta 
cst vis matrimani'l •, segundo diz o nobre se
nador, mas eu direi-suc1·amenti. 

O Sn. MENDES DR AL~IJliD,\ :-Continue. 
O Sn.D.~N1'AS (ministra dajustiça):-Vou con-. 

tinuar. 
Os que combatem esta opinião de Bollemero, 

querem inutilisnr a força destas palavras dn de
cretai de Alexandre III, cllnmnndo a attençiie do 
leitor pnrn as que se seguem : 

c Si autem vir vivente uxore sua, alimn COffllO
vel'it et ex ea prolen~ susciperit, Ucet post mortcm 
uxol'is andem du:cel'it, niltilominus spurius est 
{ilius et alJ !tereditatc rt•pellendus. • 

0 Sn. 1\fEND!i:S DE ALllE!D,\:-Repcllendus COQl
preheude tudo. 

O Sn. ElANTAS (ministro du justiça):- 1\lns é 
oxnctnmento o que se resolvo com :1 opinião de 
iiÍterpretadores, que di~em que niià so referia a 
estes, mas úque!les sobre os qunes rocnho a cxce
pçiio crimini, e om todo caso, os incestuosos 
niio. 

(lia di'versos apartes.) 
E nós, que somos pela uispo3içiio novn do :pro· 

jecto, CJLlCl aceitamos o projecto, ainda conside
rando como direito novo, niio podemos nban-
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donar de todo nos<;os advers:rrios na mntcria, 
no terreno em qne cllos se suppõem melhor.; 
niío, nhi mc~mo estão fracos. 

Pol·tnnto, cu tenho opinião diametralmente~ 
oppostn, mas quizcra que V. ~x. m!l demons
trasse gue todos esses cscr1ptores o trnta
rlista~ não dizem o que estou offirmando, e nlío 
se rofcrem :is verdadeiras fontes do direito ro-

O Sn. ME:>DE:S DE AumroA:- Os senhores não 
ttim senão Dobe mero. mnno ·e do direito cnnouico, o mnn toudo a opi

nião que tenho fnvornvol no projecto, abrirei 
miio da nutoridndc desses escriptores. E' o que 
cu queria dizer. 

O Sn. DAN"rAs (ministro da .fustiça):- Bobo
mero é Ltnla das primcirns cnbcças do sou tempo. 

0 Sn. 1\!E.-;Dii:S DE ALMEIDA : - Isso !Í 0\l tra 
cousa; cabc~as hn muirns. 

O Sn. DANT,\S (ministro da justiça):- A~sirn 
não ~e nrgun1enta: V. J1x., por nrg-_umento do 
autoridade, não pórle convencer n nmgucm d,e 
rjuo Do'Jwnwro ncstn TI?ateria l!nd.a vale, c .bem 
assim Str·ykio, Gucrrcu·o, Cu;nc1us, que d1zem 
isso. 

o Sn. nE:'!DES OE AL~!EID.~ : - Não dizem t;•l. 
O Sn. DA:'IT.\.S (ministro da justiça) :-Tenho 

aqui as opiniões dclles. 
O Sn. 1\rmmEs DE Ar.MEIDA :- En. fi?Cria fJUC 

v. Ex. me mostr·assc onde Pegas drz r.s~o; cllc 
diz precisamente o contrario, como hc1 de mos
tt'ar·. 

O Sn. DANTAS (mini.<tro. da ju!ftiça) :-Pois 
neste ponto ha rio desmcntH· ·a num e ao nobre 
ex· ministro da justiça. 

O Sn 1\Ir.:NDES DE Ar.MEID.~:- São citações de 
Coelho ·da noclln, que não correspondem ::ro fJUO 
dizem essas autoritlndcs. 

O Sn. LAFAYET'l'll:- Correspondem. 
O Sn. !\fENDES ng ALMEIDA.:- N5o correspon

dem, hei de trazer os proprws textos para mos
trar. 

O Sn. D.\NTAS (ministro da jusfiça) : - l\Ins 
v. Ex. tambcm disse, hn poucos drns, que o co
digo portt~gucz ntio l~g-itir;n_nva por sub~eqnento 
mntrimonro os fllhos rllegrtrmos. V. Ex.! couto 
é muito tactico e sng<tz, vendo-me nhnr um 
livro, comprellOndcu !~;.:o qne c~n Coc!ho uu 
nochn e adiuntou-sc a drzcr <lUC n!tO acertava 1! 
referencia de Coelho dn lloclw. Po1s tenho nqu1 
s. Joseph, Ca1wortlancia dos CotilirJOS, o muitos 
outros untares, mns ntio posso ltir tuuo n~or·;t. 
Si o nobre senador, systcmuticamcntc oppõc 
ne""ativn n tudo, protesto convencei-o annnl. 

Õ Sn. !\fENDES DE ALMEIDA:- Si estou incllm· 
morlnndo, vou Citlut··lllo, u.1as nffianço que estou 
ouvindo a V. Ex. com multo prazer. 

O Sn. DANTAS (minist1·o da justiça):-:- Sei quo 
o noiJJ•e senador me honra com sua estrma o JJe
ne\'olencia, mas digo que, si S. Ex. oppõc ne
gativnmonto a tudo, olJrig:t-mo a um tr·abnlho 
insano. 

Pcrmitta S. Ex. que lhe per·g-untc com quo 
ftmd;uucnto contos tu a aathenticülade desta> au
toridades e dcstcs textos. Desejava sabf!l-o, Jlor·.
que si V.Ex. mo conven~esso, eu mudur!.a de opi
nião n1io r1unnto ao (ll'DJOCto, porque nuo care_ço 
dess~s oj"nniõcs ; digo fr:mcnmente, rospe1t0 
muito os homens sabios antigos e modernos, 
mas, lendo-os com a minha pobre intclli:;eucia, 
raco·Ihcs u critica: nlío acompanho cm ubso
luto todas as opiniões dos escr1ptores ; sernj)re 
que leio algum livro, com o meu lnpis vou di
zendo-não concordo, quondo niio concordo. 

o sri. 'FERNANDES DA CuNnA:- Niío se prende 
ao poss:tdo e crôa direito novo. 

O Sn. DAN'!' AS (ministJ"O dajustiça) :-Sem du
vida, c serin umn nodon pnnt nos"o parlamento 
si, tratnndo de resolver essa fJllCSt1io deOnitivn
rnente por um:t dispo8içlio novn, nos ntivos~emos 
a preconceitos que n civilisa~·lío tem espancado ..• 

O Sn. 1\fENDES DE AL~!lliDA:- Niío é prccon
ocito, é a moralidade publica. 

O Sn. DANTAS (minist1·o da justica) :-... para 
manter· umn perpetua condemna~ão sobre in
noccr:ttes, qunndo n propria igreja pelo vis sacra
ment• tem lavado essn mancha. 

Desculpem-mo os honrados senadores pela 
Btohia e Maranhão. Tomei parte na discussiio para 
cumprir um dever. Espero que o debate conti
nunrá, tomando pnrtc. ncJ.Je outros ornclores, os 
qnaes nindn acompanharei, si puder. Era indis
pensavcl que o nctunl ministro da justio;;a expu
zosso sobt·e Íl mntoria sujeita o seu parecer, 
principalmente tendo sido nomcadnmente in
vocado pelo nobre senndor pelo 1\Iar:mhiio. 

Poderia conservar-me de parte. 

0 Sn. MENDES DE AL~IEIDA :-Não teria razão 
parn isso e não farin bem. 

O Sn. DANTAS (ministro da justica) : - Seria 
occnsi;io para illustrar-me. ouvindo" os honrados 
senadores, que conflrmariam a minha opinilío 
pelas luzes que derrnmnssem no debate. 

l\Ias cu tenho conscicncia do meu dever; e 
nté onde as minhas for·ças o permittirem, hei de 
fnzer tudo parn desempenhai-o. 

Creio ler, quanto o tempo permittiu, exposto 
ao senado os fundamentos sobro os quaes llrmo 
a m inlw OIJiniiio favornvcl ao projecto. 

Cumpre -me dizer li I guma cousa sobre as 
emendns orrorccidas pelo honrado senador por 
l\Iinns Gcraes. 

Adopto-as com pequenas modificações, que já. 
particulnrmentc comrnuniCJuei a S. l~x. Eu on
tondo que, com relal)ão ao reconhecimento, de
vemos adoptar o cÓdig-o civil frnncez, sendo 
~nterior ao casamento ou no proprioacto, e não 
dou os 30 dias, como pormitto o codigo por
tuguez. 

O Su. Cnuz 1\IAcnADo:-'fcm falindo muito bem 
contra a razão da nuLoridade com ll nutoridade 
da razlío. 

O Sn. DAN"rAs (ministro da justiça) :-A com
missão terminou o stlu parecer dantlo um con
selho que não podemos aceitnr. 

No periodo que começa pela palavra acvresr.e, 
a commissão como fJUO retrahiu·se, deixaado 
vor quo não tinha opinião segt1ru sobre u ma
teria. 
Ou~a o senado si tenho ou não razão. . . 

j 



-~ 

:,· 

SESSÃO EM 26 DE MAIO 215 

Disso n commissão : 
• Accresco que, havendo o governo imperial 

incumbido umjurisconsullo abnlisado, da orga
nização de um codigo civil em que, necess~ria
mento tem de ser· comprohondrda a moterm de 
que se' trata, ú prudente nguordar a solução que 
o novo codigo lhe der, sendo mui provavel que 
o juriscoTísullo, orn encarreg-ado de tão ardua c 
nobre tnrefa, pense a tal respeito como o digno 
autor da· Consolidar:ão das leis civis, qunndo es
creve: • Si a lei,· em f11vor do casamento e da 
le,.itimidade, póde cobrir o vitliO do nascimento 
de" um filho, c oO'erccer o meio de repnr·al-o, não 
deve comtudo sanccionar a obra do ndulterio e 
do incesto. • 

• Pensando nssim a commi~s~o que G> projecto 
não está no ca3o de ser ndopta•io, n~m como 
interpretação, nem como_d~r·cito novo, é todavia 
'de parecer, que a proposr~'"' llnLrc no ordem dos 
trolwlhos, para o senado deliberar· como enten
der· em sua sabedoria. • 

O Sn. CoRREIA:""" .Appellou para a sabedoria. 
do senado. 

O.Sn. DANTAS (uíinistro da j11stiça):- Eu tum
bem, imitando nostn pnrte o p~rcccr· d!l com
missão ; appcllo parn u saiJedorra do ~er1:1do, c 
espero, que não scril em vlio este uppello. Con
fio na i li ustruçflo do senado ... 

O Sn. ME1'1DES DE AL~IEIDA :-Tambem confio. 
O Sn. DANTAS (ministro da j11stiça) :-...• e 

ncrellito que d'aqui hu de subir uma lei que, 
consoante aos proprios princípios da igreja, con
sidero limpos da culpa os innocentes, sempre 
que a igreja perdoar os culpados. ( Muito bem I 
muito bem! O orador é comp>·imelltado.) 

O SR. Cnuz MACHADO:- Fallou com a auto
ridade da razão contra a razão da autoridade. 

A discussão ficou adiada pela hora. 
O SR. PnES!DEN'rE deu para ordem do dia 26,_ 

a mesma já designada, a saber: 
i. • parte (até ás 2 /toras) 

Discussão do projecto de resposta á' falia do 
throno. 

2. • parto (ás 2 /tol'(l.~ ott antes) 

As ma terias já designadas, menos os requeri
mentos, n saber: 

2 .• discusêão das proposi(;ões da camara dos. 
deputados: 

N. ::22, de !873, determinnndo que a legiti
mação, por subsequenle matrimonio, compre
hende os filhos ~:spurios ; 

N. :177, de 1879, autorizando q governo .a 
conceder a Amarico de Castro, ou n companhia 
que organizou, para construcr;iio de ca~as deno
minadus-Evoneas-dispensa de decrm~s ur
banas; 

N. :15~, do 1879, autorizando o _govemo a 
conceder, â empreza que se organ1zar para o 
arrasamento do morro do Senado e aterros de 
pnntanos, diversas vantngens. 

Lovnntou-so a sessão <is 3 hl horns da tarde. 

15." SESSÃO 

Elm.OG do ::.\'J:nio do 1SISO-

J>DES!DENCIA DO- SR. VISCONDE DE UGUADY 
''· 

SU:\I·MARIO.-ExrxorBNTB.-Einondas da cama.r&. tlo:J Srs. 
deputados ás propo~tns abrindo doug croditoli cxtraor
dinarioll, sontlo um doott.inudo á a~trui.siçlto do matorla.l o 
ollru.s na ostradn. do forro D. Pedro U, o outro para 
suppl'ir n in~uiJicionria das verbas couuignac.Jas n vu.rio11 
sonir;cos.-l'arocor dn. commis:;!to Jo marinha o guerra 
sobro o rnoio soldo d:'l patente do coronel a íJIW tom Uiroito 
D. I..anriaua Hosu. Candidn. Duart~ do l>rummonU, viuv01 
c..ltl JJrigadoito Gnspar tlu ~Iónozos ·Voniconcttllos do Drum
mont!.-Roducr.õos sobro limites do Coará o PiauJJy.
Os uçouguus múnicipao .. u o rolle.rvatorio Uo .Pudrogulbo. 
Discurso o rOIJUOtlmonto do Sr. Corroia. Q()scrvacõos 
do Sr. prcsitlontu do const.>llw. Approva'.'ão do roquurj .. 
monto do Sr. Coa•roia.-Parontoscos antro dosombarga.
doros. Hoquorimontl) c..lo Sr. Junqnoira. Approvaç!to do 
I"OIJ'H.tdmonto.-PniMIHIIA P.AUT" IJA OrtDY.M DO DIA.-Rospost'l. 
ll JodJa elo throno. Discr1rso3 dos 81'11· prosidontD do con-
soJito o Junqueira. · 

A's H horas dn manhã fez-se a chamada e 
acharam-se presentes 26 ·Srs. senadores, a 
saber: Visconde de Jng-unry,Cruz l'tfachodo,Barão 
do l'tlamnngunpe, Leitão d:• Cunha, Vieira da 
Silvn, Leiio Velloso, José Bonifncio, Junqueira, 
Visconde <lo AlJneté, Bnriio da Cotegipe, Chi· 
charro, Luiz Cnrlos, Corroia, Cunha e !•'i· 
gueirodu, Visconde de Nicthoroy, Hibeiro da 
Luz, Bar·:io úe l'tfnroim, Paranngua, Visconde de 
l'tluritilw, Diniz, Barros BarretCI, Uchua Caval
canti, Lafayctte, Jaguaribc, Bt•rfio da J-nguna c 
Sarai v~. 

Deixaram de comparecer, com causa partici
podn, os Srs. Diogo Velho, Octavinno, Antiio, 
Godoy, Fernandes da Cnnlw, Dias de Carvalho, 
Vi~conde úu Bom Hctiro o Visconde do Rio 
Branco. 

Deixaram de comparecer, sem causa partici • 
pada, os Srs. llariío do Souza Queiroz c Paes de 
.Mcndonçn. . 

O Sn. 3.• sECRETAnro, servindo de i.•, deu conta 
do seguinte · 

EXPEDIENTE 

Oillcios:-
Do ministerio do Imperio, de 2~ do eorrent.J 

mez, rcmettendo em satisfação ao do senado 
de 20, cópia do do 2t do mesmo mez em t:r,.ue a 
lllrnn. cunwra municipal presta informaçoes a 
respeito da importancia actuttl da sun divida 
proveniente de contrutos de calçamentos de pa
rallelipipedos. 

Do mesmo minrsterio, e de igual data, remei
tendo em satisf~ção ao do senuúo de t9, cópias 
dos documentos concernentes 110 contr11to cele
brado entre tr Illmn. camar11 municipal e o 
maJor Joiio Vicente Brito Gaivão para o ostnbe
lecunento de oçongues denominados municipnos. 
-A quem fez a requisir;üo. -

Do i.•Secreturio d:~ camnra dos Srs. deputados, 
remettendo as seguintes 

Emi11das 
Feitas o approvadas pela camara dos depu

tados li proposta do poder executivo, que abre 
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um credito eJ'lraordinario do ~ .280:000ll durante 
os exercícios de 1880-1881 e JSS!-!882, dcs
tinudo :i ncquisit:iio de material e obras na estrada 
do fol'ro D. Ped·ro II. 

dn estrada. AOm de impedir que se produzam 
etreitos analogos nestes e cm outros córtos, onde 
os taludes apresentam ·veios do J'ocha do facil 
decomposição, convem construir fortes paro-

Arroscente·se no Jogar competente : 
A assembléa geral decreta : 
Art. i.• (como na proposta). 
Art. 2.• (como na propost:t ). 
Art. 3.• (como na proposta) . 

dües na bnso e rcvostil' elo empedrumonto a 
superOcie de alguns tnludes. 

No ramal de S. Paulo o na a.• sec,;üo, l'uz-so 
tambem necessario augmentar do muito o nu
mei'O de booi!'os, p:orn l'acilitar o prompto escoa
mento das aguas, evitando-se que cortem.o leilo 

Par.o da camara dos depu ta dos em 2ü de 
Maio" de i880.-Bernm•do A. Gavião Peia:nto, 
servindo de presidente.-T/toma.:r Pompett de 
Souzct Brazil, 2. • secretario .-Fra11cisco Prisco 
de Souza Parais o. 

àn estracln. 
Est;,s va1·ias ob1·as são aproximadamente do 

custo do :JOO: OOOl!OOO. 
A consigmociio da lei do orçamento não attcn

dcu ü outl;a necessidade CJUO, podendo aliús ter 
sido previstn, não exige menos prompto re
Jnodio. • Augustos o dignissimos senhores represen

tantes da naçiio. 
A lei n. 29110 do 31 de OutuiH'O doanno pro

ximo passado consignon, no art. 7.", u. :1.::1; a 
CJtlnntin do a.:J70:000~ pnm o custeio dn estmda 
de ferro D. Pedro II cm cada um dos exerci cios 
de :J.879-i880 o 1880-:l881, c semelhante cre
dito, cnlculndo para :os necessidades ordinarins 
do trafego, bastnrin n sntisfnzoi-Ds. 

Circumstancins acciden tnes, porém, tornant 
indispcnsavel o augmento da referida consi
gnação. 

·Os e~ti·agos consitleraveis que soll'!·ou h a pouco 
a estrttdn, sobretudo na 2.• socçiio e no l'nmnl 
do Santa Cruz, exigem obras de consol idaçüo 
indispensaveis :\ segurança e it regul:oriundo do 
trnfego, que niio foram, nem podiam sor fJI'e
vistns. 

No r:tr>lal de Snntn Cruz as aguns sobrepujar::~m 
o Jeito da estJ·nda, destruindo os aterros em 
v:1rios pontos, na. extcns5o de mais do cinco 
l>ilomeu·os. ll<JstnlJeleciuo o transito por meio 
de· estivados e pontes proviso1·ins, reconheceu-se 
a necessidade do levantar o leito do ramnl em 
muitos Jogares e .construir nüo pequeno numel'O 
de pontilhões. São obras estas tanto mais ur
gentes, quanto convem que se concluam antes 
do começar o servir-o do novo matadouro, afim 
de obstar que por defeito du estrada sofl'rn inter
rupçü~s o transporto do carnes verdes para esta 
CÔI'te. 

Nu 2.• seellão Jogo abaixo do tunncl n. 3, acaba 
de dar-se o i:Iesmoron:imento de mais de vinte 
mil metros cu!Jicos de pedra o tena do talude de 
um gorando cúrte, tendo siclo neccs~nrio, para 
estabelecer provisoriamente n circulaçiio, uti· 
Iizar um antigo desvio que niio ficúrn tfio ob · 
struido como a linha principul. 

A causn do desmoronamento niío foi sómente 
n inliltração das ag·uas no mo1·ro. Após os neces
sarios exames, opina o engenheiro director da 
repnrtiçiio do trafegc, quo, alúm du decomposi
çiio dns rochas pda exposiçüo ao ar, concorre· 
rum Jll'incipulmonte pura o J'ncto as trepidações 
produzidus pelo l'odnr dos pesados t1·ens de 
mercadori:1S, quo hoje cil'culnou nn so!Jroditn 
sec~ão e cujos elfeitos so fazem sentir a muitos 
metros de distancia dos trilhos. Tnes tropi
dnçües e n decomposi"üo superficial vlio produ
zindo a desugg-regnçiiÔ leat.!!, mas progressiva, 
das rochas e torras, q uo, nu o encontrando base 
em que so apoiem, se precipitam sobre· o Jeito 

Das cento c onze locomotivas, que ora eossuc 
n estrada de forro D. Pedro II, dezeseis suo atl· 
tigns macl!inas inglezas, s@mente utilizndns cm 
rmonobrns, c quatJ'O são pequenas macliinas 
tenders, de pouca força, e port:onto sem grande 
utUiuade. Al~m disto apenas noventa se acham 
em estado de servir, niio !Cindo sido possível 
atú ltojtJ reduzir :i menos de vinte e uma as 
qum·enta e sois mnehinas que, cm i87(), estavam 
cm rt>pnnoç5o ou encostadas para recebei-a, o 
sete dos q unes foram co nsí cloradas o bsoluta
mente improstaveis. 

Para occor·rer ás necessidades do trafego, que 
dentro em pouco terá consideravelmente au
gmcntado, urge adquirir sete locumotívas, cujo 
custo é orçado cm :liO:OOO,SOOO. · 

E' tamúem imprescindível augmcntar, quanto 
antes, o cc!ificio principal da estnção <la côrte, 
onde entram e snhem diari:omente quarenta a 
quarenta o seis trens c bem :ossim as plata
l'úrmas o cobertas para abrigo do material ro· 
dante, como á sua conservação e asseio é ne
eessario. 

A despeza com este servi(;o, não contemplado 
pela lei do orçamento, é orçadn em 220:000,5000. 

A ponte de ferro em eonstrucç5o para a esta
lliio maritima da Gambôa deve ficar prompta em 
Julho proximo futuro, com a extensão de 200m 
com que foi projectada, mas não atting!rã pro
funclidadtJ d'agua superior de a,a0'". Para que 
possa alcannar 8"' .de rundo nas marés baixas e, 
portanto, rêcebe1· os navios de maior calado que 
demandam o porto desta cidade, é nccessario 
augrnentnl·a de mais 300"', accrescimo calculado 
cm 1100: 0001)000. 

Os elevadores e guindastes hydraulicos dã 
mesma ostnçiio, não incluídos na lei do orça
mento, acham-se avaliados em WO:OOO,SOOO. 

A urgencin de taes obras, acquisiçües e melho
ramentos não precisa de se1• encaJ•ecida ; c, de
vendo elfectuar-se u despeza nos e,.;ercicios de 
i880-i8!H e :lSSl-1882, sem CJUe seja possível 
determinai' com exacçioo quanto ter,\ ue gastar
se em cada um, espm·o mo habilitareis com um 
credito oxtrnordinario, espceialmento dostinudo 
a este fim .. 

Venho, pois, de ordem do Sua. Mngestade o 
Imperador e om cumpl'imento dos§~~.· e 9.• 
do nrt. ~.·da lei n. fJ$9 de 9 de Setembro de 
:l850, 11presentar-vos a seguinte 
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Proposta 

Art. :t.o Ficn aberto no govern·o, pelo minis
tcrio dos negocios dn agriculturll, commercio c 
obr:rs puhlicns, um credito extrnordinnrio de 
1.280:000,5, pnrn ser applicndo, durante os exer· 
cicios tle :1880-188:1-e :188!-:188:2, á acquisí
çiio de material o a obras na estrada do ferro 
D. Pedro II, nn fórma da tnhelln annexn. 

Art. 2. o A presente lei fará pnrtc das do or
çamento dos ncimn mencionados exercícios. 

Art. 3.° Ficam revogadas quaesquer dispo
sições em contrario. 

Palacio do Rio de Jnneiro em 27 de Abril do 
:1.880.-.!Jfanoel Buarque de JJiaccdo. • 

Tabell't das qunntias necessm•ias para as obras 
c material da estrad:t de (er1·o D. Pedro Il 

Levantamento do Jeito do rnmnl 
de Santt~ Cruz, consolida~fio 
dos eórtos da 2." sccçiio, ~on
strucçiío de pontes c boerros 
no mesmo 1·amal, no de S. 
Paulo e na 3.• secção .....•• 

AcquisiçiTo de sete locomotivas. 
Aa.grnento do edificio e accom

niodações para o serviço da 
cstnçiio da côrte .....•......• 

Prolongamento de mais 300 me-
tros na ponto da estação ma
ritimn da Gumbõa •....•...•. 

Elevndores cguindasteshy
dra ulicos na estação mnritima 
da Gambõn ......•.•.•....•. 

Emendas 

300:000,5000 
2i0: 000,5000 

220:0~0,5000 

~OO:OOOSOOO 

i50:000,SOOO 

:l.280:000,'>000 

Feitas e npprovndns peln cnmnra dos deputa
dos :i proposta do poder· executivo que ubrc 
um credito extrnordinnrio ·o supplemêntnr de 
6.880:8!9,5379 destinntlos n supprJr n insuffi
ciencin dus verbas consignadas no nctu.nl exer
cício a vnrios serviços : 

Acrescente-se no Jogar competente : 
A nssembléa geral decz·etn : 
Art. !. u ~como na propostaJ. 
Art. 2. 0 como na proposta • 
Art. 3.• como na proposta • 
Pnço dn cnmnra dos deputados cm 25 de 

Maio de :1880.-Bernardo A: Gavião Peixoto, ser
vindo de presidento.-Thoma: Pompen de Sou::tt. 
Bra:::il, L• secretario.- Fra11cisco Prisco de 
Sou:::a Paraiso. 

•Augustos e dignissimos senhores represen-
tantes dn naçiio. . 

Varias consignações do nctuul exercício, 
umas pertencentes no cz·edíto ordinnrio e outras 
nos creditas cspeciaos. mostram-se insuffi
cientes para occoz·ror :\s destJozas a que obri
garam c teriio ninua de obrignr necessidades 
im~ariosns do serviço. 

1 osto que a minha administrnçfio conte 
npenus um mez, e, p()rtnnto, niio me sejn dado 

V. I. 

preswr-vos esclarecimentos tão completos, como 
descjára, ncêrca dos motivos, sem duvida lllliito 
tJIOUtiiVei~, que terão inhibit.lo o meu illustrndo 
antcccssoJ• de evit:rr o excesso dos mesmos 
creditas, expor-vos-Irei as razões capilaes que 
semelhante excesso me parecem ter determi
nado. 

Estabelecimento rural de S. Pedro de Alcantara, 
na provincia do Piaulty 

O Credito pedido corresponde nos serviços 
que, sem desorgnniznçiio do ostnbolecimento, 
niro podem deixar do ser elfectundos, bastnndo 
considerar que, sendo de 6:000S n consigna· 
çiio, só n rotribuiçiio do pessoal trdministrativo 
excede do 8:000;$000. 

Obras publicas 

Determinaram. o def!cit vnrios serviços que 
passnram do ministerio do imperio .pnrn o da 
aA"riculturn: os estudos e as obras do cana lisa· 
r.ão do rio dn Prata do Mendanha para o nbns
iocimcnto do ramal do Snpopembn :i Santa Cruz; 
os estudos incumbidos :í commissiío de açudes 
e á commissão hydJ•nulicn, já no porto de San
tos, já no rio S. Francisco; 11 explorDçiío de 
uma vin de communicDçiio entre Cuyabd e a 
província de S. Paulo, e o pag11mento dos 
vencimentos devidos aos engenheiros que se 
ncham ú disposição das prcsidencias nas pro
víncias do Amazonas o Alagõns, e ao fiscal dn 
comp11nhin de carris urbanos. 

Telegrapltol 

Determinaram o deficit o desenvolvimento da 
redu telegrnphicn, a acquisiçfio do material é o 
facto de considerar-se a dcspeza dos quatm pri
meiros mezes do exercício tJroporcionnlmonte ú 
insuffieientissima conskna(;iiO da lei n. 2792 
de 20 do Outubro do i877. 

Terras prtbliccts e colonisação 

Ao ser promulgada a lei n. 20~0 de 31 de 
Outubro do anno ptrssado, que eliminou das tn
bellns justificativas desta rubrica a quantia pe
didn parn introducção o estabelecimento de 
immigrante~. nfio só jú alguns milhares ·destes 
hllvi:rm eotrndo durante o exercício, tendo 
direito nos nuxifios do regulamonto de :1.9 de 
Janeiro de l867, mns ez·am numerosos os que, 
já estabelecidos nns colonins desde o fim do 
nnterior exercício, estavam no gozo de tnes 
:mxilins que lhes nfio poderiam sez· sustados 
antes de findo o prnzo regulamentar. 

Uns c outros tinh:rm immigrado pnrn o Im
perio na fé que receiJerinrn os favores assegu
rados pelo -cztado regulumento, e, constituindo 
estes um compromisso solemne do Estndo, for· 
t,;oso roi desempenhai-o com a Ionldade com que 
o governo do Brnzil hn mantido ininterz·upta
mente ns suns prome~sas !l immigraçiio. 

Ainda ú outra categoria de colonos devia o 
Estado continuar a prostnçiio de auxilias até 
fazei-o cessar por neto publico, e neste caso 
achnvnm-se os uumigrmHes em via,!l'em dn Eu-

28 
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ropa paro o Brnzil, que, ignorando 11 suspons::ío 
do·acima mencionado decreto, .não deviam ser 
.priv~dos de favores n que por bem entendida 
equidade se lhos devia reconhecer direito. 

A outra parte, tendo o meu antecessor mani
festado por vezes a resol ucão de ubrevi:or o 
prazo dn enwncipuçioo das colonias e dos nncleos, 
e para este PITei to trn !ando-se de coruplct:or a 
viao:ão nos mesmos estabelecimentos indispon
savel, pela inconvcniencia que proviria da su· 
bita suspensão de tralmlhos m:ds ou menos 
adhmtndos, nfio pode a despez11 reduzir-se :oos 
limites que só depois de decorrida uma terça 
parto do exercício lhe foram postos. 

A cmancipnçiío da colonin Rio Novo e de nu
mero:o;os nucleos coloniaes, n snspen~iío do regu
lamento de i9 de Janeiro do J8ü7 e os avisos de 
23 de Dezembro c -14 de Janeiro ultimos siio pi'O
vidcncins I)Ue demonstram c:> vivo empenho com 
que o meu antecessor procurou atalhar o des
envolvimento da despeza. 

Quanto no aetual ministro, o aviso de 7 dn 
·corrente. pdo qu~l foram mandadas c•·ssar todas 
as despez:os de merli~'iío de terras e todos o"s au
xilios a colonos, traduz o sou intr;nso desejo e 
firme rosoluçiio de cumprir a lei quo fixou n 
despeza com este serviço. 

Prolon,qamento das estradas de fei"I'O da BaMa c 
Pernambuco 

O provnvel d;•ficit provém de ter sido neccs
sario activar as obras do prolongamento desta 
ultima estrada, parn abreviar o prazo cm que 
poder:i set• en treguc no trafego o trecho con -· 
struido a que poucas obras d'arte fartam, acce
lerando-se deste modo a arrecadação da renda 
da nova secção. 

Estrada de ferro de Porto-Alegre á U1•uguayana 

O considerave!. deficit provciu de niio ter sido 
prevista peln lei n. 2!l~O de 31 de Outubro ul
timo a despeza com o material fixo e rodnnte, 
que em grnnde pnrte se achava encommondado 
e bem assim de ser necessario acudir ao paga
mento de obras executadas por contrato. 

Abastecimento d'aoua á capital do Imperio 

Estrada de ferro de Pmtlo A/Tanso 

Proveiu o deficit da acquisiriio de material 
motor, rodante o llxo, j:í recebido c do que 
terá de o ser até no IIm do nctunl exercício. 

Taes são os fundnrnen tos cum que, de ordem 
de Sun Mag-r!stnde o Imperador, e em cumpri
mento dos~§ 4.• e 9." do nrt. q,,o da lei n. 589 
de !J de· Setembro de :l850, venho apresentar-vos 
n seguinte 

P1·oposta 

Art. J.• Air;m das de.~pt'zns nutorizadas pelas 
leis que regem o exercício drJ 187!>-!880, 6 
aberto ao governo, pelo minislerio dos neg-ocios 
rla n~:rricultnrn, commcrr:io c obr:os publicns, um 
ct•edito supplementar c extraordinario da quun
tia de 6.880:819,$37!> que será npplicarlo á~ se
guintes verbas tio art. 7.• da lei n. 20~0 de 3i 
de OutuiH'O ~I e 1879 e ao< eruditos especin~.>s dn 
labellu C, a que se refere .) art. :W da mesma 
lei : 

Art. 7 • • 

6 Estaloelecimento rural de S. 
P!ldi'O de Al•·antarn, na pro
víncia do Piauby .•.....•. 

:l4 Obras publicas ........... . 
:l6 Telcgraphos .............. . 
:l7 Terras publir·n~ e colonisação 

Art. :lü ( tabella C ): 
.Lei n. 1953 de 17 de Julho do 

:l87f, art. 2.• § 2.•- Prolon
gamento das estradas de f'erro 
do Recife a S. F1·ancisco e da 
Bnhia no .Tonz·~iro ..•.•.....• 

Resolução legislativa n. 2397 
de f!J de Setembro de !873.-

27:885~374 

Construcç~o da cstr:oda de 
f'erro do Hio Gr:10de do Sul.. 2.1)9~: 7626916 

Lei n. 2639 de 22 de Setem
bro de 1875. - Dosapropria· 
cões o obras · necessarías ao 
nbostecimento d'agua :i capital 
do I m perio. . . . . • • • . . • • . . • . • :1. :1.&0: ~&56822 

Lei n. 2670 de 20 de Outubro 
de !875.- Prolongamento da 
estrEda de ferro D. Pedro II 

Construcçiio dos estrndns de 
ferro do Sobral e Paulo Af-
fonso. sendo 218:658,\íMG para 

300: ooo6ooo 

a prinieiru e 686,:008,5ü77 para 
a segunda.................. 902:667,(!023 

Determinou o de{.cit a necessidade de dar 
impulso a algumas obras, cujo retardamento 
traria inconvenientes e de pagar o material 
importado. 

Prolongamento da est1·ada de {en·o D. Pedro II 

Tratnndo-se dns obras executadas por contrato, 

Art. 2. • A presente lei fará parte da do 
orçamento do referido exercício de :l879-i880. 

não podiam ser restringidas. -

Estmda de ferro de Camossim a Sobral 

Proveiu o deficit da acguisiçiio de material 
motor, dd trnnsporte e de vta permunento, 
fornecido por encommendas feitas a varias 
fabricas na Europa e nos Estados-Unidos. 

Art. 3. • Ficam revogadas as disposições em 
contrnrio. 

Pnlacio do Rio de Janeiro em 27 de Abril 
de 1880. - Manoel Bua1·que de Macedo. • 

A' commissiío de orçamento. 
0 Sn. 2.• SECRETARIO leu O seguinte 

Parecer 

Foi submottida 110 exame da commissão de 
marinha e guerra .a proposta da cnmara dos 

, .. , 

~ 
t 

i 
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deputados, que drclara ter dirnito no meio ~oldo 
da pntunte de coronel, D. Lauri:ma Ro~a Cundida 
Duarte de D•·umond, viuva do brigadeiro Gaspar 
de Mcllezes Va;woncello.< de Drummond. 

Esta proposta foi iniciada á req_uorimento 
daquell" viuva, allegando perceber tuo sómente 
25{$ mensnes do meio soldo de se11 mnrido, em 
virtudH da resolur~ão da consulta do supr••mo 
conselho militar do 21 de OutJlilro de 1861, 
a qual decl11rou ·que, COJJJquanto o eoronel de 
milícias Drumond tivesse d•reito á reforma 
no posto de brigadeiro, ~ó devorin cnber·lhe o 
soldo do posto de rnnjor, em que foi trttnsferido 
da L• parn a 2.• linha do exercito. 

A supplicante pelliu a interpretação dnqudla 
resolução, afim de I h e ser ahonado o meio soldo 
correspondente á patente de brigadeiJ'o,em que 
fnlleceu seu marido cm :1865. Conccdu-lhe, po
rém, n propost,, o de co•·onel, regulado pela ta-
beiJa do posto da rcfo1·ma. _ 

O fundamento da cuncessiio vem expcndido 
no parecer da respt•ctiva commissão de mnrinha 
e guerra. julgando incJisrmtnvel o direito do 
!nflucido brigadeiro Drumond ao soldo do coro
nel, nos termos do nlvnl'á de :16 de Dllzembro de 
1790. visto ter sido reformado com m:cesso. por 
contar m:ds do 30 :mnos do serviço. • 

A commíssão de marinha c guerra do senado 
diverge inteiramente deste fundamento, e ne
nhum encontra que possa apoiar a proposta da 
outl'n cam·ara. 

O art. 3-• da lei de 2~ de Setembro de t829,' 
melhorando o soldo dos coroneis o tenentes, 
coruneis de milícias, que então nellas or.cupa
vam o posto de major ou de ajudante, fixou o 
soldo daquelles em 45{}, quando o tivessem me
nor: e como depois dessa lei foi Drumond pro.
movido a coronel, ern ·Outubro daquelle anno, 
ficou percebendo 50{$ pela tabella de t825, no 
domínio da c4uni en~s:ira de cavitiio de :1..• li.nha 
a major dn •• • Esta lei confirmou, portanto, a 
disposi<;ão do § ~.· do alvará de i80:2, a que a 
commissiío já referiu_ · 

Pelo exposto fica manifesto: 
L• Q•w Orumond, no posto de .coronel de 2.• 

cln~se, vencin o mesmo soldo que tinha quando 
nwjor ; ~-

2." Que não podia ter melhoramento, refor
mnndo·so em IJri)!'adeiro, porque o dito ~!vará 
de :1790 só era applicavel ú reformo dos ofllciaes 
de milícias, na varte relativa aos postos o não 
uos soldos. 

Está, por conseguinte, de perfeito acc•kdo com 
as leis qne regiam a mataria. a resolução da 
consulta accusadn pela supplicante, pela qual, 
na paten.te de reforma do brigadeiro Drumond, 
s~ murcou soldo de 501$, que elle percebeu até 
o seu fullecimento, compelindo, pois, á sua viuva 
o correspondente melo soldo, por e lia percebido 
desde então. 

A com missão é portanto de parecei' que seja 
rejeitada a proposta, entrando para isso em dis
cussão. 

Sala elas commissões em :15 de Setembro de 
:1.870.-Muritiba.-Junqueira.-Barào ~a La
guna. 

Ficou sobre a mesa, para ser tomada em consi
dera•:ão com a pl'oposta a que se refere, indo, 
entrer.anto, a imprimir •. 

O IJri:.:·ndeiro Dl'umond, pelo que consta da fé 
do officio junta ao requerimento, serviu na :1..• 
linhn de :1807 a i827 c nesse anno foi transferi
do pnrn a 2.• no posto de major, do qual teve a 
promoção de coronel tambem da 2-• linha, por 
decl'elO de iS de Outullro, com o mesmo soldo 
de que gozavn na patente-anterior, como deter
minnva o§~.· do alvnrá de i7 de Dezemb•·o de 
1802, e verifica-se pelos assentnmentos dn tho
sourarin de fazenda de Pernambuco ( docu-

. Tendo compal'ecido mais os Srs. João Alfredo, 
Alfonso Celso, B:.u·ão de Pirapama e Dantas, o 
Sr. Presidente abriu a sessão_ 

mento B). . 
Este mesmo alvor:\ dispoz, no§ 2i, que as re

formas dos officines supel'iores de milicias se 
regessem pelo outro de 1790, relativo nos de :1..• 
linlla, á t•a:cepção sómenttJ do caso em qm• estes, 
sendo reformudos com posto de accesso, devem 
veneer pot· inteiro o soldo do posto da sua re
forma. 

E', pois, evidente que em tal caso continuarão 
os milicianos reformados n ter o soldo quo per" 
cebimn no posto anterior, e, pot• conseguinte, 
que o coronel Drumond, obtendo accesso nu 
refo1·mn, não podia vencer mais que o ~oldo 
inherente ao posto de majo•· (50{}), <JUe a sua pi'O
moçi•o a coronel dn 2.• linha não nugmentou, 
porque o vedava o referido§~.· do uivará já 
citado de :180::!, nas pnlavrus que textualmente 
viio ser transcriptns-

• Sempre que houverem de propor-me os 
postos de coronel ou tenente-coronel de Plg-um 
regimento de milícias, nttenderão indefectivel
mente nesta circumstuncia (,de terem servitio na 
:1.-• classe), nns suas propostas, propondo-me de 
prel'e•·encia com o respectivo accesso, mas st:m 
novo att!Jmenta de soldo o respectivo teuenttl-co
ronol ou major. todas as vezes que elles esti
verem em es:ado de poderem continuar no mou 
real serviço. • 

Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 
havendo quem sobre elln fizesse observações, 
deu-se pol' approvada. 

Compareceram, depois de aberta a sessiio, os 
Srs. M~ndes de Almeida, TeixeiraJnnior,Nunes 
Gonçalves, Fausto de Aguiat•, Sinimbú, Conde 
de B:~ependy, Silveira da llotta, Silveira Lobo e 
Christiano Uttoni. 

Foi lida e ficou sobre a mesa,- para ser to
mada em consideração opportunamente, a se
guinte 

Redacpào 

Limites do Ceará e Piauhy. 

Redacção para 3. • discussão do 

Profl'cto 

A assembiéa geral resolve : 
Art. :1..• Fica pertencendo ti província do 

Ceará o te•·ritorio da comarca do PriAcipe Im
pel'iul e Jndependencia, da província do Piauhy. 
servindo de linha divisol'Ja dus duas provin
cius a .Serra Grande ou du Ibiupaba, sem outra 
interrupçiio além da do rio Puly, no ponto do 
Boqueiriio, pe1·teucendo á província do Piauhy 
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todns ns vertentes occidentncs dn mcsmn serrn, 
c pnrn n do Ccnr:\ ns orienttws. 

.Art. 2. • A' provincin do Pinuhy ficnr:í per
tencendo n freg-uezin dn Amnrrnç5o, com os li
mites rjue ilstnbeleccu n lei provinrinl do Conr:i 
n. 1:300, de 5 de Novembro de t870, n ~nbor: dn 
bnrra do rio Timonh:o, rio de S. J,,5o dn Prain, 
ncimn, ató n bnrr:o do Ri:who, qno sr,guo pnrn 
S:mtn Rosn; e d':I!Ji ern runw directo :í serra 
de Snnta Rita, até o pico dn serra Cocn I, termo 
do Piauhy. 

Art. 3." A linhn diviso!"ia ec~Iosinsticn snr:í 
identicn :í civil IJIHl ft'u· cstnhelccidn, llcnnrlo o 
governo nutorizndo parn solicit:lr dn Snnln Sr\ 
ns nPccssnrins bnllns, ouvindo previamente os 
prclndos dns duns diocesf!s. 

Snla das eommis:;;ões. cm i!l do Mnio do 1880. 
;-Candido Jlfcndt•s di! A/.meidrt.-/Jarros Brtrreto. 

· OS AÇOUGUES l\IUNICil'AllS E O RESEUVATOniO DO 
l'EDUEGULIIO 

O Sr. Corr-eia~- Foi lido no cxpc
dienlo de hoje um aviso do nollre ministro do 
impPrio prestando info,·mnoõns I'Cflltisilarl:ls pelo 
scnndo sob1·e o conl.rato feito peln I/I ma. caaWI'O 
municipal com o major Brito Gaivão pnr:1 esln· 
lJeleein.entos de nçougues denominados muni· 
cipnes. 

Tinha já noticia deste nviso poJo expediente 
do ministcrio rlo imperio publicado nü /Jiw·iu 
Ojficirtl do h ontem. Posso, pois, desde j:i ftw
mulnr um requerimento, que julgo tem cabi
mento. 

V. Ex., Sr. presidenle, determinou que esse 
nvíso me fosso remettido; mas eu vot1 pedir 
que sojn elle submettid11 n exame dn commissão 
oompetonto. 

Trata-se, não só de uma questão do facto 
qunl n que o fintl! do aviso suscita, c tombem 
de uma questão de direito, qual n de saber si 
este contrato que tem do vigorar durnnte nove 
annos, por mnis de um quatriennio, tem do ser 
ou mio approv:~do pelo governo. 

Pnra que sobro estes pontos se Ifabilite o se· 
nndo pnrn formnr n juizo mais acertado, lenho 
n honra de pedir que os pnpeis hoje presentes 
no senado, reunidos ao nviso anterior do aclunl 
ministro do imperio sobre o mesmo nssumpto, 
sejam sujeitos no exame dn commissiío compe
tente. 

Niío julgo dever deixar a tribuna sem pedir 
:10s nobres ministros informações sobro estragos, 
do que dão noticia os jornaes de hoje, nas obras 
quo, para o abastecimento de agua & esta cidade, 
foram contrntadns com o Sr. Gnbrielli. Pelas 
noticias publicadas vemos a importnncia do 
facto. 

O Sn. Pnll~IDENTI~ declnrou que os pnpois sobro 
o contra to feito pnrn o estnhelecimento de nçou
g-uos municipnes seriam rcmettidos á com missão· 
do legislaciio. 

Foi lido, npoindo, posto em discussão o se
guinte 

RI!!Jl!Cri?nento 

• Requêiro que, pelo ministci:iO dn agricultura, 
cnmmeroio e obras publicas, o governo informe 
sobro os estrag-os 1J IH.l s~ deram nns obras con
traladas r•arN o nbnst••cimenlo d'ngun destn ci
dade.- 1/fanoel F,·aucisco Corrcilt. 

O Sr. Sar:Aiva 1prcsidcute do conscl!to) : 
-Sr. presidente, o noure senndor pelo Paraná 
do~ejn informa(.'ões do g-overno ncürcn do que 
occol'l'eu nu resorvatorio do Pcd,·egulllo. E' cedo 
pnrn prestnr essas iuformações. O governo mnn
dou- proceder ás p1•ecisns n verignn~:tit!S o não 
pódo já d izet· qual o alcam·e do ncontcc:imento, 
nem quanto ~os cst1·:og-os produzidos, nem :\s 
sommns que se teriio de despender pn1•n repa
l'nl-os. 

Opportunnmonle, porém, o nobre senador 
terá conllecimcnto completo de tudo isso. 

Findo o doiJate foi approvnrlo o requerimento
do Sr. CorrtJia. 

l'AUENTJi:SCOS ENTnE DESEMllARGADOllES 

O Sr. Junqueira:-Sr. presidente, li 
ha poucos dins em um· jornal desta côrte o 
seguinte: 

• Parentesco entre desembargadrwes.-Em !2 do 
corrente o miuisterio dn jnstica expediu n se
guinte circular ás presidenci:~s de províncias: 

• Sual\lagestade o Jmpe•·ndor, conformando-se 
por immodlntn resoluciio de S deste mez, com o 
parecer da s~cçüo de justiça do conselho do 
estndo, houve _por bem decidir que niio hn lei 
que prohibn servirem na mesma relação dous 
desembargadores cunhados. O que communico 
a V. S. para os fins convenientes.-Dcus guardo 
n V. S.-M. P. de Sou::a Dantas. • 

Eu desejo obter cópia deste pnrecer e por isso 
vou mandar :i mesn um requerimento. 

Foi tnmbem lido, apoiado, posto em discussiío, 
n qual ficou adiada por ter pedido n pnlnvra o 
Sr. 1\Iendes de Almeida, o seguinte · 

Requerimento 

• Regueiro que se peça no governo, por in
termodio do mmisterio dn justiça cópia da con
sulta da seoçiío rcSjJectiva do conselho do ostndo 
que serviu de bnse no aviso do :1.2 do corrente. 

• Snln das sessões cm 26 de Mnio de 1880.
Junqueira. • 

Não careço ler noticias rtuo todos os nobres 
senndoro~ encon trariío nas folhas do hoje; mas 
ns informações do governo prestndas nestn cnsa 
fariio conhecer o fncto, cm seu verdadeiro al
cance, quues os prejuízos dellc resultantes, 
sobre quem recnhe n responsabilidade desses 
}Jrejuizos c até ondo chegam ns consequencins 
do lnmentavel ·acontecimento. 

Parn hnuilit:~r o governo a dnr informações 
que, estou certo, clle deseja prestar no senado, 
npresenturci desde jú o meu requerimento. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEl\I DO DIA 
RESPOSTA Á FALLA DO TZ.lnONO 

Continuou a discussão do projecto da resposta 
á falia do throno. 

• • k • 
• 
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O Sr. Saraiva (presidente dQ conscl!to): 
. -Sr. presidente, vou responder ao meu mnis 
intrnnsigente odversario nesta casa. O nobre 
senador por Mnto G1·osso, oppondo-se li eleiçiio 
dircct:•, ape7.ar de conhecer que o p::liz 11 quer, 
que nenhnm outro processo eleitor:~! póde pro
duzir elfcitos benelicos, revcl::t-SH um aclv:ersario 
intrnnsigente, possn dizei-o, sem ser acoimado 
de injusto <'ste meu couceito. 

E essa intransigencia tOI'UOU·sc mais saliente 
com o teor de sen cli<curso. 

Si urn out1·o scnndo•·, que niío tivesse o mesmo 
traquejo de g-overno, viesse ao senacln mostra1:·se 
triste peln sort" do paiz, como mosti'Oll·Se o 
nobr1• ~cnndor. eu ni'io r·epartn•in; mn~_, t)tH} o n(J
brc s~n:lClOI', acostumnclo :is dimr:uldnd"s elo go
veJ·no, tendo dirig-ido a n:iu doE>tndo em circum
stancias eritic:.ts, veuhn hoje, quando n situa
çiío .melhora a olhos vistos, r.hornr sobre nos
sas d•·sgraçns, repetir e pnrtilh"r as nppreh•lll· 
sões d" onu·os, é o que eu nãtl podel'in esperar. 

Acompnnlwrei, pnrém, o· ilhrstre S<!ltndor: 
mnstr:1rei a oxngernçflo de suns proposições, e, 
fnzondo isto, procurar<Ji dar rcs1Josta r·ompleln 
ao seu dist.:Ul'SO. 

Disso S. Ex:. IJUC niío é pessimista, mas não 
participa dn tr·nnqui llidnde dos nctuacs ministrus; 
nota que ha desanimo em alguns espíritos, e 
destes sentimentos participn. 

Como demunstr•Hl o nol.Jre senador esta thcse? 
Dizendo o seguinte: 

• A lnvourn mostra-se npprehensiva e clamn 
poln ncquisiçiío de braços e elo capitaes, assim 
como por instrucção prolissionnl; o commcrcio 
pede providencias que lhe protejam a liberdade 
de associaçiio e garnntam os direitos recíprocos 
dos nssocindos c de seus mutuarios; pede, tlnal
mente, no governo uma politica financeira qne 
d8 mais desenvolvimento ao trabalho productJVO 
do pniz. • . 

Sr. presidente, nnnlysemos estns proposições. 
• A lavoura sulfre porc1ue niío tem braços, 

capitues, nem ensino p•·oflssionnl. • 
Jlfas este soffl'imento d::1 lavoura não é de 

hoje; ha muito tempo que ella pede braços, 
que o governo niío pude ministrar-lhe na pro
porção reclamada. 

O .Sn. DANTAS (miuistro da justipa) :-Apoiado. 
O Sn. SARAIVA (presidente do conselho):- fia 

muito tempo que a lavoura pede ensino propor
clonai, que o ·governo niio tem podido orgn-. 
nizar devidamente; mns, apeznr disto, tem 
sempre prosperado, e sua producção tem-se 
:mgmentado. · · 

cnhiu no desagrado da população por netos bonS' 
ou máos de sun pnrte, foi npupndo; unicnmonte 
porq11e um indtviduo offendulo peln imprensa 
prormrou desforço. pessoal. 

Pois, po1· dous ou Ires factos destes, póde-se 
concluir que a segurança individual achn-se crn 
peiores circumstnnoi11s do que nntm·icormente, 
qu1~ JJiio ha bHstanr.e gnrnntit1 d<> vicln e proprie
dude? Niio ; c é por· isso que cu disse r1ue admi
rava r1ue um homem traquejndo no governo, 
que nssi~tiu aos acontecimentos grnves elo norte 
por occosmo do tumulto denomin:Jtlu qaebra
tdlos; que presenciou, como estamos pNs•m
ciando, um estado lumentnvel no Rio S. Fran
cisco, viesse dedu.zir a1'gt1mentos contra o estn-· 
do do pniz de facto·~ que l'epr·,lduzem-se constan
temente, e niío poder<io deixar de reproduzir-se· 
emqu,.nto ~s distancias forem grandes e u go-
verrw nito tiver meios amplos de ~ar·anti•· su·tn· 
cientemente a segurança individual em toda 
pnrte. 

Comprehendo que um deputado nove!, t)Ue 
queira aggreuir o g-overno, empregue esses 
reeursos; mns niío posso conceder que um ho
mem tiit!l notnvel aponte como def'eito de uma 
sitnnçiío ou de uma época um estado de cousas 
q110 existiu sempre, u n:io JJóde ser altur:1do 
proftlndnmentc sen~o depois e muitos nnnos de · 
esforços, e pelo impulso da civilisnçiío. 

Disso mais o nobre senador qr1c : •o espírito 
de associn(;ões As tá morto, de Unha. • 

Senhores, o senado tem um projecto cujo fim 
é animar esse espírito de associnr;iío, despren
dendo a iniciativa individual da tutela do go
verno. 
.. O Sf!. DANTAS (ministr!J df!fustipz) :-Apoiado; 
Ja ped1mos que a comm1ssuo désse parecer. 

O Sn. SAnAIYA (p1·esidcnte do 'consel/;o):
Exumine a commissiío o respectivo projecto, 
emende-o, corrijn-n, amplie-o, discutamol-o e 
as vistas do nobre senador serão satisfeitas. 

O honrado senador niío quer que o governo 
sej11 tudo, e o acompanho neste ponto; mas, si 
assim é, trabalhem, fn~am o que o governo niío 
póde fazer, o deixemos de esperar tudo do ~o
vorno ; desde que este não póde com dinheiro 
animar e desenvolver o espírito. de associação, 
porque delle niío dispõu. E' preciso pnrn con
sefíuir-se esse dcsideratum a applicnçiío de me
dians adequadas. como sejam, entre outras, 
uma boa legisln(;ão; e para isso o senado não 
preciso do governo, pódo renlizal-o no projecto 
que estú atrecto á sua consideração. 

Si, pois, a nossn renda cresce de modo notavel 
em nlgumns províncias do Imperio, como nas 
de S. Pnulo, Pnr!l, Amazonas e outras, segue-se 
que, si niio temos tudo qunnto desejamos, nem 
por isso estamos nns clrcumstancias lamenta
veis que o nobre senador descreve. 

Disse mnis o honrado senador: • A segurnli
o;n individual é m;i. • 

Mas, si S. Ex. ex11minar este assumpto, sob o 
ponto de vista cm que deve ser encarado, isto 
c, sobre o numero de crimes perpetrados no 
Imperio, ainda verillcnri1 que a segurança 
individual não peiorou unicamente porque um 
ou outro juiz de direito, que niio snbemos si 

• A populaçiío está sotrrendo impostos mais 
graves do que no tempo dn guerra. • 

Qu«:_m é a causa dist? ~ somos nós todos ; e, si 
cu nuo temesse ser mjusto com o nobre se
nador, o que niio está em minha intençlio, 
porque o estimo muito,diría: si culpado houvesse 
mais do que outros, serin justamente S. Ex. 
Sinto ql:!e o nobre senndor niío esteja presente, 
porque 1sto, até certo ponto, me constrange na 
resposta"que lhe estou dando. 

Serin S. Ex. mnis culpado do. que nós oppo
siçiio e governo destes ultimes tempos, porque 
recordo-me de que .depois da guerra o nobre 
senador annuneiou snldos ; com o que nos levou 
a nós todos a fnzer o seguinte racwcinio: • Si, 
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depois de umn guerr•a ntroz, em que se anstou 
700 e tantos mil contn!<, o paiz aprc~enta snldos 
e seu estnd:> é annunciadn em condições tiio 
prnspurns, é que as nnssn~ circumst:lnl:ins ~iio 
muilo li~onf!ei r·a~. • E ntiio conwçnram os aug
menLos de ordenados, o empr•ehendimento de 
grandes e custosas obrns, c deu·se desenvolvi
mento :'rs estradns de fBrro. Contl';rtoti·") a em
prezn do nb11stecimento oe aguas " estn eidade, 
sem duvidn de grande utilidndH, mn~ muito dis· 
pendio<a. Emfim nos llmçamos orn uma cnrr·eirn 
de rnelhoramentos, que niio duvidarei cnnsirlcr·ar 
putriutica,runs que ncnrTctou grnndes dispcndios. 

Nno cnnsnro a ninguem pnr isss, m;rs deu em 
resul~ndo umn situa!,'iio financeira difficil. que 
teve de ser debelada pelo m ini.<terio pa:<s:rdo, e 
que espel'<l em Deus, será Iuvudn n um bom es· 
tauC: pelo a .. tual, ajudado corno deve ser pcl;rs 
du;.s cumarns. 

a nossa receita ordinoria bastará para satisfazer 
a despezn ordinaria. 

Corno uma cousn se prendo á outra, direi 
desde já no honrado son:rdor por Mato-Grosso 
qu., ·mio-procedi mnl cnlculnndo o orçamento 
pela maneirn·1w.r: CJUe o fiz. Si não. contei t:"m 
a rentla proveniente do augmcntu do Jlll· 
postos pnrn o orçarn,•nto de t881-t88=, bem 
11ndl'i, porfJue todusjá nos mostramos incli_narlos 
a SUJIIH'imir alguns impostos e a reconsiderar 
outros. 

Sen,Jo assim, eu devia ser cauteloso e niio 
f;rzer calculos que poderiam se mostrar oxa~e
rado:<-depois do exame do orçamento pelo corpo 
legislntivo. 

A estas considerações devo acrescentar que 
'sobreveiu a s•~cca ;lo uortc, por si suiTJcierrte para 
produzir· um deficit, pelo qu:rl ninguem é res
pon~:rvd. 

Diante •le semcllronte calamidade, que em 
outras écrocns niio assuuri1·a t:res propor,õos, o 

• governo deu prova do um e,;pirito :rlturrrento ge
neroso c hum:rnitnrio, mandando distribuir soe
corras a todos que dei les precisavam. 

O Sn. StLVEmA. DA l\IOTTA :-Mos deram lam
bem nos <JUO não precisavam. 

O Sn. SA.nAIVA (prc.çitlente do consclleo):-Dis
tribuiram·so soccorros o esmolas, como ainda 
niio fez governo algurn d<) mundo,porrJlle nn Eu
rop~ c enr toda parte, quando sobrevêm al;4umas 
dessas cnl:rmiu:rde;;, o parlamento voto quantins 
que são distribuídas nos poderes Iocaes para 
os :rjudur :r Gccorrerem ós respectivas necessi
dades; mas niio se faz como se fez entre nós, 
tomando o Est,.do a. si o encargo de soc.correr as 
popul:rçõcs devastado;; , organiznndo nlé uma 
administt·:rção especial pnrn esse tlm, e creando 
por todo a parte c ·mmis;ões encarregadas de 
aistriJJUir SOCCOI'I'OS a quem OS J'CCIIImnssc. 

Não censuro este eSJ.Jirito de g<>nerosidnde ; 
apenas recordo o f;<cto p;rrn mostrzrr a r;<ziio dos 
dospL--zas excessivas com a sCcca, :1s tJunes ng .. 
gravu1·am extraordinariamente nosso estado fi
nanceiro, n:io havendo quem se possn dizer 
rcsponsnvcl pot· ess.:l facto, desde que ninguem 
póde ser cu I pudo poln sobmveniencin da sêeca. 

C•Jmo ad<nir:r-se o nobre senndor qun depois 
de um:r guerra, e occorrendo todas essas circum
stnndns, o honrndo ex-ministro da fazenda 
pedisse ás cnrnnrns novos impostos? Por que 
modo poderia o honrado ex-ministro duminar a 
situneão difficil ern que encontrou as finanr;as 
e organizar um or{'amento equilibrado 'l Não 
havia outro caminho a seguir. 

Hoje a situ no~ o mudou, o ministorio actual 
não p<',do, nlio deve ter a mesma lingungem, 
nem trilhar· a mesma senda : a sêl!cn de~appnre
ceu, algumns obras extrnordinarins cessa rum. O 
govemo nlio emprehendorá novns, nem furá 
despezn que niio ~ojn reconhecidn util e neces
snrin e votada pelo pnrJamento. Estamos pois 
em bom cuminlio ; e foi por isso que nnnundei 
a esperança de que no e:tercicio de 1881 n i882 

Qtle mnl hn em que o ministro da fazenda não 
seja optimista. qunndo calcula a r·oceita? . 

Ao contl'ario, acho que o nosso mnl LCIII vmdo 
ex:wtumen te do optimismo em c:rlculnl-a, sem 
levar em eonta eventunlirlades, que podem 
des:rrr·:rrrjar os calculus. De!)ois de votados. os 
or~'muentos, costumnm appar·ccer occu:·•·encras, 
que obrigam a despez:rs imprevistas, corno é. 
por exemplo, o facto denunciado :rin~n ha 
pouco pelo ]Jonr:rrlo senador pelo P:rrn_rr~ : çm 
quanto cnlculnremos 11 duspeza, que sera mdts
pensnvel c urgnrrte fnzm·-se, para prover aos 
reparos nos estragos desse desastre? Não sa
bemos. 

E' facto, que deve advertir dn conver?.i~?ncin 
de ser :r reccila cal<mluda sempre pelo mrmmo; 
visto que as despezas imprevistas podem 'ubir, 
é dt> razão e prudorwia CJUe se organize o orça
mento Cla receita deixamloalgumn mn1·g-em para 
o au~monto de recursos, que permitiam alten
del-as. 

.1\Ie parecendo isto de prudencia, não me ar
rependo de ter e:rlculado, cr.mo o fiz. a re~eita 
para -1881- f88~; entendi que devia deixar 
algunur folga para o imprevisto. Quando se 
discutir o orçamento, completarei :rs razões 
por que mo g-uiei, o direi o que, n:r minha opi
niiio, podemos esperar; de uma discussão mi
nuciosa sahirá o CJUe for melhor. 

O honrado senador por l'tlato Grosso, depois 
de di!senh:u· em quadro tdste o estado do puiz, 
dirigiu-nos n seguinte aposrrophe: Que1·eis re
mediar todos estes lllülcs com a eleição directa? 

Eu não cspernvn do hnnrado senador, a quem 
sompre tratei com a maxima con~idemç:io, se
melhante perguntn, na qual parece occultnr-se 
o pen~nmento de ch:rsquoar do ministerio; não 
podem suas pni!IVr:rs ter outra interp,etução. 

Pois a eleição directa, no conceito do alg-uem 
que pense, póde ser reputada uma panacéa para 
curu1· todos os males do paiz '? Eu, que sou apo
logista em extremo dessa reforma, niro lhe 
attriiJuo a virtude de ser remedio para todos os 
mnles publicas. 

O que póde animar a lavoura, desenvolver o 
commercio, melhorar nossas tlnnn~'ns enu·a em 
uutrn ordem de idéns e medidas ndministrativas 
o legislntivns. 

Peço, entretanto, licençn ao honrado senador 
p11ru dizer-lhe que a eleiçiro dil·ect11 póde muito 
mD ui r para melho•·nr as condições do pniz. sob 
outros pontos de vista que niio sejam e:tclusi
vnnlcnte politlcos. 
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Si, eomo todos ~~Creditamos, essn reforma O que quer dizer olei~ão directn '! Quer 
hn de melhorar o estado politico.do pniz, não se dizer eleitorarlo inrlependento, permanente, Jo
pórle deixa•· de esperar que osso melhoramento glllmcntc cun~tituidoantes da di~soluçiio dns en
reflicta sob1·o outros Jntercssos, sondo certo, rnarn,.;, ••leitorado que p13nsa e reflecte sobre os 
como sabe o illustrndo soondor, IJUO é hnje uma nego_cios publicos, ar·ompanha "s questões que.so 
rnnximn com <:nracter de axiornn qlle-a bBa poli. agitam no parlamento c a<( ui lata os erros e f,<ftas 
tic:o t:ombem faz as bons finn nçns; nssim como tarn- do g-overno,parn julgal·o nas occ:~siões solomnes, 
bem é verdade que :os bons finançns coucorrem em quo tem de enunci:u· o seu veredicto, votnn
para a prosporid:ode industrial, augmentllnrlo do n favor ou contra o mesmo governo. (Apoia· 
os recursos do E<tmlo, de maneira a pormitLir dos.) 
que o governo promovn e ·:~uxilie a c:oustrucç:io Pergunto eu : pód•~ algnem cluvidnr da ex
de cst••ndns, c cmprchendll outros rnelhornuoen- ecllencia desse processo para preferir o uctu;~l? 
tos destinados a aco•·oço:~r o desenvolvimento, Visse o nobre senador: Em quepaiz do mundo 
niio sómente dll llgricultura, como das ouu·as se viu fnzer uma altoJ'al:iiO de• ta natureza de 
industri:os. um rnoomento pllrll outr·o? · 

Sr po·ovar-se que a eleiçuo directa prído dar Respon<JeJ'ei no nobre senador que r••formas 
orig-em ú melhor poliLicll, licará provado qLlC a profundas se têm renlizllrlo em outros puizes, pelo 
reforma de que so tmtu hn de produzir bl!nc· modo·po1· que ernprebeudemos I!Sta, sem de·Jon· 
ficios que o honrado sen:odor de~::oohece, :linda gas, por se nclwrem lllrwduJ·ccidus na opinião. 
rellltivamente li males de c:~rllcter llnanceiro e Nos pllizes onue se mudou o systerna eleitoral 
ecunomico. do indirecto (lllra o directo effectuou-se a rt:forma 

Mas, nuo ó por esse lado que j:ímais cnc:nei n logo que se julgou cheg:>dll a época de empre
elei•.•iio directn, consicler:mdo·a ali:ís eapnz de ilenduJ-a, sem esperar-se que o system:r con
produzir· g·r:mde influencia nos de:<tinos do pniz. dcmnudo cnhisse de apodrecido. A idéa que 

A IJUo•stiio dos que d:io grnnclo peso á elHiçiio vamos relllizar· é uma idéa am:<durecirla, é urna 
direcr" é outra- é que no paíz so ftu;n política reforma entranllltdn nos espíritos; não é uma 
mdhor do que se tem feito; ó que os parti<.los, innovaçiio, que niiu tenha por si a experiencill 
como o nobrtJ senndnr mesrno pondeeou, não de outro:> povos, sendo raríssimos e de pPquena 
queiram <lomin~r exclusivamente, sendo :1 um illi(>Ort;me<a os pnizes que :~inda mantê111 a 
tempo creaturas o instrumentos do governo; eleu;;ito de dous gr:io.~. que ó um systema sem 
é que a op:niiio, que nii•• se incurna em nenhum uma raziio que o justifique, partindo da tllcitll 
dess<ls p:ortidos, e se esquiva de envolver-se I confissão pelo votante rle sua ineapaci<lllde pllra 
direct:unente nas questões publicas, se erg:~ li escolher os seus representantes, e por i<so in
:~ssumir li posição de .i11iz de suo conductu, por cumbindo a outro de desempenhai-o desse dever. 
seu turno dando li Victoria a este ou áqueJJe Póde versar sobre n organizn~·ão do eleitorado: 
partido, conforme sob sun influencia gcr1ram- si deve snbir dns classes ricas, como desejariam 
se melhor ou_peior os negocios publicos. os ultra-eonservodores; si dns classes ab:ostadns, 

E' o que acontece nn ln!.:htterra. como querem os conservadores menos exage-
Porventura a população ingleza toda está rlldos; si dos ricos e llbastlldos, conj uncta

alistadn no partido tor!J e no portido wMq 'i' Não; 1 mente com os pobres que possam exercer o di
de trinta e tantos milhões de inglezes, irlnn· reito de voto com <!erto criterio c independencia, 
dezes c escossezcs, talvez niio subam a dons mi- conro propõe o projecto do governo; si, finol
lhões os filiados oos partidos tory e wfd(J: o resto mente, de todns as classes, sem distincçiio de 
da populnçiio não saiJe o que é tory, n'em tolliq, fortuna e condição intellectual, sendo eleitor 
porque niio conhece nem di••ingue os princípios todo o individuo de maior idade, por nm direita 
que os caracterisom; Qllllndo o governo d.,sagrll· , deduzido da nnturezll, realiz:.ndo-se o systemo 
da e faz mal, o inglez que n:io é poWil'o militan· \ conhecido pelo nome de suffragio universal. 
te, sente o mal e voto contra o governo, concor- , Cornprehendo essas diff"rençns; mas niio se 
rend•l (lllrn formal' li maioria pliJ'Iumentar, dian· digll ({lle é dLlvidosll a Vllntagom do systema da 
te ria quul dcs:~pparece o ministerio cfuo repre- eleição directa, sy~tema rlleional, que poderá 
sentava n politica que a nação não ac 1ou boa, e deixllr de dllr todos os resultndos desej:IVAJS. mas 
reprovou por meio do voto.. que não é compnravel ao outro, que se deriva de 

Mas dú-se isto e póde. dar·se no Brnzil? Não, um sophisma, Investindo-se do direito de voto a 
porque aqui o governo fabrica o eleitorado, e, quem niio o póde exercei' por si. 
ilesa_e que isto a~ontece, o eleitor:~do nilo púde O ·Sn. Cauz MACHADO :-Dos systemas conhe
ter mdep~ndenclll paru votllr contra o go_verno. cillos é o melhor; é o mais adoptavel em nosso 
A C!PPOSJçuo tl!mbem por seu t.urno fabr1ca ~eu paiz. 
eleitorado; SI o governo d1spensa .. favores, 
a opposição faz promessas; de maneira que 
opposiçiiu e geverno levam sua vida a fa

O Sn. RmEmo D.\ Luz :-E' do que duvido; a ex:periencia ha de mostrar o 

bricnr eleitorados, sem raizes no seio da opi
nião, e, portanto, sem independencin, os quaes 
votam como lhes prescrevem os mandões de 
aldêlo,.reputados com direito de dispOr dos votos 
dos eleitores como da sua· propriedade. 

·Si é renlmente pessimo semelhnnt" e.~tlldo de 
cousas, como todos o reconllecemos, e a eleiçüo 
directll púde mudai-o, muito .lucraremos com 
e lia. 

O Sn. DANTAS (ministro da justiça) :-Este 
argumento applica-se a todas as reformas do 
m11ndo. 

0 SR. LEÃO VELLOSO :-E' um dos sophismas 
de que tnlla Benthnm. · 

O Sn. SARAIVA (presidmte do cnnsellw):-Desse 
argumento tratarei, POJ'q ue foi p1·oduzido pelo. 
nobre senador ,pelo Mato Grosso. 
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O Sn. Rmmmo DA Luz : -Si V. Ex. pudesse 
transformar os homens dcRtc pniz ... 

A Jnta a que me r·cllro se tom travndo, e ainda 
so poderá lrnvar nestn r.asn; mas, fnzendo Jus
tiça no espírito quo a nn i ma o dii"igo, estou 
persundido dfl quo o nobre senndor por Unto 
G1·osso ~6 veneer·:í sun bntnl hn contra n rcfoi"ma 
eleitoral, si persuadir nos seus co-religionnrios 
•JUC o interesse. do pniz niio c~t:i com' o minis
terio. Creio crue niio o conseguin\, porfrue o 
interesse·· pnblico sobro que se apoia n reforma 
é patente, e accentúa-se de modo :1 sobropujar 
o espírito de pn!"t.ido n n fazer cnlnr todas as 
insinnaçõe~ do irrteressc parlidr11'io. 

O Sn. SAnAI VA (presidente do const•llto) : -Si 
provnlccesso a opmi1io do nobre scnndor, o 
mundo ficarin estacionaria no que r•e;:pcila n 
·refor•mas politicas, tudo d.;pnnricndo da bon 
·indolo c c~ractcr dos homens e da rormnçiio 
·dos costumes, sem nttondcr·so que as mns Jcis 
concorTem para formal-os m:íos. 

o. Sn. !lANTAS (ministro da justiça): -Niio se 
dar11.1 mnrs um passo. 

O Sn. Cnuz MACHADO '-Cogitem bem c de
cidam; porque mais vale um din de rosolução 
do <JUO um seculo de cogitn,ão. 

O Sn. SAnAIVA (pr·esidente do conscllto):- Disse 
o nobre scnallcJr pelo Mnto Grosso: • Noto nos 
nrrniacs do minist.erio muito socego, e creio que 
Dt'ldil f31'~Í. » . 

Declaro no nobre senador que amo o socego ; 
a minha natureza repellc a nctividadc febril; 
prefiro os trabnlhos quiotos c mcclitmlos; n1io 
cogito de fazer estrondo; miro ulg-um resul
tado, e si com a minha pouca actividade con
segtlir' levar a cabo n reforma eleitoral e dotar 
o paiz de uma boa lei de orçamento, ficnr·ei 
contente, c satisfeita a miuha consciencia. 

O Sn. NUNESGON'IJALYE~:-Etcr:í feito muito. 
O Sn. SAnAIVA (presidente doconselho):-Pnra 

obter uma boa lei eleitoral e um bom or~amento, 
preciso de não ser impaciente, desassocegndo, de 
não metter-me em muHas cousas. Será este o 
meu caminho, c do resultado que colll(\r ou 
deixar de colher pertence-mo a responsabili
dade. 

Vejo-mo empenhado cm luta séria com o 
nobre senador por !tinto Grosso. S. Ex. niio 
quer a reforma pelos meios eonstitucionnes, 
nem pelos meios ordinnrios. Eu estudo a ma
neira pela qual conscguii"ci que c lia se cJTectuc. 

O Sn. Cnuz 1\IACHADo:- Por meio de accurdo. 
O Sn. SA!tAIYA (presidente do conscllto) :

Verei si posso aprovcitur pnrn a sua udopçtio o 
coneurso de todos os r1ue desejam o que cu quero, 
mirnm ao rne~mo nlvo; e nutro a crença dtl que, 
si o espirita de partido não se intrnmctter na 
contenda, n reforma hn de passar. (.1poiados.) 

I-Ia muitos annns se ag-ita no paiz um pro
blema, cujos resultados sortia grandemente uteis 
ou desastrosos, segundo fUr• clle resolvido. 
Consiste esse problemn em verificnr-so ate! CJUe 
ponto o espírito de partido se deve desenvolver, 
sem olfensa dos interesses dn communhão so
cial. Nn soluçuo do problema tom-se visto con
stantemente umu luta tl"uvada outro os interes
ses partidarios e os interesses nacionaos, pre
tendendo aquclles collocarem-so acimu destes. 
Essa lntn se reproduz cm todas as espheras da 
vidn politica, desde os comícios populni"os até 
o p:~rlamento, vncillando o cidaduo cm pronnn
ciar-so entre o seu partido e o seu pniz. 

Em meu cntender,o nob!"e scnndot· não se col
lncou cm bom tei"reno; porqunntn, desde que 
S. Ex. declara que a reforma ó util, que o paiz 
:1 quer, •JUe todos sentem os m:íos etfeitos do 
systoma indit'l•cto, niío tcr:i força sufficiente 
pn!"n demonstrnr nos seus co-religionarios que 
de,·em ''otnr contra a reforma. Pó de ser que o 
seu talento consiga o contrnrio do que julgo e 
niJlr•mo; mas duvido. 

A que parece hoje reduzida a quesliio? Si o 
senado póde votar a reforma por lei ordin:.rin, 
ou si é preciso 1·eproduzir o projecto da reforma 
constitucional. Ora, um projecto j:í foi rejei
tado ; e a llOiitic:l do nobre ex-presidente do 
conselho, que parecia nconselhndu pela pru
dencin, foi já condcmnndn pelo sonndo. Seria 
muito grave fazer reviver essa politica; quantos 
inconvenientes não poderiam provir de seme
lhante tentativa'? 

Disse o noiJre senador: • ameaçais o senado, e 
ainda hoje membros importantes da camara dos 
deputados repetiram tnes nmencas. • 

O nobre senado!" permitlirá dizer·-lbc que o 
senado não póde ser ameaçado senão por si 
mesmo. 

O Sn. Cnuz MAcnAoo:-Apoindo. 
O Sn. SARAIVA (presidente do conselho) :-E 

tanto que o nobre cx·p!"esidente do conselho , 
vencido pelo senado, niio o amençou, retirou-se. 

O Sn. ConmaA:-Por outro motivo. 
O Sn. Cnuz MACIIAoo:-Serinm ameaças vãs. 
O Sn. SAIIAIYA (p1·nsidente do conscllto) : -S. 

Ex. não quiz continuar no governo, na especta
tivn do uma luta quu poueria não dar os resul
tados que esperava. 

(lia diVCI'SOS apa!'tCS.) 
Seu bares, si a politica do nobre ex-presidente 

do conselho envolvia a dissolução da camnrn, 
desde qno o scnndo votou contra o projecto, o 
nobre ex-presidente do conselho, querendo con
tinuar, que meio tinha'? Era a dissolução, por
que, continuando a actuul camnrn, si reprodu
zisse o projecto da reforma constitncionnl, c o 
mandasse pnrn o senndo, qunl seriu o procedi· 
mento deste, na esphern de seu direito '? 

Poderia dizer : 

1\lns, afinal, quem se poder:\ julgar cm melhor 
terreno: o. que, pnr11 servir n seu partido, votar 
contra o interesso do puiz, ou o que preferir 
este :iquclle ? 

Esta é a questiio quo reclama sol" meditndn 
por todos nós, homens politicas. 

• Isto é um papel rejeitado o nnno passado, 
nrcbive-se • ; estava no setl direito, niio havendo 
que notnr cm sua coherencia. 

l\lus n discussão dn camnra obrignvn o sonndo 
n reconsiderur a qutlstiio ; porque não cnvolvla 
uma arucuça n ningucm, ern um appello para o 
pniz ; e, si o pniz mandasse :i mesma camnra o 
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c lia rcprod uzisse o mosm•) projet~to, o scnndo 
niío po!.lin dizer : • I<to é UI.n pnpc_l já rcjci~ndo, 
:••·chlVO-sc. • Ern uma mnn1fostnc:•o do pn1z, c 
o scnndo niío podia deixar de tomai-a na devida 
considcrn~õo. 

Dir-sc- h a: • O senndo podia vo!nr contra • ; 
c en estou persuadido CJUO votnrin. E' por isso 
CJtlc niío me met!CI"ia cm nprcscnl.ar reforma 
constitucional, ainda que a julgusse ncccssal"in. 
Mns porr1uo o sonndoyOlllria contrn? Poi"IIUC 
nós todos temos dito qn'c n1io hn mnio do !"OCO· 
nhocer a opinWo do pniz por meio do uma dis
solução. 

E' verdade que todos temos a inclinnr•iío de 
nos julgarmos mel h ores do q11e os outrÕ;;, o o 
senado acrescenta n isso o scr,-uintc: • Nós, 
pelo facto de niío podermos ser dissolvidos, cm 
razüo de nossn vit:llicicdndc, temos uma indc
pcndencia q uo nquclles outros não tiim. 

Releva, entretanto, notar que, entre paren' 
!Ilesos, no estado cm que nos achamos, não ora 
prudente que o scnndo se ~occorresse a esse 
argumento, porque uús todos provimos da mcsmn 
origem. Sim ; si n cnmara dos deputado3 ó mal 
cleit:•, nós somos mal eleitos ; si pela eleição da 
cumarn a opiniiio do paiz niTo póde ser ver!t1c.n
da, tumbcm nüo podemos nffirmnr quo o dtrcJto 
com que aqui estamos é melhor do que o dn 
carnom temporaria, como esta eleita pelo mesmo 
systcm:1. 

:Mas, niío obstnnlc ser, como estou dizendo, 
depois da dissolur;1io c consulto no paiz, o senado 
poduria dizer • Isso que chamais opinião do 
pniz n respeito de eleiçiio directa é nrtit1cial • 
(.jú se tom dilo aqui algumas vezes) por con~o
guintc, niío somos obrigados fatnlmente n votar 
peln mesma rorormn ; nüo estamos no caso da 
cnmnrn dos pnrcs nn Inglaterra, quando um 
projecto por ell:t rejeitado J h o ú reenviado 
peln cnmara dos communs depois de uma dis
soluçüo, em consulta no pniz, pum resolvot· o 
conllicto entro as duns camaras. 

E' porque o senado podia fazer tnes nrg-nmcn
tos, que cu não tinha fé cm que a reforma 
constitucional fosse por elle votnda, mcfmo 
depois da dissolur•iío da camnrn; mns o expedien
te constitucional" era esse: ó o seguido na In
gJnLcrrn. 

Havia uma outra r:rzão, pela qual ·ou niío 
podia voltar it soudn jú tt•ilhndn sem succcsso. 

Si, como lembrou o nobre scnndo1· po1· l\I:1to 
Grosso, cu :wompnnhei o nobJ•o ex-pl·osit'lcntr: 
do conselho, devin recorrlnt·-se dú quo decl:li"Cl 
os mutiYos por que o fazia, sem nbandouar o 
opiniüo, que scmpru sust<mtoi, do que n adop~iio 
dn eleir!1io directa não envolvi:1 mnteria consti· 
tuciomil. 

Repetidas vezes declarei r1uo ncompanhnva 
meus amigos, prestnvn-Ihes upoio frunco o Jenl,, 
como c!Tectinunente prestei, porque acha\·a smt 
politica prudente, o qllo implicm•a com n con
sCJ"Ynt•iío do minlws opiniõils, unteriormcntc mn
uifcstud:ts ncstu tribunn, com a sogumnt•a de 
um:1 sinceJ·n o in:ilwlnvel convicçno, quo man
tenho, do nfio SOl" ncccssario Pmprohe!Hlcr· umn 
rel"onn:• constitucionnl, corn:r seus trnmites, 
pnrn oiJ!oi·-se n m ud:mça do systoma de dons 
gT:1os puro tun só. 

v. r. 

O Sn. Cnuz l'IIACITADO:- Apoindo, sustentott 
sempr~ o principio <.ln lo! ot·dinnrin; c~tiío .:abi 
SCUS diSCili"SOS. 

O Sn. SARAIVA (presidente do conselho):- Sú 
acrctliLo que tonhnm direito ti,, jnlgnr constitll· 
cion:d a ma toi"Ín os apologistas do sum·~gio uni
ver,;nl; estes, sim, porkm dizer 'JUC n mntcria é 
const'tucional, mns nós outros,rJUC não queremos 
o voto univorsnl, rJUC exigimos um censo maior 
ou mcno1· como condição pura investidura do 
direito de vo:o, com o que ~c climinn, por mo
tivo de inte1·essc social, urna pnl"te dn populaçiío, 
niio podemos dizei' isso. · 

Pertencemos :i clnsso dos que consideram o 
voto uma funcçiio, c, desde que ellc é urna 
funcç1io, podemos legislar n seu respeito, mnr
cnndo-lhe as condit'ões e fórm:~ de exerc.ic!o, 
como constuntemente so fazem cm outros pn1zcs. 

O Sn. Su.vmnA Lona:- O voto é um direito. 

O Sn. SAnAIVA (p1•esidmte do con.!elllo):-Ni.iÓ 
duYirlo do que seja esta .a opinião do nobre 
senador, como ó a do muitos outros ... 

O Sn. SrLVEtnA Lono:- E' um direito nntnrnl 
por cxcellencia. 

O Sn. S.\n.uvA (presidente do COIISCllio) : - ••• 
mns nüo Jlonso a~sim, o não sei como so podcr:í 
cntrll nós dizer isto, quando tnntns vezes tomos 
tocado nesse direito, c regulado o ntó mutilado 
por l•!i ordinaria: nssim tem-su feito cm todns as 
rcformns elcitoraos rcnlizndns em nosso pniz. 

Deixemos porém essn questlio .. 
Não quero discutir n lei cleitornl, mns Ji. 

mitar-llle a nlgumns oiJservnçues <JUO destruam 
atú certo ponto n influencia que o discurso do 
li Obre sen11dor por 1\Iato·Gro~so pódo ter no ppiz. 
Eu, que trabalho por cssn r•~fot·m:•. o sincern
mentu me empenho em ~ua realizaçiio, não doi
xnrci de suiJil" ú t1·ibunn, sempre que acreditnr 
que n.m discurso .in.lJlOI"tanto póJe projutl!cal·n, 
desvntrnndo a opmwo. 

St>nhot•cs, nem o iii ustrndo Sr. ex-presidente 
do conselho, nem o netuuJ presidente úo conso-
1 h o, nem ·o partido liberal jámois pretenderam 
umer1(."nr o senado. 'fonwl-odilo m:ds de Ul!Hl voz: 
n reforma ú d<J intcres~c do todos, n refot·ma ó 
tanto do intorC'sso do pnrtido liberal, como do 
pnrtido conservador. ::ló o pm·tido conservador 
n;;o podia quurd-n, si tivt•sse a certeza de quu 
sempre esturin nos conselhos da coa·ua ; mas 
pódo tc1· esst~ col"toza ? 'l'nnto não póde fJUO estú 
l!ojo 1111 opposiçã<l. !>ois não precisnrú da SOl" 
gnrnntiuo na opposi~·ão? Precisa, o JlOI'tnuto 
deve querer como nós n reforma. 

Os oradores úa cumnl'!l que têm feito diversas 
nllusõus,<IUO podem parecer ofl'onsivns no sonndo, 
pt~rtem do um Jll'incipio muito commum o 
nceito por nós todo~ : !tu uma força que faz o 
ue\'O fuzer prcssüo so!Jre o senado, muito na
nu·al c legitima- •l n OJliniiio pu!Jiicn. Duvido 
du qne o sentido do Dt·nzil, qmmdo n opiniii:o 
publicn se mnnifcsta1·, n5o ceda a essa press1io 
legitimo. 

An•Jznr do n!Jt•oqtwlludos cm nossa vitulicio
dntiL;, snhimos do povo, proviemos dn olei~iío 
tomos reJ:II;'ÕtlS C!Olll OS pnrtfdo.;, OS pnrtidos VuliÍ 
muitas vezes buscar seus chefes no .~onndo, e 
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JlOrl~nto precisamos viver com a opinião pnhli· 
ca, como os mombl'OS da cumara dos deputados. 

E' dessa pressão que natnralmont~ se tom 
falindo, o é com ella que se conta cm torloo 
paizcs pnra auenuar os defeitos da vitalicicdmlo, 
fazer com que niio se nwnifestcm em damno do 

pn~~' o senado vitalicio ou hereditario niio pu· 
desse sOl' insens{vel aos influxos da opiniüo, 
cntiio sim, so j ustiflcnrin a necessidade de corri· 

· gil-o, reformando-o. O senndo brazileiro h a de 
ceder sempre 11 essa pressão, porque é legitima, 
é necessnrin; niio pc'odc destacar-se do paiz,consti· 
tuindo-sc uma entid,1do :\ pnrtc. sem lncos que 
o prendnm :\ nação: é uma idGa repeli ida pol' 
impossível, desde que niio se pótle imagina<' 
um corpo politico divorcintlo do paiz a que I'C· 
jJresonta sem perder o principio ~!UC lhe dti 
vida. 

Niio receio que jámnis o senndo se divorcie 
do paiz, raziio por que ha pouco dizia que niiu 
púde cllo ser ameaçado por ninguem c só por 
si mesmo. Si o ~en,.do proceder mnl, o se op· 
puzcr :i corrente da opiniiio, a si se prejudi
cará. Sú ellc será respomnvcl pelo mal flUO lhe 
poder:\ vir do niio ceder·:\ opinião. 

O Sn. Jo.\o Ar.Fnr:oo d:í um aparto. 
O Sn. SAR.\IVA (presidente tlo conselho):-Deus 

nos livre de que o senado se mostro tenaz cm 
não ceder it corrente da opinião. V. Ex:. é che
fe do partido na província do Pernamlluco, por
r~uo vivo da opinião. Si nilo fura a opiniiio, V. 
Ex. não teria valor politico cm sua Jlrovincia, 
apczar de todo o seu valor pesso:1l. 

O Sn. Jo.to ALFnr:oo:-Som duvida nenhuma. 
1\Ins o senado é quem s:1bo si 3compan!w a opi

•nião. 
O Sn. DANTAS ( ministro tla justipa ) :-Ahi é 

o rriterio, visto que o criterio está na mesma 
opinião. 

O ~n. Cnuz 1\IACIIADO:-l\Ias nunca 3 imagem· 
do deub Terminus vem acompanlwr o movimento 
da sociedade. 

O Sn. SARAIVA ( p1·esidenta do consel!to):-Por
guntou o no!Jro senndo1· como é rtuc o ex o o 
actual presidente do conselho conllcccr·.,m n 
opinião do senado para que um ap1·esenra.-~e o 
projecto pela rofo!'ma constitucionnl, o out!'o 
por lei ordinaria '? 

Já dissf) o que devia dizer· solH'O este ponto: 
nfio adivinhei 3 opiniiio do ~en3do, nom sei 
mesmo qual elln será. O quosd ú que o minislo
rio tr111':'i o sou projecto rnodiflcmlú pelu cau1ara, 
discutirit com n energin dns convicc,ues sinecrus, 
proenrnrit .conycncer c ccdorit no quo aclwr 
ruzoavel ... 

0 Sn. PAnA:>:AGu.\:- Apoiado. 
O Sn. SARAIVA (prl'sitlente do conscllw):-••• 

quando não o!Jtenlw que o senado nceitc as 
idéas que lhe parecerem adequadas a seu fim, 
que ú u!Jter uma boa lei eleitoral, jü cu disse na 
ouu:a cnmnra que levat··lhe-lwi o (Jrojccto, como 
aqui pnssnr·, pttl'n que o reconsidet·o em St'U todo, 
allm de vot· si, com :os cmondus du senado, aindu 
se JJ_Odon\ cspornl" da l<'i os honeficios prcvi;:tos, 
sotwo todos, no menos tantos, flUO possnm JllS· 

tiflcar n adopçiío das emondns ou ]))'0\'0car o 
recnrso eonstiLucionnl ; em nenhum caso mo 
considurarei vencido pelo scnudo. 

Neste ponto quero rcctillcar• um facto : cu 
disso nn cnnu1ra quo n1u retir::n·in, si a cnn11:n·a 
liberal. rejeitnsso on modillcns'e prof1mdamente 
o mou projecto no que considet·o cardou!, como 
seja a prova dn J'endn o os circu/os de um do
llUtndo. 1\Ic rctimrei diante de um voto hostil 
da camm•n por nma rnão muito simples: si olla, 
que represento o partido li/Jornl, e tem em si 
os melhores de seus membros, rcjcit:u· o pro
jecto, organizndo corno cu entendo esscncinlao 
Jlm a que miro, tenho o direito do dizer·: 
pensei que mo acha 1'11 de .ncctll'do com o partido 
liborul, c este qtwria n reforma eleitoral, como 
organizei ; mr•s, si não rJUCr, não pos30 eonti
nmlr a ser o sou rep1·es•mtante no go1·erno: os
tomos crn divct·gencin, fJUO exclue nossa com
munbiio elo vis/as. Poderia continuur no mi· 
nistcrio, dissolvendo a cnmnra, fniH·icando outra, 
mas d'onde tirnri:• novos deputados? os que 
compaem n cumm·aactunl é o r1uo o partido tem 
de mcllwr. 

Seria dcplornvcl rruo um ministerio liberal, 
parn mnntar-sc no poder, se encarregasse da 
tnt·efu de compor umn ennwrn, na qual visse 
descido o niveJ ao sen partido, depois de tol-o 
dilacerndo. 

E' pt·cciso que os partidos se convcnor.m ilc 
urna voz para sempre que, fJUando não tiverem 
jnizo par" vivet·em unidos, d:'oo direito u serem 
despedidos. Niío fJUCI' isto dizer que niio façnm 
opposici•o. 1\Ias,desde quo nas cnmarns uns qtwes 
FC diviucm .. inutili~:mdo·se pnra u promo(.'ão do 
l1em publico, niio podt~m ser bem su!Jstituidos 
os deputndos dissolvidos, si h fio do cstnr n tomar 
o tempo inutilmente, tlllrllm CS]Jnt:o noutros que 
possam fnzer· alguma coasn de melhor, do que 
de~Jadim·cm-sc cm improlicuns lutns intestinas. 

E' por isto r1uo sempre considOt'ei um erro po
litico dos conservadores n dissolueão da cnmat•rt 
de seu partido om 1872. · . · 

Acho que o mini~tcrio naquclla occnsião errou 
cm disso/vet· n cnmnrn do sou p:1rtido, fH'inci
palmento quando n qucSiiiú rruo :1 tinha dividido 
já uiio existia, tinlw sido l'osolv-idn, e portanto, 
lwvia desappnreci!lo da nrena. Do modo nenhum 
praticarei um erro s•;mellwn tt:l liquelle. 

Si o ]J:trtido· libm·al reprcsontndtD nn cnmnra 
votasse contr·u mim, ou mo retil'nrin; mns o' 
senado niio tem o direito de rnc fiiZOt' rotirnr 
pelo f:tcto de t•cjcitur ou modillcnr r:1dicalmento 
o meu projecto. 

O Sn. Ju,\o Ar.Fnr:oo d:\ um apnrt.e. 
O Sn. SAnAIYA ( JÚ•esidenl<! do cansellt~ ) . -

Estü vencido o g-!'llnde principio tle que o se
nado nuo fnz politica. Foi a•JUi ]lroclnmadu 
por um homem, do quem uincla senti111os viva 
snudade. ( Apoiar/os.) A a111nnnr·iío deste prin
cipio foi UIU dos lllfiÍOI'CS servi~OS CJUO OIJO 
prestou no lJrazil ; desde cnlíio llcuu firmada a 
tlnutl'iun de quo o Fe1wdo niío fnzin politica, 
isto é, niío d~spetlc os g-n!Jinotos JlOI' votos do 
hostilidade, tlUO niio podem ser cor.sitle!'t~!los tlc 
dcsconll:mça. 

O Sn. Cnur. :.\LICH.\DO : -Isto sim .• por·rrnc o 
sonnllo l'n7. politica, 
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O Sn. SAnAI VA (p1·csidente do conselho):- Si ou 
me retirasse, seria por outra razüo, mas nunca 
porque o senado rejeitasse o meu projecto. 

0 Sn. SILVEIIIA DA !\IOT'rA :- 0 sen:tdo não faz 
questão do ga!Jinete, mas J'nz [lOiitica. 

O Sn. TimErno nA Luz :-V. Ex. mesmo não 
faz questlio de gniJinotc, tanto que na camara já 
renunciou o direito de dissolução. 

O Sn. 'SAUAIVA (presidente do cou.qel/ta) :-Si o 
senado vier n ter _ogcríza de mim c votar 
contrn tndo que cu Jli"OJJUZor, mudnr-se-ha a 
face da ques!Uo, sentindo cu fJUe não poderia 
continuar em umn luta nberta o constante com 
esla camara. 

O Sn. ConnEIA :-l\Ias não receie ogeriza do 
senado. 

O Sn. Bmmno DA Luz:- Apoiado; não pro
cedemos af]ni por este sentimento, mas pelo in
teresse publico. 

O Sn. SARAIVA (p1•esidente do conselho):- A 
opiniiio do senado vale muito (apoiados). o nin
gucm poderá pt·etender governar, meilospre
zando-a. 

Neste ponto adiantarei umn proposi,iío, que 
não sei si provoenrá algum clamor, qÜe aliás 
niio tenho cm nwnte levantar. 

Si o principio que ha pouco onuncioi preva
Jccosso, si o scnndo na mniorin dm; questões vo
tasse sempre sem espírito de partido, o minis
torio q no tives:>e contra si n opin iüo do senndo 
niio se poderia sustentar, JlOrfJllO esta camam 
adquiririn urn:t l"orcn immensn pcrnnto o pniz, 
que o ncompnnlwrin, venllo que não era pot· ser 
libei"al o ministerio qno o sen11do votnva contra 
clle, mas sim porque o rninistorio niio coJ-rcs
pondin nos votos da nação, promovendo-lho o 
bom, e muito felizes seríamos ntis si conseguís
semos uns ·c ontros olevnr o senado a essa 
altura. 

O Sn. Cnuz 1\L\CJCADO : - A só so· dit·i:;ir pelas 
rnzões de-Estudo. -

O Sn. SAnAI\"A (presidcn/11 do conscllto) : - Un 
uma questão, Sr. presidente, que considero 
grnvc en1 relação·p n1in1. 

Estnva persnud1do de que um dos melhore~ 
netos do minha vida t"urn a maneira por· fJUO pro
cedi relutiv-umente ii reforma· oleitornl. 

Qm.ndo fui chamado poJa corun para orga
nizat· o ministet·io, niio formulei um p1·ojeéto, 
o tanto quoonpz·csentndo :l camara não é o que 
CLl tinha cs!Joondo. Apenas lancei :1s l.>nsos da 
reforma. Etl conhecia n opinião <lo mou par
tido, Jwvia pcrscrut~allo us tondenci:ts de todos 
os matizes do partitlo liiJCrnl ; porque, nüo nos 
illutl:unos, no partido liberal hn diversos mn
til!!os, r{tW se nwnil"cstnm no modo 110r CJUO on, 
caram a oloi(·iio diJ•octn, f!Uilnto no censo c 
á orgnnízn,ão ilo oloitontdo. 

Assim co"nto hn consorvndorcsnr{tli qnoqtlorcm 
o voto universal. .. 

O Sn. UclluA CAVAI.CAN1'1:- E' vcrilarlo. 
O Sn. SAn.\ I V.\ (Jil'asideult! do conselho):- .•• 

t:un/Jem lt:t lilJorues !lo celi~O ::tlto ... 
O St~. Uuu.: •. \ C.w.\I.C.IN'I"J: -Jü v ti quo :a 

questiio mrui n;"ao ~o re~uil'e J>lll" soutiuwutos 
parlill:arios. 

O Sn. SAnAIVA (presidente do consellto):- E' 
o que ou tenho dilo sempre, nem peço outra 
cousa. 

Orn, 011 que tinha lido n opinião do uns . o 
outros, conhecendo todos os matizes libcraes, 
desde os que querem o censo o mais nlto, nté os 
qne, corno o mcn estimavel nmigo o Sr. Silveira 
Lobo, querem o m::tis baixo possível, de modo 
a a!Jrnnger a massa geral dn populaoão .... 

O Sn.Sn.vEmA LoiJo:- Quero o da Constituição. 
Quem vivo por si o tlc si tem o direito do votar. 

O Sn. SAnAI\"A (presidente do conselho): -
... eu, que conhccín todos os matizes da opiniilo 
libernl, estava no caso do organizar um pro
jecto que pudesse ser aceito o applaudido pela 
'camarn, sem comtudu sacrificar n minha opi
nião contz·a o voto universal, o o projecto. nüo 
crucr o voto universal. . 

Sei que o projecto já começn a ser otacado, 
como cxcluindÓ mais gente do que devêra e 
desejariam os que advogam o suiTragio gencra
lisado; sei que teremos de lutar cm ambas as 
cnmnrus contra adversa rios que o projecto ha de 
oncontrat·, do divorsns origens e tendencias. 
1\fas espero fJtlO me baterei o provarei que es
tou no verdadeiro tert·eno, no terr·euo do qual 
d\)VC sallir uma eleícão rogulr.r, capaz do orga
ntzar IJem um parlamento. 

Os Sns. NuNES Goxr.AtVES, PAnAN.\au.\. E ou
Tnos Sns. SENADOIIES :·-Apoiado. 

O Sn. SAnAJVA (pi"Csiclente tlo conselho):
Pensando nssim, estabeleci ns bases do accôrdo 
com o pensamento que mo tom dirigido e 
diri:.drá até ao fim. 

Sabemos, Sr·. presidente, que o chefe doEs
tado tem o direito do Jwnrar com sua con
fian(!a os estadistas quo por suas idéns não agitem 
o paiz, não se :arrisquem a emprehendimon
tos que possam perturbar a mnrcha regular 
dos ueg-ocios; c quando ass'im não fosso, ern 
metl direito nüo oz·ganizar ministerio sem me 
compenetrar do qno para conseguimento do 
meu llrn tinha u plena conllanca da corõa. 

Si o chefe do Estado tom o direito de prestar 
sna conl!anc:a aos homens do Estado que mais 
dignos I h o parecerem dei/a, nós temos por nossa 
voz o direito do vcrillcat· que podemos .contar 
com toda n conllllncn do quo precisamos para o 
desempenho dessa difficil tarefn. (Apoiados.) 

Portunto, mo pareceu muito regular que orga
niznsse as bases o us mostrasse ao Im!>orador, 
pm·a ver si ou )lodia o devia fnzer tudo para 
dotar o p:dz do uma JJoa loi de eleições, no sen
tido do minhas idéns, do meu jJartido, o, direi, 
do paiz, cOJltnndo com n stw inc ispensnvol con
fl~lnçu. 

o Sn. UcJIUA c.w.u,c,üvTI :- E ollo suúmet
tcu-se! . .• 

O Sn.SAn.I.JV.\ (presidtmtc cln consellw) :- SuiJ
mottetl·SO? Pois podet·omos dizer que o chefe do 
Estauo submetteu-so, quando proeodeu tito cor
rectamente o !H":aticotl um dos actos mais me
ritorios do stw v i <ln? 

O Sn. Ucn<iA CA\'ALC.I.N'I"J :-Não ftli eu quem 
o uis~o; foi o Sr. Leão Vul/oso. 

O Sn. LE.\o YilLLoso :-Ceder :i opiniüo ú 
tleY~t· dos rei,; eonstitucionucs; quaosqtH'r crue 
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Sl.'jnm snns opiniões individuncs, devem ceder :l 
da n:u;ão, fJllnndo fichncnlo manifcstndn. 

O Sn. BAn:l:o DE CoTRGIL'E :- Niío se deve 
tt·nzct· u nome tlo Imperndor p~rn nrrui. 

o Sn. UcuÔ.\ c.w.\l,CAN'll:- Niio fui cu IJUCill 
tronxc. 

O Sn. SILVmn.\ Lono: -Para nttt·ilmir·lhc o 
bem, púdc·:ic. 

O Sn. J3AnÃODRGcõTI,.1IPR :-Nem p~rn o hcrn, 
nem Jlnl'n o m:;l; o no!Jro prcsidr)nto do cnnsl'iho 
estú contando o IJUC ~c pa~sou cm confet·cncia; 
H ii o r\ a cllc fJ no mo retiro. 

O Sn. SAll.\1\',\ ( pi'/J.~idl'l1tc do cnnsl'l!w) :-
V. Ex. su"tenla fJ ue não su elevo tnml.Jom do· 
fentlcr nqui o Imperador ? 

O Sn. Su.vmn.\ Lono:- O r1nc o regimento 
diz ê que não se potlo1·ú clisclllil' a pc~so-a. 

O Sn. S.\ll>.!Y.\ (presidente do conselho): - E' 
um ponto, llo qnal não 110s,;o dcix.ar uc fnllat'. 
O chefe do.Estatlo niio é um mytho. 

0 Sn. f.llÃO VRr.r.oso : -E o SI'. Dn1·l:o ue 
Cotcgipe j:í l<.m nqni cartas clellc. 

0 Sn. BAnÃO DR COTRGll'E::- 'l'LlUO qur.nto 
rliz respeito ú politica pr'1de ser trazido ao par
lamente; cstavu no meu direito. 

(lia outros apm·tes.) 
O Sn. SAn.\IYA (PI'I!Sitlente tlo conscllto):-1fns 

os senhores <Jtoixnm-me f,Jlni'? En des(•jo res
ponder ao aparto do honrado senaúor por Pcr
lwmbuco. 

O Sn. UcrrüA C.w.u.c.\:-õTI:- Niio tem que 
responder. 

O Sn. SAn.\ II'.\ (Pl'esitlt•ute rlo cm1selho): -Eu· 
dizia, Sr. prcsilluute, •1110 si :;un 1\fagcstndc nfio 
ti\•c8sc cscrllJlLllos constilncionacs, co1110 •C tem 
dito que tinha, não havia mcrito nlgnm em snn 
conducta, mas deixando no novo ministerio a 
liburumlc e responsabilidade ele sun mnruha, l.'m· 
Lm·a contrm·ia nos csc1·npulos, qnc lhe attri· 
buem, o rJuacsrJilCl' fJUO possam ser sua8 
opiniões pessoucs, JH'Ocedcn de motlo digno de 
I'C~pcito c IOU\'01'. 

O grnntle merito dessa contluct:1, rrno por nús 
todos de1•c ser· ~1prccinda, o.>t.í om ter· ollo pon
sado, si JlCnSOll, qne n 1nutcria era constitucio· 
na!; sem CJLlC no cmtunto servisse isto tio emlm· 
r:u;o a qne a opini:io, rruo tem o rninisterio, sejn 
sn!Jmettida ao exnrno c Jl1izo uns cnuwra:<, senctu 
n Jln:d o que estas fJUizercm o tlllO 11 coroa ha 
de fJnerur. Nisto tl CJLlll est:'t n maxima vania· 
g-cm c l.Jcllczn do svs tema mn un l'r:hir.:o cnnst i lll· 
\:ionnl rcpl'cscutnlivo, no rJ uni o l'ei n~o ptjtlc 
tc1' ontra vonlntlo que não st•ja a vonwdu dn 
nntiio, rcprcsentnrln no parlnmcnto. 

O Sn. L!~Ão YE~Loso : -E' o intorpruto llcl dn 
OJ1iui:io do p:dz; o n•i constitncion:1J niio dc:<ce 
di! snn posit;fio, rgwndo ccll.~ t"l:-; evolnt·ücs ~cn
sal:ls dn opiniflo, potlt,ntlo-so ontiío tlizor que 
,<fllnuetlci!·H<', tulllando-so um !Julll ~cntiúo llllHI 
pllrnso cousugTatln, co1no ou liz, um uma carta 
intima. 

U Sn. S,\llAL V.\ (/il't•sirl••n/v du COitH••lfto) : - Na 
pusi•;uu um que uus collucou a l:onstiluil,liiO, 
~ornas os ur!Jilros lln •luustãu <tLtu se debate, 

não podendo emhnrnt•nr- nos nn tlileisiio esses es· 
CI'UJI!llos ntlriiJnitlos (t COI'un, qno espnrn u tleci· 
siio r lo pnrlamonto, sem ucsccr tln rcgiito em quo 
tlc\'ll 1wirnr. 

A rpH•stão deve SCI' r.~solviua pela cnmarn do> 
tloputados c o senado, rpw, pcsnn~o todns as con· 
si~CI'tlfuos qno se ligam ao ussnrnpto, cxami· 
Jlrtní ó projecto em torlns ns suas fncus, c por 
lim f:mí o fJUe frir mais conveniente. E não 
ljliCI'ClllOS OUtru COUSn, 

De.;dÇl que o ministct·io sujeitou o projecto no 
conhcctnwnto do cheftJ tln Estado, c este o honra 
com sua confl:m~a, niio púllc haver cscrnpulos 
tJUC cmlmraccm a reforma, uma ver. que seja 
votaua pelas ctttnarus. 

O Sn. nnmmo D.\ Luz: -E o vrto '? Esta clon· 
tr·inn niio rl constitucional; niio ê n do pacto 
fnllllamcntal. Esrou ouvindo da bocca •~o prcsi· 
dento do conselho itl<!:ls anti-constitucionnes : 
ora I'Clltlncia no di1·eito de dissoluniio, ora diz 
que o Impernuor dcrc aceitar tudo c'rnanto vier 
das cama1·ns t 

O Sn. S.\nAIV.\ (Jll'esillcnt" do cnnsellto):- Não 
se irrite o nobre senador por :l'.rínas Gerncs ... 

0 Sn. nw1m:o DA Loz :- Niio estou irt·itndo ; 
admiro-mu des~ns doutriuas. 

O Sn. SAIIA!V.\ (pl'l'sidente tla conselho):- .•• 
tant!Jr:m é ui1·cito do Imperador escolher livre
mente seus minist1·os, e ollc não os tir·n tia mi· 
norí.1 ; porrJlHl t l'ot·•JnC a isso se oppõo o es· 
pirilo da Cunstittl!(.liío, o mesmo rrnc for. cnhir cm 
•lesuso n prcrogntl\':1 úo veto, sem um IIm pra· 
ti.co, dcstlc que os ministcrios, sabidos do Jllll'· 
l:uucnto, VÍ\'Clll da coullançn Llc;;tc c dn coroa, c 
n11tla potlem tcntur seuüo tio nccurdo com esta c 
:HJ uollo. 

O Sn. Hlllc:mo DA Luz:-Ent":o não temos m~is 
poder moucrador. 

O Sn. Cnuz :\I.\CII.\Oo:- Qllando cllc exerce o 
veto, u:io escolhe miltistros f[UO tcnhnm opinião 
contraria. 

(II a o:rt1·os apct,·tes.) 
O Sn. S.\llAI\'A (pl'esillentu tlo conselho): - I\c

furin, S1·. PI'CSirJ,mto, como (JI'occdi, antes do 
se1· cünlirlnado, por ussim tlizer, como ol·guni
zutlor do g:o!Jincte, o cst11va convenr.:ido tle que 
ll!Otl Jli'OOL'tlimcnto niio mcr·,•eoriu I'<'JWl'O. 

Dioso o noliro sonallor rJllo ilnp:tz o projecto 
uos mcns collegas. Eu ui:io tinha cu:log-u~ ne::;sa 
occasiiio. 

O Sn. Connc:I.\·:- Nenhnm? 
O Sn. S.\11.\!V,\ (president~ do COilSel!w) :

Nenhum. 
O Sa. Ct11!7. 1\Licli.\UO :- Sú hn collogas nesto 

cuso tlcpeis uo assignados os tlocrc:os ..• 
O Sn. Conm;~.\ :- l'urocin-mo CJlt.e 01·ostcs o 

Pyln•lcs tinham \'intlo comiJinutlos uu l.l:ddn. 
O SIL ll.\nlo 1m CoTI~G!l';;: -Quem SCI':'i o 

ÜI'US!t'S '! 
O Sn. SAn.\1 \'A (pi'l'sitl"nlt• tio conscllw):- O 

noLro scnullor pelo Parunú vútlu IK•ns.u· isto, tna~ 
não ú u vcrdutlo, nlio !'ui o •1w• su tlc11; tlupois do 
uprcsontudt~s a Sua 1\i:•g-e;.;l:ulo us JJwws tlu IUCLl 
Jli'Ojccto, fui qnu escolhi os meu~ collegus uos 
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qnncs mostrei-o. Elles o ncolhcrnm o applaLL· 
clirnm. Depois disto ouvi as nott~bilidndcs de um 
c outro lado. 

Houve notabilid:ulcs, como o nobre ~cnarlor 
pela província de J\Jnto Grosso, que achnl'lllll 
mconstitucion:d o projecto. Neste ponto, cm que 
cu não podia ccucr, continuei a mn rciHII' 
como entendia convcni-!nte. l~ntrctanto, Inttitn~ 
obsct·var·õos, q uc pocliam sct· atlmittid:.1s, ctt ns 
mlmitti;'c si houve outras que nüo purlo ncoi!ICr, 
deu-se para isto uma rnziio: c.\ rJUC essas obser
vnçõus . prcjuuicnyam. ccrt·'s itléns que dão • o 
cunho du liiJ<~nd a retoJ·mn,o neste ponto eu nao 
il'Odiu transig-ir. O sennc.lo, cn1 su:1 liHtio1·in con
scrvarloJ•, p1hlc mutilal-ns, corri;dl-as, sob sua 
rcsponsnbililladc; mas eu niio JlOdin ndmittir 
cs.•ns modillc:u;õus cm um proJecto líllcral, con
sng-rnl· illén:-o. que não siio no.ssns, niio pertcnccn1 
á nossa escola. 

Si fosse ner essa riu uma tr:•nsnc~:iio sobre cssns 
itléas, fal-a·l•inmos na prcscncn do pniz; cmla 
um Jicnria na sua posição, mus cm }losi~,;.o tlignn 
ue to!los nús. 

Mas transigir cm segredo, nunca; nfio era 
conveniente; c assim o cntcncl,•J·am mttitos 
membros uotuvcis do pnrtiuo conservador, " 
quem ouvimos mLrc estn n!atcria; ellcs estão 
pt·epat·auos para argumentar, con·i~di. emendar 
o projecto, mas :l l'uca do pniz, á luz tlo dia, 
depois de um:• discussilo ampla. g, si ror de
monstrado en t1ío rJtH! devemos J':1zm· a tra nsuc
t;:fío, n fnl~emos, não sótnente entre nós, rnns 
entre ns duns cnmnrns. 

!;to c.\ CJLlO considerei regulat'; Jlarcecu-mc 
que :~ssi1n tinlw procedido bom; cstnv:~ ncstn 
ill~tsão, qu~ndo o nobre ~enudor po1· ~lnt,·>-Gros~o 
VCJU 1110 tll'UI' deJJn, UIZCilÚO que Oll, [il'OCtl• 
<lendo dessa fúrma, tinha CI'C;1UU g'l'Ull!]CS uiJll· 
cultludes no governo, su; .. :-g-crinúo n possfllilid~ldt~ 
de um miniskrio sem iel~as previamente assen
tadas, prcci~auuo ~u ouvit· a lodos para depois 
organizar SOlL Jll'UJe!:lo • 

.i\Ic purccu rJUC nno deve ser ministro nqucllo 
que 3lltes ele sel-o uiio souber o que tlevo fazei·, 
c até onde pctrniltiní o s~_ll Jmrtid•l qtt~ v:í. 

Sr. prcsidcutu, tenl•o Ja tonwdo lliUitO telllJ!O 
no senado · porGm tenho nccessidntlo de consi
derar nind;, algtlns topicos uo disctu·so do hon
rado scnntlor. 

Disso S. Ex. : • Estais om contratlicção com 
o tninistcdo 1wss:ulo ; ~·sto 'I ucdu a t·lei~.~fío di w 

rcctn J•or lei consti!Ucional, c vús querei:; por 
loi ordinnrin. • • 

N<•o vejo llc;:nccürdo nisto, nús todos qnertJmos 
n e!eir•5o dircctn; na l'tíl.'mn ó que úivcr;:imos. 
Sentlo 'j nl;;-mln imp~~si vel tuna lórnw, cu _devin 
ndO)Jt:ll' OUtl':l; C, Si a]g'l1111U COilSUI':I Cll tiYI!SSfl 
do J'azur ao nullru ox-rn·csiúcntu do conselho, 
soriu J>l\1' ll'l' S. l•:x. ti'Uncailo u cslratla lJLLC l10ju 
sil{O; JJOl'fJLW, l"'la •leclnL•açlio quu. "· no!J•·o e~"(.
Jll·c•sitkntu UO C<lli~Uiho f'Ol. 1\0 Jll'I11Cil110 da ><e~,;:oo, 
J'ec:hou uma Jlnrtn <JLlO S. Ex. nunc:o dovet•u ter 
fcchntlo. (.tpuiados.) 

l'oi~, si o ndnisterio libernl :ulnpluvn :lfJllella 
fúrmu JJOL' cuusillorn~ão no scn.•uu .•.• 

o S11. ll.\nlo nl:: CO'L'EGII'i:::- Po1· esct•nJHLio 
deli o. 

O Sn. SAllAIYA (Jli'e,çit/ente do conselho):
... por CJIICI'(JI' conilc~ccndel' com as opiniões da 
const.ilnt:ionnlidudc o nrnpliur o circulo dns 
uuhesõt'S :í reforma; rle,;do que o~su portn tinha 
so J'cchudo, n:io devia ter ma is defercncia n 
gunrdm· pnrn com os escrupulos alheios. 

llepilo: si tivesse de censurar ao nobre ex
presidente. do conselho, Stlria por isso, por tor 
reehndo essa porto, que eu tive necessidade 
:.gora de abrir pnra passar com a reforma. 

O Sn. 8onnErA :-Quantas vezes errou o pre
sidente do conselho. 

O Sn. Cnuz :c\IACllADO :-E1·ra1·e ftumanum est. 

O Sn. SAllA!VA. (president11 do conselho):
Quanto no censo, não sei qual é o projecto CJUC 
n consngrn JHais alto ou uwis baixo: si o n1eu~ 
ou o rcjcit.nclo pelo senado porque se1·ia preciso 
que o nobre ex-presidente do conselho tivesse 
completado sua ob1·n na lei organica para se . 
podur Julgar desta questão. 

Qnal a raz5o pot• que adoptei o censo mais 
ultu? Porque queria que se averiguasse a renda 
de uma maneira severa c rigorosa; e esse rigor 
na avcrigunç:lo da rentlu mo convencou de que 
um censo mais alto diminuiriu considernvef
mcnto o deitoJ'odo no interior. Alt!m disso, 
tínl1a uinda uma outrn idén, que csttí subordi
narla á dcsigona~ão d:1 renda, e tle que niio se 
pótlc pi·<>sei ndi I'. • 

Si eu fizesse um projecto de lei para que a elei
~·ão fosse !JOr província, n renda podia ser mnis 
elevada ; o eleitorado podia ser mnis apu
rado o tirado de clnsscs mais ahnstadas, porCJUC 
cm uma p1·ovincia seria numerosíssimo; mns, 
pnra cil·culos, como esttí no projecto, o elcitorn
do deve ser tnais largo, mais desenvolvido, o não 
ha J,crigoo nisto; é preciso cruc o canrliuato ostejn 
cm face tio um clllitoradu numt•roso. O facto, 
reJ>ito, tlo ser :1 elein:io do círculos ou por pro
vineius de1·c inlluit: muito na org:111ização do 
cleitorauo. 

Si ncl10 que n ch:i.,üo directa é bon, creio que 
grande pnrto ele suas vantagens tlcarin perdida, 
~em os circu los. O er·ro do ministerio a quo 
pc1·tonceu o honrado senador por Pern:~ mbuco, 
1sto ú, si n sua rcJ'ormn niio produziu bons L·csul
t:•dos, ou anlcs fui t:io sofcmncmllnte desucredi
t~da no principio, foi l'Orquc o nobro senador 
nfio stlstontou a illé:~, que cu sei <JUC tinha, do 
ci•·cnlns; J'oi vcnciúu nclln; o nobre st:mudor, 
:~ceitundo a emenda da clci~ão por províncias, 
s:wt'ilicou o seu p•·ojccto. • 

1'ol'lanto, pnra mim, " questüo não é súmentc 
t!c clci!,'ãO dirl!ctn; ó uc circnlos. 

Vou tcrmill:IL', S1·. presidente, respondendo ao 
lOJ>ico tlo discurso do no!Jru senador, relativo ús 
linmwas; e uqui Cjuero rectificnr uma opiniUo 
111inhÕ, que não foi reproduzidn com exactidão 
pelo jonwl tlo clia, mas quo foi fielmente no dis
eursl) t!u noi.JJ·o scnudOI', 

O hnnt·:~do senntlot• J'nllou de impostos, o os jor
nacs disseram que eu manifestei-me contra o do 
vintem o do rumo. 

l'\1io é e~:1et11 ; uponas tlisso tJUC núo opinava 
peln continu:q;üo uo imposto iltl transporte e 
hei tle OJlJlOrtnnnmcutc dar (lS razões desta mmha 
opinião. 
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Sobre o imposto de fumo o governo aind:.r nüo 
emittiu opiniilo; mas cru que é um dos mel h ores 
quo se pode ter, desde q uc nüo nll'ectnr n pro· 
ducçüo velo retrahimcnto do consumo. 

O Sn. DANTAs (ministro da justira): -Apoiado. 
O Sn. SARAIVA (presidente do couselllo): -E' 

um imposto que h·n de concorre•· immensnmente 
para au"'mento rins nossns rendas. Eu niio podin, 
portanto, deelarar-me contrario a eili} .. 

Sr. presidente, estou um pouco fnllgndo. O 
honrndo scnndorpor 1\lnto Grosso disse mesmo 
que não exigia minha resposta immedinta sobre 
os assLlmpLos tlnanceiros, visto que tínhamos 
que discutir o. orçamento. JEu. pois,_aprovei
tando-rne dessa J:berdnde que :s. Ex. de:xou-mo, 
dou por findo o meu discurso. (Muito bem, muito 
be1n.) 

O !!b•. Jun<fueira:- Eu tinha pedido 
a palavra par·a responder no honrado senador 
pela· província de Goyuz, que censurou varios 
topicos da resposta ao discurs~ da coroa_. ~a 
qualidade de membro da rospcctrvn commrssuo, 
foi que me aventurei n cntrnl' no debate; mas, 
si estivesse prescnt~ o illust:·e senador pela pro
víncia de Mato Grosso cu lhe cederia com a melhor 
vontade a vez de subir a esta tribuna, para que 
S • .Ex. sustcnt:rsse as suns opif!iõcs em contra
posição :is que acaba de produzrr o honrndo Sr. 
Jll'esidcnte do consnlho; pot•ém, estando ausente 
este nosso digno colle:;:-:r, c tendo cu, nwmbt·o 
da commissão c da maioria desta cas:r, de tnmm· 
a palnvr:r, niio posso deixar de considernr cm 
primeiro Jogar ns observações do honrado IH"e
sidentc do conselho, niio só pelo olol'ndo do :1s· 
sumpto, como mesmo porque a tout seiuneur 
tout /IOIIIICUI', 

O nobre presidente do conselho começou o seu 
discurso cstr:rnhnndo que o honrado senarlor a 
cuem respondia · tivcs~o entendido que :r sitna
r~iio estava cheia de d.jffi,uld:rdcs; e dcclurou 
CJUe clle nüo teve razlio, quando chamou a :rt
tonç5o do goyerno par=! ce:~tos pont~s, fJllC es
pecificou, po:s que a sJtua~uo do parz cst:\ mo· 
lhOJ·ando a olhos vistos. 

Não posso, .Sr. rres_idcutc, por. mais fJ~(l 
quei1•a, ser ass: m optrmrsta. Por m:uor que seJa 
o meu desejo de ~oncordnt· com :rs opi~iõcs do 
illustre Sr. pros1clcntc do conselho, nuo posso 
dcixnt' de contr:1pür a esta sua proposiçiio :r 
nutis forn1nl neg:Jtivn . 

.fumais, Sr. prt•sidcntc, li sitnnçiio do paiz 
esteve tiio cheia do dilllculd:rdes, do jlerigos 
mesmo, como nn actmllidnclo. 

Em que, ~cnhorcs, Jl(ldO consistir a JJoa si
tunçíio de um paiz seniro na c;:crn_p!flosa cxe
cuç:io das Je:s, n:r seg-u:·nn(!a :ndJI'Júmrl c de 
propriedude, nu tranqnillidmle publicu, na JJo
rescencin da lavour:r, n:r p:·ospe:·iundu do com
mcrcio, no J.rcm·é•stm· dos cidndiios? E por
vcnturu alg·uns deste~ rorJ uisitos so :rpt·esontnm 
nu nctunlid::rJe, un rrrodo quo su po,;s:r dizer IJUO 
a situn•·iio do puiz estú mdlrornndo? Pois o e8· 
tudo dn lavoum {ll no,;te ponto o nobre Sr. pre
sirlentu do cot1sell:o foi dupl:rrucntu iujusto com 
o nos,;o illu,;tre collegn a qmHn :·e~ponuin) é 
Jll'OSJJCro, é feliz? E' a propt·in f:rll:r do throno, 
ollru do miuisterio actu:d, que uos VCill dizur 

que a Jayour.~ precisa de en.s(no protlssional, 
e capit:rcs, cmtlm de ,;cr atlxliwdn I 

Comn, poi,;, o horrrndo presidente do conselho. 
vom f:rzer um capitulo de accusação ao nobre 
senador por Mato Grosso por ter clwmndo a 
attcnçiio do governo sobre o cstndo da I avo um 'f 

O Sn. DANTAs (ministro da fttstira) :-Niío é 
isto. 

O Sn . .TuNQUEmA:- Eu noto uma contra~lict,;iío 
pnlpavel entre :rs palnvrns do nobre prcs:den te 
do conselho e ns da fnlla do throno; S. Ex. af
fii·mn no senado que o estado da lavoura é bom, 
que presentemente o paiz produz muito mais do 
que outr'ora, e no entret:rnto :r fnlla do throno, 
que é uma feitura ministerial, vem dizer ao 
pa:·Jnmcnto e ao pniz fJUC o estado dn lavoura nüo 
é o melhor I Onde está n ver·dnde? Nas pnlnv:·as 
profet·idas, ha pouco, [ll'lo illust:·e Sr, presidcn.te 
do conselho, ou n:rs que hn poucos dws profor1n 
solenmemcnte n co:·üa neste rccin to ? 

O Sn. SAnAIVA (presidmtc do consclho):-Ell:rs 
estiio perfeitamente concordes. 

O Sn . .TUNQUEmA : -Além do conhecimento 
proprio, c :rinda m::ris fundndo nus palavrrrs da 
fnlla do throno, foi que o illustrc senador por 
Mato Grosso chamou,c com todn a rnz:io, n nttcn
ciio do g-ovc:·no snbr·e o estado d:r lnvoura. 
: Qunnto li segurança individu:rl e de proprie
dade n5o tem o senado prescn tcs todos os I netos 
trazidos it sua considcrn(;iiO, desde o anuo pns: 
s:rdo. j:í pelo jornalismo, j:í por vozes que arJUl 
se têm Jevnntndo e dcmonstrndo que p:·e~cnte· 
mente uiio h::r :r rlc~ejnvcl segurança individual 
nem de propricdndc 1 Pois estes f:rr:tos, qLte se 
cstiio rcprod nzindo dinrinmente cm qunsi todas 
:rs provinci:rs do Imp~rio, nüo yi:ío mostrando 
no nobre pre>idcnto do conselho que a s!'gu
r:rnr·a individual c de propl'ied:rdo é inteira· 
meritc nulln, <JllO nunca o cidadüo brazileiro 
esteve mnis exposto do que agora nos ntaqnes 
cont1·a a sua pessoa c contr·a a sua propriedudc? 
E o honrndo s•mndor pot· l\lnto Grosso, assigna
lando estes factos, ni10 referiu ao senado uma 
gt·nnde verdade, nlio apontou no governo ~m 
grande nwl, uma clwga pr·ofLmda q uc pr~c:sn 
ser cur:rdu, porque, si n5o se lhe applicar o 
rornedio cm tempo, teremos de vilr o mal l:rvrar 
cm propor.,ücs ospuntosa< por todo o paiz? 

Quanto i:o quo di~ respeito :.í trunquillidaªc 
puiJI i c a, o noiJJ•c pres:don tu do conscl h o salJO tu o 
JJcm como nós quo olln tom sirlo pcrturbnda om 
vm·ios pontos do Impcrio, fJtW têm mesmo nppn· 
rccido Sl'di•·õcs corn caroctct• muito Jlurigoso, 
porque mni'tns tendem ::r expeli ir os magi~trados 
vitulicios dos seus log·a:·es; c o governo nuo tem 
dallO até hoje :rs precisas providencias pnra quo 
t!IOS factos se 11ii0 repitnm. 

Ern vistn drstas considr.rnoões, quo cst1ío ca· 
·lonrlo no ~nimo de todos, pois IJUC süo n oxprcs· 
si1o :lei uu Ycrd!ldo, si é certo quo nnossa Javourn 
niio cstü en1 boos condif.~Õcs, si ó certo CJUG não 
gozarnos de. ~cgon1•tmça ÍJH.li':idual. o nen1 do prÇl· 
JII'Ícd:rde, SI é COI'lO CJlW lWO f'XIStO trunfjliJIJJ
uadc public:r, como é !JUO o uo!Jre prl·sidento do 
cunst'!IJo pretendo reJ'ut:rJ' o quu disse hontem o 
hounrdo scuudor 110r_l\lato Gro,:s~, fmal:rLIÇJnito 
só nos fuctos quu csluo no dommto JllllJltco, o 
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que têm sido discutidos nesta caso, como, até 
certo p,onto, na propria lcttrn do discurso da 
corõa t 

O nobre presidonto do conselho, porém, pnrn 
attenuar este estado de cansas, querendo 111"1"0· 
dar de si, nr1·cdnr do governo, c talvez mesmo 
de seus nm igos ... 

O Sn. SAnAivA (presidente do consclfto) :- Eu 
tenho vivido muito pouco p:~ro ter que :~rredar., 

O Sn . .TUNQimmA :-Por isso cu disse-talvez 
qnerendo arredar do seu partido, o dos seus 
nmigos que compunham n administracüo pas· 
s:~do-a l'eclw de n:io terem providenci:1do para 
11 mnnuten~üo da tranquillidadc publica e d~ 
segurnnça do pes~ons, e de propricdnde, vem-nos 
dizer que süo faétos antigos com os quaes esta 
situação nüo tem a cstricta ligação que se lho 
quer dar. 

S. Ex. chegou ao ponto de dizer que j:í na 
administraç5o conservadora, no tempo do Sr. 
Visconde do Rio Branco, chefo de um dos mi
nisterios desse partido, nas margens do Rio de 
S. Francisco tinham occorl"ido factos de gl'andc 
pcrturbaçiio na ordem publica. 

Sr. presidente, n h1storia nTio pôde ser so
phismoda. D11ranteaquelle período o mesmo nos 
annos subsequentes, nas margens do LHo do 
S. Francisco niio se deram ns scenns an:~rchica~, 
c horripilantes, qLlO ultimamente alli se tem 
presencia do. 

O Sn. DA.NTAS (ministro da justiça) :-As I utas 
j:i existiam. 

O Sn . .lUNQUErnA:-Niío como na actual situa'· 
ção; havia pequenas I utas entre indivíduos, e 
gue nüo tardavam n set•cnar-se. l\Tns depois de 
r, de Janeiro de 1878, e certo que essas lutas to
maram proporoõcs espantosas, cm que os 
adversa rios de pnrte n parto se dtio batnllws 
cumpacs. 

A' vista disto como ó que o nobre presidente 
do conselho quer comparar n ~itnaçüo dnquella 
época com :1 situa~·ão actunl ? 

0 Sn. AFFO:s"SO CELSO :-E os rnuckcrs? 
0 811. DANTAS (miniSli"O da juRtiça):-E OS 

quebra-kilos 'i' 
O Sn. JUNQugrnA:- Como ó que S. Ex., par:~ 

justificar o estudo presento, assevera que veiu 
de longo? 

E' portanto uma proposiçüo menos verdadeira 
a que aventurou o nobre presidente do con$olho, 
quanto n do que a actual situn~•iio do pniz \'ai 
mell.orando a olhos vistos t 

Eu vou responder aos apartes dos dons no!Jrcs 
senndoros. Um tlisso CJIIC no tempo dos conser
vadores houve sedir;ão elos nmckdrs. na pz·ovin
cin do Hio Grando do Sul ; e o Otltro lunz!Jrou 
o quo aconteceu cnm os f[IICbra-ldlos na da 
Pnrnhy!Jn, o outras do noz·te. 

Senhores, si10 c:1sos fntuos qutl niio esliio no 
podo r do govomo n!gurn preveni1•. A sedit•iio 
dos 1nuck,·rs oJ~i~dnon-so nn ignn1·nncin do co
lonos allemãos ou seus de;;coatlentos CJIIO pro
tcndiunl cstnbolecor unu1 novu se!tn rcJig-wsn, 
insul1:1dos por umn mulher f:mntica ; ilssim 
como n ,.los qm•bra-kitos foi o ell'eito dn innugu
raçiio do novo s~·stoma docimnl flUO foi expio-

rndn por discolos da ordem publica, que nbust 
rnm, como sóo fuzcr-se cm .taes occllsiõe.~, i 
ignoraneia dns populnçõr.s do centro. -

l\las o que f<'z o ministcrio conservador? En 
pregou as medidas as mais efficazes o promptn. 
de modo que a sediçiio dos. muckcrs desnppn 
receu crn pouco tempo. Ass1m succedcu com o 
quebra-kilos, quo fornm chamados á orde~ 
-por meio de acertndos, promptas e energicn 
medidas, mas sem etrusiio ele songue 1 Foi um 
gloz·io para a administrnçüo conservadora, para 
ministerio do 7 de l\[nr~o, tanto maior, quanto 
sedição elos qucbra-!.pos, occupou todo o centr 
da Parnlzylw, do U1o Grande do Norte o part 
do ele Pernambuco. 

Eu dosejára que o nobre presidente do con
sellw e os seus honrados collegas pudessen 
ta mbem abufnr as sedi~'õcs do !li o de S. Francisc• 
o de outros pontos do Imperio com igual, pre 
stezn e sem derramar o sangue brazilciro. s 
tivessem npplicado meios semelhantes nos qu• 
cmprcgitmos, teriar:n direito aos meus votos d• 
louvor. 

Como estou tratando do negocias relativos , 
tt:anqui)lidad!J_Pulllica,. o me vi rorçndo a refe· 
ru·-mc tiS regwes do R1o de S. Francisco, por 
que tambem a ellas se referiu o nobre presi· 
llento do conselho, elevo nqui, porque presa-m. 
do ser imparcial, consagrar uma palavra hon
rosa ao nobre ministro da justiça, porque, s. Jti 
dando devido valor :í discussiio Iwvida nestt 
casa() nos documentos que a elucidarnm or-· 
donou que :dgumas daquellns auto1·idades poli
ciaes, que tanto abusaram, nns comorcas d' 
Cnrinhanha e de Ut·ubú, d:~ província dn Bahin. 
fossem exoneradas, o tz·ntou de nomear para ti 
primeira dessas comarc:~s um juiz do direito 
que niio é filho da provinda. 
.o Sn. ~AN"~As (ministro drt justi'çn):-0 mi

mstro da JUS ti (ia curnprz u o seu dever. 
O Sn . .TuNQUE:tnA: -Far;o votos para que esse 

juiz se inspire nos sentimentos de impareialidude 
e justicu; porque nós sómenre o que desejamos 
é justir:a ; o uivo dns nossns aspir·a~•ões é n 
paci!icaçiio daq ucllcs Jogares. 

Pncillque-ns, St·. ministro da justiça, como 
pude1'am os conservadot·es pacitlcnr os muckers 
do Hio Grantlo do Sul e -OS quebra-kilos dn Pa
rah yba I Assim terá direito nos nossos !ou v ores, 
tno sinceros como os que dou agora a V. Ex. 
porque o supponho inspirado peJo proposito dÓ 
acertn1·, nfio podendo crer que, exonerando essas 
autoridades más , procure sulJstiLuil-as por 
entras ela mesma ospecie. Seria um sophisma 
indigno de V. Ex. 

1\l:Js, qucror o nobre presidente do conselho 
compurar aquellas ópocns em que appnz·ecernm 
Slldições ]1rompt11mento abafadns, com a época 
presento, cm que cudn telogz·amma, cadu vapor 
que nos chegou do norte ou do sul traz noticias 
de po1·tn1•bncõ<$ du ordem publica, de juizes de 
di1·eito llXpellidos dns suas comn1·cas, ou outras 
igualmente teJ•rivoi!" contra a trnnquiUidnde e 
segurnnçn indivi~nal o de J;ll"opriedn.do, é qLlC· 
re1· compm·ar o cl1u ,com :1 noue. (Apowdos.) 

Niio pócle o nobre pt·esi deu te do conselho sus
tontur a sua proposição. 1.'odos subem que o pniz 
niio cstü caminhando pnrn uma situaçiio melhor, 
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como disso S. Ex. Eu desejo ser um m:ío pro
Jlhctn, mns nc:roclito que o pniz vai caminhando 
todos os rlins parn uma situnçiio pcior. 

Quem niio sabe ·da revoluçfio qnc so cll'ectun 
nos espíritos? Quem niio vô n anarchin que 
nlastra por todo o pniz? 

Quem nioo vü cn1 toda parte as autoridndcs cm 
luta com difficuld:.dcs, o sempre o guvorno cra
sando os braços, porque n5o quer· ou porque 
não pó•le fazer respeitar a lei? Quem não _vü 
que, apozar do desenvolvimento dn JlOimln('"o, 
da intr·oduc(·iio de machinns que nnxiliarn ~ tra
balho, o Brazil nüo protluz quanto se dcvw es
perar 'i' Que o ~cu commnrcio não prMpcra, nu 
tanto, quanto pndtwia 'i' Como é que o nolJ•·u pre
sidente do conselho, torowndo-sa elo repente 
optimista, diz peruntc o senado que tu<lo vni 
bom, que a lnvoum prospero apczar do . cru c 
alllrmou a falia do throno, q uc o com mcrcw se 
desenvolve, qtw a tranquillidade pulJiica está 
nas melhores condições 'l E no~ rliz que vive
mos como na repuhlicn de Plntün, quando o 
cidn.diio niio vivCI tranquillo no recinto do san 
casn, quando as autoridades locncs não curntlrem 
o seu dever 'l 

O Sn .. IAGUAmnn:: - Bom é quando não giío 
nns suas cagas nssnssinados c queimados com ns 
mulheres c filhos. 

O Sn. 1\IENDES DE AL~IEIDA :-E' bom que nos 
digam qu:1! é o estudo do processo de 'l'ntmtinga. 

O Sn. JUNQUEinA :-0 no!Jrc presidente do con
selho, tratando dns nossas llnançns (niio se ns
suste S. Ex., porque não vou entrnr n:.:ror:• 
neste ponto em gr:ondes d"sonvolvimontos) di,~c 
que, si nfio são :os melhores, a eulpn n:io se po
dem lnnç:or soLrre n silun<:iio Jiller:ol, c m•·nos 
sobre o ministcrio do 28 de 1\lar·ço; e fJLlO si 
nlgucm lw q11e fosso ncoirnndo de ter· contl"iiJuido 
pnrn n ditllcnldade d:os nossas llnnnças, cs,;e r.s· 
tadista serin o nobre senador por 1\Tato Gr·osso, 
porque, tendo nnnuncindo s:ol<los, vi 11-se depois 
cm scrios embnra~os. 

Sr. presidente, ·a qricsl.iio do s:1ldos, trazida 
pelo nobre presidente do conselho, costuma 
entre nós envolver-se cm ccr·tas duvid:os. l\Tuil.ns 
niio ncreditnm em saldos desde o tempo do illns· 
tre Sr. Viscnntlc do Souza Fr:mco, que niJJr· 
mau em !859 ter deixndo um snltlo enorme; 
mas o Sr. Visconde d!! Inhomcr·im, sundo mi· 
nistro da fniendn. declarou que por• mais quo 
vnsculhnsse. totlos os recnutos do tlwsouro, uiio 
enronrr·:ir·:r >aldo nlg-um. l\ln> deixnndn<lo parte 
estes ror1eeilos dtlvidosn~. o que é certissimo '' 
que o exercício de :l.~i72 n 187::!, fechoa-sc com 
um certo snldo, e er·n miuistro da l':ozcntlo o 
illustre Sr. Visconde do Rio Branco, presid<)llto 
do gabinete de 7 de l\lnrço, n quo tive n honro 
de pertencer·. 

1\l:dor ou menor·, conformo o modo de fnzer 
n contngem o ns npreci:rr,ões tcchnicns, cm um 
snldu renl existente nos cofres do thcsonro. 1\Tns 
nesta oecasiiio :1s c:ornar:os, o pnrtidu liber·nl c o 
JO:lrtido c<rrlsen•:rdor· ••rnpenh:tr~rn·se orn dol:oJ' 
o p:tiz de Ct~l'tos nlnlllol·nnJtHllos; :ntg'Jlll'llL"U·St 1 

o ordPn:ulo dos n1ng-hnrutlo~ o dos t~UifH'O.;.:';H)os 
dt! l':rzcndn. :ou~meutou-su o soldo dos nlilit:ore~ 
do terra u tle llllll'; lizcr:rrrr-so Hlllitas OIJI"US rm· 
!Jlicus importantes, ns nossns cslrnd~as de ferro 

tiveram grnndo dosen\•olvirnento, o tclogrnpho 
clectrico o'torrdotl·SO por muitos Jlrovincras. 
Ilorivc nisto intcir·:~ eompl!cidnde do pnrl.ido li
JJ .. r:ol, orno pnr·tido lilocral que pnr seus dis
lin('tns orgãos no p:orlnnwrrto e nn imprensa 
incitava o governo n Jnn~·ru·-so nesses eon•
rncttimcntos de flUO hnvia de vir prostlcridade 
pnrn o pniz. 

Nnss:r occnsi:ío n administra~fío presidida pelo 
Visconde do Rio nr·nnco entendeu que dcvin 
nllivinr o pniz de nlguns impostos ... 

O Sn. JoÃo Ar.rmn:no:-Apoiado. 
O Sn. JUNQU:•:rnA :- •... crCJa<los pcln irnmi

n••nci:o c intensid:odc dn g·ucrTa que prolungou
~c por nr:ois tle cinco nnnos. Por· um c"Jculo 
cerm, publicado t•m um dos relntorios do Sr. 
B:m'io de Cotc:.:rirw, se vê que n tliminui<,,iio dos 
impostos propo~f.n pelo ministcrio do 7 do Mnrco 
irnpol'tou orn cndn :mno onze mil e wntos contôs. 
Si rnultiplicnr-se por rtnatro ou cinco exercícios, 
o srm:ulo comprelwndc CJLW uma grossn quantia 
podin contribuir· pura o n~o desequilíbrio do 
l\O~SOS fltHlllt,Jn5. 

Houve corn ciTei to d nmntc n ndmin istr·nção 
lil•eo·nl •·cccntc um nrotivo de grnndc ílíspendio 
d,,s dinlrcird,; puiJiicos; esse urotivo f'oi a seccn 
do norte. Niio sei, Sa·. presidente, qnnl é jus
tnmcnte n qunntía despendida corn nqttclln cn
lnmidndc. No rclntorio cnm quo o honrado 
senndoa· peln província do Minas Gernos, ex-mi
nistro d:1 fnzcndn, pussoJn n P'·stn no nobre se
nador pela província da Balri:r, se diz fJlle n des
peza nseenileu :i cêrcu de 711.000: 000~000. 

O Sn. AFr'Ol"SO Cn:r.so:-Por·uma tal~elln apre
sentada peln sccr·Nnria do imperio. 

O Sn. Ju:-ooumru:-J:í li unaa contcstnção a 
cs:;e nlgnl'brno, nws 1110 inclino n. ncr·edit:1r que 
os dndos oll'urociíiOs pelo nobre t.>x-ministru dn 
f:ozcnlln silo os verltadoiros. 

O Sn. AFJ'oxso Cn:r.so: - Fornm org:mizados 
na sccretul'in do imporia, rnus do rel:rtorio do 
actnnl Sr. ministro da f'nzcnda se reduz essa 
dospezn a üO. 000:000~'1000. 

O Sn. JUNQun:rnA:- Quer sejnm GO mil ou 711 
mil, vü o smwdo flLlO foi despendida uma sornma 
muito importnntn; o o que ti exacto ú que dos 
propl'ios b:ancos elos nmigos do gGoverno tem-se 
luvuututlo g-J~ando :tccu:;;nção, g·J"nndc censura 
contra o. mo~o pratico por que se J'ez o dispentlio 
deste drnht·rro ... 

O Sn. ~\Fl'oxso Crn.so:-:-Modo qno :tli:ís os sc
nlroros trulwm estabelucrdo. 

O Sn •. Joio Ar.Jo"nn:oo:- Não apoiado. 

O Sn. JrrNQun:rnA:- ... o cntiio nós, memllros 
dn opposiçiin, mio potlemos deixar do utirnr 
sobt•e :o situn~iio n rcspousubilidndc tlcssn enorme 
despczn. 

1\lns dizeis: • O systc:na fJUe scgnimos foi o 
seguidll pula nrl nr i n Í"tl":l :~o conser·vMior·n. • 

S1·. p1'C'~id .. ntn, :a :ahnini:-:tr·:wrio consurvudorn 
tirrh:o upcnrrs inÍI'indo o >'1:>1'\"i<·o"de,.se" soucorrns. 
~Iosrno n:r tnlH•IJ:r publk:o<ln "pelo Jrour:<do Sr·. 
ruini~lrt.~ d:1 fn~unU.a vt·-~:u quu os soecot'J'ns no 
<Jxcreicio <Jne JWI'tencou ao <luminio conserv:rdor 
f'or•nm muilo diruinulos, o for·arn diminutos, 
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Sr. presidente, porque o illustro administrndor 
que estava na provincia do Ceará procurava 
ser mui to severo na entrega t!esses meios. 

0 Sn. AFFONSO CELSO:- E' que 11 calamidade 
não tinha tomado o desenvolvimento que depois 
apresentou. 

0 Sn. BARÃO DE COTEGIPE:- Quasi que O 
matam. 

O Sn. JuxouEmA:- Esse presidente do iS76 
-iS77 é digno dos. louvores publicos, porque 
soube resistir. l'rfas inaugurou-se a situar;ão do 
!) do Janeiro, e o que vimos'? No oxercicio de 
iS7S-J879 a de~peza com soccorros as provin
cias do norte subiu logo a côrca dt:~41i mil contos: 
c em virtude principnlmento, ouso crer, das 
discussões havidas nesta casa, dnrante o exer
cicio segnintc, isto é, de 1879 a iSSO, cm quo a 
calamidade pordnrou, porque somente agora 
é que ella e.~tn acabando, a despeza dc,~
ccu aS mil Mntos. Que dilferen(:a enorme de 
41i.000:0001$000 parn8.000:000,50~0 '?E porque? 
Porque o governo central não teve remedia 
senão, ouvindo as vozes do parlamento o da im
prensa, dar ordens muito restrictas aos seus de
Jogados. 

D'ahi infere qualquer, que I10uve um grnnde 
desvio dos dinheiros publicas, o foi o tHoprio 
ex-ministro do imporia do g-abinete de <i de Ja
neiro fJUem declnrllu qttc tal desvio havin, deno
minando os indivirluos que assim se locupla
tarnm-!Jdrües de Clsaca. 

O Sn. DAn."\:o DE CuT!>GtPE:- E llrvns de pel · 
Iicn, os quaes nuncn apparcccram. Quem cnl~a 
luvas de pcllica no norte é muito conhe
cido. 

O Sn. AFFo:-;so CELso:- Esta!Joleccu-sc um 
inqucrito muito rigoroso. 

O Srt. JAGUAnrnE:- Ningucm quer ver, o o 
maior c6go é o que nuo que1· ver. 

O Sn. Jur-oQuEmA:- O nobre presidente do 
conselho niío achnvn regul:•r que o nobre se
nador pehr província de Ma!'! Grosso iniciasse 
discussiio solwe a reforma ctortornl ; o ctt lam
bem compr•Jheudo que a este respeito uma dis: 
cussão mmnciosn niio póde cnb~r na respostn a 
fulla do throno; mas podem caber· observações 
goraes, o p:u·cceu·rne mesmo que o nobre pre
sidento do consol h o reconheceu quo estava cm 
erro, porque hoje o senado viu S. Es:. durante 
qunsi todo o seu cliscur·so referir-se n essa qucs
tiio o discutil-n sob varias pontos de vis1.1. 

O Sa. SAnAtVA (pr,•sident~ do conselho) :-Res
pondi. 

O Sn. Jur-oou,tl!!.: -Sou h ores, o nobre pr·esi
dento do con;;dho liga mnxima importancin ú 
passugem dessn reforma, e niio serei eu quem 
conteste n bon fó com crue S. Ex. ncrodita nelln ; 
mns "mo parece que, cstnndo mesmo muito de 
nccõrdo sobre cerws questões, o meio, a fúrma. 
é n grande diillculdade que so levanta. 

O Sn. SILVEIRA Lo9o :-Vamos ú sun opiniiio 
qunnto :i formn e quanto no fundo. 

0 Sn. Jo:\o ALFOEDO :-Em tempo. 
O Sn . .TuxQUEm.\ :-Dil-n-hci opporttmnmonte. 

Pormitta o nobre senador por Minas que eu, cs
v. J. 

tnndo agorn cm face de um gov<~rno ndverso, 
procure principnlrncnte mostrar suas fraquezas 
ao paiz, procuro mostrar que este governo não 
póde dirigir os negocias publicas, não tom n 
opportunidade politica, antes do que estar di
zendo minha opiniiio sobro isto óu aqnillo. 

Entendo que o nobre mlni~tro, ass.im como 
seus amigos c apoindores, estiío em uma po
siç:io falsissimn. 

Nós mio podemos sempre, Sr. presidente, le
gitimar os meios para chegarmos nos fins. Por 
mnis nobres, por mais snn.os que scjnm os fins, 
nós niio J!Odemos legitimar os meios quando 
elles nfio tem este en racter. 

O que vimos nós? Durante n Jongn sessão do 
anno p~ssado esforçou-se o ministerio, presidido 
pelo honrado senador pelas Alngõ:~s, por obtet: 
das cnmaras urna lei que autorizasse a convo"- · 
cação de uma constituinte. -. · . 

l~ste pensamento do ministerio de ii de· Ja
neiro era apoiado fervorosamente t>elos · seus 
:nnigos. Só um ou outro discolo apparecia. :l.Ins 
a grande mliioria apoiou fervorosamente, direi 
qa11si f"nnnticamcnte. 

Nn cnmnrn dos ::lrs. deputados 7:!. :JSsignnturas 
s~ appuzeram n um projecto quo consagrava ns 
idéas do ministerio de. 5.do Jarwiro. Aqui, nesta 
casa, poucos membros do partido liberal sele
vantaram contra semelhante p~otençiio. No on
tretnnto, pnra encurtar nnrrativns historicas, 
direi apenas quo este min isterio de~nppareceu 
p_ontuo niio pude obter a dissolu!,'ão da camara, 
SI nuo lrn outrn razão occultu ... 

O Sn. DA~T.AS (minist':o dajustiça) : -PQrquc 
O senado I'CjetlOU O )lrOJCCtO. 
- O Sn. JUNQUEm.\:- ... dissolução quo se 
queria dccl"etnr corno meio de ncttwr Yiv:•mente 
uo :mimo do senado. 

1\Ins agora o c1ue vemos nós? Vemos que ó 
chamado para JJroseguir ua mew1n senda, obter 
o mesmo fim, n tcauçnr o. mesmo objectivo o 
nobre senador peta minha provincin, cujn opi
nião :i respeito dn constituinte e1'11 conhecida, 
e o nobre senador que nfio assistiu aqui aos 
nossos trabalhos, as discussões iruportantos que 
houve no fim dn sessilo sobre estn materja e 
~o!Jro a qnestão orçamentaria, que foi tnmbem 
uma grande qnestiio, o nobre sonndor que, cs
tll ndo infelizmente soll'rondo em sua saude, fez 
muito bem em ir procurnr nllivio na Europa ; 
e emqunnto aqui se debatiam estns questões o· 
nobre senador, sem duvido, dnva os seus pas
Silios hygionicos pelos CanJJ>Os Elysios, onde 
niío che.s-:rm cortamento os echos dns nossos 
lutas JlOllticas. (Muito úem. ) · · 

O Sn. SARAIVA (pr~sidcnte do consellto ) : _:. 
Estú ongnnndo. Eu lin ns discussões tiío !Jem 
como aqui. 

O Sn. JUNQUEIRA:- O nobre senndor, om quem 
sobrnm ns cjualidades mornos o i fi tellectuliOs pnrn 
o~cupar o ognr que e;;t:í oc.:upnndo, mas que 
não tinha opportunidade politica, niio podia, ten
do-se arredado da luta nnquello momento, tendo 
opinião em contrario, tiio conhecida, da que 
sustontarnm os nobres dcmissionarios do 5 de 
Janeiro, niio podin ngor·a ter a OllJlOI'tunidade 
parn occupnr o ministerio. 

30 
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O Sn. SAnAIVA (presidente do conselho):- Não 
:tpoiado. 

Hn a opinião publica do ministerio.. a opinião 
publica da opposição, n opinião publica da rua 
do Ouvidor, e a opinião publica deste ou da
queiJe gmpo. • O Sn. JuNQu:r.mA.:- Isto, Sr. presidente, é que 

importa uma mystificoção. Portanto, senhores, c:~da um apura a opinião 
publica como lho convem. Que gr:tnde confiança querem os nobres se

nadores que :t popul:tçüo deste Imporia dê ás 
cousos pui.Jlicas, ao movimento d:t nltn pol iticn 
siso f:tzem evoluções em que a logica é desta 
maneir:t sacrificada? Pois, SI o nobre presidente 
do consolbo de 5 do Janeiro :~presentou aqucllo 
projecto para respeit:tr os cscrupulos elevados •.• 

O Sn. CANS.-I.NSÃO ~E SINIMnú:- Não apoiado, 
os meus escrupulos. 

O Sn. JUNQUEmA:-... e os proprios, porque 
o nobre scmodor sabe o alcance do propria res
ponsabilidade ; por causa desses escrupulos 
foi :JUO o nobre ex-presidente do conselho e 
seus collegas :o presentaram nquella proposta, 
rodea.ndo a pretendid:t reforma com mais 
uma roda que a tornasse talvez mais difficil, e 
si esta opinHio era aceita pelo partido liberal, 
poJa gr:onde maioria da camara dos deputados, 
como é que o nobre presidon te do conselho c 
seus collegas hoje apresentam ú mesma camara 
um projecto que dispensa a constituinte, que 
quer resolver a questão por uma lei ordinarw? 

Então, senhores, que força moral póde ter 
somelh:mte lei , sahiõa do uma camara que 
votou o branco o vai votar o preto! Niio temem 
<JUe desta camara se possn dizer o mesmo que 
so disse :le outra-votou c clc:svotott questões as 
mesmas? I _ 

Não: ninda espero alguma cousa que f:~çn 
com que se salve a dignidnde da camarn dos 
deputados, porque esta dignidade não é questtio 
de 1mrtido, é qucsttio nncional. 

0 Sn. BAnÃo DE COTEG!PE:- Pois não. 
O Sn. JuNQUEm.\:- Pois então, senhores, esta 

opportunidndc é que fnltnva aos illustros repre
sentantes da minhu província, nos qunes, repito, 
sobram todos as qualidades morae3 c intellectnaes 
pnrn os eminentes cargos que occupam ; mas 
neste momento fultavnm-lhcs as qualidades po
liticas que os que tot·nnriarn oppo1·tunos o pro
prios pura dirigirem o leme da níoo do Estado em 
mares tão procellosos como os actuaes ; porque, 
'por nwis q ne diga o nobt·o presidente r! o conse
lho, nlém de todns as questões o difficuhl:1dos a 
que vim de me referir, existo esta dn eleiçüo 
directa, Sr. Ilrcsidentc, que tem sido tão explo
J'ada ... 

O Sn. DANTAS (ministro drt justiça) :- E 
que ainda continün a ser. 

O Sn. JuNQUEmA:- ... da cleiçüo directa, que 
os nobres senndores dizem o continunm a di· 
zer que é aspiraçüo do pniz. Eu nüo nego nem 
affirmo que o st•ja. l\lns ignoro qual o meio a 
que se possa recorrer pa1·n conhecer ~ aput·nr 
essa opmifio, que os no!Jros senadores mvocnm 
sempre, e om tudo, cm seu favor. 

E' vcrdude, senhores, que ha vurins opiniões 
publicas. 

Conversando uma voz com um nobre senador 
pelo 1\io de Jnnlliro que se distingue poJa 
tlnura de sou espírito, cllc me disse e culou 
om meu animo: • lia varitos opiniões publicas. 

O Sn. ÍlANTAS (ministro da justiça):- Mas ha 
de haver sempre uma opiniüo publica. 

O Sn. JUNQUEIDA:- E' assim que os nobres 
senadores, nesta questão, os nobres ministros 
appellnm para o apoio publico que dizem lhes 
ser quasi un:~nime. 

1\las, senhores, !aliemos com frnnquezn. Pois 
os bubitnntes desse interior, deste vnsto paiz, 
tão disseminados, baldas de instl·ucção pela 
maior parte, comprebendem perreitnmente as 
ditrerençns e ns ex.cellencins relativns desses 
grãos de eleições? Nns cnpitaes 11 opinião póde 
mnnífestnr-se neste ou naquelle sentido, mas 
a g-rande maioria dos brazileiros, estn é a ver
dade, ainda não manifestou-se a semelhante 
respeito. 

O Sn. JAGUAniDE:- Ainda nüo disse nada. 
O Sn. Cnuz l'IIACIIA.DO:- O :orchivo dn camara 

dos deputo dos estú cheia de representações. 
O Sn. JUNQUEmA: -Niio nego qun possam 

existir. Qualquer governo obtem as que quizer. 
O Sn. PAUANAGU.~: -Basta que nüo negue. 
O Sn. JUNQUEinA:- O nobre presidtJnte do con

selho disse que queria mudnnça do systema de 
eleições, porque agora o governo fal1ricn o elei
torado. 1\Ias, Sr. presidente, ó minha· opinião 
sincera que, por melhor que seja o systema elei
tor:~!, si o governo quizer intervir, h a de. fa
hric:~r deputados, como agora fabrica o eleitor.' 

O Sn. JAGuA.mnr:::-Apoiado. 
O Sn. SILVEm.\ Lono:-E o senador. 
O Sn. JuNQUEmA:-E' preciso que o governo 

tenho a procisll isençüu, que o governo se 
moralise a si proprio, que não intervenha, para 
que a clei,;üo directa ou indirecto, qualquer que 
seja o systama, produzo bons resultados. Pre
sentemente o governQ intervem, e cu receio 
que, votando-se_ a eleiçüo directa, o governo, 
que púde ser composto dos mesmos homens 
politicas ou de seus amigos, não continuo nn 
tl'ilha em que tom andado ató ag-orn. 

'l':~mbcm o honrado senador pelo 1\Intto Grosso_ 
censurou o nçodamcnto com que so queria fa
zer estn reforma, c tem :~Jgumu razüo. 

Na vida dos povos um, dous, ou quatro annos 
é nado ..• 

O Sn. JA.GUAIIIDE :-Apoiado. 
o Su. JuNQur::m.o~.:- ..• entretnnto que uma 

medida tomudu irrcllectidamente pódc tet• con
sequeneias fatnlistiimas, e que perdurem por 
muitos e muitos annos. 

Que necessidade ha presentemente que se vote 
já essn rcl'orma, ha poucos dias npresentnda, c quo 
a cnmnra Jlque collocadn na triste posição, tendo 
votado o anno pnssado outra couso, de so lhe 
tlizer-votn ou morre ! I 

E' verdade que o nobre presidente do conse
lho deelnrou na cam:~ru que nã? a dissol vcri(J, 
uiudn que sou voto fosse contrariO. Talvez de1-
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xasse essa tarefa a outro. Illns eu vou mostrar 
ao senado que o i Ilustre Sr. presidente do con
selho nüo quiz nmeaçnr n camnrn, ó certo, mas 
apresentou-lhe um bello engôdo, ,animou-a a 
votar a reforma, reforma que muitos poderiam 
entender que traria aos bancos daquella casa 
um novo pessoal. O nobre presidente do conse
lho teve medo de dizer nos dignos dcputndos, 
que cstavum um pouco sobresaltados (as ondas 
Jlarccinm agitnr-se, c dons ou· tres já tinham 
fnlludo cont1·a), o quo poderia succcdcr. Habil, 
com grande sngucidnde, foi dizendo: vcís agora 
não tendes forç~ moral, o tudn que votardes é 
eivado dessa falta de conn:mM do paiz ; mas 
como v<'•s todos sereis candidatos ou qunsi todos, 
voltareis a esta casa, revosticlos do um grande 
caracter de for~n c do moralidade. 

Tudo se nplacou 1 Foi o tridente cstenrlitlo 
sobre ns ondas fJUC se lcvantnvnm na cnmnrn! 
Diante da prome.<sn do nobre presidente do con
selho do fJLle todos os cnndirlntos voltariam, rc
ve:oticl'os de n1nis forc;n, a camnrn pareceu tran .. 
quillizar-se, e acre1litur nns pnlavras de S. Ex. 

Mas flllnl é n consl'fluencia de tudo i,;to, Sr. 
prcsillentc? E' quc o governo hn de intervir na 
elei•:ão,si porvcntnra a rcfol'lnn fôr vo.tada. Como 
é qttc ~cm essa intcnc5o se pócle concl!bel' fJUe 
todo~ os nctune; Sr,;.· depntndos, aliils mnito 
dignos. rJUC se aprosentnrcm cnnclidatos, hiio de 
voltar i• camara? 

O Sn. SAIU 1 VA (p•·Psi•lt-ntt• tln conselho): -Estou 
admit·ado elo,; ta consequeocia que V. Ex. tira. 

O Sn. JuN"QilEmA:-Vonlêt'llO scnndo o trecho 
elo disetll'SO do honrMlo presidente tlo conselho, 
no qual me rctlro. Disse S. Ex. dirigindo-se ao 
Sr. Freitas Coutmho: 

•l\Ins pt·incipic o nobre ucputado por ajudar
nos na rcformn : c clepois a nova camnrn, que 
será a exprcssãf.l do 11aíz, far:l o resto, qu_e niio 
}Jóde set• feito pela cnmnrn actual. Quast todos 
os nebt·es dcputaclos hi'io de nprcseutnr-so candi
datos, o siio tlignos tle voltar n esta camnra, 
mas hiio do voltar com out1•a forr;a (apoiallos), 
com outra corngem (apoiados), com outro :mi-
mo. (Apoiados.)• . 

O Sn. Cnuz MACII.\DO: -Não ha batalha sem 
vencidos ou vencedores. 

O Sn. Ju:s-QUEtnA:- Mas a que vem o aparte do 
nobre senador por Minas? O nobre presidente 
do conselho diz cla1·amentc que os deputados 
que forem candid::tos hiio de voltar... · 

O que q ucrin o nobt·o senador que o ill ustre 
presidente do conselho, homem provecto e nti
lado, dissesse? Ellc disse o mais que podia di
ze~;, sem comprometter-so muito; c si o niio 
fizesse assim, si niio tiv.osse uma certa pruden
cin sngall:, S. Ex. não _podia ser ministro por 
2~ horas. 

D'aqui, Sr. presidente, rosultnril duas consi
clernções valiosíssimas, que eu desejo gravar no 
animo do senado. 

A primeira c.\ que o governo actual considera 
a camnra dos deputados como balda inteira· 
mente de força moral. 

O Sn. SAnAIVA (presidente do conselllo):-{.Não 
apoiado; tom n. mesma força moral quc....,nós 
temos. 

O Sn. JUNQu:&mA:-Está isto nas palavras que 
li ; S. Ex. dis~e- • uma nova cama rn que ser:í. 
a expressão do paiz. , Ergo, a cnmarn actual 
niio c.\ a oxpressiio do paiz. Quero que esta con
sideração tique gravada no animo de todos. Ora 
si segundo a opiniiio do gove1·no, a camarn não 
exprimo a vontaclo do paiz, o que esta r:amn•·a 
votar nfio exprime ·a vontade do mesmo paiz. 

A segunda consideração ú que fez-sc, não ha 
negai-o, um certo convi te, um:~ certa animação 
aos Srs. depu ta dos no sentido de quo elles 
votem pela reforma, sem que temessem que cm 
uma nova m:.mifcstação do pniz, seus nomes 
desapparccessem da supcrflcie. 

O Su. SAnAIVA (ln·esiàente do conselho):-
Vnlem tanto como nós. -

O Su. JuNQUErnA: -Sim, valem tnnto como 
n·j~, c c.\ pol'quc vnlem tanto' como nós fJUO eu 
de nlgumn mariP-irn me irrito t~nto contt·n essa 
propagnnda constante que so tom lcvantndo o 
respeito de uma eleil,)ilo, em virtude da qual o 
Bt•nzil r()~Cll-se durante mnis de 50 annos. Foi 
por essa fórmn do elei<;iio que vieram no parla
mento o nul.Jre senador pela minhn )lrovincia c 
outras notubi!idades; foi ptn' essa fó1·mn de 
clcic;iio qnc se escroverarn na nos,n lt•g-islnç:io 
desde 18::W rnonUIItcntos i.lc pru<lencin e do sabe
doria. Pois entiio o gabinete p•ido clesconheccr 
que o Brnzil tem c::11ninhndo muito, mesmo no 
sentido du pl·ogt•esso, qlltl nlmcjam os nohres 
scnndort•s, dnr·nntc es,;e prazo do inai~ de üO 
nnn11s? Quüm nos deu esse progresso? Por ven
tura o Brazil de hoje é o Brazil de ·182<;, ou de 
:1830 'i' 

'Foi n olci<;iío do dons g1•áns, qM hoje tanto se 
fJuer ntnssallwr, que fez isso. 

Eu l'eeonheço que alguns retoques hn a fnzer, 
e mesmo CJUIJ se póde 1nutlnr o systcmn ; si10 
tcntntivos; um povo não dnve set· um marco 
milliario. Mas, que se procure bnç11r tantos 
apódos sobre o pa<;sndo, tirar tnuto n J'or,:a mo
r"! dacJuelles que representaram o paiz por 
mais i.le üO nnnos, quo o illustraram, que cn
clwram nossa legislação de monumentos de sa
bedoria o de prui.lcncia politica, é o que não 
acho.regu:nr. 

Temos feito, Sr. presidente, vnrias tentativas. 
Tivemos a leg-islação anterior a :18!;6 ; tive
mos n lei do 18~(), que fo~ muito sabia (apoia
dos); tivemos depots n lei dos circulos, mais 
tarde a dos triangulos, ultimamente n do terr.o, 
c agora creio que vamos ter n eleição directa: 

0 Sn. SARAIY.-1. Úli'CSidclite do COIISCl/to) ; - Tc-
remM? . . 

O Sn. JuNQtmmA.:-Creio; niio sei; não dispo
nho senilo do mim. 

1\lns o nobre presidente do conselho, que 
ainda hoje mostrou-se tuo afeiçoado nos circu
los, ú eircumscripçiio de um deputado, lia de 
permittir-me que lhe diga que não posso acom
panhai-o nesse terreno, e não posso ncompa
nhnl-o, porque inspiro-me principalmente- em 
um parecer de S. Ex •... 

O Sn. SARAIVA (presidente do conselho):-Neste 
mosmo parecer está a resposta. 
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O Sn. JUNQUEIRA:- •.•• apresentado no anuo 
de :1860 nn cnmara dos deputados, como relator 
da commissiío especial. Mostrou entiio S. Ex. 
muito bem que os círculos do um perturbam 
a politica .... 

O Sn. JUNQUEIRA:- Hontcni V. Ex. creio 
que niJlrmava que não tinha dito-terreno-; 
está isto nn edição do Diario 0/{lcial o confirmado 
na novn ediçiío do Jornal do Commcrcio. 

O Sn. SARAIVA (presidente do conselho):- O 
que disso ó que nüo se tratavn de projecto, 
tratava-se ua fórmn, isto é, que a fórma niio era 

O SR. SARAIVA (presidente do consel/10) :-Com 
a elei({iio indirecta. 

O SR. -JUNQUEIRA: - .... trazem a luta i! e 
interesses individnnes, no entanto que os cír
culos mais largos siio aquelles que mell!or podem 
servir. 

programma do partido liberai. . 
O SR. JUNQUErnA :-=Por mais quo deseje ser 

agradava! ao nobre presidente do conselho, e 
tenho motivos para is~o. niio posso de maneir:t 
alguma aceitar semelhante explicaçiio. Sr. prosiilentc, quem é que está diante do 

nós? Somos o partido da opposiçiío, somos os 
vencidos; temos diante de nós o governo, o 
poder que é o poder; queremos saber quem é 
que tem a bandeira do partido liberal, quere
mos saiJet· comq11em nos havemos de entender, 
com quem nos havemos de bater. 

O no!orc presidente do conselho do gabinete de 
ri de .Janeiro declarou o anuo passado muitas 
vezes quo sustentava no sou braço a bandeira 
do partido liberal, c não foi contradictado por 
ning-uem ; do norte ao sul S. Ex. foi saud:odo 
como chefe. Agora o nobro senador pela minha 
provincin c seus collegas seguem um caminho 
diametralmente opposto ao crua seguitl o minis· 
tcrio de ri do Janeiro: entretanto dizem que 
estüo com o Jll"ogramma do partido liberal ... 

Em primeiro Jogar, pelas pnlavrns que aqui 
se lê, ha um ahysmo entre um ministerio e 
outro; o nobre presidtJnte do conselho affirmou 
perante a anmara quo agorn ó que o minístori(} 
liberal estava no seu terreno. 

Portanto, a contrario scnsu, qualquer escolar 
tira esta conscqucncia: o ministerio p:tssado 
não estava no terreno liberal. 

O SR. SARAIVA (presidente do consel/io):- M11s 
o que tem V. E:x. com o progrnmma do pnrtido 

' libernl? 
O Sn. JuNQUEIRA : -Tenho tudo. Quero saber 

que cnl":tctcr tom o governo do mcm pai?., qu,J n 
cur qno o distingue: niío podemos combatct· 
com quem occulw suas feições, nem fiscnlisar
Jhc os netos : niiu se1·ia isso leal. 

A nossa f<irma de governo é da publiaidnde dos 
actos, dos intuitos, o dos progr:1mmns do ~o
verno : só se póde govornar cm nome de prin
cipias claros c deClniilos. Progrnmmns occttltos 
não são programmas. _ 

V. li:x. hon tem negou ao honrado senador 
por 1\fato Grosso, que tivesse dito quo estava no 
terreno liberal. Eu YOU 1e1• ao senado o trecho 
do discurso do noiJro presidente do cansei h o, 
parn quo se veja que S. Ex. nJllrmou que agora 
é que se estnv:1 no tcr1·eno Jillernl. 

Disse S. Ex. (lé) : • E' um engano. O minis· 
teria actual é que ostá com o prograrnma do 
partido liberal, quo nunca cogitou da reforma 
constitucional.• 

O Sn. S,\RAIVA (lJresültnta tlo consel!lo):
Apoiado. 

O Sn. JuNQUErllA (l111Ulo) :- • O partido liberal 
apoiou o ministerio passndo, porque julgou que 
a reforma constitucional eru umn medida de 
prudenciu para vencer os oscrupulos do se
nado. • 

0 Sn. SARAIVA. (presidmtc elo COIMelltO) : -
Apoiado. 

O SR. JuNQUEIRA (lendo) : - • Portnnto hoje ó 
qu_e o partido liberal se collocn no seu verdn
deJro terreno .• 

O . Sn. SARAI V A. (presidente do consollto) : -
Apotodo. 

O Sn. SAnArvA (pre#dcnte do consclfto) :- Não· 
tomCl as dores por outros. . . · 

O Sn. JUNQUEITIA :- Niio estou tomando as 
dores por outros; como homem pulJiico, como
senador, tenho necessidade e duver de examinar 
11té onde vai a coheroncin elos homens que nos 
dirigem; não podemos ser governados como 
rebanhos, que nos di;:ram-nceitem esta direc
<;iio : r,ucrernos discutir essa direcçiio , por
que estamos cm um governo livre, consti
tucional o represenwtivo. Os nobres ministros 
têm de exhibir os títulos com que nos g-over
nam; e si estes titulas niio forem verdadeiros, 
I) procedentes, temos o direito de negar-lhes o 
nosso apoio, c do combatei-os com energia.' 

1\Ias, Sr. presidente, ainda admittindo, por 
bem da argumenta~'iio sómente, que isto seja 
uma questiio a Iiquidat· entre o ministerio de 
5 de Janeiro e o de 28 de Mnrço, pois ou acre
dito que o honrado presidente daquello minis
terio, assim como qualquer dos sou~ collegas,. 
terú de tomar a palavra pura explicar-~e. porque 
SS. EEx. não podem Clcar sob a accusn"ão gra
víssima do CJUO niio ompunlwvam a bnndeira 
lifJer:tl, o portanto eram uns rni~tificadores, es
tavam enganando o partido liberal; e si SS. EEx. 
nüo podem fic:~r sob essn grnvi~sima accusaqão, 
e te-rão de oxrlicar-so, eu, comtudo, devo dtzer 
ao nobre presidente do conselho que niío acoito· 
a sua oxplica({ão, de que o am é commum- a 
obtenção da eleiçiío directa ; que os meios, a 
fórma, o modo, podem divergir, som que isto 
tenha a menor influencia. 

Eu penso de modo inteiramente contrario, se
nhores; a fórma ó a g1·mtde questão. Então os 
nobl"C.'S senadores querem remover assim a Con
stituiç1io do Imperio, como quem removo um 
pequenino objecto? 

Os nobres senadores, CJLlO vam di:~nto do si 
este formidnvel 1-Iymalaia, pensam que tam forçn 
pnrn nrrerlal-o do caminho? Ent1io julgam que 
o fim justiflcn os meios sempre? que é licito n 
um governo, para obter um fim justo para a so
ciedade, empre""ar os moias e fórmas os mnis 
inconvenientes '9 Por ventura um presidente do 
provincin, por este principio, podo . decretai"' 
grandes dispendios publicas, ser.n o concurso da 
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assembléa provincial, só porque julga-os uteis? 
O governo geral póde mandar fazer grandes 
obras, ·grandes estradas de ferro, só porque 
julga-as proveitosas? 

Sem o concurso do parlamento 'i' 
Os nobres ministros encontram agora gran

des obstnculos, encontram a opinião do ministe
rio passado, a opinião da maioria da camara dos 
Srs. rlepu_tados, a opinião de quasi todos os seus 
co-rcligionarios, manifestada o anno passado; 
no sentido de que a constituinte era necessaria, 
que o projecto envolvia reforma constitucional, 
e agor:~, de repente, dizem suavemente (eu até 
admiro) : não, não fazemos questão de fórma ! 

A fórma é tudo, senhores; nfio se póde dizer 
que a fórma ó indillí:Jrente; em torno desta é que 
gira toda a discussão. -

O Sn. DANTAS (ministro tlajustipa) :-E os se
nhores repellirarn a outra fórma som a mínima 
palavra! 

O Sn. JUNQUErnA:-Não. 
O Sn. SAnAIVA (presidente do consellto ):-Os 

senhores querem matar a idéa pela fórma. 
O Sn. JUNQUEIDA:-Os nobres ministros de

viam seguir o caminho liso da verdade e da 
Constituiçiio, embora o sena do crrnsse. Que se 
importavam os nobres mi·nistros com as nossas 
opiniões? Podia mos estar em erro; todo ;nundo 
sabe qufl aqui existiam c existem varias opiniões; 
uns opinam pela eleioão indirecta, outros pela 
reunião da constituinte, mas com intorvcn"iio 
do senado, no voto definitivo, outros pela refór
ma mediante a lei ordinaria. Portanto os nobres 
ministros deviam seguir o sou caminho, de
viam apresentar o SúU projecto de uma maneira 
lisa, sem ter em vista escru]Julos de ninguem. 

O nobre presidente do conselho dis~o que o 
:~nno passado se fez aquel!ns concessões por 
causa dos escrnpulos 1o senado. 

Parece que ó a primeira vez que se diz isto I O 
anno passudo todes repetiram que os oscrupulos 
eram de outra origem, e não do senado; mas 
:.gora, corno é moda nccumulnr-so sobro o 
senado todns ns accusnções, entiio o nobre pre
sidente do conselho jtí desvia de outras regiões 
nquellcs escrllpulos, o os lança sobro o senado. 

dade do senado, disso: • Sobre esse ponto eu 
não preciso ox.ternor minha ·opinião, porque· já 
está conhecida, isto é, com a reforma eleitoral, 
pelo systema directo, é indiJTerente que o se
nado seja temporario ou vitalício, porque o se
nado nesse caeo torna-se inoffensivo. • 

Ora, Sr. presidente, niio pudo mo lwrmonízar 
com scmelhan te proposição ; porque o nobre 
presidente do conselho teve em mente dizer 
que desde que houver uma carnarn que repre
sente fielmente a opinião do puiz, o senado 
torna-se desnecessario. 

A nossa Constituiçiio politica presuppõe sem
pt·e uma camnra de deputados representando a 
vontade do pniz; e cn tretanto essn Constituição 
tão sabia consagrou a existcncia de um senado 
ponderador. 

Ora, o Sr. presidente do conselho quiz dizer 
• desde que a camara exprime fielmente a opi
nmo do paiz, o o;enado tornn-so uma corpora,.;iio 
inüffensiva, porque não ousará ir de encontro :ís 
opiniões àaquella camnra.• Conseguintemente o 
senado torna-se urna corporao;íio inutil. 

O nobre presidente do conselho lavrou a 
condemnnção do senado desde C{ uc fOr pra ti cada 
no paiz a eleiçiio directa, porque o senado, no 
dizer do S. Ex., niio podertí jamais oppor-se ao 
voto ela cam~ra dos deputados. 

Pois niTo sabe S. Ex. que ainda mesmo que a 
camara exprima n opinião do pniz, ainda que 
seja a photog-raphia daquillo que est:í p:ossando
se naquelle momento na consciencia dos brazi
leiros, ainda neste caso o dever do sen11do é 
resistir algumas vezes quando julgar um pro
jecto perigoso o inconveniente, pois esto é o seu 
elemento ponderador e conservador· ? Quantas 
vezes a opinião se transvia momentan••amente ? 

Mas o nobre presidente do conselho con
demnou o senado a uma especio de corporação 
de nnciãos i nu te is. 

Eu niio quero neste sentido autorizar a pun
gente phrnse do Almeida Garrett, que diz-inutil 
como um conogo-porque eu entendo que os 
conegos tüm um gr·ande mister e muito util a 
preencher. 

O Sn. SAnAIVA (tn·esidentc ·do consf!l!to): -
Desvia de quem? S1 sabe quem tem escrupulos, 
póde dizei-o; níío lhe contestarei. 

O Sn. JuNou~.:rnA : -Ora, por mais que eu 
quizesse marclwr de harmonia com o governo, 
que quizesse achar nas suas opiniões motivos 
para trnnquilliznr-mo, niTo os tenho achado. · 

Mas no pensamento do nobr·e presidente do 
conselho, o sen:1do ficaria reduzido no que 
pensou o illustre vate, a respeito de ecelesiasti· 
cos, que· aliás têm uma utilissima missão a 
preencher. 

E' a consoquencia que se darÍI, desde que o
senado se tornar ino/Jensivo, isto é, que não. 
possa resistir :i camara temporarin. 

V. Ex., Sr. presideate do conselho, devia ter 
sido mais claro no seu pensamento, devia ter 
declarado que dflSeJava mudar a fórmn de go
verno, porqno tanto importa eliminar uma· 
mola, um ramo tão importante do poder legis
lativo, como seja o senado. Entiio bastará uma 
camara unica, que será á dos deputados, a qual· 
resolverá todns as questões, pot·que exprimirá 
a opinião do paiz, umn vez que seja feita peln 
ele·u;ão directa. 

Fallnndo mesmo em rela~ão ao senado, á 
cuja conta hmçnm·sc agora os tacs escrupulos,cu 
VeJO que do discurso do honrado _presidente do 
conselho, ba ulguma cousn que nuo nos col!oea 
em muito bom pé. 

O nobre presidente do conselho nn verdade 
portou-se, perante a cumnra dos Srs. deputados, 
como um cavalheiro, quando se referia á capa
cidade do senado; nem podin ser de outra ma
neira. Mas vejo no seu discurso um germen, 
que pó de ser ea usn de grandes perturbuções. 
O !1onrado presidente do ·conselho, respondendo 
no Sr. deputado pela província do Rio de Ja
neiro, deputado que sustentnva. a temporarie-

O Sn. S.A.nAIVA (p1•esülente do const•lllo):-Deus. 
nos livre de uma camara unica. 

O Sn. JuNQUEIM:-Entiio como declarou que 
era indilferente que o senado fosse vitalicio ou 
temporario, pois que ora uma mola que não 
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tomovo parto no andomento do gronclo ma
·china? 

O Sn. DANTAS (ministro da justit:a) :-Nós 
somos pelo vitolicicdade, não tenha susto. 

O Sn. JuNou&mA :-Acredito que S. Ex. é 
peln vitolicieclad••, ni:ío precisa accumulor argu
mentos, estou convencido. 

Não quero discutir n reforma eleitoral, niío é 
estn a occasifio, mas não posso deixor de fazer 
alguns repuros no que disso o nobre presidente 
do conselho. 

Parece-me ouvir S. Ex. dizer que nqnelles 
que consideram o volo como direito pel'lcncern 
ú demoCI'liCÍit m,rulm•1za., e 1J no S. Ex. pcrtomcc no 
numcJ'O dnqueJies que considernm o vcllo como 
funcçiio e n:io corno diroilo politico. Pal·eceu-
1110 oncher:.nu~ nestas palavras de S. Ex. un1 
certo cpi'gramrnn no no,;m illustJ'C collcg-", cx
mini:,;tro da just.içn. N:io sei si S. Ex. towe em 
vi~tn clil'ig-ir csto epigJ~amtna quando rcfcl'iu-se 
ú d~·rnocr·ucin rnor.lot·na. l~nl todn o enso tive 
uma certa satisfaçãn, porqnc vi CJUC o nobru 
presidente do conselho jú condomua cssn demo· 
Cl!i•CÍU. 

N:io sei, repito, si S. Ex., quaJlflo proferiu 
estns p:da\Tn~, 1Bn11Jl~on-su llO no:-;so colleg-a, 
ex-ministro dn justit'n, que nli:b defendeu a 
sua opinii-.o <le uma maneira proticicntc, cotno 
costuma t'uzer. · 

O Sn. SAR.\IV.\ (presidente do consrth.n) :-~iío 
me lcmbJ'O de ningncm quando cmitlo miuhn 
opiniiío, lcnJbro-mo s,j da opiniiio filiO t.nnitto. 

O Sn. JUNQUI,JnA :-O nohrc presidente do 
conselho q1wr t•eg-eiiCJ"nr ns eleições. nealmenle 
é urnn cou:-:a di;..:·nn de con~itlcrnt;;fio. 

Parn istouós vimos que S. Ex. cxperliu cil'· 
culares para proviricin;; e:il que so tem de dnr 
elei,:ü"s scnntoriaes, como u do Hio Grande du 
Sul. Os termos dn circular suo muito ro•gnln· 
rcs ; mas J>et•gtlnto: o nobre pJ·osidcnte do 
conselho tem conscicncin do que o prosidc.mto 
do lUo Gr:mile tlo Sul executur:.i suas orilens? 

O Sn. SARAI\",\ (presirlrmtc do conselho) : -Si 
não tivesse, elle não seria presidente. 

O Sn. JUNQUEm,\ : -Ainda hoje o nobre Sr. 
Dar1io de Cotegipe entregou· me um telegrammn 
daquella provincin que lho ·fora pnssndo por 
nlg-uns amigo~. TraLn-sc do um fncto relativo 
ao j niz de llil·ciLo do Santa lllnria du Boca do 
1\lontc, que foi nracndo na sua autorillade, fucto 
que jú fni discutido llfJUi o anno passndo, <JUO ·o 
ministerio de á de Janeiro tomon na devida con
sideração, cm consequencin do que o vico-pre
sidentl) cm oxercicio demittiu as nutoridades 
Rolicines que ostavmn atncando nquclle juiz. O 
:sr. Bnriío de Coteg-ipo, snbendo que eu tinha di) 
fullar, entregou-me este telegramma em que se 
diz o seguinte (lt!) : 

ultimamente feitns pelo netual presidente se 
achn de novo suj oita n sérias perturbações. 
As nomeações do Thornnz Antonio o Albino 
Nunes pnrn delegado de paliei~ e supplcn to do 
subdeleg-ado desta vi !ln, que ainda não hn muitos 
mezcs tinhnm Hido derniltidos, n hcm do ser
viço publico, pelo presidente Felisberto Pereira, 
por terem tomndo parlo prnnunciadissima na 
sediçiio promovida contra os juizo~ e a nomea
çiio de Luiz Henrique Moura do Azevedo para 
prnmor.ot· pnlllico, que nlém de nfio ICI' as qun
lidadcs pn m este en rgo, pois q nc. por nfio ter bons 
costumes foi exe!uido do numero dos jurados, 
foi justnrnenlc quem delineou o plano desta 
sodiçfin, e:•primom o mais p1·onuncinrlo desejo 
ele despr,•stig-iar-sc n primeira nuloJ·itl:.de dn co
maJ•ca, dando :.ssim Jogar :'o reproduc~.,,;o do factos 
se111elhantes. Estes actos do vordndciJ·a reacção 
protestam cnnll'a a toleJ•oncia prég-:odu pelo 
:oclnal g-oveJ·no, e J'celamnm Jli'Olnptns provi
dencias, pnrn que so•jam garantido< uossos di
l'l!itos. •- Sognf~m-so as ússign:11.ur:1s. 

Eis aq ~li : aq u ellns ::miOJ'id ades dem i IIi dns 
pelo vir:e-pre~iclonto, nnt'nr;olnwntu em vil'ltule 
do recom mend:~~ão i! o .noinbterin pn>sado, fomm 
ng-or·a, c Uns on .seus nlllwlos c ~cns con~·hcgntlos, 
nomcntlos par~a os c-a J'gos de (JOlieia c do rwomo .. 
to1· publico. hto rlnrú lo:;rn•· n nn\':os pertu:·ba
çõos ll:lC[Uella comal'ea, o tnfv-ez :i snhiua do juiz 
do dire1tn. 

l'oi~ entiio O pro.<iclen LO dn ]1l'OYineia do Ui o 
GJ•nnile uo Sul, tendo recebido n cil't'nlnr de 
V. Ex. tlevin prnLicnr e~l.e :1cln rlc roacçiio? E' o 
que receio que :;o de tnmbcm cm rel'el'l.•neia ao 
ce~J~ú e n outr:1s provincins onde IH1j~1 eleições. 

l'ergLmlo t:nnbem si o novo pre,;id,nto do 
C•,r:'o J"eeelwu essa ciJ·culnl', c si ella foi man
da<lu em t .. mpo p:.trn Pernnmlmeo. 

As inll!lll;õo•s d1! V. Ex. podem sor pul'i~simns, 
mas nn eX<!cuçiio hfio de talhnJ' complet:omentc: 
é dilll!!i) de~nrraigur esw m:'lo I!O~tumc politico 
em 11ue C'IÚ O partido dO g'OVCI'no; p:ll'!l ÍSIO é 
pt·cciso tempo c p"rsevcrnnc:a, c 6 por isso que 
cu duvi,Jo, permiLtn·me o. termo, dn olllc:1cia 
imlncolintn ria p•nwcr!a; niío creio I]Ue clla possa 
tet· o condiio de cu1·ar dn noile pnr:t o din todos 
no,sos males. Nisto-é que cu julgo quu V. Ex. 
esti'1 enzanndo, ntns esse engano nfio o deshonrn; 
este engano é prAprio dos grandes enthusi .. ,tos. 
'l'odos os hnmeons que se npl'Oprinm de uma 
idt!a com gr:mde VIgOr siío os fJUC podem 
combater flOI' o! la. 

v. Ex:. tem esta convicoiío que remove mon
tanhas. E' uma doe ... illusüo-no caso vertente, 
no meu fraco entender. 

1\fas, suppondo que eu me engano, será pos
sível que o nobre presidente do conselho faça 
nlgumn cat!sa ; mas esteja S. Ex:. certo ile que 
sempre ficnrit muito áquem dos seus desejos. 
Presentemente já vni tor um primeiro desenga
no, nas provincins onde se tem de fJJ'Oceder á 
eleição de senndor ; nhi os desejos do S. Ex. 
scriio completamente burlndos, não tanto pelo 
elfoito do processo nctunl, inns pela intervenção 
indebitn dns autoridades. 

( Crusam-se apartes. ) 

• Os nbnixo nssignodos, membros do partido 
conservndor da Conceição do Arroio, legalmente 
autoJ•izndos por seus co-religionnrios, nnimnm
se, conllndos no patriotismo de V. Ex:. e nn de· 
dicnçilo com que V. Ex. com suo. eloquente pa
lnvra defende a causn do direito e du just1çn, 
a imlllornr sua vnliosn proteccliíO cm prol da trnn
quil idade desta comnrcn, que: com ns nomenções 

Sr. presidente, o discurso que, hn pouco, pro
feriu o nobre presidenLe do conselho, dá lagar 
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a profundas reflexões. Não só esse discurso, 
como o que lhe ouviu a camarn dos deputados, 
daria azo a considerações dn mnior vulin. No 
correr desse discurso, o nobre ministro disso 
que a camnrn e o senado poderinm fnzcr o que 
entendessem. 

4 muito~ pareceu que. S. Ex. ~npprimia 
ass1m o d•rello da snncção. Isto umdo com o 
que disse o nobre senador peln Bahin, o Sr. Leão 
Velloso, na sua cartn, publicada pela imprensa,· 
-que a corõa se submetteu-colloca a questão 
em pé de muita difficuldndc. 

m, quondo disse. • ~ou um rei tão. de .. grapado 
que não /la fJUem me ltvrc destes. Gwses I • Este 
facto historiCO tem apf!liCnção no assumpto. As 
palavras do nobre mmistro importam ·quasi 
uma animação para se renovarem esses ataques 
contra os redactores de jornnes; porque S. Ex. 
sobe o que succedeu aos Guises. Receio que 
cousa semelhante venha acontecer aos pobres 
redactores conservadores do Cantagallo e de 
outros Jogares. 

O Sn. ConnEIA:- Seria bem Jamentavel que 
igual cousa succedesse ao nobre ministro da 
justiça, quando foi redactor do Dia1•io da O Sn. DANTAs (ministro da justir.a) :-Sub-

mettendo·sc i• opinião. • 
O Sn. JuNQUEIRA :-Por isso é que cu dizia, 

ha pouco, que ha muitas espccies de opinião. A 
opinião nté n retirada do Sr. Sinimbú manifes
tara-se cm todas as regiões de uma certa !órma ; 
mns desde 5 ou 6 de Março a opiníüo mudou 
completamente. 

E' por isso que me parece que os nobres mi
nistros devem ser mui to parcos nessas o Ilusões, 
e nbstcr-se, qunnto puderem, de palavras pelas 
quaes se revelem t1io senhores dn situação, que 
:poderão pôr de parte a opinifio de um ramo tão 
Importante do poder Jegislntivo •. 

O Sn. SARAIVA (presidente do consellto) :
V. Ex. hoje não está muito logico. 

O Sn. JUNQUEIRA: -Oh I senhor! 
L O Sn. AI'FONso CELso:-Esti• maligno. 

O Sn. JuNQUEIRA: -Sr. presidente, ainda tinha 
muito que dizer, e tanto, que ninda não respondi 
no n11bre senndor por Goynz. 

O Sn. SILVEIRA n,~ MoTTA: - Nilo faz mnl. 
V. Ex. tem nndado lá por outras regiões, o não 
admira que não quizesse chegar á rua da Uru
guayana. 

O Sn. JUNQUlnnA :-Mesmo cm rolação ao no· 
lJrc presidomte do conselho muito tenha que 
dizer, e niio posso deixar de me referir ao ne>bre 
ministro dn justiça. sobre um po~to de um seu 
discurso. 

O noi.Jro ministro da justira, tratando dos 
factos concernentes a a!uques (,s typog-rnphius e 
nos redactores do jornaes, principalmente da 
opposiçüo, disse que o governo pouco poderia 
.fnzer a respeito <lesses ataques, como o do Can
tagallo, C' que isso importnvn o pó dn estrada. 

Eu conheço os sentimentos do nobre minis
tro; acredito que S. Ex. nas suas palavras foi 
além do seu pensamento. 

O Sn. DAr."TAS (ministro dajustir.a):-N'iio fui. 
O Sn. JUNQUEIIlA:-0 pd da estrada nesse caso 

s(lria uma animnção torrivel, prol'erida pelos 
labias do um ministro da justiça para pô•· cm 
coacção o~ redu c tores dos jornaes da opposição. 
Qunndo am ministro diz: vós, rodactore~, tratai 
de dtJ!'endcr-vos com os vossos propr10s re
cursos, porque esses atnques siio o pó da e11-
t1·ada ••• 

O Sn. DANTAS (ministro daiustipa):-V. Ex~ 
fMa o fnvor de JÕr as minhas palaYrns sem ma
lic"in. 

O Sn. JUNQUEIRA :-Por esta occasiüo rerorirci 
ao nobre ministro as pnlnvrns de llennquo 

Ballia. · 

O Sn. JUNQUEinA:-Passo a ler o que disse o 
nobre ministro no ponto a que mo tenho re· 
ferido (lê): · 

• Estes factos deram-se, dão-se e hüo de dar-se 
infelizmente; não explicam moles tia grnYe e 
chronica neste corpo social, não, este é o pó da 
estrado. Nesta viogem em que esta!llos havemos 
de suppurtnl-o. • 

Senhores, é um pó muito pesodo (riso) esse pó 
que se manifesta nssim por ataques moteriaes 
contra a pessoa dos redactor«:>s dos jornaes do 
interior 1 Eu rogo ao nobre ministro que le
vante essa nmcaça, para que esses ataques não 
se reproduzam sobre os redactores, que de outra 
sorte terão sido condemnados pelo nobre mi
nistro da justiço. 
· O Sn. DANTAS (ministro dajustir.a):-!i.ãotem 
razüo. 

O Sn. JuNQUEIRA:- Nosso mesma occasião 
disse o nobre ministro: l>ois quereis que a es
tatístico criminal se reduza a zero? Estes factos 
e outros h ii o de se dar em toda pnrte. 

Nüo tenho cm vista. que a estotistica criminal 
seja reduzida a- zero; serio uma pretençiio 
exorbitante que não se realizaria nem em uma. 
republico de anjos. O meu desejo é, sim, que 
se dôcm providencias a fim de que r. estatística 
criminal não se augmente. 

Uni assumpto, Sr. presidente, muito interes
sante na fulln do throno é aquclle de que vou 
tratnr cm poucas palavras. Aliado :í. febre 
amarello, que nos tem causado dcscredito extra.
ordinario, que é o inimigo mnis formidavel 
para o Brnzil, occasionando no Imporia muitQ. 
maior moi do que todos os que resultnm dos 
vícios eloitoraes. 

E' este um nssumpto em que o governo deve· 
ria tomar ns mais promptns c efficazcs medidas. 
Na. Europa, quando se diz Brazil, se diz !Uo de 
Janeiro, o que significa febre amarella. Ahi 
está, pois, o nosso primeiro inimigo. 

Entretanto não vejo providencias. Os nobres 
ministros se npaixon::tm muitos vezes por cousas 
ideaes; mas deixam de.parte aquil!o n qui? n;J;tis 
deviam aLtender. O RIO de Janeiro serm Ja a 
Nova·York da Amcrica do Sul, si aqui não rei
nasse pllriodicÍlmPnte essa peste. E' preciso que 
os nobres ministros fnçnm convergir suas vistas 
paro este importantíssimo ponto. que é um dos 
oi.Jstaculos no desenvolvimento do paiz, um dos 
motivos por que não podemos tct• nn escaln 
desejada n colonisnçlío e\trOpén ; porque não só 
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morrem aqui annualmente mil ou dous miles
trangch:os na flôr dn.idade, como tambem dei· 
xum de -vir muitas dezenas de milhares de 
outros. ,_ . 

A instruc!)iio· publica, pergunto aos nobres 
ministrõs, póde permanecer no estado em que 
se acha? · 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA :-E' outra febre 
amnrella. 

O Sn. DAN'rAS (ministro da justipa) :-0 de
creto j:'o cst:í submettido á cumnra e a commissüo 
se occupa delle. 

O Sn. JUNQUEinA:-Diz assim a.falla do throno 
(li!) : 

• Aproveitando os recursos com.que dotastes 
a instruc~'iio pul.Jiiea, o governo procura melho
rar seu estado e proseguirá neste empenho. • 

Pergunto aos nob•·es ministros : em que se 
melhorou a instrucção publica ? Affirmo ao 
senado, Sr. presiclen te, que depois do decreto 
de i!l de Abril do nnno pussado e das ordens 
encontr11dns do A'OVerno, a instrucçfoo puulica 
tornou-se um cnhos. No 11m do nnno passado o 
no principio i! este vimos o espcctoculo que houve 
nas ilifl'erentes ncndcruins do Imporia; entretanta 
nem o governo passado, que promctteu-nos 
um projncLO, nem o governo actual tem feito 
cous:o algtun" cm favor iln instrucrüo publica; 
c nos vem agora dizer que aproveita os recur
sos pnrn melhornl-a. 1\Ielhoral-n cm que 'i' 
Vejo-n totalmente porturbud:1; entendo que é 
pruciso recomc._,ar, c, por conseguinte, fazer 
cousa inteiramento nova. 

O dec,·cto de 10 de A!Jril expedido sem auto
rizn~ão do p11rlnmento est:í cm pnrte em exccn
çiio, cm pa1·te niio est:í : c V. Ex. cornprelwnrlc 
que umn rcforuw da instrucção puiJiicn deve 
ser um todo bnrmonic.o ; c que, por conseguinte, 
de grande iletrimcuto :i cnnsn public:a é pur em 
cxecuc:iio alguns a1·tigos o deixar outros no 
olvido·. A lei, portanto, que hoje vigora é sim
plesmente LHII aviso ilo ministerio do imporia 
mnndanilo pôr eu• cxecuçiío certos nrtiA'OS, de 
modo que neste paiz, em uma mnteria tiio im
portante, o que vigora é um nviso que um mi
nistorio, cm uma mnuhli, julgou dever expodi1· 
sobre o nssumpto. 

Eu quori:1 dizer alguma cousa a respeito do 
finanras, mas reserva-m(' para outra oecnsilio, 
niio riodondo comtuilo deixar do notm· ao nobre 
presidente ilo conselho um engano cm fJUC 
calliu a·fulln do tllrono. 

torin ; isso é um erro de officio, permittn-se-mc 
a expressão. 

0 Sn. SILVEIRA PA MoTTA :-Porque não disse 
isso na resposta'! 

O Sn. JuNQUErnA :-Reservei-mo para dizer 
na discussão, porque a resposta . á falia do 
throno ti uma poça de cortezia. 

0 Sn. Sll,'VJliUA DA MOTTA :-Nunca o foi. 
O Sn. JuNQUEinA :-•.. vai ser liila no Impe

r:Jdor. Não podíamos dizer que a corõu tinha 
errado; mas no ministerio rcsponsavel, aos 
ministros que escreveram essa fulla nós pode-
mos dizet•: • Niío, esse topico est:i escripto no 
ar; ns providencias legislativas tendendes a 
augmentsr a renda foram tomadas parn os exer
cícios de !879-1880 c 1880-1!:181 ; nós vamos 
ainda no :1.• de Julho entrai· no exercício de iSSO 
-:188i ; c para o exereicio de i88i-1882 o 
nobre presidente do conselho acaba de apre
~ontar á cumura dos Srs. deputados sua pro
JlOsta na fúrmu da lei. 

O Sn. ConnEIA : -Na fórmn da lei niio. 
o Sn. JuNQUEin.A.:- Niio foi diviilida em mi

nisterios; é verdade, ventil:o'remos isso em ou
ti·u occasião, em face du novíssima lei. O que 
digo é que cm virtude de precuito constitucio· 
nul c Iegnl S. Ex. nprcscntoll sun proposta. 
Esw · proposta vai s~r discutida na cnrnnra dos 
deputados; púdc ser inteiramente rnc.dilicndn a!li 
ou nqui, podem-se nugmcntnr os impostos, di· 
minuir outros,- rcduzit·' as dospczns, decretar 
dcspezns novas; port:mto, purn nús, a lei de 
:18!:11-1882 é um mytho, um X, uma cousa dcs· 
conhecida; póde produzir melhoramento cm bem 
do equilíbrio, pódc até produ1:ir o dcsequilibrio: 
c pois como é que a fulJn do throno vem dizer :í 
nssombléa gornl, c ao paiz inteiro, uma cousa 
que não asseuta na realidade dos factos 'i' 

(llrt ~tm aparte<.) 

Presumir, não, a falia do throno exprimo-sr~ 
cnm segurança; di7. que v5o melhorando nossas 
Jin~n!)as, mns que as medidus que vot:imos hão 
de produzir seu eiTeito em 1881-1882. Portanto 
considero isso um lapso do governo. 

0 Sn. SILVEifl,~ DA MOTTA:- Porque niio de• 
cl::a·ou isso na raspostu 'l 

O Sn. JUNQUEtnA:- O nobre sennilor com
prehende que niio é dos cstylos cm uma pet'a 
desta ordem declarar-se :l corun que elln enga
nou-se. O mais que V. Ex. podiz1 desejar o 
está nos c~tylos é o que tlzemos; n commisslio nlio 
repetiu o dito da corun; n omissiio importu o re
conhecimento de que aquella phrase não ó 
cxacw. . 

Esse documento, que ó míniste1·inl, diz que 
no exercício de :1881 a 1882 ba de ser equ•li- · 
brada a receita com a dcspeza, porq uc então 
produziriio seus ciTeitos as mcd1das tomadas 
}leia as~emblén geral. Mas. senhores, a assem· 
blón geral niio tomou medida nenhuma para o 
exercício de t8Si n :1882 ; a falia do throno nesse 
ponto, por assim dizer, edifica no ar; e ~dmira
me coruo às noht·es ministros aconselharam :i 
corüa que dissesse ao parlamento umn cousn 
<tuc não se funda n:1 realidade. Eu pediria n 
attonção do no!Jro presidente do conselho para 

Jli qu9 o no!Jrc senador·peln provinci:! de Goyaz 
me deu este aparte, aproveito o encarreiramento 
du discussiío por esse Indo pnrn defender a com
missão do algumas ecnsurus feitus por S. Ex. 

. esse pouto, porque acredito que as fullus do 
throno, comquanto sejam peças ministeriaes, 
tem comtudo um certo Y:Jlor :Jos olhos da his-

O Sn. SrLVllmA DA :a-ro·rTA: -E' melhoJ' que 
ncube com o nobre presidente do conselho. 

O Sn. JuNQUEillA ·: - Nüo ncabnrin mais; e 
V. Ex. podia dizer que não dei a importnneia 
devida ás suas observações, que me impressio
naram e me mnguarnm, tanto que pedi n pa-
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lavra pnra responder a V. Ex. Tive de responder 
ao nobre presidente do conselho porque entrou 
na discussão c trouxe-nos essas considerações 
que o senado ouviu hoje, as quaes não podiam 
passar sem um protesto o resposta. 

O nobre senador pela província de Goyaz 
criticou que a commissiio não tivesse feito sentir 
em sua resposta CJUC a tr::mqui!lidade publica 

zemos, é porgue a história não morre. Por causa 
do lia vamos dizendo ··o que pensamos a respeito 
dos homens publicos,-porque sobre alies pesa 
muita responsabilidnde. 

O Sn. DANTAS (1ninistro da justiça) : - Para 

tinha sido perturbada. , 
Ora, para que o senado reconheça quão injus· 

to foi o nobre senador !orei o topico da falia do 
throno, e o to pico da resposta. 

Diz a fnlln inspirada em optimismo immenso: 
•Continúa inaltera vai a tranquillidnde publica. 

A segurança individual o de propriedade mere
cerá a especial attonção do governo. • 

Ora, aqui observo duas cousas: em primcir·o 
Iognr a falia do throno diz:-Continúa inaltera
vcl-isto é, jámnis, depois de fechadas as cama
ras, a tranquillidade publica foi alterada ; cm 
segundo logm· diz o que me parece uma pun
gente censura ao ministerio 5 de .raneiro: • A 
seguranr.'a individual c de propriedade merecerü 
especial at!cnção do governo. • 

No :l. o membro u corôn diz que lnalteravel 
era a tranCJUillidado publica; que, jamais se 
alterara desde que se fechou o parlamento; no 
2. • declara que merecerú do governo especial 
attenção a se:;:uranr.'a individual e do proprie
dade-, d'onde se conclue que é um acto de fu
turo, que até entfio a segurança individual e de 
propriedade não tinha merecido do governo 
attenção. 

O Sn. DANTAS (ministro da fustipa):- V. Ex. 
está tiojc um mão interprete desde o comc~o do 
seu discurso. • 

O Sn. JuNOUEIUA: -Niio duvido que seja um 
m:ío interp1·ete, o tiio m:ío como fui ha pouco 
quando censurei que os nobres ministros pu
zessem na fulla do throno uma cousa que niio 
existe em relação ao equilíbrio da despezn com 
a receita do Imperio no exercício de :1881 a 188~. 

O Sn. DANTAS (ministro da justioa):- Niío, a 
explicnçiio não ostú lJoa. • 

O Sn. :\fENDES DE ALMEIDA:- Vai muito bem. 
O Sn. Iui'IQUEIIIA:- Foi um erro de officio. 
Da mesma maneira os nobres ministros, tnlvez 

sem o sentirem, escreveram esta consur·u CJ ue n . 
commissão não avivou, porque devo dizer. a 
V. Ex., Sr. presidente, batn1hando no anuo 
proximo passado durunte :lO a :li mezes contra 
o ministerio 5 de Jnrreiro, só o fizemos como 
representantes da nnçiio o representantes da 
opiniiío decahida. Nós não temos contra os nobres 
ministros daquelle gabinete nem uma preven-
ção pessoal. .. . 

0 Sn. MENDES DE AUtEIDA:-Parce sepultis. 
O Sn. BAnnos BAnnETo:-Apoiado. 
O Sn. JUNQUEmA:- Pelo contrario, o attricto 

de onze mezes, essa discussão constante, porém 
leal e cortez, como que nos approximou em certa 
estima pessoal. 

Não fizemos senão o nosso dever, e feito este 
dever; niio qutlromos :rggravar mais a posil,;ão 
dl!J.Uelles a quem combatemos por tanto tempo. 

E si hoje algumas censuras a elles ainda fa
v. r. 

esses O pc1rcc sepultis ; agora comnosco. , 
O Sn. S1LVEIIIA DA 1\loTTA: -A doutrina é 

com moda. 
O Sn. JuNQun:rnA:-Contra os nobres ministros 

actuaos não tenho preyonçiio alguma, o até á 
alguns me ligam antigas rela~ões, fJUe reputo 
muito respeitavcis. • 

1\Ins o meu dever é este ; c respeitando a in
dividnalidade, as pessoas dos nobres ministros, 
o son caracter moral, as snas qnnlidades intel
lectnacs, estou no, mcn direito atacando o seu 
procedimento politico. 

0 Sn. 1\IEN111ES DE, ALMEIDA:- Apoiado. 
O Sn.. JuNQUEinA :-O i:1úe fnl,)o é cingir-me ao 

seu procedimento politico, não iL· ~•l.óm, jámnis 
fui : não entro nessas discussõ~s. 

O Sn. 1\IENDES nl!: ALMEIDA:- Muito bem. 
O Sn. JUNQUEmA: -1\Ias dizia cu: o nobre 

senador por Goyuz accusou-nos desapiedada
mente, quiz ver nisto um acto de fraqueza 
dizendo que a commissüo não ouson referir-se a 
acontecimentos notaveis e entre outros nos que 
ti v eram "Joga L' nesta côrte de :L. a ~ de Janeiro 
deste anno. 

A commis~ão não podia deixar do ter em 
monto esses acoutcciment0s, que perturbaram 
a ordem na capital do Imperio, e nem tambem 
,.deixou de ter em vista os acontecimentos que 
se passaram nas outras províncias, e dos quaes 
resultar·am mortes ás dezenas. 

Por conseg-ninte, ou a commissiío lin!Ja de 
fazer um lon~o rosario do acontecimentos de 
todas as provmcins o enumerar ontão ôs tristes 
succossos do :l. • de Janeiro un côrte, on devia 
fazer o que fez, que foi cncastellnr-so no laco
nismo, que importa uma verdadeira restrit.:c•ão, 
porcjuo qnnndo a corôa diz qno foi lualtemvcl a 
tram1uil!idade publica, a cornmissiio nllo repete 
a phrase; apenas diz qno o senado niio póde 
deixar do ligar muita importaucia ú manu
tenção da tranquillidade publica.· Nàss:Js pala
vras da resposta se descolirc a reserva, levan
ta-se a censura por· certos factos. Não se diz 
que a tranf!uillidade· publicu foi inultcravel. 

Si me é !!Cito referir o que se passou no seio 
da commissão, ou direi que propuz ao nobre 
senador pelo Paranti, digno relator dostn res
posta, que so eliminasse a pnlavr:: - inalte
ravel. 

O Sn. ConnEtA:-Apoiado. No período rela
tivo á tranquillidade publicn havin mais a pa
lavra iualteravel depois da palavra manutencào. 
V. Ex. reclamou a suppressuo da palavra iÍwl
teravet, entendendo que se tornava assim mais 
claro o pensnmento. Concordnmos, :rinda com 
risco de incorrer na censum de banalidade por 
parte do nobre senador de Goynz. , · 

O Sn. JUNQUEtnA:-Portnnto j:.i vil o nobre se
nador que nós meditamos sobre o assumpto e 
1&ue a phrase em que>tão niio é uma I:rnnnlidade. 
Não !!Odiamos apresentará corOa uma. longa 
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lista de infracções da trnnquillidnde publica, niio 
podíamos dizer; a tran!Juillidadc publica, que 
Vossa .Mngestade Imperial diz ter sido inaltera· 
vcl, foi uma cousa quo não teve realidade; em 
toda a parte hou,•e sedições, houve ataques, 
houve mortes, etc. 

noferiu-se no discurso d::t corôa nos termos os 
mais sobrios o mais prudentes quo podia om
pre""ar. Ainda ó eohcrente. 

Na terceira, porém, na da ~cssiio extrnordi. 
narin, quando estava-se aqui discutindo o pro
jecto da reforma constitucional para a eleição 
clirccta, a corôa disse o seguinte : 1\las, chc:;:nmos ao nosso pensamento, omittindo 

a pal:wra maltcravel, o dizendo s<í quo o senado 
lignvn n rnnior importancin a este assumpto. 
Niío crn esta a perg-unta feita na falia do throno; 
mas nós prescindimos da rogrn grammatical, 
não respondemos pelo mesmo modo por que se 
fez a 11crguuta, justamente para niio incorrer
mos nn censura que nos fez o nobre senador por 
Goynz. 
. Nôs vimo~, senhores, n ponta do ostyleto que 

o ministerio 28 do 1\lnrço dirig-ia neste topico 
contrn o ministorio de ii do .Janeiro. Vimos que 
o novo ministcrio dizia : essa questão não é 
comnosco : o ministcrio ele 5 de Janeiro não 
prestou t't tranquillidade publica c segurança in· 
divirlual nquella attcnoão que devia prestar. 

·!\Ias nndn temos com esta nova accusnt;iio lc
vnnt:•da pelo gabinete a<:Lual contra o gabinete 
passado. 

O nobre scnadot· nos censurou tnmbcm pelo 
ponto relativo a eleirão, e disse quo nos tinha
mos rctrahiLlO esse anuo cm fallnr na eleição 
directa. 

Tcnbo ar1ui as trcs falias do throno c as IJ•es 
respc<:tivas respostas durante as longas sessões 
do nnno passado. 

Na primeira diz n corüa: 
• Hccon hccida n necessidade do substiluit• o 

systcrna eleitoral vig-ente pelo da cleir·ão di· 
recta, cumpre rJuO, mediante reforma coilstitu
cional, n decreteis, alim de que o concurso do 
cidnLliios rlevid:nllcnlc l•abili!ados n exercer tão 
importante dit·eilo, contrilmn eficazmente para 
rcalida<lc do systemn representativo. • 

Por que mo<lo rosp.onuen o senado por meio da 
conuniss[io composln elos mesmos membros <jue 
n compõe actualmente? 

c A reforma do systema cloitornl vigente sorú 
objecto do scrio estudo o meditarão do senado .• 

E' laconico; niío se omprcgn a palavra - di. 
recta-; a commiss1io é cohcrcntc agora com 
esse procedimento que entiio teve. 

Disse a corüa na seguntl.a falia : 
c Decretar n elei<;ão directa com o fim do 

melhor assegurar a livro manifcstac5o do voto, 
regulnr a situaçiio financeira do Estiido, equili
brando a despeza com a receita, siío intentos do 
nwior importanciu, cuja realização sntisfarú as 
mais vivas aspirações nacionncs. • 

Bespondo a mesma commissão : 
c A refElrmn do systcma eleitoral vigente com 

o fim do melhor assegurar a livre manifestaçiio 
do voto, o melhoramento da situação financeira 
do Estado, são inluitos da maior import:mcia e 
de que o senado se occuparú com n mais acurada 
attenç5o. • 

Por consoquencia na segunda resposta nindn 
n commisslio do senado não empregou a palavra 
directa. 

c Entre as medidas mais importantes por vós 
iniciadns _sobreleva o projecto do reforma con
stitucional para o regímen da elciçiio directa 
instantemente reclamado. • 

Note o senndo, o facto :l!JUÍ estú : ora o pro
jecto rnudnndo o regímen da eleiçiio para 'O 
directa; estava-se discutindo aqui nessa occnsião, 
n 5 de Novembro, na sessiio oxtrnordinaria,. e 
então a com missão não podia nognr o fncto. 

O -Sn. SrLVEmA DA l\IOTTA :-Agora póde 
nognr? . 

O Sn. Ju.,;QuErnA :-PcrdiTo; ngora niTo est{t 
aqui. 

A commissão respondeu : 
• O senado reconhece que entre as providen

cins leg-islntivns inici11das no presente nnno, 
assig-nala-sc, pela sua import:mcia politica, o 
projecto da reforma constitucional pnrn cstnbc
locor o regímen da eleição directa. • 

Por conscguinto,niio cmittiu opiniiio nenhuma; 
nssignnlou o facto, diss~ _que entre os projectos 
importantes na parte poltttcn, aquellc se tornava 
notnvcl pela sua considern<;ão o magnitude, otc. 
E' uma refet·encin no facto, c não uma opiniiTo. 

Portanto, que tom que a commissiio agorn 
niío empregasse a palavra directa? 

Elia fez uma rorcrencia ao projecto j:í apro
SClntnU.o; por conseg-uinte, estava conhecido. o 
projecto, c que foi apresentado nos 15 dias do 
scssiío extruonlinaria na cnmara dos deputados. 

Jit \"c o nobre senador ,quo esta censura niio 
procede. As respostas tis l'ul!as do throno não 
podem ser concciJidns da maneira por que o nobre 
senador quer; não se pó de prescindir ahi_ elo 
eortos te1·mos um pouco restJ•tctos. Veja V. Ex. 
o que se passa cm outros paizes. Li hn pouco 
tempo, que, quando cm :1842 nn Inglaterra 
bavw grnndos agitacõos populares, muitos mcc
lin{]s, porque havia "quatro nnnos que folhava a 
safra do "trigo, o portanto havia fome, quando os 
magistrados, agentes do policia viviam em 
completa lutn, a situa<;ão do p::~iz se npre
sentavn obscura aos olhos do homens importan
tes, como Iord Pai merston, que nesse sentido 
escreveu uma carta a um seu amigo, mos
trando quiio n-ravo era u situ::wão da GriT
Bretanhn, sendo depois resolvida "a crise pelo 
ministro Ro!Jert l'ocl, digo eu, quando se abriu 
o pnrlamento, o_min!sterio. cm no~c. da cor~a 
disse que no pa1z remava a tranqutiiJdado; ~uo 
quiz fazer a ltsta da!Juellns questões que exts• 
tmm, porque eram conhecidas dos representan
tes da nação; niio hnvin um facto culminante 
que abalasse profundamente a tranquillidado 
publica. Eram desordens, mas não ora a revo
lução. 

Entre nós, é j)reciso confessar, temos tido 
muitas perturbações, sedições, aqui e al!i, ata
ques {t propriednde, mas não se pódo dizer que 
o paiz esteja em estado get·al de perturbação, 

,). . 
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esteja revolucion.ndo t1io rndicalmonto que seja 
preciso medidas cxtraordinarias. 

1\Iesmo na Franr'n nas adresses, guardo-se a. 
precisa nttcnçiio coin' a corou, ainua que redigi· 
das, as vezes, por membros do opposição. 

O nobre senador tem um excrntJ!o naquella 
celebre adt·essc dos 221 deputados da camnra 
frnnceza de f830, sustcnlada por Guizot c Hoyer 
Collnrd.Esta celebro adressc apresentada a Cnrlos 
X nn occasiiío om quo a Fr:mçn estava sob um 
voJcfio, guardou toda.s ns convcnicncins. 

lidado, o resumiria nas seguintes palavras
Ordem, ordem e OJ•tlem. 1 (l!Iilito bem, muito bem I) 

A discusslio ficou adiada pela hora. 
O Su. PUESIDENTE dú para ordem do dia 28.: 

:1.. • parte (até ás 2 /toras) 

Discnss1io do projecto de resposta li falln do 
Lhrono. 

2. • parte (ás 2 horas ou antes) 
Tratava-se dns liberdades fr:mcezcs, porque 

o nobre senador snJJe que o ministerio \lilléle 
tendia para rslnbelccer o rc~imen antig'o, rcs· 
tringir a liberdade da imprenso c da oleiçiio; 
nessn occnsiiio essa celebre adresse, nos pontos 
culminantes, que crn o falseamento das eleições, 
depois de alguns paragraphos quo nado _diziam, 
que eram JJ:uwos, nn phrasc do nobre senador, 
nos seis ullirnos cstnbeloccu a qucsl1io; mas 
com que timidez? Depois de phrascs lisongeirns 
c de desculpas pedidas no rei c d(). votos pela 
s1:1a felicidade e de sua dymnastin, timiqamente 
dJsse:-•mas, senhor. nüo podemos d01xar do 
trazer no lhrono de Vossn Mug-cst:ule a queixa do 
cruo o povo não ó bem representado, mio intcr· 
vem co:11o d(n•o nos seus negocias. • i~sta queixa, 
formulada cerno cruc timidamente, foi conside· 
rada uma cousa de alta importancia, pois o rei a 
recebeu mal c o ministerio pessimamente, foi o 
preludio das celebres ordcnanr.as de Julho o da 

As ma terias já designadas, menos· os requeri· 
mcntos, .a saber: 

revol uçiio. · 
Os lwnwns, mais eminentes, quo depois figa· 

raram, como Guizot c outros, o quo tigurarnm 
tambem na discLtssiio da adressc entenderam que 
só depois de mil desculpas poderiam aventar 
as suas proposi~õcs polidas, c quusi timiJas. 

Porque havemos nós do adoptar :~gora um 
outro costum0, uma outra norma de res
ponder no dicurso da corõn, que fulln sempre 
em synthesc, c dizer, por exemplo: • na pro· 
vincia do Ccnrú deu-se isto, na do Par:\ aqui! lo, 
na de Sorgipe uquill'ontro '! Não, isto scrin 
longo, c até uma deseortezia. 

Sr. presidente, cu tenho talvez :1busndo da 
nttençfto do sen~uo (ntTo apoiados); e portanto 
devo terminar. 
· Peco desculpa nos nobres ministros si não 

lhes pude ser agradavel .•. 

O Sn. DANTAS (ministro da justiça):- Muitas 
vezes J'oi injusto. 

O Sn. JusQUE!llA:- ••• mns era o meu dever. 
Eu receio, o foi por isto que me oppuz ao 

nobre presidente do consol)JO, receio q~o S. E~. 
vojn as cousas do nosso pa1z por u~ pr1sma d!· 
verso daquollo por que devem ser VJStns,e reemo 
que o governo niio pres~e bnstnnto a.ttOn\,'liO a um 
certo espírito de anarehw que se v:u levan.tnndo, 
receio que o governo supponha-se mu:to sc
gJ!ro porque vG a ordem publico nu suporflcie; 
mnsso tr:~tur de nprofundar, hn de ver quo u base 
estt\ um pouco solapada, e que é indispensnvel 
que os poderes publicos se reunam pnrn se 
opporem a csla torrente. . 

Eu jú disso uma vez, e repetirei ngora ; s1 me 
fosso licito formular um progrnmmn nn nctua· 

2.• discussiio das proposiçues da camara dos 
deputados: 

N. 522, de 1873, determinando que n lcgiti
maciío por subsequente matrimonio comprc
henuc os filhos cspurios. 

N. :1.77, de :1870, nutoriznndo o governo n 
conceder a Americo do Cnstro ou ú companhia 
qull organizar, pnrn construcçiio t.lc cnsas deno· 
minndas-Evoncas, dispensa de decimas urbnnns. 

N. 151·, de 1870, :mto1·iznndo o govc:·no n 
eoncctler ó emprcza que so organizar para o 
arrnsamcnto do morro do Senado c ntterros de 
pantnno;:, di\'ersas vantagens. 

LO\'antou-sc a sessão ás 3 horns dn tnrde. 

ACTA 
En:l. ZS do :\:!'alo ao J.SSO 

PllESIDEXCIA DO Sll. VISCONDE DE J.\GUAUY 

A's H horas da manhã fez-se a chamada e 
acharam-se presentes 28 Srs. scnndores, a saber: 
Visconde t.lc J:~guary, Cruz 1\Inchat.lo, Visconde 
de 1\Iamungunpc, Leitão da Cunha, Vieira da 
Silvn, Chicharro, Conde de Daepcndy, Visconde 
de Abacté, Barros Bnrrcto, Visconde de l\Iuri· 
tiba, Barão da Laguna, Ribeiro dn Lnz, Junquei
ra, Correia, José Bonifncio, Luiz Carlos, Diogo 
Velho, Cunha o Figueiredo, Diniz, Uchõa Cuval
cnnti, 1eiío Vclloso, Bnriio de l'rlnroim, Lafayette, 
Saraiva, Darão de Cofegipo, AJfonso Celso, Dan
tos c Visconde do Rio Branco. 

Deixaram de comparecer, com causa pnrtiei· 
padn, os Srs. Nunes Gonçalves, Darão do Pira· 
pama, Mendes de .A.Imeid:~1 Cllristiano Ottoni, 
Jng-unribe, Fausto de Agumr, Octavinno, Sil· 
voirn Lobo, Teixeira Junior, Joiio Alfredo, Si· 
nimbú, Purnnag-uú, Antão, Godoy, Fernandes 
da Cunhn, Silveira da l'rfottn, Dins do Carvalho, 
Visconde de Dom Retiro o Visconde de Nictho· 
roy. 

Deixaram de comparecer, sem cnusu pnrticf
. puda, os Srs. Bariio de Souza Queiroz o Paes de 
Mendonça. 

O Sn. 2.• SECnETAmo, servindo de :1.•, deu 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officio do Sr. senador Christinno Ottoni, datado 

de hoje, communicando que imperiosos motivos 



ANNAES DO SENADO 

do familia · o impossibilitam do compnroccr á 
sessão do hoje e talvez a algumas outr:~s.- ln· 
toirada. 

Aft. 2. • Revogam-se ns disposicões om con
trnrJO. 

Do ministorio do fazenda, de 25 do corrente 
mez, remottcndo, cm resposta ao do senado de 
23 de Setembro do anno proximo findo, infor
mações n respeito do nlcnncc do ex-director dos 
colonins de.Jtnjnhy o Príncipe D. Pedro, Olym
pio Adolpho de Souza Pitanga.- A quem fez a_ 
requisição. 

Paco dn cnmnrn dos deputados em 26 do Maio 
de:I.B80.-Viscondc de Prados.-Thmaz Pom.pcu 
de Souza Brazil, i. • secretario. - Francisca 
Prisco de Souza Pm·aiso, :! . • sccretnrio. . 

A' commissiio de instruc<;ão publicn. 
A nssembléa gernl resolve : 
Art. L• Está no caso de ser snnccionndo o. 

projecto dn nssemblén geral do Rio de Janeiro, 
pelo qual foi nutorizndn n concessiTo do melhora
mento de reforma no :l. • sargento do corpo po
licial Arnaldo Luiz Zigno. 

Cinco do :1. • secretario da cnmarn dos Srs. de
putados, d•l 26 do corrente mez, remettcndo ns 
seguintes 

ProposipiJes 

A assembléa geral resolve: 
Art. :1.• O governo fica autorizado a mandar 

matricular no L" unno dn faculdade do medi· 
'cina do Rio !:lo .Janeiro o estudante Rayrriundo 
. Tosé de Siqueira Queiroz, que não poderu prostnr 
exame do referido anno, senão depois de mos
trar-se approvnllo nos de latim c geometria, pro
pnrntorios que ainda lhe faltam. 

Art. 2. • Revogam-se as disposi~õcs em con-
trario. • 

Poço dn cnmnra dos deputados em 26 de Maio 
de 1880.-Visconde de Prados.-Titomaz Pompeu 
era Sou:::a Bmzil, :L • secretario.-Francisco P1·•sco 
lle Sou:::a Pttraiso, 2.0 secretario. 

A asscrnblón geral resolve: 
Art. L • O governo fica autorizado a mandar 

lllalriculnt· no l.• nnno da fnculdndo jurídico do 
Recife o estudante Adriano Côrte Real, que antes 
de fazet• o neto do mencionado anuo, devorá 
prestar exnmo de geometria, unico preparntorio 
que I h e falta. 

A~·t. 2." Ue\'Ognm-se as disposi~ües em con
trarto. 

Pnco da cnmnra dos dcpntado~ cm 2ü de i\Iaio 
tle 1880.-Visconde de Prados.-Titomaz Pompeu 
tle Sou::: a Bra:::i I, L• secrotario.-Francisco Prtsco 
l/e Sou:::a Paraiso, 2.• secretario. 

A nsscmblón gernl resolve: 
Art. L• E' o g-overno autorizado a mandar 

ndmittir ú matricula no L• anno dn faculdade de 
medicina do IUo do Janeiro o estudnnteHenriqne 
Augusto de Olivcirn Diniz, dispensnndo-se·lhe 
para osso fim n idade exig-ida por lei. 

Art. 2. o Ficnm revogadas a3 disposições em 
con u·al'io. · 

Pnco da c::unnra dos depnlados om 26 do i\Iaió 
do :lSSO.-Visconde elo Prados.-Titomaz Pompeu 
<lc Souza B•·azil, :l." secretario. - Francisco 
Pl'isco deSouze~ Paraiso, 2.0 secretario. 

A usscmbltin gorai resolvo : 
Art. i. • O governo é autorizado n mandnr 

ndmittir :\ mntt•iculn rlo :l." anno da fncu!dnde 
de medicino do Rio de Jnneiro o estudante Olnvo 
de Guimarães Bilac, n quem fica disponsndo o 
rei'JUisito da idade legal. 

Art. 2.• Revogam-se ns dispt>sicões cm con
trario. 

Pnco dn cnmnrn dos deputados cm 26 de ~[nio 
de :l880.-Visconde de Prados.-Thomaz Pompeu 
de Souza JJrazil, L• seereturio. - Franctsco 
Prisco de Souza Paraíso, 2. • secretario. 

A' commissão de marinha c guerra • 
0 SR. 2. 0 SECRETARIO leu O seguinte 

PARECER. 

A commissiTo de marinha e guerrn,pnra dar 
parecer sobre a proposição do outra camnra que 
dispõe terem direito no montepio da armada as 
irmiTs solteiras dos respectivos officines, ainda 
que depois mudem do estudo, necessita que 
seja ouvido o ministerio dn fazenda, remetten· 
do-se pnrn isso n mesma proposi~ão o papeis 
nnnexos. ' 

Paco do senado, 28 de Maio de 188Q.- Vis
conde ele J1fu.ritibtt.- Junqucirtt.- Barao da La
/f!tna. 

Ficou sobre a mesa para ser tomado cm con· 
sideração opportunamente. 

A's H {!2 horas da m:mhiT, o Sr. Presidente 
declarou que não podia haver sessão, por falta 
do numero do Srs. senadores. 

Em seguida deu para ordem do dia 29: 
Discussão dos requerimentos udiados pela or

dem de sua apresontacão, a saber : 
:l.0 Do Sr. senador Corroia, acôrcn do estudo 

cm que se nchnm os processos instaurados e!n 
S. Raymundo Nonato, no Pinuhy, soure a fulst-_ 
ficacão das actos da oleicüo secundaria n que se 
procedeu· cm !876. 

2." Do mesmo Sr. senndor,Csobrc os moti.vos 
pelos quaos não funccionou o jury do tern~o de 
s. Fidclis, no Rio de Janeiro, uns duas ui umas 
reuniões. 

3.• Do mesmo Sr. sonndor, sobre as nomea· 
ções dos officines para n gunrdn nacional do Rio 
Grande do Sul, J'eitns no corrente anuo. 
~.·Do mesmo Sr. senador, sobre o estado cm 

que se acha o processo de responsnbilidndo po1· 
qt1eixa do negociante Mnnoel Goncalves (ln Costn, 
contra o desembargador Josó Antonio da Hochn 
Vinnnn, por abuso do poder como chefe do po· 
licia do Bnhia. 

5.• Do Sr. Junqueira, pedindo cüpia dn con· 
sultn da secçiio do imperio do conselho de os· 
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todo, que serviu de base á expedição do decreto l Josú Bonifacio, Silveira da ~Iotta, Din·s de Car"a
n. 3001 do iS do Novembro do iSG2, e da lho, Visconde do Jaguary e Visconde de Ma
consulta sobre que fundou-se o decreto que ritiba. 
reconheceu a oxistencia legal dn companhia Deixarnm de comparecer, sem causa partici
Botanical Gard-:n Road. . pada, os Srs. Bariio de Souza Queiroz e Pacs de 

6.• Do Sr. Correia, para que se pergunte ao Mendonça. 
governo si está sendo obS"erva.da a ordem dndp. e'? O Sn. 2.0 sEcnETAmo: servindo de 1.o, deu conta 
iS do mez passado pelo pres1dento da provmCJn do .seruinte · 
da Bnhia, para clue não se trabalhe á noite no o 
estaleiro que n Companhia Bahiana possue em 
ltapagipe. 

EXPEDIENTE 

7 .~ Do Sr. Tuixeira Junior, pedindo infor
mações a respeito elos processos instaurados 
contra os nutorcs das desordens que houve re· 
centomente na cidade de ca·mpos do Rio dll .ra
neiro o Lom assim contra os promotores dos 
desacatos commeuidos contra algumas autori· 
dados da mesma cidade. 

S.• Do Sr •. runqueira, pedindo cópias da con· 
sulta da secção respectiva do conselho de es
tado, que serviu de baso no aviso de i2 do 
corrente. 

E, si houver tempo, as mnterias designadas 
na 2 .• parte ela ordem do dia de hoje, a saber : 

2 .• discussão das proposições da camara dos 
deputados: 

N. ti22, de :I.S73, determinnndo que a legiti
mação por subsequente matrimonio compreltende 
os filhos ospurios. 

N. 1.77, de !S79, autorizando o governo n con
~eder a Amo rico de Castro ou :\ companhia que 
organizar, para construcçiio de casas denorni
nadas-Evoneas, dispensa de decimas urbanas. 

N. iM, de iS79, autorizando o governo a con- · 
cederá em preza que se organizar para o arra
znmento do mot·ro do Senatlo c aterro de pnn
tanos, divct•sas vantagens. 

O Su. r>nEsmE!'i1'E convidou os Srs. senadores 
_presentes para se occuparem com trabalhos dns 

commissões. 

ACTA 
En>. .20 do ~J:aio do l.SSO 

PUESIDENCI.\. DO Sn, DADÃO DE COTEOIPE , VICE· 
PRESIDENTE 

A's :l.i horus dn manhã fez·sc a chamada e. 
acharam-se presentes 2q, Srs. senadores, a saber: 
Boriio de Cotcgipe, Cruz Machado, Barão de l\fn
mangunpo, LeiLão da Cunha, Vieira da Silvn 
Visconde de Abaeté, Paranaguó, Luiz Carlos; 
Chichorro, Barros Barreto, Cot•rein, Joiio Alfredo, 
Visconde de Nictheroy, Visconde de Bom Retiro, 
Visconde elo Rio Branco, !llendes de Almeida, 
Bnriio de 1\Inroim, Diniz, Junqueira, Leiio Vel
loso, Uchüa Cavalcanti, Lnfnyette, Godoy e Barão 
de Pirnpnma. 

Doixarnm do comparecer, com causa pnrtÚ:i
padn, osSrs. Dantas,Cunha o Figueiredo, Alfonso 
Celso, Nunes Gonçnlvlls, Barão da Lngnna, 
ChrisLinno Ottoni, Conde de Baependy, Diogo 
Velho, Jaguaribe, Fausto do Aguia•·, Oct3viano, 
Silveira Lobo, Teixeira Junior, Sinimbú, Antão, 
Ribeiro da Luz, Fernandes da Cuuhn, Snrniva, 

Officios: 
Do minisLerlo da justion, . de 21 do cor

rente .rnez, remettendo em .addttamento ao de ;13 
de l\fa10 do nnno lindo, cópws dns novas infGr· 
mações prestadas pelo presidente dn província 
de S. Paulo sobre as occurrencias havidas nas 
comarcas de Botucalú, Franca, Jacarehy e Lo· 
rena. -A quem fez a requisição. 

'l'ros do L o secretario da cnmarn dos Srs de· 
puta~os, de 28 d? !lorrentc mez, remettencÍo as 
soguml:es proposu;ues : . 

• A assembléa geral resolve: 
Art. :1. o O governo fica autorizado a mau· 

dar matriculnr no i. o anno da fnculdnde de 
medicina do Rio de Janeiro o estudante João 
Lob? Vinnnn, que antes do acto desse anno dé· 
ve~u prestar exn.mo de algebra e geometria 
untcos preparntorJOs que lhe faltam. ' 

Aft. 2. 0 Revogam-se as disposioões em con-
trnrJO. . 

Pnco da cnmar11 dos deputados cm 2S de llfaio 
de !~SO.-Fretltwtco Au.ftusto de Almeida, t,o v ice· 
pres•dente.-:-Titomaz Po'f!lpcn de Souza Brazit, 
i. o ~ecrctar10. - Franc•sco Prisco de Sou.::(t 
Parazso. • 

• A assernbléa geral resolve : 
Ar~. i. o O governo é autorizado a mandar 

matriCular no L~ ann.o de qualquer dns fncui
~ades elo Impeno, dtspensando o requisito da 
1dade legal, o estudante João Cnrneiro de Sou.zn 
B.nndeira, si m~strar-se habilitndo nos necessa· 
nos prcparator10s. 

A:t. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trariO. 

Paço da camara dos deputados cm 28 de Maio · 
"de iSSO.- Frederico A-ugusto de Almeida :1. o 

vice-presidcnte. - Tltoma: Pompe11 de s~u.::a 
Bra:;il, 2. 0

• secretario.- Francisco Prisco de 
Souza Para aso. • 

A' commissüo de instrucção publica. 
• A assembléa geral resolvo : 

. Art.igo unico. -t>- rpsolução dn assembléa Ie
g•slattva da prO\'IUCJa de S. Paulo, de f o de 
Abril qe iS7.5, elevando a 20 nnnos o prazo da 
gnrnnt1n de jUrOS de 7 °/o concedida rela lei da 
mesma nsscmhléa n. q,5 de 6 de Abri de :tS7" 
deve ser sanccionadn. ~, 

Paço da cnmara dos deputados cm 2S de 1\Inio 
de iSBO,.-Fredorico Augusto de Almeida, :t.o vi
ce-pres•donte.-Tilomaz Pompeu de Souz(t Brawil 
i.~ socretario.-Francisco Prisco de Sou:::a Pa: 
Tf.l.iSO. > 

A' commissão do assembléns provinciaes. 
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A's :1:1. 11·2 horas dn manhã o Sr. Presidente Abncté, Conde de Bacprmdy, Teixeira Jnnior, 
eclarou que não podia haver sessão por fnltn Bnrão dn Lag-un:1, Junqueira, Visconde de Ni

ilo numero de Srs. senadores, c deu cm seguida cthcroy, J-uiz Carlos, Correia, Barfio de Cotegipe, 
para ordem do din 31: Diogo Velho, Barão do 1\fnroim, Pnrnnllgun, Cu

nha c Figueiredo, Leiio Vclloso, Lnfayetto, João 
:1.. n pal'tc ( atd âs 2 !toras da tal'dc) Alfredo e 1riendes do Almcid:t. 

Deixaram ·de compnre'ccr, com cnusn pnrtici
Discussfio do projecto de resposta á fnllll do .. pndn. os Srs; Antfio, Dins de Carvalho c Visconde 

throno. de l\Iuritibll. 

2. • pm·tc (âs 2 horas ozt ante.ç) 

:1." iliscussiio do pnrcccr da commissão da 
mesa n. G13 do corrente mez, dando nova orgnni
zação no quadro dos empregados da secretaria 
do senado. 

3.• dita dn proposi.;liio · dn cnm:n·a dos de· 
putndos n. 542 de 1873, rlispondo que as t.'!r
ras dos encnpcllados ele Snnt' Anna dos Olhos 
d' Ag-l,ln, na província dn Bahin, formem parto do 
patrimonio dn cnmnrn muuicipol dn villn dn 
Feiro de Sllnt'Anun, dn mesma provincin. 

2. • dita das proposi~ües da cnmnrn dos do
putarlos : 

N. 5:22 de 1873, determinando que a lcgitima
~ão por subsequente matrimonio comprcllondo 
ós fllllos cspurios. 

N. 177 de 1870, nutoriznntlo o governo a con
ceder a ~merico de Castro ou_ii compnnhia fJllC 
se orgnutzar, pnrn a constrnor,uo de cnsns dono· 
minadas -Evoncns-, dispensa de dccimns ur
bnnns. 

N. W4 de 1870, autorizando o governo a con
ceder i1 em preza qno se or·ganiznr pnrn o nrrn
snmeuto do morro do Senado c olterros de 
pantanos, dh'crs:.s vantt"tgens. 

O Sn. PUESIDENTg convjrlou os Srs. senadores 
presentes para so oocuparcm com trabalhos das 
commissües. · 

16.n SESS.:\.0 

E>n 3~ do :u:nJ.o do 1sso 

PUESIDENCIA DO sn. VISCOXDE DE JAG UAitY 

.SU:\IMAHIO.-l~~ri~DI~~sTe.-Approvação do t•oquorimcnto Ua 
comnlllis5'o do marmlm. o suorra, lido cm sos:.ito c{ o "l8 -
Elci\~üa :w~u.toriul />ola Jll'O\'incin. da Pat•ahylJa. Dis~u;lio 
do SI'. n1ogo Vo JJo . - O rcsor\'atorJo Uo l-'ollrogu· 
Jho. fHscuJ•so o rOfJtiOl'illlonto do Sr. Correiu. fJb· 
vorvaruoM d:: Sr. prosa.lonto tlo conttolho. ApproYação Uo 
l'tHlUurilllontO do Sr. CorroJ:t.-PnmEIIIA I'A.RTB DA OHIII~U 
no.oiA.-JtcsposLtn\ falltL do tlirono. Di~curso elo Sr. lti
beu·o dn J ... U~·-:-StcOU:-iDA l'.AUTY. DA OUDEM' DO DU .• -J~mprO,t;'U• 
Üf:!ida tiOCI't:Lal:ll\ do S.tH,IUdO •. t\J1(tfOVD;Cão 0111 :l,n ÜÍilCUI'Il:iilO, 
DlSponl:ia üo JntorsUcto.-Pati'JmonJo ela caznura munic1pul 
da. .. },oirn do S~mt'Anna. Appro,•ncüo om 3.11 c.lJscu~:ili.o. 
-l'Jihos OtõpurJos. Apoi:~monto !la ornonc..la do SI'. CoJ•roia 
quo so achava solJro a mosa. DJIIcurao do Sr Mandos do 
Almeic.la.-Pnrucor Uu commissão do cunsUtuir:ão soi.Jru a 
.S~~i.cão LI o souatloros poJa pro\·incia do Rio Grunllo do 

A's U horas da manhã fez-se n clwmndn e 
t~chnrum- so presentes 25 Srs. senndores, :1 saber: 
Visconde de Jngunry, Cruz Muchudo. B~rfio de 
1\f::tmnngun)le, Leitiio dll Cunhn,Diniz,Cilichorro, 
Uibeil·o du Luz, Dnrros Barreto, VIsconde do 

Deixaram de comparecer, sem cnusa pQrtici
padn, os Srs. Dnrilo do Souza Queiroz c Pnes de 
Mendonça. 

ü Sn. 2.• sEc:nETAniO, servindo de i.•,-deu 
conta do. seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio d.: mesa parochial do Alagua Nova, da 
província rln Pnrnhyllo, romcttcudo cópia da 
acta da elei<;ão de eleitores especiaos n que se 
procede11 na dita pnrochin. -A' com missão de 
Jegisln~ão. 

Tendo comparecido mais os St·s. Visconde 
do Hio Dr.onco, Godoy, A1Tonso Celso, Visconde 
LI o Bom lletiro c Barf10 de Pirapamn, o Sr. Prcsi
G!en te abriu a sessiio. 

J,ernm-sc as notas de 2G, 28 o 20, o, JJão havendo 
quem sobre ellus IJzesso obset•vações, foram 
ch1dos por approvadus: 

Compnrccernm depois os Srs. SaraiY::t, Sinim
hú, Uchua Cavalcnnti, Oclavinno, José Bouifncio, 
Fausto ele Aguiar, Silveira Lol.w. Nunes Gou
r,alves, Dautas, Vieira da Silvn, Christinno Ot
toni, Silveira ela Mottn, Fernnndes dn Cunha c 
Jnguari!Jo. 

Foi submettiilo á vota(;iio c approvndo o rc
rruet·imento da commissiio rlc marinha e guerra 
lido na sessão de 28 do corrente mcz. 

ELEIÇÃO SENATOitJAL !'ELA. l'UOYINCI.~ DA 
l'AUAII\'DA. 

O Sr. Diiogo-'Velbo :-Sr. presidente, 
a provincia da Purnhyba, injustamente Jlngcl
lnda com ns tropelias c nbuso.s que nlli se deram 
por oocasião da ultima eleição sonaloriul, pro
testa energicamente contra essa fur~'a, e tem-se 
servido do meu intermodio paro fnzor chegar no 
sena·do ns suas representações. Pot• mais ele uma 
vez tenho tido occnsiiio do de sem pcnllnr- me 
dessa tnrern. enviando á mesa documentos con
cernentes ao nssumpto. E' ainda pat•a este fim 
que pedi n palavrn. 

Os novos documentos que oJTereço, para que 
tenham o <lcstino competente, são : du:1s repr-e
sentações das camaras municipacs da villa do 
Callaceiras c da cidade de Artln; duns justifica
r,ües pro'stndas perante o juizo municipal dn
qnell:t yilla o C!_n cidade de 1\lumnngl!apc, e 
mais ns mrorrnnçues quo, a meu requcramento, 
mandou o ministcrio da fnzondn, domonstrnndo 
as despczns quo se flzornm na província com 
soccorres :t victimas dn sêcca, do 1.• do Setembro 
ultimo em diante. 

Deste documento consta que, no período nllu
dido, o governo despendeu ulli cm dinhei
ros 2~7 :~S3r5250, o com generos rcmcttid·os 
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r:;oq,:GtH,!>~q,o. Chamo a attcnoão da honrada 
commissiio para este ponto, porque geralmente 
so dizia que a sêcca dcsapparecêra e que não 
bnvia distribuição de soccorros senão cm peque
na escala, cntrotnnto que o dispendio da quan
tia indicada, cm uma província pobre e perse
guida por todos os males concumitnntcs o con
sequentes com os da sêccn, revela a intensidade 

·destes, o servo para moralisar essa intitulada 
eleição. 

O Sn. SILVEIUA Lono:-Estc dispcndio foi no 
período oleilornl? 

0 Sn. DIOGO VELHO :-Sem duvida. 
O"Sn. SILvEm.~Lono:-Foi o amanho do ter

reno. 
O Sn. PnF.SlDENTE:-Os documentos vão á com

missão de legislação. 

O UESEUVATOniO DO PEDUEGULIIO 

O Sr. Correia:- Quando so discutiu 
a proposição ua camara dos deputados autori
zando a illustrissima camara municipal para con
trahir um cmJH'ostimo anm do consolidar a sua 
divida, tive a honra do apresentar um requeri
mento para que o governo informasse qual a 
importancia actual uesta divida. . _ 

A informa~;r.o foi prestada em. officio da ca
mara do 21 do corrente, romottJda pelo nobre 
ministro do impcrió com o aviso de 2q,. 

Na parte desse officio, que vou ler, encontra-se 
a informação requerida. 

• Pela domonstrMr.o remettida em Junho do 
anno passado, evidencia-se CJUO a divida de 
parallelipipcdos, contrahida cm virtude da por
taria do ministcrio do· imporia do 21i de Agosto 
de 1873, foi do L 87(): ilO:l,556q, ; que a do pas
sivo ordinario, comprehendendo ut:O:H8,Sl7í:i 
de cal'}::tmcntos por parallelipipcdos posterior
mente executados, roi de i.ilí:il :8!l0;5281; c, final
mente, que havia-se pago, :1té o nm do 1878, 
621 :3í:ii,588t.i, po1· amorti?.ação daquella divida. 

• Resulta desses <I;ados o seguinte quadro : 
Divida autorizada pela portaria 1.870:5!l2,St.iGq, 
Divida do passivo ordinnrio... :l.ilill :86()~~281 

Snmma ............. . 
Amortização ató o fim do 1878 

Total ...•.......•.••• 2. 810: :103,~m6o 

Era este o estado da divida verificado ao en
cerrar-se o exercício de :1.878. 
Em :1870, a camara actual, 

omborn excedendo a verba, 
amortizou ................ . 

Este anuo •.•..•.•.•.•.••.••. 
í:i02:996,SI15i 
2112::1.52,$:1.7:1. 

Somma.. i/15::11181$622 
Destes novos dados resulta este novo quadro : 

Total da divldn em -:1.878... 2.810: :1.03,!>960 
Amortiza~.:iio de :1879-:1.880. 7q,5; H8,~622 ----
Estado actual............. 2.0611: 955,S338 

• Releva notm· : quo a voriOcnção da divida 
municipal foi feita pela commissão de fazenda 
da camnra, composta dos .S1·s. Drs. Domingos 

·de Andrade Figueira, Barão do .S. Francisco 
Filho e Dr. Torquato José Fernandes do Couto, 
quando fizeram o oroamento pnru :1870; e que 
foi desse trabalho officinl que se oxtrnhiram os 
dados fornecidos ao senado, quando os exigiu o 
anuo passado. ·· 

• Entretanto, escaparam óquella commissão 
tres contas do obras feitas anteriormente, e que, 
por se acharem om mãos de seus donos, donm
ram de ser contempladas no computo geral da 
divida. 

• Essas contas ~iio : 
:1.• De Antonio Pinto Fer

reira Morado, por arremates 
de calçamentos na ru!l do 
Visconde de Itaúna......... :12:6~2~500 

2.• De Mnnoel José Pinto Bas
tos, por movimentos de ter
ras na rua do D. Leopoldina 
o outras .. . . . .. . .. . .. . .. . .. 41 :3~71$1182 

3.• De João Xavier do Souzn 
Menezes, por enJoamentos 
nas ruas do Durão de Guarn-
tiba c Aurora............. 52:1:!81Sií:i() 
Somam as tres fOG:HS;}~H; o que altera o 

quadro final da divida do modo seguinte : 
Divida verificada até o fim do 

mez passado .••....•..•.... 
Accrescimo pelas tros contas. 

2.0611;()(;5;5338 
106: 118,SM:l 

Resulta do final. . .. . .. .. • . • . . 2. :171: 073,!>770 
• E' este o estado du diviua nctualmente, comQ 

se 'dcprehonde dos dndos fornecidos o anuo pas
sado, o púuc ser verificado pelos documentos 
originaes; todos, com cxccp,,iio aponns das tres 
contas acima indicadas, t'xamina<lns c julgadas 
pela commissiio de fazendn, tambem acima de
signnda. • 

Segundo esta informação, a divida da camarn, 
niio- leva não cm conta a amortizaoão, sobe a 
3.537:í:i80;5286, c é do tres procedencias: a 
de pnral,lclipipedo>', contrahida em virtude da 
portaria do ministcrio do i mperio de 2í:i de 
,\t'•osto de :1873,nn importo.ncia do 1.870:ii02,!>56q,; 
n de po.rollelipipedos, não contrnhidu em virtude 
dessa portaria, na importancin do 050::148,S17il; 
e a do passivo ordinario, comtlrebendidns as 
trcs contas a quo so fnz referencia, na impor
tancia do 707:839f5M7. 

Sendo n nmortiznçiio do L366:506Po07, 11 di
vida renl é de 2.17:1:073ll779. Mns, siso tratar 
de autorizai' sómente o pagamento da divida de 
pnrullelipipedos, 11 importancia do emprestimo 
é menor, e ainda mms reduzida flcar:l, tendo 
~ompre em vista a nmortizaçiio já feita, si dis
tinguir-se n q_uo foi contruhida cm virtude da 
portaria do mmisterio do imporia da que não . 
foi. Siio bypotbeses que, creio, serão conside
radas pela commissiio de orçamento, ú qunl de 
certo não escapará que, assim como já cresceu 
essn divida de pnrallelipipcdos por acto inde
pendente do referida portaria, pude continuar a 
crescer; ao que cumpre attender. 
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Por isso peço quo a informação que me foi 
enviada seja sujeita ao exame daquella cem
missão. 

Pnsso ngora a justificar o requerimento, que 
tenho do enviar :í mesa, com referencia ao 
lnmentavel acontecimento que se deu nas 
obras, u!Limnmente construídas para o abnsteci
mento desta cidade, do resorvatorio Pedro II, 
que fui pessoalmente exnminar, não parn trnzer 
ao senado considerações technicas, para as q unes 
me fulla absolutamente competencia, mas para 
formar idéa do estrngo que houve. 

Será elle de pequena importnncia, como tem 
pretendido nn imprensa o honrado inspector 
g-ernl das obras publicas, ou c.í tal o alcance, que 
inutiliso todo o rescrvntorio '? 

E' o que já requeri r/ue o governo informasse; 
o que de certo !';trá c epois de ouvir tt commis
são de prollssionacs, que nomeou, medida quo 
eu teria lem!Jrndo, desde sexta-feira, si tivesse 
havido se~são, c ú qunl, po~tanto, n1io posso ser 
infenso, Iamcntnndo s<imente a demora, quo 
houve ncssn providencia por parte do go · 
verno. 

Não posso deixar <.lo dizer que me parece 
difficil reputar o facto do pequena importnncin, 
'desde que, como diz o inspector geral, cm sua 
]mblicaçiio de 2G do corrente, nlniu-sc uma 
fenda, em corrcspoudencia com outra de trcs a 
quatro millimctros no revestimento do fundo. 

Eis suas 1111Invras: 
c Em uma das muralhas, que fecha o recinto 

do reservatorio,nolou·se antc·hontem uma fenda 
apenas pcrccpth•el, em correspondoncia com a 
outra de Ires a quatro millimetros no revesti
mento do fundo, que percorre em toun a largura, 
affecta11do alguns arcos. • 

O Sr. inspector gcrnl consi<.lera de pouca im
Jlortancia esta (cmla apmas pcrceptivel, não te· 
mendo fnnestns consequencins. 

Eu sómentc desejo uai· noticia ao senado do 
que occort"cu quando 11ma li_qeirct fenda deu-se 
no reservatorio <.le Villiamsburg, nos Estados
Unidos. Extrahi n noticia da Nature, revista de 
sciencias e <.le suas applicnções :is artes o in
dustrias. Eil-n : 

A rotura dos 1'CSCJ'Vato t•ios de Willimnslmrg, nos 
Estados- Unidos. 

• Em \Villiomsburg ex.istia um roservatorio 
de :1.2ti geiras do superflcic,no qual eram reuni <.las 
ns aguns do rio 1\lill. A profundidade média do 
rcsorvntorio, disse o Courrie1· dcs Etats. Unis, 
ora de 30 pés, c o objecto do tão enorme pro
visiio do :~gua era alimentar, nas épocas dn silcca, 
os moinhos, fabricas de 1lar o outras das po
voncões vizinhas. 

• Este resorvntorio, cujo construcçlro datava 
do novo nnncs, niio tinha, a dnr-so credito á 
voz publica, sido feito om condições satisfucto
rias de solidez, c desde cêrca de tres nnnos aro
tura dos diques era commummcnte considerada 
como devendo fatalmente realizar-se de um dia 
parn outro. 

c Mas ninguom previra 'umo catastrophe tão 
espantosa como n que vamos rogistrnr. 

c Sabbndo, :I.G de Maio (de :1.874), pelas sete 
horas da manhã, o empregado incumbido da 
guarda do dique observou uma ligeira fenda, á 
qual a Jll'incipio níio deu importancia ; mas, 
para logo a hrécba alargou-se e o guarda poz-sc 
a co1·rer para as povoações, situadas abaixo do 
reservntorio, para dar nviso ás populações do 

. perigo que as nmençava. Aindn n1io Ara chegado 
a meio caminho de Willinmsburg, a mais pro
xirna clcssns povoações, quando o ruido aterra
dor dns aguns desencadeadas a traz clolle dett-lhe 
n saber que o rescrvatorio havia rebentado. Es
pernr adiantar-se a essa nvalanclw teria sido 
loucura. O guarda, port~nto, só cuidou de uma • 
cousa: salvar sua proprin cxistencia, o fJUCl a 
grande custo conseguiu, subindo com a maior 
rnpido~ no cume de uma chapada elevada. 

c O in~mcnso volume da agun despejada pelo 
rescrvatorio, que rebent,írn, prccipitnva-sc com 
n velocidade de uma locomotiva o a bulha de 
um trem que passa sobro uma ponte descoberta. 

c N'um inslnnte, as povoações de \Vill inms
burg, Haydenvillc c Loeds l'Ortlm inund11das. 
Vinte minutos depoi~ retirnr~m-se as agua~ tão 
rapidamente como linlwm vindo, nüo deixando 
scn1io ruinas, on<.le um momento antes existiam 
nqucllas quatro povoações. 

• O numero das pessoas afogauas ú avaliodo 
proximamente cm 200. As perdas mate1·ines são 
orçadas cm um mil h fio de ilollurs. Quatrocentas 
famílias acham -se sem abrigo. • 

O correspondente de Nova- York parn o Jot•nal 
do Commercio, cm cartn dn 23 do Maio de 1874, 
impt·cssa no Jo1·nal de 24 de Junho, refere esse 
lamentavcl acontecimento nos seguintes termos: 

c Vou concluir esta carta narrando um caso 
muito t1•iste, uma grande catastrophe, de que 
foram victimas tres vi!las do l\Inssnehnssets, 
a :lG do corrente. 

c Acima de \Villiamslmrg !ta tres g1·nndcs 
cnixns d'agu:t, que recolhem as sobras dos mon
tes para o tempo da sêcca. Uma dessas caixas 
foi construida cm i8G7 c fica n duns milhas da 
villa. 

c A's 7 horas da manhã do dia iG, quando 
toda a popula~ão estava em bulicio e ns ma.chi
nns comeclavam o seu trabalho, dcscobrt u o 
guarda dn caixa d'agun que esta vasava extraor
dinariamente por um buraco de cêrc:t do cinco 
pollegadas do diomotro. 

• Aproximou-so,mas teve. logo de fugir c cor
rer parn a villa, a11m de dnr 'signal do pcri"c 
aos habitantes: a fenda tornava-se maior 'ào 
momento a momento, c olle prosentiu n immi
neneia dn desgraca. 'l'nl ora n furin com que a 
massa d'ngua rompia as paredes da caixa na di
rcc(!ãO da villn, que o guarda foi arrastado pela 
onda o pura salvar-se subiu a umn eminencia, 
que por alli offorecin-lhe o solo .. 

c Em poucos momentos, os 2.ti00 hnbitantes da 
vil la se viram assoberbados por uma ondn do 45 
palmos de altura, arrnncando outeiros, carre
gando rochas enormes, desnrraig:m<.lo :~rvorcs 
seculores, movendo do seu lugar fnbricns, casas, 
machinismo, pontes, tudo. 

c Um só gr1to de hol'l·or se levantou ao céo c 
as scenas que aconteceram nesses cinco ou dez 
minutos nuo poderão jamais ser descriptas pela 
pennn ou pelo pincel. · 
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•De 'Villinmsbur", n ondn cada vez com mars 
força pelo declive :ia re~ii:io atirou-se sobre ns 
villas seguintes, no Mill River: Haydenville e 
Leeds soffrcram tambem grande devastação. 
Florence, onde o valle abre-se, foi apenas 
inundada. -

• O total dos prejuízos do desastre é pec1ueno, 
2:00015000. Mas quem poderá relatar o abalo 
immenso que causou naquellas populações a 
morte subita de mais de cem pessoas? E quem 
n1io sympathizará com os milhares de cmpre
~ados que . perderam todos os seus bens e que 
ficaram sem casa c sem emprego 'l 

•A legislatura de Massachussets nomeou uma 
commissüo de inquerito, que jà declarou que a 
causa da rotura da caixa foi simplesmente a sua 
pessimn construcçiio. • 

Já ,disse que pretendia lembrar a nomeação 
de uma commissüo de inquerito, medida que 
felizmente o governo ocaba de tomar. 

A correspondoncia de Nova- York é de 23, 
sete dias depois da catastrophc, e já podia 
communicnr ·a resolução da legislatura de 
l\lassachusscts, n nomcaç1io da commissão de 
inquerito, c a causa do lamentnvel aconteci; 
monto. 

Eu estimnrei que a commissão nomeada ·pelo 
governo dl:-sc pressn, como estou persuadido 
que o fará, no desempenho da sua tarefn, que é 
urgente. 

O Sn. Sn.vE!n.t Lono: -V. Ex. niio per
gunta si ficam ou não com ns condecorações? 

O Sn. Connm.~ : - O ministerio actual, que foi 
quem ns concedeu, tomnrít em considera(.'ão o 
aparte do nobre senador. 

O Sn. SILVEm.\. Lono : - Eu me refiro aos 
condecorados. 

O Sn. ConnEtA: -11-Ins, pnra retirar ns conde
corMões,é necess:tria a intervenção do governo. 
Dircí entretanto qne o decreto que confere <tO 
governo essa faculdade não comprehonde a 
hypothcsc de que se trata. Si houve precipit:u;üo 
em concedei-as, o motivo para rcparoé outro. 

Não deixa de ser digno de nota o facto de 
terem sido apresentados em tempo ú nossa re
partio;;ão de obrns publicas desenhos, attribuidos 
a uma cnpacid:tde tfio eminente como o enge~ 
nl1eiro Hnwksley. Embora, como disse o hon
rado inspector gora! em sun publicaçiio, estivesse 
já inauguruda a construcçao do reservatorio; 
este facto não o autorizava. a receber com indilfe
rença os trabalhos de tão distincto profissional. 

Não póde haver duvida de que os trabalhos 
do en~cnheiro Hanl•sley foram presentes ú re
partição, porquanto, além de assim o declnrnr o 
empreiteiro das obras, o proprio Sr. inspector 
geral o reconhece cm sua ulttma publicaçuo. 

Tambem uiio ó razão parn se ter tido cm pouca 
conta as objecções competentemente uprescn
tadns contra o modo por que so pretendia exe
cutar e so estava executando as obras, a cir
cumstnnci:t, allognda pelo Sr. inspector geral, 
de havur a indicação de nlveunria de tijolos 
parn os muros do reservatorio ; pois ern uma 
questão de segunda ordem que se podia resolver 
de modo dill"orente do proposto pelo engenheiro 
Hn ul~sluy, sem que por isso as observações ge-

v. r. 

rnes sobre as obras deixassem de ter toda a 
procedencia. _ 

Por haver .questão sobre a maneira de con
struir os muros, não se segue ~ue as obras proje
ctadns não devessem ser modtficadas ou substi· 
tuidas .. 

Allegou tambem o honrndo Sr. inspector 
geral que os desenhos que lhe fol'am apresen
tados não estavam deVIdamente revestidos da 
autoridade q11e lhes attribuiam. A duvida que 
se podia apresentar no seu espírito sobre este 
ponto devia conduzil-o, não a reje;tal-os, mas 
a averiguar a veracidade da allagação. 

Pnrece-me que não resta duvida de que esses 
trabalhos foram feitos pelo engenheiro Hau
ksley. 

Na publicação official nté hoje feita sobre este 
melindroso assumpto, niio no Dlarlo Oflicial, 
que tem estado mudo, mas em outras folhas 
diarias, lê·se o seguinte : 

• A deslocação de que resullon o accidente 
é de crer que proviesse, não só da f:•lta do 
aterro daquellc Indo, como da proximidade da 
machina do plano inclinado, cujo repetido ser
viço deve ter mais ou menos abalado o tert·eno 
junto ús fundncões. •• 
. E' ele crer, diz esta puhlicao1io; não assegura ; 

e parece qne ha motivo fundado para n hesi
tação. 

Quanto ú falta de aterro, o que cumpria era 
que não se fizesse uso do rcscrvatnrto, cm
quanto essa falta existisse, desde que d'ahi po
diam provir ns funestas consequencias que se 
deram. 

A proximidade da mnchinn do plano inclinado, 
quando pudesse servir para explicar o que oc
eorruu, aconselharia que não se permitLissc a 
collocação alli, desde que tamanho podia ser o 
mal; c isto. niio diminue a responsabilidade. 

Nessa mesma publicação diz-se que o serviço 
da machina deve tet· mais ou menos abalado o 
terreno junto ás fundat'ões. 

Esse maior 011 menor abalo elo tel"l"eno, que eleve 
ta1·-se dado, é o que excita cem justo moLivo as 
minhas npprchcnsões. 

Quaes 3$ consequencias T Fica1·1io limitadas ús 
que j1i se deram, quando apenas por alaum 
tempo estivera quasi cheio o reservatorio 'i' Ou. 
terão de ser maiores, quando o roservntorio 
estiver continuamente destinádo no seu fim e 
cheio? · 

A agua que estova no reservatorio foi es
gotado. A nüo ser assim, o que poderia ter acon
tecido 'l 

Si tivsse conLinuado n agua no reservntorio, e 
este cheio, o que teria resultado ? 

O Sn. Tll!XEIRA. JuNron:- E nem om meto de 
esteve cheio. 

o Sn. JUNQUEmA:- Apenas :1."',00, menos de 
metade. 

O Sn. TEIXErnA JuNron : - Logo, esteve quasi 
vasio. · 

O Su. ConnEIA.:-A' vista dos apartes com que 
ncnbo de ser honrado, peço licença para let· as 
proprias pnlavrus do Sr. inspector geral: 

• A fenda se mnnifcsttlra na parto da muralha, 
junto ú qual ainda não se pôde fazer .o aterro, 

32 
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que deve formar uma rua continua cm torno do 
rescrvatorio na altura da origem dos arcos da 
coberto, justnmentf'l no ponto em que funccio
nnm os gir11dorcs do plnno inclinado; notando
se que o 1·cscrvatorio estivera por algum tempo 
quasi cltcio. • 

Assim, o roscrvntorio estivera qunsi cheio por· 
algum tempo. Si, em vez dO estar quasi cheio 
por algum tempo, o serviço se houvesse demo
rado mais, estando o reservntorio inteiramente 

cines que jó setiver obtido sobre este importante 
facto. 

E, como de tudo resulta parn os cofres publi
cas despezn que. seria poupada, si as cousas ti
vessem corrido de modo a niio se darem os a cei
dentes que .se deram ; despezn que póde ser 
ainda maior, ·si os estragos continuarem, meu 
re9,ueril!lento versa sobre !lste ponto. (LO.) 

cheio, o que succederia ? . · 
Eis a r~zão por que disse que a publicação 

feita pelo honrado inspector geral excitárn ~s 
minhns npprehensões. 

Isto ó importante; e ouç11 o senado o que 
disse o Cru:::ciro do 28 do corrente: 

E, po1s CJUe me occupe1 tanto com o actual 
mini~terio, não quero deixar descontente o mi
nisterio passado por julgar que o tenho esquecido. 
(Riso.) Far-Jhe-hci uma censura. . 

De uma publicação do executor das obras, que 
hoje li, consta que elle reclamou do ministerio 
passado, ha mu1to tempo, a nomeação do· uma 
commissão de· inquerito, e que não pôde obter 
essa nomeaçíio. Ora, porque se recusaria .uma 
providencia de t~l ordem, que, si tivesse· sido 
tomada nesse tempo, podia ter evitado aconte
cimentos funestos que .iá se deram e que infe
lizmente podem ainda dar-se? 

• O reservatorio acha-se cortado por fendas 
em todos os sentidos, não só no chão como nas 
abobadas, nos pilares, nos p3redõcs, nas cnsc:n
tns, p.or onde deviam descer ns nguns no tanque. 

• Niio ha de ser tnpando com concreto c ci
mento estas fendas que se ha de salvar o reser
vntorio. A intensidade do accidente mostra que 
é proveniente de ter·se abatido o terreno em 
que as obrns estiio assentadas, c que a destruição 
lla de continuar. • 

Dastarinm estas palavras para que o governo 
não se limitasse a nomear uma commissiio ; 
devia tomar desde já providencios do prec:mçiío, 
aguardando, entretanto, o parecer para deter
minar o que convier que se fa!:n deflnitiva
mente. 

Si a commissão julgar que são insufficientes 
os concertos já determinados, toda esta despeza 
scr:í perdida, entretanto que agora póde ainda 
ser evitada. E cumpre ter em muita attenção 
as obras em andamento do outro reservatoriO. 

Já disse, c não precisava dizei-o, que nenbv.
mn competcncia tenho para tratar do assumpto 
technicamente, mas sempre quero recordar 
aquelln pllrasc latina que me pnrecc ter aqui 
applic:tçi.'lo: puttct cavat lapidem. 

A fenda la está na murnlha c no fundo do re-
servatorio, c gutta cavat lapidem. · 

A isto desejo acrescentar algumas palavras 
tira dns do tratado theorico c p7·atico dt: encana
mentos de aqu!l. por Dupuit, director do serviço 
municipal ãas :~guas em I'ariz: 

• Lorsque l'eau c'est ftrit jour 11 travers les 
maçonerics, le cournnt qui s'établit tcnd á nug
mentcr snns cesse los dt!gradntions. • 

A' vista do que tenho dito, o que pretendo ? 
Niío pretendo de certo fazer nccusnçõos, que, 

depois, poderão considerar-se infundadas. 
O que pretendo é pedir ao governo : 
L o Qne. rccommcnde ã com missão, que no

meou, que dô a maior pressa ao seu trabalho. 
2. • Que estenda seu exame a todas as ob1·as c 

não simplesmente ás do reservnlorio de D. Pedro 
II; porque direi nos honrados ministros que :\ 
pessoa que tenho por competente ouvi que as 
11roprins obras feitas no morro de S. Bento não 
cstüo construídas de modo a pôr inteira
mente fóra do risco o arsenal de marinha. 

3. o Que o nobre presidente do t:onsel h o si 
julg-ar conveniente, como me parece, dê aQ se
nado conllccimento dos esclarecimentos oro-

O Sn. CANSA."'"sÃo DE SrNJ~mú:- Posso asse
gurar a V. Ex. que nunca o ministerio passado 
recebeu esse pedido de inquerito, nem havia 
motivo para recebei-o. 

O Sn. ConnEIA :- Disto é que eu duvido, 
porque os factos nhi cstiio, e fnllam alto. 

O Sn. CA.NSA.NsÃo DE SrNrl\IBÚ : - Quem os 
previa? 

O Sn. ConnErA:-V. Ex. julga que níio ora 
necessario o exame podido, e quanto se en
ganou l 

O Sn. CANsANSÃO DE Srrmmú:-Quem reque
reu o inquerito ? 

O Sn. ConnEIA :-E' o que vou ler no Jornal 
do Commcrcio de hoje. Diz o Sr. Gnbrielli 
(lendo): 

• Jú, h a mais de dous :mnos, para s:~lvnr meus 
escrupulos e resolver ns duvidas que assaltavam 
meu espírito, solicitei do ministerio transacto 
que nomeasse uma commissão, mas nunca fui 
nttendido. • 

0 Sn. CANSANSÃO DE SIN~a!DÚ :-Hn mais de dous 
annos ? Veja si foi na administração conser
vadora. 

O Sn. ConnErA :-Diz o nobre ex-presidente 
do conselho que hn mais de dous annos ; que 
tratava-se da ndministraçiiocon~ervndorn. A1sto 
respondo que recaia a censura sobre quem re
cnhir ; c a situação politica actual data de 5 de 
Janeiro de i878. Mas, si o podido niio foi atten
dido durante o tempo em que o nobre ex-pre
sidente do conselho se nchou á testa dos negocias 
da agricultura, commercio e obras publicas, 
tnmbem S. Ex. não está isento da censura. 

0 Sn. CANSANSÃO DE SINIAIDÚ :-Eu niio !JuiZ 
censurar ninguem .. Affirmo que niio recebi t:tl 
pedido. 

O Sn. ConnErA.:-ColUO eu disse que o facto 
era digno de censura, confirmo esse meujuizo. 
ainda quando se ;pplique no ministro do ultimo 
gabinete conservador;. mas acresceu to que •. 
quando assim seja, o nobre ex-ministro da 
agricultura não so isenta da censurn,. porC{ue 
durante todo o tempo cm que esteve no miDIS· 
terio podia ter feito a nomeaçiio pedida. 
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0 Sn. CANSANSÃO DE SINI~lDlÍ:- Não recelJi 
tal pedido •. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEl'lf DO DIA 

O ·Sn. ConnEIA: -Portanto ·llO nobre ex:-pre
sidento do conselho caba a maior parte da 
censura. Niío sei quando as obras começaram, 
si foi no tempo do ministedo passado ; porque 
o contrato , é verdade, foi falto pelo Sr. Thomaz 
Coelho, mas não começariam as obras no tempo 
.do ministcrio de t> de Janeiro ? · 

RESPOSTA .J.. FAI.LA D.) TIIRONO 

. Continuou a discussiià do projecto de resposta 
a fnlla do tbrono. 

O Sr. Ribeiro do. Luz : ~gr. presi
dente, quando compareceu pela primeira voz 
nesta C3sa o honrado presidente do conselho de 
ministros, conformando-se com os nossos estylos 
parlamentares, apre:;entou o seu pro"'ramma 
De igual modo procedeu S. Ex. na camara dos 
deputados. 

0 Sn. CANSANSÃO DE. SINntDú:-Estú enganndo. 
O Sn. ConnEIA :-Palo menos ns grandes obras· 

foram feitas durante esse ministerio... · 
O Sn. DIOGO V.eu1o:- É' facil verificar as 

datas. 
Consiste o programma do actual gabinete na 

reform!~ ~leitornl, isto é, n3 substituiçõo do sy
stema mdlrc:>cto pelo directo c no equilíbrio dos 
orçamentos. Este era tambem o programma do 
ministerio de t> de Janeiro. 

' O Sn. connEIA:- Em todo o caso foi pena 
que só agorn, e niío lw mais tempo, se tivesse 
nomeado uma commissiio da profissionaes para 
examinar as oiJrns. 

O Sn. l'DES!DENTE: -A 'informação sobre a 
proposiçiio ela eamara dos Srs. deputados que 
3Utoriza o emprestimo á camarn municipal da 
côrte foi it commissüo de orçamento. O recjue
rimento já foi lido por sou autor. 

Quem, pois, attender que só houve mudança 
de pessoal, e que este tem a mesma politica dos · 
ministros de t> de J:meiro, ncrcditarú que o 
gnbínete de 28 de 1\Inr(;O tem ns mesmas idéas e 
preoccupações, tem os mesmos meios de 3CÇ1io e 
até os mesmos sentimentos dos ministros a quem· 
succedeu. 

Mas assim niio é, Sr. presidente. 
Fo~ apoiado e posto em1 discussão o requeri

mento. 

O Sr •. Snraliva (presidente do conselho): 
-úuvi attentnrnente o discurso do nobre se
nador pelo P:mmti. O governo nada póde dizer 
ainda, que sntisfnçn :is justas exigencins do no
bre senndor. As informações, nté boje obtidas, 
não adiantam muito, c 6 pela dcficíencia del13s 
que foi nomeada uma 1:ommissiio. Só depois 
que esta enunciar o seu parecer é que se po
der:í ealculnr o custo das obras a cll'cctuar. 

O Sn. ConnEIA:-1\fas a commissiio ten1 de dar 
J)arecer sobre todas as obras? 

O Sn. SAnArV.\. (Jn·esirlente do coi!Siflllo) :-Isto 
é outra cousa; mas ncho que o nobre senado1· 
te1n razão: o governo deve mandar estudar to
dns ns obr:ls paro, pelo menos, dnr :to publico 
a necessnria trnnquillidnde. 

O alcance, a importanci3 das obras n fàzer 
niio póde ser determinada seniio depois· do ex:lme 
pela com missão nomeada; nctualmente Gs enge
nheiros eucnrregndos dns obrns ac1·editam que 
os estragos nüo süo grnndes •.• 

Na f3lla do throno npreseot3da :ís camaras no 
di3 :l.ti de Dezembro do 1878, d!Jcumento este 
cuja responsabilidade cube inteira no ministe1•io 
de ã de Janriro, a corõn, referindo-se ú reforma 
eleitor3_1 .• cxprimi.u_-se do seguinte modo : • Re
conhecJdn n necess1dade de substituir o systema 
eleitoral vigente pelo da eleição directa, cumpre 
que a decreteis mediante reforma constitucional, 
allm de que o concurso do cidadãos devida
mente hn!Jilitados a exercer tiio im'portante 
direito contribun cillcazmente para·a re3Jidade 
do systema representotivo. • 

Neste trecho encontram-se estas pnl3Vras
cumprc que a decreteis mediante rerormu con
stitucional-palavras que causaram reparos o 
censuras, pol_'que apartavam-se dos estylos geral
mente seguidos do f~zcr n corõa suas recom
n.wndacües !lOS ,!'lleilos do povo por mo :lo muitis
stmo cortez, v1sto que tnes palavras pareciam 
mai$ um:t intimtu;iío do que recommendação 

Na falla do throno com. que se abriu a pro: 
sente sessão, a corõn, referindo-se á reformo 
eleitoral, exprimiu-se assim: 

• A substitul~ão do systema cleitor3l vigente 
pelo de eleiçiío airectn continua a ser uma me
dida instnntcmente rocl:lrnnda. Parn esse nm o 
governo olferoceu ú vossa considernçiio o pro
jecto de reforma eleitorAl. Confio de vossas 
luzes e patriotismo que dotareis o paiz com uma 
lei, que possn contribuir eillcazmente para n 
verdnde dB nosso systemn pnrlamentar •• 

O Sn. DANTAS (ministro da j~tstir-a):-Apoi3do. 

O Sn. SAnArYA (pl'l'side'llte elo conselllo):-... que 
não ha Jognr par:t maior inquietação, e gue so 
póde melhorar tudo com pouca despezn. 'Entre
tanto o governo quiz proceder de -modo a niio 
deixar duvidas· e por isso nomeou. uma com
missiío composta de pessons, que o nobre senador 
ha do reconhecer corno comJ)etentes e conhece
doras do assumpto. (.t1poiados.) 

Este exame orientará o governo sobre o que 
cumJJl'C fazer. (Apoiados.) 

Findo o debate, foi approvndo o requerimento 
do.Sr. Correia. 

Dos trechos que 3oabo de ler, Sr. presidenta, 
se verificarli rrue o da falia do tllrono de :1880 
diversillca inteiramente no fundo e na fórma da 
falia do throno apresentada ús camaras em :1878. 

O honrado ex-presidente tio conselho fez 3pre
sentar ús camaras, nn primeira sessão do anno 
passndo,o projecto de reforma oleitornlassignado~ 
si bem merecordo,por setenta deputados, e quando 
S. Ex. apresentou-se na· eamnrn e teve de rallar 
sobre a mesma reforma, ostentando desusada 
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sobranceria, mostrou decidido empenho e em
pregou ,!?S maiores esforços pnra obter da cain~ra 
a ndopçuo da reforma. Logo lHl primeirn vez 
que fullou, si não me engano, S. Ex. declnrou 
que dissolveria a comnra dos deputados, si por 
ventura a reforma nlio fosse adoptndn por 
aquclln camnra ou pelo senndo. Dos argumentos 
das palnvrás do honrado ex-presidente do con: 
selho inferiram muitos, e com todo o funda
mento, a ::nnença e a intimidaçlio pnrn obter das 
duns camnras a adopção do 1\0U projecto. 

Nesta casa, apresentando-se o nobre ex-presi
dente do conselho, -disse-nos : a reforma ha de 
ir por diante aconteça o IJ!Ie aconteceJ•. _ 

0 Sn.. SILYE!llA DA 1\IOTTA : -·E aconteceu O 
conlrnrio. 

O Sn. llmEmo DA Luz:- ... e todos viram 
nestas palavras a amea(."a de um golpe do Es
tudo. 

·O Sn. CANSA:>sÃo DE St:>nmú:- Nlio ú exacto 
nunca nnwncei, !l o que cu disse n;;:o foi exacta~ 
mente isso. 

O?n. RmEino DA Luz: -Por outro Indo, Sr. 
prcsHlente, o Leade1· ou chefe dn maioria na en
mura dos deputados, nmigo dedicado do gabinete 
de 5 dn J:meiro, tendo de cliscutir a reforma 
eleitoral trouxe uma recordação historie:. do 
reino uc Portugal, c minuciosamente narrou 
como procedeu o Duque de Snldnnhn para rea
Ji~ar a reformn constittlcional naquelle reino. 
Fmnlmente, colleg-as do nobre ex-presidente do 
conselho c membros dn outrõl cnmarn, ami"OS 
seus dedicados. persuadidos de que ent o sen;do 
o centro de todas ns resistencias it reforma, pnrn 
aqui cOill'crgirnm suas censur<ts, não só ú insti
tuiçiio, como n til ús pessoas dos senadores. 

Como que se prcpnruva tcrri;nO para que em 
occ:tsiiio opportuna surgisse um Duque uc Sal
danha qtlo viesse nutoriznr n convoca"iio d:t eons
titu_inte 11or meio de um decreto do" poder exc
c:uttvo. 

.-\gorn o Sr. prcsiucnte ao conselho fez UJ>t·e
sentnt· o projecto ua reforma ú cumnrà dos de
putados pot· meio do timn proposta, ainda nn 
sesslio extraordinaria; o,discntindo nos primeiros 
uias deste mez a respostn ú fnlla do throno na
queiJa camar:t, declarou, referindo-se á reforma 
cleitot·nl, o seguinte : • eu entrei p:trn o minis
terio porque vi em perigo a c:msa un reforma; 
ú dev~r 111eu envidnr todos os esforço~ para quu 
olla seJa ndOiJLnda pelas cnmar!ls, mas st u cnmura 
dos deputados não acoitar o projecto que cu lhe 
ofl'creci, n responsabilid:tde é toda su:t; não sou 
homem de ameaças·. niio dissolverei a cmnnrn si 
clln negar-me a rel'orm:t. • 

Sr. Jli'Csidente, bem se vü que o honrado pre
sidente do conselho quer segu1r direcção e rumo 
inteil·nmcnte di.trcrente duquelle que seguiu o 
nobre ex-presidente do ministerio de <i de 
Janeiro. 

S. Ex., desconfiando CJUC o insucccsso do pro
jecto do reforma do Sr. C:tnsanslio de Sinirnbú, 
ora iloviuo cm grnnue parto :to meio do que este 
se scr,•iu para consognir :t sua udop(;üo polus 
cnmarns, mais avisado, quet• seguir caminho· 
complc:tamonlo diversa, 

O nobre ex- pt·osiucnto do conselho parecia 
querer lcv:~r de vencida os cnmnrns, e ·submot-

tel~ns á nprrovaçiio do seu projecto ; ao posso 
lJUe o actun prostdente do conselho quer, pelos 
meios brandos, conseguir essa approvnção, e 
parece que deseja antes convencer do que vencer 
as duas cnmaras. . 

Depois voriflcaroi si o honrado presidente 
do conselho tom sabido conservnr-se nesse ter
reno, ou .si descnmba tombem para o extremo 
opposto áquelle em que tombou o ministerio. de 
5 de Janetro. . 

Sr. presidente, o ministerio de 5 de Ja
neiro assistiu impnssivel, na cnmnra dos depu
lados, a depuração dos raríssimos conservadores 
!JUC ali i se apresentarnm, sem mostrar o menor 
interesso para que esses poucos consorvndores 
que julgavam-se com bom direito -a uma cadeira 
na camnrn, pudessem nlli ter assento. Ao mi
nisterio ní'io commoveu, siquer, o apparcci· 
meu to de um to lento notavel, o Sr. 1\Inc-Dowoll, 
qun a provincia do Pará mandou á camnrn. 

Ás queixns que nós aqui le1•an tavnmos frequen
temente contra o procedimento dos delegados. 
do governo nas pl'avincias c contra as violen
cias qne so.trrinm os conservadores nas eleições 
de parochin, que, ou não tinham sido feitas, ou 
tinham sido nnnullndas, o governo respondia 
com o silencio; nüo proferiu uma só palnvra, 
ní'io praticou um só neto que servisse de con
forto aos consen•ndores opprimidos, c que fizesse 
moderar o ardor qunsi selvngcm com fJUe os 
seus delegados nas provincins c os sons ngentcs 
excluinm os co,nser1•adorcs dn participação dos 
empregos publtcos, quer de nomen(;lio do go
verno, quer de eleição. 

O presidente do gabinete de 28 de Março, 
ainda bem nlio tinha tomado conta do poder,. 
expediu, nos primeiros dias do mez de Abril, 
uma circular nos presidentes de provincia, de
clar::mdo que o governo in nprescntnr um pro
jecto ás camnrns acabando com ns candid:ttnrns 
officiaes, que clles nomcnss!lm para os empregos 
lntblicos pessoas de sua conflançn, sem ter cm 
vista cnndidntura alguma, recommondnndo, nfl
nnl, como principal émpcnho-do governo o dos 
mesmos presidentes, não proteger,·ncm hosti· 
lisa!" nenhum candidato. 

Verei depois tumbem como tem sido cumprida 
n circular do nobre presidente do conselho. 

Sr. presidente, eu deveria, desde qne me re
solvi a fnllar sobre o projcdo em discussão, 
limitar-me sómentc a tcéer elogios, a dirigir 
louvores ao nobre presidente do conselho; e o 
farin, sem duvida, si visse que pnlnvrns, por si 
sú, podem recommendnr um presidente de con
selho c um ministcrio ít sympntllia publicn, e 
ospccinlmcntc ú de seus adversa rios; si ní'io re
conhecesse que as declnrnções do nobre presi
d!lnto do conselho se contradizem, c que, sobre
tudo, bn netos na curta vidn de seu ministerio 
que destoam inteiramente de su:ts promessos e 
do s uns paln vrns: 

O honrudo prcsiilente do conselho fez apresen
tnr :í camnra dos deputados o sou projecto por 
meio de uma proposta do poder executivo, o 
que quet· dizer que o governo encornou-se 
Rnquelln proposta c que delln depende sua e:x.
istencia. 

No primeiro discurso, a que jit me referi, pro
ferido na cnmnrn dos deputados pelo 11onrndo 
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presidente do consciho, declarou S. Ex. que ti
nha entrado para o ministerio por ver em peri
go a causa da reforma, o que era dever seu 
envidar todos os esforços para que elln. fosse 
adoptada. , 

Port.nnto, estns pnlavras do honrado presi
dente do conselho estão em perfeita conformi
dade com o seu proceder, desde que olfcreceu :i 
consideração das camaras um projecto de rcror
ma por meio de proposta do poder executivo. 

O Sn. ConnEtA.:- E pedindo aos seus amigos 
que, quando não pudessem evitar a guerra, fi-
zessem um armistício. · 

O Sn. ninEmo DA Luz: -Note-se, entre paren
thescs, que n1io sei harmonisar bem com esse 
neto de S. Ex. a ampla liberdade que deu a 
seus amigos da camara dos deputados para dis
cutirem c votarem como bem lhes parecesse, 
porque, si a reforma se npresentou mediante 
proposta do poder executivo, o nobre presidente 
do conselho não podia dar nos seus amigos poli· 
ticos troo ampla liberdade, porque trata-se de me
dida em que está encarnada a sorte do ministe-
rio :tctual. · 

O nobre presidente do conselho, tendo apre
sentado a sua reforma do modo por gue o fez, 
logo depois destas pallivas a que mo reter i, disse 
na queiJe mesmo discurso á camara: •s1 não acei
tardes a proposta do governo, a responsnbitidude 
é toda vossn, o governo nad:~ tem com isso. • 

Oh ! senhores, o governo tem tudo com essa 
proposta; o nobre presidente do conselho é no 
poder o representante da idéa capital, do grande 
Jll'incipio liberal, o da substituição do systema 
indirecto pelo directo, e S. Ex. promettcu em
pregar todos os csfornos pora consegui!· este 
dcsiderotnm; como, pois, diz na cmnnra a seus 
co-religionorios que, si não· acoitarem a refor
ma, a rcsponsnbilidndo será toda delle~, que o 
governo nada tem com isso ? 

Ainda mais, o nobre prosiclente do conselho, 
devendo empregar todos os recursos facultados 
pela Constituio:.ão do Imperio, declarem logo:
• eu não squ homem de mnca'.)as, si a reforma 
não fôr ocloptnda, niio dissolverei a camara t• 
. Sr. presidente, estns palavrns .do nobre pre

stdentc do conselho revelam falta de fé, falta de 
cnthusiusmo, e S. Ex. devo saber que o principnl 
elemento com que o apostolo ou pro pugnador de 
uma idéa póde contar pat·a ftazer proselytos, é o 
enthusiasmo até ao sacrificio. 1\Ias o nobre pre
sidente do conselho parece não tol-o quando 
disse ú camorn-• si niio adoptnrdos a reforma 
o ministerio retirar-se-hn do poder. • 
· Não, o nobre presidente do conselho não 
devia desde logo renunciar a esse recurso que 
lho dá a Constituição do Imperio, c só podo 
retirar-se do poder, como fez o sou illustro 
antecessor, depois que pediu e não obteve a 
dissolunão da cnmara. 

Si n ·reformo ú~ medida iustnntemente re
clamada pela opiniüo ptl!Jlica, a cnmura n1io 
póde dcb:nr de approval-a; si niio·o fizer, ú por
que não representa a· opiniüo do' pniz, ou estia 
desvairada, e entüo é o caso do dissolução, pam 
CJUO, ou venham novos deputados, ou mesmo os 
actuacs, porém já inspirados nas idóas e nos 
sentiment.os de seus constituintes. 

As pnl!lvras do nobre presidente do conselho, 
doixondo llO critorio c arbítrio . de seus amigos 
políticos discutirem e votarem como lhes ·pare
cer, afrouxando assim os Inças que os prendem 
á quem os representa no poder; importam uma 
an1maçã0 {o indisciplina e incentivo á insubor
dinnçiío. A meu VC!, S. Ex., que porece 
procurar nesta qucstao da reforma, um rumo 
sempre muito differente do do seu illustre 
antecessor, devia neste caso, imitnl-o, pois 
que, honra lhe seja feita, sustentou, com o 
maior empenho, com todo o enthusiasmo, 11 
reforma, desde que se comecou a discutil-a nu 
outrn cnmara até o dia cm que cahiu aqui. 

Lembro-me fJUC houve tanta cohcrencia no 
empenho e no esforço do nobre ex-presidente 
do conselho que, quando reconheceu que o 
projecto estava em ,.Perigo nesta casa, esque
cendo-se dei que a emenda a respeito dos 
acatholicos tinha dndo causa :\ retirada de dons 
t:ollegas seus do gabinete, declarou que aceitava 
essa emenda ... 

o Sn. C,\.NSANSÃO DE SINI:IIDÚ:- Com a respon
sabilidndo do senado. 

O Sn. RmEmo DA Luz :-... assim como acei
tava tnmbem a emendn que reduzia a idade para 
o votante, do :w á 2i annos. 
. S. Ex., pois, procedeu com toda a cohel'encia 
nesse en~penbo, e só fo!tou a ell!J, inftlfizmento, 
na occaSIUO cm que maas a preo1sava. 

Quando foi rejeitado o projecto de reforma 
constitucional no senado, o nobre ex-presidente 
do conselho e seus collegas seguiram para S.· 
Christovão o pediram o adiamento das camaras, 
quando era dever seu pedir, não o adiamento, 
mas a dissoln(.lãO da camara dos deputados. 

0 Sn. CANSANôÃO DE SINil!llÚ :-E O estado dns 
pro,•incias do norte Jl,tgelladas pela sôcca? 

O Sn. llrnEmo D..l. Luz :.:_Consta-me que con
veniencias partida rias muito inlluiram ... 

0 Sn. CANSANSÃO DE StNutnú: -Não, senha!', 
O Sn-. RmEmo DA Luz : - •.. para esse acto do 

ministcrio de ã do Janeiro, neto que na minha 
fa•aca opiniüo, foi um erro, e erro que fez com 
que os,sc gabinete p!Jrdesse, como devôra, n 
confiança. da corõa. 

Desse dia data a sua agonia que prolongou-se 
até 28 de l\fn rço ullimo. 

Ó Sn. CANS.\.NSÃO DE Si!mtnú:- Não é exacto. 
O Sn. llmEmo DA Luz:- O actual presidente 

do conselho neste ponto deve imitar, repito, ao 
seu illustro antecessor. S. Ex., no empenho de 
seguir sempre rumo differente, esquece-se CJUe 
procnrnndo evitar a pressüo, com que protendeu 
o Sr. conselheiro Cansansão de Smlmbu obter 
das cnmnras a ndopçiio do sou projecto, cahe no 
extreu1o opposto. Delxa em Dbandono n pro
posta do governo, o parece não tomar por ell:t o 
1ntorcsse a que estit obrigado por sua posinão e -
Plllns declnrnções manifestadas na tribuna~· 

J1i se vê que S. Ex. vai além dos meios bran
dos ç n1io se mantem no terreno em que pre-
tendia conservar-se. -

St·. presidente, o nobre (!residente do conse
lho, no discttrso que proferiu nesta casn, ha tres 
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ou quatro dias, expendeu doutrinas contra as 
quaes tive de protestar em apartes. 

S. Ex. entendeu que eu estava irritado, o que 
não ó exncto. E' verdade que proferi um dos 
meus o partes com nlgum calor; porque propo
sições emittidas pelo nobre presidente do con
selho no seu discurso, pareceram-me tão incon
venientes umas, c inexactas outros, que me onu
saram algumn excita~ão. 

O Sn. SAnAIVA (presid1ntc do conselho) :-São 
os sas as influencias que o projecto vai conser
vnr. 

O Sn. Ummno DA Luz :-Para ns outros, não ti 
preciso o projecto ; basta o governo para acabar 
com ellas. . 

Assim, disse S. Ex., que pelo systemn nctual 
de eleioiio, os eleitores são fabricndos pelo go- . 
verno ••. 

Ouço dizer que o governo ·preoccupn-se muito 
em reformar a lei eleitoral. Permittn o honrado 
presidente do conselho que eu use de toda a 
franqueza. 

A primeira cousa que déve fnzer o governo, 
entre nós, é reformar á si mesmo, isto é, 
conter-se na csphera das su:~s at.trjbuioões: 
é dos abusos do poder, nas· cleiçues, que 
provém todos os males de que nos aueixamos, 
porque clles ou são autorizados pelo governo 
ott tolerados. 

O Sn .. DANTAS (ministro da justiça) : - Todos 
o têm d1to. 

O Sn. RrnEino DA Luz:-... o que o opposição 
tombem os fnbrica. 

Sr. presidente, si os eleitores são fabricndos 
pelo governo, pergunto no nobre presidente do 
conselho: osso camnrn á qunl foste pedir a oppro
vnção dn vossa proposto, seurlo oriunda do clei
torndo fobricndo, nüo participo do vicio de suo 
origem'? 

O Sn. Conm:u :- Fnbricados em uma só ru
brico. 

O Sri. RnJErno n,~ Luz:-1\fns disse o. cx-prc
sidenkl do conselho :-• a opposiçüo tnmbem os 
fnbricn. • 

Senh~>I'CS, eu sei que o governo pódo fubri.cnr 
eleitores c deputados, quondo quer, o os me1os, 
elle os tem nos delegndos e subdeleg-ados de 
policio, no for~n publica, nos nomençõcs parn 
guarda naci0nol o na concessão dB graç:>s. 1\Ias, 
o opposic~o tem nlgum desses mei9s it sun dis.po
·si~ão? N11o; a provo de que m10 os fnbrwn, 
é que elln está inteirnmcnte exclui do da cnmorn 
d0s depu ta dos, dos nssembléns provincines, e de 
todo e qualquer emprego de eleição. Como, pois, 
vem dizer-nos S. Ex. que n opposiçiio tombem 
fabrico eleitores'? 
. Em outra porte do seu discnrso, o honrndo 
presidente do conselho deu o entendet• que o 
reforma. que propoz, tem por fim acnbnr com 
os mandões. 

Si os mandões, Sr. presidente, são essns cn ti
dndes que o governo •.• 

0 Sn. LEÃO VELLOSO: -São OS empreiteiros 
de eleições. 

O Sn. UmEmo DA Luz: - .•. nnimn dando· 
lhes forçn, nrbitrio o dinheiro para venc!lr ele!· 
ções, bt1stu exonerai-os dos cargos fltto 1ndev1: 
dnmente exercem paro desnppnrecerom. Estu 
isto nos attribuições do governo, c não se pre
cisa de reformo nlguma. 

1\Ins, si S. Ex. se refere :is influencias Jocncs, 
que devem o importnncin, de que gozam, á for
tuno, no nascimento, no tnJento, 1í illustrnção, 
nos serviços publicas o aos netos de philnntropin c 
cnrid:Hle, cu protesto contrn o projecto do S. 
Ex., e lhe asseguro que,por mniores esforços que 
empenhe, não conseguirú destruir essas inlluen
cins nnturnes, benellcas e legitimas. Infeliz 
deste pniz, si não existissem essas in/1 uencins 
qu_9 estão semp.r() do Indo dn autoridade, q~e 
a aJudam e nuXJlwm, quondo esta sabe ·cumpr1r 
o seu dever, o mereceu coadjuvaçilo dos homens : 
de bem. · 

Disse ainda o honrado presidente do conselho, 
qt:e não dissolveria a actual camara dos depu
tados, porque, pertencendo clla no seu portido, 
não poderia encontrar no paiz, quando essa 
camnrn se oppuzesse ao seu projecto, pessonl crue 
substituisso aos nctuaes deputodos. 

0 SR. LEÃO VELLOSO:-No proprio portido 
sem dividil-o. 

O Sn. Ummno DA Luz :-Sim, no proprio porti
do; porque, como disse S. Ex., entre os nctunes 
deputados cstnvnm os pessons mnis gradas e 
hnbilitndns do partido. E' por isso que eu disse 
que o nobre presidente do conselho foi e:xnge
rndo. 

Esse trecho do seu discurso não se hnrmonisn 
c:om os proposi~ões que emittiu no ouu·n ca
mnra. 

Tambem direi no honrado presidente do con
selho que, si o reformo eleitor:1l é umn medida 
instnntementú reclnmadn pelo paiz, si constitue 
a idén cnpital do partido liberal, no caso de 
rejeitnt• o cnmnra nctu~l essa refol'mn, deve elln 
ser dissolvido, porque, ou não representa o paiz, 
como jti disse, ou está desvnirndn, e,em qunlquer 
dos casos, é preciso dissolvei-o, poro virem de
putados que representem a opinião publica e S:l· 
tisfnçnm suas nspirncões. E devo declnrnrao hon
rndo presidente do conselho que ó opinião 
minha que,nindn quando fosse -dissolvida a cn
mnrn dos deputados, o seu pnrtido terin pessoal 
pnrn umn,duns, ou mnis cgmoras. 

(lia um aparte.) 
O Sn. BAnÃo DE CoTEGIPE :-E' o flor do gente. 
O Sn. UmEmo DA Luz :-De mnncirn que, se-

gundo n opinião do nobre presidente do con
selho, si houvesse um cntoclysma que fizesse 
desopparecer todos os nctunes deputndos, o par
tido liberal estnrin inhnbilitndo porn eleger 
outrn enmnrn. 

O Sn. SAn,\! VA (J1residonte do conselho) :-E' 
outra cousa: o que eu não quero tl fnbricnr elei
torndo. 

o Sn. UmEmo nA Luz :-v. Ex. o fnbricará, 
si quizer. 

O Sn. SAnAI VA (pl·esidcntc do consollio) :-Não 
quero. 

O Sn. RmErno DA Luz:- Quando o governo 
quizer, lwvemos de ter eleiçiío livro neste pniz, 
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com o systema actual, como já tivemos. E' minha 
opinião que todo o mal vem do governo. 

O SR. SARAIVA (:presidente do conselho) :-0 mal 
vem dalei. 

O SR. RrnErno DA Luz:- O nobre presidente 
do conselho avançou, finalmente, uma propo· 
sição que deu causa a um aparte meu; e com· 
quanto encontre no Jornal do Commercio publi· 
cado esse trecho do discurso de S. Ex., com 
certa modificação •.•• 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho):·- Eu 
não corrigi o discurso. 

O SR. RIDEJRO DA Luz :-1\fas alguem corrigiu 
por V. Ex. · 

Devo, todavia,lavrar um novo protesto contra 
a doutrina proclamada por S. Ex., porque é a 
meu vêr, inconstitucional. 

Disse o l10nrado presidente do conselho: · 
• Desde que o ministerio sujeitou o projecto 

ao conhecimento do chefe do Estado, e este o 
honra com a suo confiança, nl!o póde haver es
crupulos que embaracem a reforma, uma vez 
que seja votado pelascamnr:is. • · 

S. Ex. praferiu estas palavras, e eu lhe dei 
c seguinte aparte: -E o vet9? 

Ora, Sr. presidente, examinando a Constitui· 
ção Politico do Jmperio, vejo que a corõa só póde 
intervir na confecção das leis, quando tem 
de dar ou negar sancção. Fórn !deste caso, ne· 
nhuma intP.rferencia ou influencia póde exer· 
cer 11 corõa, para que uma medida qualquer 
se converta em lei. 

O SR. SA!tAIVA (presidente tlo conselho):- Pa
rece que V. Ex. esl!i !aliando no anno de !828 
ou :1.8~9. 

O Sn. LEÃO VELLoso:- Si a proposta é feita 
em nome do Imperador. 

O SR. RmEmo DA Luz:- Que importa isso? O 
Imperador é o chefe do poder executivo ; a pro
posta póde ser feita por ordem do Imperador, 
como é de estylo, mns o nobre senador deve 
saber que o poder moderador, chave de toda 

O SR. JUNQUBIR.A. :- E um ministro que não 
era deputado não podia apresentar projecto ; · 
houve um erro de officio .. 

o Sn. CORREIA:- Não 'foi proposta; o sr~ mi
nistro da agricultura, sim, apresentou cm se
guida uma proposta. 

0. SR. LEÃO VELLOSO :-Está aqui: •De ordem 
de Sua JUagestade o Imperador, venho sub· 
metter á vossa consideração a seguinte pro
posta. • 

O SR. ConREIA :- Está nesse impresso; mas 
no Diario Oflicial de 30 de Abril niio h a isso. 

O SR: LEÃO VELLoso:- Pois o ministerio ha 
de responder pelas publicações do Diario Olficial? 
Isso é pequeno, é questíio de palavras. . 

. O Sn. CoRREIA:- Não é questíio de palavras. 
O erro de fórma entende aqui com disposições 
constitucionaes; o a proposta dispensa a pri-· 

· meira discussão, que versa sobre a utilidade e 
constitucionalidade da medida. 

O SR. Cnuz MAc!IADo:- Aqui está escripto em 
letras maiusculas -proposta. 

O Sn. ConnErA:- Fn'ça-me o favor de pedir o. 
Diario Official de 30 de 4bril. 

O SR. DANTAs (ministro da fustir.a):- Si O> 
Diario Official não disse isso, errou: 

0 SR. LEÃO VELLOSO:- 0 Sr. ministro do im· 
perio não era deputado, niio podia apresentar
projecto. 

O SR. JuNQUErnA: - .A falln do throno diz
projecto ; niio diz- proposta. 

O SR. LEÃO VELLoso:- Projecto do governo 
não é proposta ? 

O SR. JuNQUEIRA:- .A Constituição faz diffe· 
rença. 

o Sn. LEÃo VnLLoso:- Elle pediu dia e hora 
para apresentar proposta. · 

O SR. D.\NTAS (ministro -aa justipa): -Isso é 
chicana. • _ 

Os SRs. CoR~EIA E JUNQUEIRA:- Não apoiado. 
O SR. JoÃo ALFREDo:- .A palavra chicariu, é· 

muito forte para aqui. 
O SR. PRESIDENTE:- Quem tem a palavra é o 

Sr. Ribeiro da Luz. 

·a. nossa organização politica, ó delegado priva· 
t1vamente ao Imperador, como chefe supremo 
da nação e seu primeiro representante, para 
que incessantemente vele sobre a manutençi:io 
da independencia, equilibrio e harmonia dos 
poderes politicos. Póde, portanto, haver uma 
proposta feita ás camaras, por ordem do Impe· 
rador, e deoois esta, quando convertida em 
projecto de foi, não merecer a sancção da coroa. 

0' Sn. RIDEIRO DA Luz:- Sr; presidente, niio 
duvido que o ministerio tendo de oJferecer· ás 
camarns um projecto sobre mataria importante, 
o apresente á corõa. 

. O SR. LEÃO VELLOSO :-Uma proposta feita 
por um mínisterio da confiança deli a? 

O Sn. RIDEJRO DA Luz:- Sim; ume proposta, 
ou mesmo um projecto que,. antes de apresen
tado, tenha tido a slla opprovnção. 

Quer o nobre senador que eu lhe di! resposta 
cabal, tirada de um facto recente? O honrado 
ex:-prtJsidente do gabinete de 5 de Janeiro que 
responda a S. Ex. 

0 SR. MENDES DÍI: Â.LMEIDA:- Apoiado. 
O SR. ConnmA:- E' é preciso attender· que 

niio l1ouve proposta; foi um projecto. 

Esta póde declarar.· si o acha ou não conve- · 
niente, mas este facto é todo particular, pas
sa-se camarariamente; portanto, o nobre presi
dente do conselho não póde vir dizer que, desde 
que o ministerio faz apresentar á qualquer das 
camarns um projecto; sobre o qual Já fo1 ouvida. 
a corõa, esta, tendo confiança no mesmo minis
terio, não pó de ter escrupulos. 

- O nobre presidente do conselho tem procurado, 
para obter· a approvaçüo de seu projecto de re-. 
forma, meios Inteiramente differentos dos em· 
pregados- pelo seu antecessor; ora, si é assim, 
parn que nos vem dizer que, desde que o 
Imperador acha conveniente um projecto, niio 
póde ter mais escrupulos para o sanccionnr ? 
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A que vem o nome do Imperndor para a dis
cuss5o desse projecto, si S. Ex. aparta-se inteira
mente dos meios autoritarios do que se serviu 
seu nntccessor? Não venhn S. Ex. trazer o nomo 
da coroa por a a discussão. 

0 Sn. FEnNANDES DA CUNIIA:-Por essa raziío 
o projecto uiio podia ser emendado nem rejei
tado. 

O Sn. RmEmo DA Luz:- Sr. presidente, o que 
ó expresso em nossa Constitui.;ão é o seguinte 
(li!) : . 

• Art. !)2. O podei' moderador ó a chave ile 
toda a org:miza~ão politica ; e delegado privati
vamente no Imperador como chefe superior da 
nação, enmo seu primeiro rcpresentnnte, para que 
incessantemente vele sobro a ,mnnutenção <ln 
independencin, cquilibi'io e harmonin <los mais 
poderes políticos. • 
. Uma dns nttrihuir;ões do poder moderador 
é s:mccionnr os decretos e resoluções da ns
semblen geral, pnrn que t,enh:1m forç~ ilc l~Ji ; 
eis o modo por que a coroa pódc Ulllcnmcnle 
intervir na eonl'ec~ão das leis ; tudo mais 
não púde ser trnzitlo no jlarlamento, nem para 
fnzer com que se adopte, nem tlmbem para que 
se rejeite uma medida qualquer. 

O que é doutrina constitucionnl é que o Im
peradvr, á quem é ilelcgado privativamente o 
poder moderador c, por conseguinte, o exerce 
por si, procede constitucionalmente consentiu
do na aprcsentut'ão de uma proposta, Oll de um 
pro.iecto, que pui·ticularmente tenhn visto e jul
gado convcuieute, e depois nega-lhe sancção, 
qunndo lhe fut· presente a respectivo proposi(liio 
para esse fim, porque podem ter occorrido fa
ctos, desde·a nprosontnt;iío da proposta ou Jlro
jecto nt<i :i san(;ão, que induzam a coroa, no 
exercício ilas nttribuidics do poder mod<\raclor, a 
ter cscrupulos o a ntio sunccional-a. 

E' esta a verdadeira doutrina constitucional. 
Aquillo em que o Imperador consente, como 
chefe do podei' o:-::ccutivo. r;uc o exerc1ta ]101' seus 
minist1·os, póde, dndns certas circumstaucins, ou 
em conseqnencia de detido exumo o rcnexiio, 
niio :~pprova•·, no exercício do poder moderador, 
que exerce (noLe·se bom) por si sómonte,com o fim 
do mantei' u independencia, equilíbrio c hnrmo
nin dos poderes políticos. 

Port:mto, pó de ncgnr suncçüo Íl preposição,que 
lhe sojn pro~ente pu I'a esse lim, quer tenha p·o· 
vindo do proposta, quer de projecto, que appro· 
vou particubrmente. 

O Sn. Cnuz MACHADO :-Quem toma a respon· 
snbilidade do veto niio ó o ministerio 'i' 

O Sn. RmEmo DA Luz:-Si a não qucr tomar, re
tira-se do poder. 

Senhores, o l!onrfidO presidente do conselho, 
seguindo sempre rumo inteiramente dill'orente 
do seu antecessor, jít nos meios de conse ... uir a 
adopção do seu projecto, iii a respeito (las 'àisllO· 
sições da rct'orma do St·. Cnnsansiio do Sinimbú, 
que não foram bem aceitas por all:!uns membros 
do pnrtido liberal, teve o cuidnao, quanto ao 
censo, que era de ~OO,S no nroecto rejeitndo o 
anno passado, :le o reduzir ti ::ioo.sooo. 

l'crmitta o nobre presidente do conselho que 
lho dign que mais uccrtadamcnto andou o seu 

illustre antecessor consignando, no projecto que 
oll'ereceu, a renda de ~OO,S pnra qualquer cida
diio ter o direito de votar. 

Desde· que se acaba com a entidndo votante, c 
que só teremos eleitores, o censo, que devia ser 
adoptado, era o de ~00.5, por ser o determinado na 
Constituição Politica do Imperio. 

Mas véj amos si o nobre presidente elo conselho 
.reduz realmente o censo de ~008 a 200,.5000. 

ExaminnFl.do o art. 3.• da prorJOsta api·esen
tada á camarn dos deputados, vot•ifico que, para 
prova da renda, fazem-se. taes oxigenei as. que, em 
regra só poderá votar quem tiver uma ren(la 
suj)erior a SOO;$ ou i :000;$000. De mnncirn que 
o censo niio é propriamente de 200;$, é de som
ma muito mnis elevada. 

'fambcm solfreu alguma censura a dispo
sição do projecto que exclue do direito de votar 
os annlpllnbetos. 

No projecto oll'erecido agora pelo nobre prosi· 
dente do conselho, nüo se diz uma palavra a 
respeito elos rcfel'idos analphnbctos ; de maneira 
r1uc parece que elles têm o direito rlc votar. 

1\Ias, examinando·sc o§ o.• do nrt. i!J, da pro
posta nprcsentacla ú camara dos deputaclos, en- · 
contra a seguinte disposição (lê) : 

• O voto será cscripto pelo proprio eleitor pe
rante a ussemblén parochiaJ, cm pnpeJ fornecido 
pcl!1 mesa e em Jogar separado, disposto para 
esse nm. Ao entregar sun ceúula fcchndn senti 
o eleitor obrigado á assigm1r o St•U nome cm um 
livro especial, :1bOI·to, numerado, rubricado e 
encerrado pelo juiz de direito. • 

Logo o nnnlphnbcto não pódo ser eleitor, pelo 
projecto apresentado pelo honrado presidente 
do conselho .... 

O Sn. SILVEinA DA 1\IoTTA : - Sem duvida. 
O Sn. RmEtno DA Luz : - .... porque é in

dispensavel que e!Jc fn<;a sua lista e :1 :1ssigne. 
Portanto, sem saber ler c :~ssignnt· o seu nome, 
niio póde ser eleitor, e, por consequeucia, eslú 
excluído desse ilircito politico. 

S1·. presidente, doi o meu voto contra o pro
jecto da reforma eleitoral apresentado pelo no
bre ex·prcsidcnte do conselho o anuo passailo. 

Estava persuadido de que com este voto tinha 
prestado um bom scrvi~o ao meu paiz : mns 
Ignorava que o houvesse prestndo tnmbcm ao 
partido liberal. 

Foi o nobro presidente do conselho do mi
nistros quem mo fez ver o bom serviço 11or mim 
prestado ao seu partido .. .N1io foi e;ta, confesso, 
a minha inten~iio. 

S. Ex., quando fallou··· na cnmnrn, disse o se· 
guinte : • Jj.' um cng1mo, o miuisterio actual é 
que estÍl com o programma liberal, que nunca 
cogitou de reforma constitucional. O Jlartido 
liberal apoiou o ministerio passado; porque jul
gou que a roformn constitucional era uma me
dida ao prudencia para vencer os escrupulos do 
sen11do. Portanto, hoje é que o partido liberal 
se collocn no seu verdadeiro terreno. • 

De modo que o honr:~do presidente do conso
lilo, com cstos suns pnlavrns, veiu convencer-me 
de que com o meu voto concorri pnrn que S. 
Ex. tirasse do fulso terreno, em que o Sr. con
selheiro Consansüo de Sinim!Jú tinha collocado 



SESSÃO EM 31 DE MAIO 257 

o partido liberal, para o quo lhe é proprio e 
natural. 

Ouça o honrado Sr. Cansansão de Sinim-· 
bú este trecho do discurso do actual presidente 
do conselho, qne eu chamarei de ouro (lê) : 

• O nobre deputado sabe qua o to nos custou, a 
mim e a todos, apoiar o ministerio passado nes
ta medida de prudencia. Não censurei o gabi
nete transacto por ter adoptado o projecto con
stitucional ; mns o nosso amor proprio foi tor
turndo porque tivemo~ necessidade de apoiar 
uma medida que não era, nem podia ser à opi
nião do pnrtido liberal (apoiados) ; portnnto, 
hoje é que estamos na nossa veráaae1ra posi-

Este facto constitue uma verdadeira novidade 
no nosso direito administrativo. 

Eu sabia que um presidente de província podia 
doixar a adminisr.raçiio, ou por demissão,. ou 
por molestia que comprovasse Jogo, com pedido 
de li.cençn, ou para vir tomar assento cm qual
quer das camaras de que fosse membro. Mas; 
deixar a presidencia, sem ser por nenhum desses 
motivos, é uma novidade para mim. • 

ção. • · · 
Sr. presidente, eu sabia que o honrado ex

presidente do conselho commettera muitos erros. 
Por alguns delles foi S. Ex. censurado por 
mim. Mas que houvesse commettído esse erro 
do tirar o partido liberal de seu terreno , 
de seu assento natural e passai-o para outro 
onde o foi buscar o nobre presidente do conse
lho, era facto de que eu não tinha noticia. S. Ex. 
torturou, com a má direcção dada ú ~un re
forma, o animo do nobre presidente do conselho 
e o do seus amigos. Portanto, agradeça o Sr. 
conselheiro Cansansão de Sinimbú esta declara
ção do Sr. conselheiro Saraiva, porque a elle 
dev'l a descoberta de mais este erro seu. 

O SR. SARAIVA (presidente do conselho):
Este é o systema de intrigar-se a todos. 

O SR. RIBEIRO DA Luz : - Obrigado I Devo 
agradecer a expressão delicada de V. Ex. Não 
tenho proferido aqui uma palavra que possa 
offender a quem quer que seja. · 

O Sn. SARAIVA (presidente do consollio) dá um 
aparte. 

O Sn. RinEmo DA Luz:- Vamos agora, Sr. 
presidente, nos actos da curta vida do actual 
ministerio, e q"uc tanto destoam de suas pro
messas. 

O honrado presidente do conselho de minis
tros expediu aos presidentes de província n 
circular, a que hn pouco me referi, e, ou porque 
o ministerio actual quizesse mais uma vez pro
var que é s~mpre verdadeiro o prEloquio por
tuguez - nao ha regra sem excepçao- ou por
que não se sintn com a força e energia neces
snrias para conseguir fazer cumprir as recom
mendnções da mesma circular, tem consentido 
que os presidentes de província procedam de 
modo inteiramente contrario áquellas rocom
mendações. 

Admmistravn a província de Pernambuco o 
Sr. Dr. Lourenço de Albuquerque, pessoa que, 
já pela sua posição de deputado, que apoiou 
com toda a dedicação o mmisterio de 5 de Ja
neiro, já pelas relações de parentesco que tem 
com o honrado ex-presidente do conselho, não 
podia, nnq_uelln província, estar razendo poli
ticn que nuo estive~se de perfeito acc8rdo com 
as idén,; do ministerio )lassado. Sobe no poder o 
actual gabinete, expede n circular a que me 
tenho referido, o logo depois constou que o pre
sidente de p,,rnnmbuco, em consequencin de 
ordem do governo, mandada por telegramma, 
passárn a administração ao· i. • vice-presidente. 

v. r. 

Entretanto o facto se deu ; o presidente de 
Pernambuco passou a ~dministração uo vice-pre
sidente ; e este, não obstante haver recebido a 
circular do nobre presidente do conselho~ decla
rando que não fizesse demissões nem nomeações 
no interesse de . candidato algum, e que seu 
principal empenho devera ser não proteger nem 
hostilisar candidatos, substitue grande numero 
de autoridniles policiaes, demitte outros func
cionnrios publicas, e consegue fazer com que o 
grupo dos leões, que, na província de Pernam
buco, estava inteiramente sitiado pelo grupo 
opposto, o qunl tinha de cantor victoria na elei" 
ção para preenchimento· de duns vaga3 de de
putados, se collocnsse em muito melhor posição 
que o outro, e vencesse a eleição, como os jor
naes acnbnm de annunciar. 

Ora, pergunto cu, essas demissões e nomea
ções, que tanto influíram para o exito da eleição 
de dous deputados .•. 

0 Sn. LEÃO VELLOSO :- E' O que resta de
monstrar. 

O SR. RIBEIRO DA Luz:-... foram feitas pelo 
presidente da província com autorização do go
verno ? Si elle nfio teve autorização especial, é 
dever do governo demittir o vice-)lresidente e 
mandai-o responsnbilisar. sob pena de ser a sua 
circular menoscabadn pelos presidentes das de
mnis províncias. 

O Sn. SARAIVA ( pr~sidcntc do consellio ):-O 
governo não insinuou, mas npprovou o que elle 
fez. 

0 Sn. JOÃO ALFREDO :-V. Ex:. não póde ap
provar muitos netos, eu me comprometto a mos
trai-o; é impossível, porque conheço a v .. Ex:. 
e faço- lhe justiça. 

O Sn. SARAIVA (presidente do consel/10):- Isto 
é outra cousa. 

O Sn. DANTAS (ministro da ju.stipa) : -Mas, 
as nomeações novas o governo approvou. 

O Sn. JoÃo ALFREDO : - V. Ex. não póde a )l
provar nomeações de indivíduos que a propria 
situação tinha demittido como incapazes, n bem 
do serviço publico, criminosos, etc. 

O Sn. RIBEIRO DA Luz :-O nobre presidente 
do conselho, á vista de sua circular, não póde 
npprovar nenhuma das demissões e nomeaç~es 
feitns, das quaes resultou modificar-se inteira
mente a op10ião do corpo eleitoral lle Pernam
buco, ti menos que que1rn abrir por si mesmo 
uma exce[JÇão ú regra que estabeleceu. · 

Sei bem que o gabinete dto 28 de :Março, que
rendo dnr, untes dn npresenta~•üo do projecto da 
rerórmn eleitoral, prova de sua sinceridade, ex
pediu aquella circular. Desde, porém, que np
provn o J?rocedimento do presidente de Pernam
buco, de1xou bem claro que süo pt:ohibidns as 
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candidaturas officiaes, menos quando se tratar 
da eleição de um ministro. 

das respectivas cnmaras, porque estns têm maior 
importnncin do que as outrns, visto terem 
de fazer n npurnção dos votos pelo novo systema Ora, ou os ,iornoes, as folhas publicns, conspi

raram-se contra a verdade, ou o presidente de 
Pernambuco violou abertamente as recommen
dações do governo, fazendo demissões e nomea
ções que muito influíram parn o resultado da 
eleição ••• 

eleitoral. · 
Aindn mnis, o nobre presidente do coaselho 

não ignoro que nlgunsdeputndos da província de 
1\Iinns Geraes opresentarnm ha poucos dias, na 
outra camara, um projecto 11utoriznndo n apo
sentndoria do Sr. coaego Sant'Anna, na quali
dade de·vi.gario da freguezin de Ouro Preto, e 
um delles,justificando tal medido, disse que era 
ella de rigorosa justiçn,porque a invnlidez do 
Sr. conego Snnt' Annn ern conhecida de todos. 

O SR. JoÃo ALFREDO:- 1\Iandando cercar as 
igrejas, impedindo a entrada do eleitorado. 

O Sn. RIBEIRO DA Luz:-... e é convicção de 
todos que a reeleição do actunl ministro do 
agricultura era impossível, e que n outra cadeira 
d:t cnmnra, deixndn vagn pelo fallecimento do 
Bnriio de Villn Bello, de saudosn memoria, niio 
serin preenchidn por 1.1m membro dn frncç5o dos 

' leões, mas sim por outro do grupo contrnrio. 
Bem disse eu, pois, que o ministerio actual, 

nas idéas, nos preoccupoções, nos meios de :tcçiio 
e mesmo nos sentimentos, estavn em perfeito 
desaccõrdo e na maior divergencin com o mi
nisterio pnssndo. -

Nn província de Pernnmbuco o ministerio pns
sado mostrára-se infenso nos leões, ao passo que 
o ministerio actual os apoia. 

No Rio Grande do Sul, o ministerio pnssado 
prestárn apoio no grupo n que pertencia o illus
tre deputndo, filho do finado genernl Osorio, por, 
que nomeou presidente parn :tlli o Dr. Thompson 
Flõres : sobe o ministerio nctual, demitte o refe
rido Dr. Thompson Flôres c nomein o Sr. Aviln, 
um dos chefes do 'g-rupo contrario. 

Portanto, o ministerio nctunl, nos seus senti
mentos e nas affeições, está em perfeita diver
gencin com o ministerio passado, assim como 
mostrei que está nos idéas e nns preoccupações. 

Sr. presidente, si o nobre presidente do con
selho, expedindo n circulnr a que me tenho refe
rido, desej~vo dor umn provn dn sua sinceridade, 
da sun Jenldade para com ns idéas contid:~s no 
projecto do reformo eleitoral, n1ío devera consen
tir ncsseE actos cm relaciío á Pernambuco, c nem 
tombem em relação á prúvincin de Minas Gomes, 
devern permittil· que tomnsse contn da admi
nist•rnç5o publicn o Sr. coneg-o Jonquim José de 
Snn Anna, como vice-presidente. 

O nobre presidente do conselho hn de snber 
que este estim:tvel sacerdote é alli o presidente 
do directoria libernl. Como, pois, S. Ex., tJUe 
quer nrredar absolutamente a ndministração 
das candidaturas e dos interesses eleitoraes, 
consente que tome contn dn presidencia daquella 
provincin o presidente do directorio libernl que 
recommenda nos nmigos que tr .. bnlhem em 
eleições com todo esforço, que organiza cha
pas parn deputndos provinciae;:, deputados ge
raes e pnrn senndores 'l 

Demais, o nobre presidente do conselho deve 
saber que no dia i de Julho se tem de proceder 
á eleição de vereadores parn todas .as camnros 
municipaes do Imperio, e que, ú vingar o seu 
projecto de reformn eleitoral, teremos, na miuha 
provincin, por exemplo, niio uma, mas 20 co
mm·ns apuradoras ; e o presidente do directorio 
liberal jú hn de ostnr dando suns providencins, 
como presidente da prcvincia, para que, em 
certas e dotet·miuudus. cidades ou vil!as mnis 
importnntes, o purtido libernl não porca.n eleição 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA; -Menos para elei-
ções. · 

O Sn. RmmRo D.~ Luz:-Ora, senhores, como~ 
que o Sr. conego San L' Anna tem invnlidez para 
exercer o parochin to dn freguezin de Ouro Preto, 
que contn quando muito de cinco n seis mil habi
t:tntes, e não :t tem para administrar n província 
de Minas, cujo expediente é enorme e demanda 
muito vigor, mui tu saude,por parte do ai! mi nis
trador,parn poder desemptlnhnr tão difficil en" 
cargo? 

0 SR. SILVEIRA DA 1\IOTTA ; - Elle ngora é O 
presidente 'l · · 

O Sn. RIJJEtno DA Luz: -E' quem está admi
nistrando a PI'OVincia. 

0 SR. SILVEIRA DA MOTTA: -E é conego. 
0 Sn. RIBEIRO DA Luz :-Sim, senhor. 

Sr. presidente, lembrar-se-hn o senado de que, 
por eccnsiiio de justificnr um requerimento 
que npresentei :tqui, tratei de averig-uar um 
fncto que se tinhn dado nn provincin de Minas 
Gernes, qunl o de haver o Sr. conego Snnt'Anna, 
quando. nn qualidnde de v ice. presidente , 
passando n administrnçiío no presidente, nsse
verado em seu relatorio que exlstinm no se
crctnria do governo documentos olliciaes, que 
provavnm que o cupitão Camillo de Lellis, com
mnndante do destacamento estncionndo na cidade 
da Jnnuorin, havia fultndo ao seu dever, abnn~ 
donnudo o seu posto, quando lhe sobrnvam força 
o munições pnrn garuntir n população dn refe~ 
rida cidnde do nssnlto dos jngun~os do sertão ~a. 
Bnhin. · 

O SR. BARÃO DE CoTF.GIPE:-Dn Bnhia, não, de 
todas ns pnrtAs, (Riso.) _ 

O Sn. lltnEIRO DA Luz :-Do sertiio dn Bahin ,e 
do de 1\Iinns, cnpitaueados por Landim e Nécp 
'l'avnres. 

0 Sn. BAnÃO DE COTEGlPE; -Era uma questão 
do Sá 'fa vares. 

O Sn·. RmEmo DA Luz : - Fornm buscar os 
jag-unsos do sertão du Bahin. · 

O SR. BAnÃo DE CoTEGIPE: -Portanto, os 
jngunsos de Minas.' · 

O Sn. RtnEmo DA Luz :-Tempos depois, .o 
illu~tro Sr. Prndo Pimcntel, tendo de conhecer 
do p1 occsso formado contra o capitão Cnmillo 
du J .. ollis, que foi demittido ilo carg-o de 1.• sup
pleute do dolegudo o suspenso do seu posto de 
capitão do corpo do policia, declarou ,que este 
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official tinha se retirado da Januorin por mo
tivos de forl!a maior, que os documentos om
ciaes existentes na secretaria do governo, a que 
se referiu o Sr. conego Snnt'Anna na seu reln
torio, não pnssavnm de cnrtps particular~s, e 
concluiu revogando a portarra de suspensl!O do 
capitão Camillo de Lellis o portanto remto
gra ndo·o no seu. posto. 

Pouco depois o Sr. Prado Pimental nomeou 
este official para command:mte do destacamento 
do Curvcllo e para o importante cargo de dele
gado de policia ; de sor~e .que ostá hoje o S!'· c.o
nego Snnt'Anna ndmrmstrando a provrncw, 
tendo como um de seus auxiliares importantes o 
capitão Camillo de Lellis J 

Ora, comprohende o nohr~ presidente do co~
selho,que depois do desmentrdo daquella port11rw 
do Sr. Prado Pimental, o Sr. conego Sant'Anna 
não póde airosamente continuar a servir de 
vice-presidente da P.rovincia, e nem tão J!OUco 
ter como funccionano de conliança~ subordrnndo 
ás suas ordens, o capitão Cnmíllo ae Lelli~.: 

Fin;;lmente, e para isto chamo a attençao do 
nobre ministro da justiça. . 

Por cartas que recebi, hn dons ou tros dras, 
soube que autoridades policiaes do sul da pro
víncia de Minas pleiteiam a eleiçiip de vero~dores 
com o maior esforço e empenho, e um amJ{?O da 
cidade de S. José do Paraíso, diz-me o segumte: 

• Temos 900 votantes, dos quaes apenas (1,0 
pertencem no partido liberal, mas o ~alegado de 
policia diz que tem ordem do presrdente para 
vencer a elerção por todos os modos, que cer
cará a povoação para impedir a entrada dos vo· 
tantes de fóra que, si 11indn assim entrarem vo
tantes conserVadores, cercará a igreja, pnrn que 
alli . não· entrem, e, si entrarem, os enxotará á 
sabre e baioneta. • 

Entiio, diz-me este amigo : 
• O que devemos fazer ? 
c Qualquer que seja a suo resnnsta, a.cres

centa elle, nt">s estumos promptos a segUir em 
tudo o conselho que nos dér. • 

Dóe-me Sr. presidente, dizer a e$se meu 
arni"'O qÚe é nlli chefe do p::rrtido conservador, 
9:ue "abandone a eleiç•ão, não obstante ter o par
tido conservador mais de 800 votantes, emquanto 
que o contrario só dispõe de 40 ; mas por outro 
lado sinto escrupulos . em aconselhar que con
corram os conservadores ~~ eleiçiio , porque 
podem ser presos, espndeir::rdos e processados 
afinal. . . d . 

Portanto, pergunto no nobre mrmstro a JUS• 
tiça : o que devo responder a esse amrgo i' 

O Sn. DANTAS ( ministro ela. jus~içg. ) : 
Que concorram os conservadores u elerç11o. 

O Sn RIBEIRO DA Luz : - Mns V. Ex. garante 
que ess"e d!!legndo de policia não_impedirú. n en
trada dos votantes nn povoac!•o , dCJ?OIS na 
igreja , d'onde niío os ex:pelhrú :1 !erro e 
fOgO? 

O Sn. DANTAS ( minist1·o da justl1:a) : .
Garnn to · porque darei as ordens necessanas 
pnrn isto' declnrnndo no delegado que serú res
ponsavel' pelo niio cumprimento dellns. 

0 Sn. Rwmno DA Luz: - VO, poi~, O nobro 
presidente do conselho que a sua c1rculnr n11o 
é cumprida em parto nenhumu. 

O Sn. JoÃo ALFREDO: -Em Pernambuco não 
o foi. 

O Sn. RrnEmo DA Luz:- Pura n cidade da 
Christinn, onde resido, ha cinco mczes, man
daram um destacamento de :16 praças. Na ca
deia daquella cidade niio havia um só preso ; 
não constn que hajam criminosos no município, 
que é um dos mais pacíficos da província de 
1\Iinns. Qual é, pois, o fim deste destacamento 
de :16 praças commnndadas por um sargento, o 
qual drz nos votantes ignorantes que tom com
missão do chefe de polícia e do seu comman
dante parn vencer eleições por todos os meios 
e modos? 

Esse sargento tem tal importancia para com 
as autoridades policiaes, que estando criminoso 
e recebendo ordem· para partir com destino á 
capitnl, passando pela cidade da Campanha dn 
Princeza, séde da circumscripção militar do 
corpo policial, o :l. 0 supplente do delegado de 
pohcia, que estava em exercício, o acompanhou 
até a queiJa cidade e alli conseguiu que o mesmo 
sargento voltasse comsigo para continuar a 
commandar o destacamento da Christina. · 

Desejo saber do Sr. ministro da justiça o. que 
devo aconselhar nos meus parentes e am1gos, 
qutl me consultam si devem pleitear a eleição 
na pnrochin. da Christina, onde, de 600 votantes 
que existem, pouco mais de 50 pertence,m ao 
partido liberal. O que deverão fazer os paclllcos 
conservadores da Christina? Arrostar os des
mandos e violencias do destacamento? 

O Sn. DANTAS (ministro daJ!fStlça) :-),lespon
do ao nobre senador como Ju respondr ;. mas 
tambem lhe peço que dê provas de haver o che
fe de policia dado as ordens a que se referiu., 

O Sn. RmEzno DA Luz :-Não disse que tivesse 
dado taes ordens; sim que o snr~ento declarava 
a muitos votantes tel-as recebiao do chefe· de 
policia e do commandante, como me informa~ 
rnm pessoas muito sérias e incapazes de falta:te!l( 
ú verdade. . , · 

0 Sn. BAII..~O DE COTEOIPE :-Quem é O deJe.., 
gado... _ :. 

0 Sn. SILVEin.~ D.~ ~IOTTA. :-São instrucções 
do ministerio. 

0 Sn. AFFONSO CELSO :-0 delegado daCh.l'is
tina é um officiol de voluntnrios muito distincto, 
~ue prestou relevantes serviços na gucrrn do 
l nraguay e foi condecorado. 

0 Sn. SILVEinA DA l'tfOTTA :-Tambem OS enge
nheiros da caixa d'a~;"nn do Pedregulho foram 
condecort•dos. 

O Sn. RIBEIRO DA Luz :-Sr. presidente, de
clarou o honrado presidente do conselho, no dis
curso proferido na cnmara dos deputados, ser 
necessidade urgentíssima a subsLiLuic;iio do 
systema actualmente em vigor pelo di:ectÇ~, 
allegnndo que o systema actual é um machl
nisrno de ordem tal, que havia de dar sempre 
os eleitores e deputndos que o governo qurzesse; 
que é simplesmente uma mnchina de fazer de
putnd_os que niio representam n opinião· publica 
do purz. . . . . 

O nobre prcsrdente do conselho ha de per
mittir·me declarnr que, si porventura conse-
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guir n adopção do projecto· da reforma eleitoral, 
o o S'overno do paiz continuar a intervir nas 
eleiçues, o não fizer punir severamente todos os 
funccionhrios que nbusam,a machina de fabricar 
deputados continuará a runccionar do mesmo 

·modo. 

ou o exporta por sua conta para os mercados das 
provinci11s e do Rio d:1 Prata. São, pois, esses 
mercadores intermediarios inclispensaveis para 
a prompta vendn do fumo,que vem das provín
cias, e auxiliares prestimosos dos commis-
snrios ou representDntes do productor, que 
não podem e ·nem devem vender este genero 
dividindo as marcas remettid11s por cada um 
productor. · 

Attenda S. Ex. que, desde que para essn nova 
machina tem de empregar o mesmo motor, 
os mesmos agentes, sem duvida o producto 
do novo machinismo ha de ser sempre igual ao 
do antigo. 

O governo com o systema actual púde obter 
eleições livres, como já 11s tivemos ; com o novo 
systema terá eleições livres, si quizer; do con
trario ficaremos na mesma. Todo o mal provém 
do governo; o governo, antes de tudo, é que 
precisa ser reformado, e não a lei. 

0 SR. MENDES DE ALMEIDA :-A lei é inno
cente. 

· O Sn. RinEmo DA Luz :-0 nobre presidente 
do conselho, fallando a respeito dos novos im
postos, declarou que concordava com a revoga
ção do imposto de transporte, mas não com a 
ao do fumo. 

Permitia que eu chame a sua attenção, não só 
p11ra o regulamento que teve por fim dar execu
ção á cobrança do novo imposto do fumo, como 
ainda para o modo por que os empreg11dos do 
fisco têm entendido o mesmo regulament9. 

Dispõe a actuallei.de or~amento no§ :1..• do 
art. :1.8 o seguinte (lti): · 

• Sãq elevados: 
c § :1..• A ~o •;., além da taxa addicional, o 

imposto do consumo do tabaco fabricado que Cõr 
imporlltdo, ficando o governo autorizado para 
rever as tabcllns a que estiio sujeitos os fabri
cantes e vendedores de preparados do fumo, 
nugmentando até o dobro as respectivas taxas. 

• Este augmentó não comprehenderá os pro
ductot·es de fumo, nem excluirá quaesquer 
outras taxas que pelo seu commercio devam os 
vendedores pagar. • 

Esta disposição autoriza o governo a elevar 
unicamente nté o duplo os direitos que se re
ferem DOS preparados do fumo. 

Ora, prep11rados do fumo siío o charuto, ci
gDrro, tabaco, rnpé, e o fumo picado ou desll11do 
e o mui de fumo. 

Ainda mnis dcclam n lei que este imposto 
nuncn recahirá sobro o productor. Ma;; junto ao 
regulamento encontro a tabell:t A que, dividindo 
em tres classes os mercadores e fuiJricantes do 
prepnr11dos de fumo, menciona na segunda o 
merc11dor de fumo. 

O mercndor de fumo bruto niio póde ser 
sujeito no novo imposto, porque o fumo om 
folhD, em rolo, ou sob qualquer outra fórma om 
que é clxposto á venda, não ó um preparado 
deste genero. 

Em virtude da tabella A, a que acabo de 
alludir, o !isco tom cobr11do o novo imposto dos 
mercadores do fumo bruto, classe esta que muito 
facilita a venda do semelhunte artigo, porque 
com(JrDndo-o em grandes quantidades dos com
missarios depois o vendo em grosso ou cm 
quantidade llmiluua aos poc1ueuos mercadores, 
aos donos uns fabricas do prepnrados de fumo, 

Portanto, além de não ter fundamento na lei 
a cobrança dos direitos augmentados dos mer
cadores de fumo bruto, accresce 11 conveniencia 
de animar 11 existencia e desenvolvimento de 
tnes merc11dores p11ra fncilitar a venda por parte 
dos commissnrios, assim como posteriOrmente 
o consumo. 

Consta-me que, em consequencia da mesma 
tDbellD A, têm até os empregados da re
cebedoria da côrte cobrado direitos, na razão do 

"dobro, dos commissarios, que são os represen
tantes do productor e por conseguinte não po
diam soffrer imposição alguma, porque expres
samente o prohibe a lei nas seguintes palavras: 
•Este augmento nao comprehenderá os produ
ctores do fumo. • Ora, si o commissario, que é 
representante do productor, tem de pagar o 
imposto na razão ilo dobro, segue-se que para 
fazer .face á despez11 dos novos direitos terá de 
cobrar dos seus committentes maior commissiio; 
m11s, Dinda que o não faça,não está sujeito á esses 
direitos, porque é sempre o representante do 
productor -exceptuado do imposto. 

Chamo 11 attençiio do nobre ministro para 
n tabella junta ao regulamento a que tenho 
alludido e p11ra os f11cto_s que acabo ae expôr. 

Peço, finalmente, a a !tenção de S. Ex. para o 
art. a. • .do já citado re~ulamento, que contém a 
seguinte disposição (le): • Estão sujeitas ás ta· 
x11s das mesmas t11bellas todos os fabricantes e 
vendedores de preparados de fumo, ainda que 
não constituam estes li sua principal industria ou 
mercadoria. » 

O nobre presidente do conselho deve saber 
que poucas süo DS cidaues do Imperio, oade 
lia casns que exclusivamente se occupem 
com o commercio de fumo ou de preparados 
deste genero, e que nus cidades onde existem, 
são estas ainda em pequeno numero, e que não 
é nellus que se encontra o cigarro e o . charuto 
de inferior qualidade, nein tambem o fumo que 
é consumido pelo escravo, pdo jornaleiro, pelo 
soldado, emllm pel:t classe pobre. Esta classe ia 
sempre provtlr-se do cig11rro ou charuto de in• 
ferior qualidade, 11ssim como do decímetro de 
fumo, de que precisava, nas tavernas, kiosques,. · 
etc., onde os respectivos donos tinham estes ar
tigos para satisfazer n seus fregbezes. 

Ora, a venda do fumo e de seus preparados· 
em taes casas, como accessorio, facilitava o con
sumo e por conseguinte interessava ao pro· 
ductor pela fncilidnde de poder o respectivo 
commissario dispôr de prompto do fumo que 
lhe era romettido; mas, com u applicaç5o dos 
direitos integr11es do fumo sobre taes casas, ne
nhuma dellas pôde m11is exercer o commercio 
do mesmo fumo o seus ]JrepDrados,como d'antes, 
porquanto os di rei tos elevndos uo dobro, como 
foram, absorvoriio uão só o lucro como o 
capital que semelhantes morcndores desti-
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navam á esse fim. Assim , ou deixarão as 
tavernas de commerciar nestes .artigos, para 
evitarem os rigores do imposto, que se estendeu 
até ellas pel:a disposição que cilei, ou terão de 
o fazer ás escondidiiS. 

Noto, que os empregados da recebedoria co
bram ainda o imposto dobrado das tavernas, 
que só vendem o fumo bruto aos meti'Os ou 
decímetros, e tal cobrança não é autorizada pela 
lei que só se referiu aos preparados de fumo. 

Sei que, desde que ha imposto privativo sobre 
o fumo e seus preparados, devem pagai-o todos 
os que oommerciam nestes artigos; mas neste 
caso proceda-se á lotação da quantidade que 
vender cada taverna, e cobre-se o imposto pro· 
poroionalmente a importancia da venda durunte 
cadn exercício. 

Sr. presidente, faltam poucos minutos para 
terminar a hora destinada a discussão do pro-· 
jecto de resposta á falia do tbJ•ono, e como não 
quero deixar que algum dos meus collegas 
comece a fallar em hora tão adiantada, vou oc
cupar-me de um assumpto, sobre o qual não 
pretendia fallar hoje, com o fim de esgotar o 
tempo que falta. 

-0 nobre ex-ministro da fazenda, o Sr. conse
lheiro Alfonso Celso, no relntorio que apresentou 
ás camaras, em Maio do anno proximo passado, 
noticiou-nos que havia ordenado a remessa 110ra 
a caixa da amortização da somma de 2.400:00(),$ 
de papel-moeda, para serem alli consumidos, 
em execução do art. 2.• do decreto de :1.6 .de 
.Abril de !875, que, autorizando a emissão de 
60.000:000,S de papel-moeda, determinou que 
todos os unnos se fizesse o recolhimento de 
6% da quantia emitLida. • 

Lendo eu esse trecho do relatorio do nobre 
ex-ministro da fazenda, na sessão de 3 de Junho 
do anno proximo passado, fiz aqui um discurso 
censurundo a S. Ex:. pelo acto illegal que tinha 
pra1icado. Disse eu então _(lê) : 

c O Sr. Ribeiro da Lu:::- Rogo a V. Ex., 
Sr. présidente, o obsequio de mandar-me ovo
lume das leis de !850. (E' satisfeito.) · 

• O ilecreto de i6 de Abril de i878 impõe ao 
governo a obrigação de recolher uma som ma de 
papel-moeda eqUivalente a 6%. Em consequen
cia disto, o honrado ministro, por aviso de 25 
de Abril ultimo, determinou ao 'tbesouro que 
remettesse á caixa de amortização 2.1100:0068, 
correspondente a 6% de~O.OOO:OOO,:L Digo que 
o honrado ministro não podia expedir esta 
ordem, porque não ha lei consign:mdo fundos 
para semelhante despeza. 

c A lei n. 589 de 9 de Setembro de i850 no 
§ U, art. 4..•, diz o seguite (lê) : 

• Nenhum serviço será ordeD'ndo pelo B"C?Ver
no nem pago pelo thesol:!ro, sem que no.let que 
o autorizar, send(l posteriOr ú presente, st achem 
consignados os fundos correspondentes, quer a 
despezn sejn o utorizadn por lei especial, quet• 
mesmo pela do orçamento. • 

• A' vista desta disposiçiio, não obst.nnte a auto
rizaçiio dadn pelo art. 2.• do referHlo dec1·eto 
de i8;8, o governo nilo p(Jde recolher aq~ella 
'{Unntia, emquunto não obtivet• do corpo leg-•sla
ttvo os recursos necessarios para esse fim, por-

que o supracitado art. 2.• não consignou fundos 
e ainda que cousign11sse ... 

• O St•. Barão do Cotegipe:- Nem podia con
sign_ar. 

• O Sr. Ribeiro da Luz :-Si tivesse consignadq 
e fosse approvado pelo poder legislath:o, teria 
então o nobre ministro meios para o recolhi
mento de p'apel-rnoeda. 

• Além da disposição da lei de !850, que acabo 
de lêr, temos a da lei n. 234.8 de 26 de Agosto. 
de !877, que dispõe no art. iS o seguinte: 

• As despczas autorJzadas J!aS dispo!!ições das 
leis do orçamento, seJa ou nao dcllntdo o res
pectivo credito, podem ser pagas no exercício 
da lei pelos meios nella votados. 

• Proceder-se-lia do mesmo modo com as de
cretadas em leis especines, uma vez que telibam 
verba propria no orçamento. 

• As autorizadas por leis especiaes, em con
sequencia de serviços novos,_ tran.sitorios, pu 
permanentes, para as quaes nao ex1sta rubrtca 
no orçamento, não serão etrectuadas, sem que o 
poder legislativo decrete os fundos correspon
dentes. • 

• Portanto, o honrado ministro, mandando re
colher as notas a que se referiu no seu aviso, 
foi de encontro a esta disposição e a do § H do 
art. &.• da lei de !850. 

• A actual lei do orçamento, em um dos seus. 
artigos (2:1), determinou que os saldos da re
ceila orçada fossem applicados ao resgate do pa
pel-moeda ou da divida tluctuante . 

• Infelizmente nem no exercício atrazado, nem 
no findo, h a tres dias, houve saldo algum para se 
effectuar o recolhimento de qualquer som ma de 
papel. Este recolhimento importa ver4a«!eira 
despeza para o thesouro, e o honrado mtntstro 
não podia determinai-a sem ter os fundos cor-
respondentes. · 

• O Sr. Barão dtJ Cotegipe :-Elle já disse que 
não conhece dificuldades. 

• O St·. Ribeiro da Lu:::- Noto que o honrado 
ministro apresentou uma proposta ás carnaras 
solidtando meios para diversas verbas do ~rça· 
mento da suu repartição, em vnlor superiOr a 
6.000:000.,, mas é certo que entre essas .verbas 
niio se encontra a que se refere ao recolhimento 
de 2.6.00:0008 de papel-moeda. 

c Portanto, o honrado ministro devia, antes de 
expedir o seu -aviso, solicitar das can1nras os 
fundos precisos. 

• vutro recurso haveria, o de um credito ex
traordinario abet·to pelo governo, si as cnmaras 
não estivessem funccionando ; mas na presente 
occasiüo não póde S. Ex:. soccorrer-se delle. 
· • A commissüo de orçamento, referindo-se no 
seu parecer ao art. 2.u do decreto do governo, 
offereceu emenda declarando que o resgate do 
papel· moeda se poderia fazer com as ~o~ras da 
rucoitn sobre a despoza orçada. Nilo set sa o no
bre ministro nceita ou mio estn emenda; mas, 
que1· nceite quer niio, é iucontestaveJ q.ue para 
desempenhar-se o go':'crno do com_promtsSÇl que 
tomou do recolher 6 · /.. da ulttmn emtssúo, 
pr~cisa de fundos concedidos pelo poder Jegis· 
Jntlvo. • 
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Dirig-i ou o anno pas~arlo estas censuras no O Sn. RIDr.:rno D.\ Luz:-0 nobre ex-ministro da 
honrado. ex-mini~tro da fazencln. fazenda, mand:milo voltar ao thesouro n!JUelln 

PosteriOrmente, .Já no fim do nnno, soube que som ma, emendou o seu erro. Esta é unica jus· 
S. Ex., por. aviso de 29 d~ Novembro, dera tillcatão pan1 o :1cto de S. Ex. 
ordem ó ca1xn dn ~mort!['açao parn que [ize,so • O Sn. AFi'ONSO CgLso :-Oh 1 Pois eu acho que 
v:oltar ~rn o.thesoUJo. os ~.~00:000,$ que tlllham não errei nem em urn caso nem em outro, que, 
SidO para a!IJ reJ~JettJdos. antes ·1cortei 

Um honrado deputado pela província de S. ' ' · · 
Paulo dirigiu este nnno, na O'ltrn carnnrn. acres· Q Sn. Rrm:mo.DA Luz·-Pois ve,inmos quere-
censnrns ao nobr.e ex-ministro, declarando que lnçuo ·tem n le1 (!O Of('~mento actual com ess~ 
S. Ex. fizera uma re-cmissiio. neto ào noiJre ex-mrnJSiro da fnzenda, e SI 

Um outro joven deputado, distinclo pelo seu S · ,E.x.. ~e defonde com e lia. 
talento, o Sr. Carlos Afl'onso, meu comprovin- I runerr:Jml'nte d!3V!? declarar que o decreto 
cinno e irmiio do honrado ex-mini~tro dn fa- ql.'!e automr.ona em1s~ao dos60.000:000,jl, deter
zendn, como era de seu dever traton de defen- mmot1 exprossnmente no nrt. 2.• que annuul
der n S. Ex.. do acto por que t~e ncremente fUra mente se recolheria~(; •/o da somma emittida; 
censurado. Declarou osso illustr·e deputado que c!e srwte que se <levwm recolher todos os annos 
o nobre ex:-ministro dn fnzenda dctermin:íra a 600:000,5000. 
volta dos 5!.~00:000,, da caixa de amnrtiza\:fiO Sendo apresentacl,n a I?roposta do orçamento 
para o thesouro, .em consequeneia da lei do or- ~s r:amarn~ nella fo1 consignada uma verba de 
çamento em vig-or, de 31 de Outubro de 1879, 3.000:009:5 pnra o resgate do P!!P~l-moeda. 
porquanto nessa lei niio se consí~naram os fun· PoslOI'IOrmento o nO!lre ex-m!n1stro da fazen· 
dos pnra o recolhimento do pnpel-rnoecla, como d~, n1e~ ~o_! leg-a o particular :'m.Jg-O,d!3~1arou que 
fõra determinado no art. 2.• do decreto de :16 de n11o emJttJrJn nmn só nota de t>OO, s1quer, além 
Abril de :l8i8. dos ~0.000:000,5000. 

Ora, n:io sei si realmente foi Psle o motivo O Su. AFFONso CELso:- Como não emitte. 
por qne o nob1·e ex-ministro da fnz,.ndamandou 
recolher de novo ao thesouro aquella quantia. O Sn. RrnEmo DA Luz:- Como não emittiu. 

O Sn. AFFONso CELSO:- Essn o outra, V. Ex. Em consoqnencia desta decl::trnçiio n camara 
bém comprehende qne esses 2.1LOO:OOOS niío elos deputndos emendou a proposta, reduzindo a 
podiam ter ontro destino. Eu não podia inutili- somrun destinada 80 resgate á 2.~00:000S, e nes-
sal-os. tes termos vcin elln para o senndo. 

O Sn. RIDEIRO DA Luz:- O nobre ex-ministro O qne fez este? Niio approvou n proposta do 
remeltera para caixa de amortiz::tçiío 2.~00:000;.'1 g-ovcl'no e nem lambem a emenda dn cnmara dos 
para serem recol·hidos. . deputados. De m:~ neirn que elimi non do orça· 

o Sn. AFFONSO CELSO :-Mas como 0 corpo mento a verba de- ::l.~OO:OUO,jl, o voltando o pro· 
legislativo niio deu outros 2 .~OO :OOO ~. cn niio jecto do orçamento ó cnmnrn <los d••putados fornm 

d
. d · ~- n pprovadns as emendns do senado, inclusive a 

po 1a e1xar de lançar mão delles; é claro. dn snppres~ii11 dn verba de 2.~00:000,SOOO. 
O Sn. RmEmo DA Luz :-Sr. presidente, eu M11s,senhorcs,a lei do orç:~mento votaria o anno. 

censurd aqui, repito. na sessiío de a de .Junho pas,atlo vi~o:o•·n para os exe,·cicios de i879-i880 
do nnno pa~sarlo, o nobre ex-ministro da ra- e de :lH80-il:181. 
zendn, declarando. positiv:nnente que o acto de N:~dn tem nbsnlutamente com nquillo qne se 
S. Ex. era iileg-:11. passou no ex•jrcicio de :1878 a 1879. Esta lei, 

O Sn. AFr,oxso CELSo:- Qual delles? aind:i qnundo consig-nasse os 2.~00:0001S, para o 
O Sn. Hmr.:mo DA Luz: -0 do ter rcmettido res:.tato do pnpeJ-mocd11, serviria tal verba pura 

2.400:000~ JJIII'a a caixa da amortizaçiío. o exercício de 1879 a 1880 e de 1880 a :1.881; e, 
o Sn. AFFoNso CEr..so: _Não podia deixar de portnnt11, si o nobre ex:· ministro não tivesse de· 

cumprir 
0 

decreto. terminado que voltnsse da cnixu <ln umnrtiza()iío 
Eu declarei que 0 cumpriJ•ia, salvo si 0 corpo pura o tlicsouro os 2.~00: OOOS, o acto de S. Ex. 

legisl~tivo não désse rundos, como n~o deu. continn:'1ra ninda n ser illcgal, porque a lei do 
orçamento só deu fundos pnra o I'OSg-ate do pu· 

O Sn. SILVEIIlA DA JIIOT'I'A.: -Não; den. pel·moeila que se eO'ecluas~e nnq11elles exerci· 
O Sn. AFFONSO CELSO : - Niío den tnl. Tenho elos, e nlio para o que tinha sido eiTcctundo 

no tudo que V. Ex.. nnda muito esquecido acêrca pot· conta do exercício de :1878 a :1879 e ainda 
do que se pnssou a respeito do orçam~nto. dentro dl'Jic. 

0 Sn. SILVEIRA DA 1\IOTTA : - Niio, senhor, 0 ,;n, Ai'l'ONSO CELSO :-V. Ex. esquer.o-se de 
V. Ex. é que cst:.í esquecido. dna~ circllliJStancias: n L' foi o accôrdo que 

O Sn. RIDEillO DA Luz:- Censurei o nobre aqui honve nu t1·ibunn, a respeito do resgate do 
ex-ministro dn fazenda por Jwver remettido pnpul·llloedn; a 2.•, que o primeir·o resgate devia 
esta somma pnrn n caixn da amortiznr.iío, quundo ell'llctuur-se no exercicie de -1879--1880. 
nlio tinha fundos consig-nadas cm lei. O Sn. fiiiiEiflO DA Luz:-I>erdõe-mo, o nobre 

O Sn. AFFONso CmLSO: -0 que nchn, v. Ex.; senadot' declarou no seu relatorio que, approxi· 
que o neto foi irregular'? m:~n<lo·se o encnrrnmento do oxerciC'io, dera 

O Sn. HIDEmo DA Luz:_ 0 acto de V. Ex. orde111 Jllll'tl qno fo~sem recolhido~ :.í •ctdxn dn 
foi illegnl. nmortizaçíio• 2.t~OO:OOO,jl. J~rn, poi~, o recolhi· 

O Sn. Al'Fo;o;so CELSO: _Bem, isso jü V. Ex. mento por contn do OXI.li'Cicio do :1878 n :1879. 
disse no seu tlisc~tr~o do unno passado. O Sn. Str.VEUIA D.o\. 1\IOTTA dú um llllarto. 
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0 Sn. AFFONSO CELSO;-Só O corpo legislatiVO 
ó que podia dar fundos e niío deu. 

FILHOS E:SPURIOS 
Continuou a 2.• discussão da proposição da 

mesma camarn, n. 52:! do 1873, dctermin·ando 
que a legitimação por subsequente matrimonio • 

0 Sn. SILVEIRA DA 1\IOTTA:-Para O resgate 
deu. 

0 Sn. AFFONSO CELS0:-1\fns O que deu? comprehende os filhos espurios. . 
As sobras dn receita e o imposto do fumo; e 

quando se verificam essas sobra~. Sr. ~enador ? 
0 Sn. SILVEIRA DA 1\'IOTTA:-Não sei; O corpo 

legislativo deu. 

l!'oi lida, npoin~a c posta cm discussão conjanc· 
tnmcnte a seguwte emenda que se achnva so· 
llre a mesa : 

• Na emenda snbstitutiva supprima-se no 
art. f.", purte :1.•, as pnlavrns- ou no 8ssento 
de cruamento- e ns palavtns finaes -ou dnntro 
dos trintn dias sefJuintes; e. no § 1.• acrescente-se 
- obst-rvada a · disposipão anterior. - Manoel 
Francisco Carreia. • 

O Sn. AJl'FONso C!ilLSo:-Pois V. Ex. devia sa
ber, como membro da com missão. 

O Sn. Rmmno DA Luz:-Eu acho que o nobre 
ministro procerleu ac.,rtodamente, rnzendo vol
tar os :l.fiOO:OOO,? da caixa d:1 amortização para 
o thesouro. 

0 Sn. AFFONSO CELSO:-E' O caso de preso por 
ter cão e preso por não ter cão. 

O Sn. RIBEIRO DA Luz:- ... e emendou o erro 
que havia commettido, pois não tinha fundos 
consig-nndos na lei. O nobre ministro tinbo dous 
unicos meios de emcnclat· c::se octo seu : era, ou 
fa,.:er voltar os 2.~00:000,5, do cnixo da .amort!· 
za~:ão poro o thesouro, como fez, ou vu· pedtr 
um bilt de indemnidode. Não podin absoluta· 
mente apadrinhar-se com a lei do orr;amentoem 
vigor. Ainda qne esta consign~tsse os 2.~00:000,5: 
o seu acto con tin uavn a descoberto; po•·que so
melhnn te consignnr;ão, repito, era pnra os Pxer
cicios de i8,0-:l880 c de :1880-:1881 e não para 
o de :1878-1870. 

Sr. presidente, faço essas observações niio 
para censurar o nobre ex-ministro da fa· 
zenda. 

0 Sn. AFFONSO CELSO:- Desde que V. Ex. 
declarou que não foi illegal o meu acto •.• 

O Sn. llmliltno DA Luz:-•.• ao contrario 
penso que S. Ex. praticou um noto louvnvel 
emendando o e no que tinhn commettido, S. Ex. 
com esse noto seu prestou homenagem ú lei c 
deu prova de sua boa fé. 

Tenho concluído. 
0 Sn. AFFONSO CELSO:-Muito obrigado. 
(Muito be1n, m11ito bem.) 

SEGUNDA PAH.TE DA ORDEM DO DIA 
EMPlllilGADOS DA SECRETARIA DO SENADO 

Entrou om i.• discussão o parecer do mcsn 
n. 613 do cot·rentc mez, dando nova org-anizuciío 
ao quadro dos empt·egndos dn sccreturiu du·se
nado. Niio havendo quem pedisse n pnluvra 
votou-se e J'oi approvudo parn passar u 2.• c 
ultima discussão. · 

A requerimento vor!Jnl do Sr. Cruz l\Jnf"l1ndo 
foi dispensado o intersticio pnrn n d!tJ (}isc l!ssfio. 

O Sr. ltlencles de Al~nelda., de. 
pois dos ultimes discursos proferidos no senado, 
contava com duns decep"ões; mas tem agora 
mn is uma e é n da hora "adiantada em que lhe 
cabe a palavra. 

As duas decepções foram o tomarem parte na 
discusgüo cm favor do projecto o nobre ex-mi· 
nistro da j usth;a c o actu:ol ministro, de cujos 
labios sahiram proposições que lhe pnrecem 
pouco consentaneas com a posição de um 
membro do governo. 

Foi assim que, tratando de um assumpto que 
interessa á moralidade publica e aos costumes 
puros do lar domestico, S. Ex. considerou A 
questão como um preconceito, tratando-se, aliás, .. 
de uma doutrina e'tabelccida na nossa legislação 
civil, na legi~lnção c:tnonica, na legislução ro
mana o na do todos os povos que têm por base 
de snn legislação a moral christã. 

Parece-lhe pois que n .causa que defende está 
nmeaçado, ~enão perdida ; mas cumpre o seu 
dever, advogando-a na tribuna, embora seja 
sem uutoridLde n sua palavra. Si não ha Her
cult•s contra dous, como poderá o orador contra 
tantos que com!Jatem o parecer"! .. ·. , 

Como, porém, o nobre ministro e o hotiradÓ 
ex-ministro da justiça navegaram nas mesmas 
aguns, responderá aos principaes argumentos 
produzidos no delwte. 

Sorprendeu-o a opinião do nobre ex-mi
nistro cm deresa do projecto, porquanto contava 
com S. Ex. em favor do pnrecer, pelas opiniões 
que emittirn em um livro de grande mereci

·mento que publicou, e de que passa a ler alguns 
trechos, oppondo assim ú opinião do legislador 
a opinião dojurisconsulto. 

Chama o orudor a a ttençiio do senado pnra 
esses trechos que lê e commenta, para mostrar 
como o nobre ex-ministro da justiça sustentott 
egtiio u bon doutrina, de que se afastou na de" 
fesa do projecto. 

PATRI~!ON!'o DA C.\.MATIA MUNICIPAL DA FE!IIA DE 
SANT'ANNA 

Seguiu-se em 3. • discussão, e foi sem debute 
approvntla~ pura ser dirigidu ú sanc(•ão imperial, 
a proposi"uo dH camnl"u dos Srs. deputados, 
n. M~ do"187:J, ilispondo que 11S terras dos en
cnpelludos de Sunt'Antta do~ Ulhos d'A~run, nu 
província dn Buhin, formem parle do 1mt•·imonio 
ilu cnm:n·:1 m unicipnl dn villu da Feira de Saut'· 
Annn, da 1uesmu província. 

Depois de lnrgas considerações sobre este con· 
ft•onto das OJliniões do nobre ex-ministro da 
justiça, passa o orador a justincar-se de :~I• 
gnmas inexactidões que lho foram nttribuidns 

· pelo nobre senador por l\linas, contestando 
proposições que sustenlúr:t no seu ultimo dis· 
curso. 

Apresenta a doutrina ele 1\fello Freire, lendo 
a propria o!Jt·u: para provat· comon duvida sobre 
n q ue,tiio que se debute só nascuu em Portuga. 
cm 178U, nüo sendo a>sim exact('> o que avançou 
o no!Jro ex· ministro du jusli~~a assegurando que 
ella jú existia muito antes. 
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Proseguindo em suas apreciações, mostra ó 
orador qual era a doutrina antiga em mnteria 
de dispensa, o de uma detida nnalyse conclue 
que siio contrnrins ao nobre senador por :Minas 
as autoridades por elle invocadns em favor de 
sua opinião, detendo-se principalmente sobre 
a decretai de Alexandre III. · 

Sustenta ainda o orador que lambem não foi, 
como assegurou o nobre ex-ministro da justiça, 
inexacto nas citações que fez de Dohemero e 
Gonzalez, commentando para isso largamente 
algumas de suas proposições. 

Por sua vez o orador lê algumas palavras de 
Walter do seu compendio de direito occlesins
tico,para mostrar que nlio foi exact~ essa opinilio 
invocada pelo nobre senador por Minas em favor 
de sua doutrino, e que anles ella lhe ~ con
traria. 

Em resposta a alguns apartes o orador expõe 
. os cnsos em que se dão as dispensas segundo o 

direito canonico moderno. 
Contestando ainda as proposições do nobre 

ex-ministro da justiça, o orador apresenta o cc
digo do Chile, lendo os a rts. ~O~ e i O~ para 
mostrnr que nlio foi exa<·ta a apreciação de 
S. Ex. Do. mesmo modo apresentando o codigo 
civil portuguez, lê os seus arts. U9 e i~2. 
analysando a sua doutrinn, que não póde ser 
interpretada como fez o nobre senador por 
1\linns. 

Diz ainda que são acórdes na opiniiio con
traria no projecto o codigo italiano, o venezue
lano e o oriental. que é de i8ô9. Não vô, 
portnnto, a conveniencia da se encetar uma le
gislaçiio nova contraria á do mundo inteiro. 

Contesta o argumento de que pela legislaçlio 
actual se premeia o culpado o se sacrifica o inno
cente. Nesse c11samento não ha culpado pre
miado, e a questão da innocencia da victimu é 
de todas as victimas que possam ser innocentes, 
o que prova citando exemplos da Bíblia o recor
dando o que succcde com as doenças heredita
rias, que passam dos pais aos filhos innocentes. 

E' preciso que hnja uma opposiçiio a essa ten
dencia que se manifesta para legitimar o adul
terio, fazendo que elle se não torno uma licita 
consuetudo. . 

O orador conclue pedin<.lo desculpa ao senado 
por ter occupndo até hora tão adiantnda a sua 
nttenção: não podia porém deixar de usar da 
palavra para tranquilfizar a sua consciencia de 
pai do familia e de cidadão. . 

A discussão ficou adiada pela hora. 
O SR. :l.• SECRETAmo obtendo a palavra, pela 

ordem, declarou que se achava sobre a mesa o 
seguinte 

ELI!IÇÃO DE DOUS SENADORES PELA l'ROVINCIA. DE 
S. PEDRO DO RIO ·GRANDE DO SUL • 

A' commissiio de constituição foram presentes, 
por ordorn do senado, as netas e mais pnpeis 
concernentes á eleição a que se prol'edeu na 
nrovincia de S. Pedro do RJO Grande do Sul, em 
26 de Outubro do anno proximo passado, pura 
preencher os Jogares de senador pela referida 
provincia, que vagaram por fallecimentos do 
Visconde do Rio Grande o do Marquez do H erva!. 
E, tendo examinado as actas das eleições pri
marias e secundarias para verificar n legitimi
dade da lista sextupla, da qual foram nomea
dos senndores do lmperio por cartas imperiaes 
de 3i de :Março do anuo corrente, o tenente 
general Visconde do Pelotas e o conselheiro 
Gnspar Silveira Martins ; vem a commissão 
dar conta da tarefa, que lhe foi incumbida. 

A província de S. Pedro do Rio Grunde do Sul 
está dividida em ~7 collegios, comprehendendo 
72 parochias com :l.02l eleitores. 

A commissiío, no intuito de facilitar a apre
ciação do processo eleitoral, sobre que tem de 
interpor seu parecer; tratnrn especificadamente 
de cada collegio, dando conta da eleição primaria 
e secundaria. 

1,-COLLEGIO DE l'ORTO ALEGRE (CAPITAL) 

Tambem não é procedente o argumento de 
que a doutrina do parecer nunca impediu os 
adulterios. O arg"umento prova do mais, porque 
se não pólle saber qualls foram os adulterios 
que essa dispo~içiio Impediu. A lei em que se Compõe-se de oito parochias com :l05 eleitores, converter o projecto é que se póde dizer que dá 
um premio ao adulterio o ntaca direitos adqui- a saber: de Nossa Senhora 1\ladre de Deus do 
ridos. Porto Alegre, i9 ; Nossa Senhora do Rosario de 

Faz o orador algumns considerações mostrando Porto Alegre, ~(;; Nossa Senhora dns Dõres de 
a inconvenieucia da lei que terá de se applicar Porto Aleg-re, H: Nossa Senhora de Dethlém, 
a casos pendentes, que a estão espernndo. ·E 7; Nossa Senhora da Conceição de Viamlio, il>; 
sendo a religião do Estado a catholica, aposto- Nossa Senhora dos Anjos da Aldên, i2 ; Nossa 
lica romana, não deve adoptnr-se disposição Senhora do Livrnmento das Pedras Drnncas, 9 ; 
contraria ú doutrina da igreja. e Nossa Senhcra das Dõres de Camaquam, 6. 

Si se proseguir nesta marcha, chegar-se-ha ao Eleit:ão primaria.-Das actas das parochins da 
pensamento de Emilio Girardin, qtte queria a :Madre de Deus, Dõres e Aldôa, nada consta que 
liberdade no casamento e os filhos iguaes po- deva invalidar a oloiçiio. 
ranto a mãi. Voltaremos assim aos temJ?OS Da formacíio da mesa da parochia do Rosario 
prehistoricos do predomínio do sexo feminmo j hn duas actas, dizendo a segunda ser recliOcação 
sobre o masculino peln inlluenciu das miiis, n dn pr·imeira, porque, depois de assignuda, ve
que nlludiu Camões nos Lusiadas, referindo-se ri ficou-se em novu leitura que a req·uerimento 
a germ;lles da Indin, porque eram som ciumes, de um eleitor se fez, Imvor-se nolla omittido 
doutrinas que não segurram os povos viris, us circumstancias de importnncin que se deram no 
raças nobres, como os Hebreus o os Pelagios, processo da orgunizaçiio <.la mesa parochial, de 
que seguiram o principio masculino. sorte que não era esta acta n expressão fiel do 
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que se passou. Aquelln neta contém as mesmos 
nssignnturns da primeira c mais quatro que nilo 
vêm nesta. Niio havendo rcclumaçiío alguma 
acêrcn deste facto, que. ou torizo a presumpçiio 
de nito ter sido lavrada n acta de roctificnçiio em 
acto successivo á primeiro, parece á commissiio 
niío dever isso trazer null idade á eleiçi•o, por
quanto no mais correu ella regularmente. 

Da formação da mesa da parochia de Cnma
qunm, h a tambem duns actas; na primeira se 
diz que, havendo comparecido apenas um eleitor 
c um supplente (immediato rio :1..• terço), o juiz 
de pnz adiárn a eleiçiío da mesa para o dia se
guinte c convcc:íra os deus juizes, seus immo
diatos cm votos, parn preencherem o numero 
preciso de eleitores. Na segunda acta declara-se 
que, no dia seguinte, além daquelle eleitor 
com~Jat·eecram mais deus, c portanto ficou 
preenchido o numero indispensnvcl de cleHores 
para haver cleiç1ío da' mesa, não se tendo apre
sentado os juizes de paz convocados no dia ante
cedente ; e que, tendo-se apresentado um só 
supplente, entendera o juiz de pnz presidente, 
dever convocar um cidadão clegivel, que com· 
pareceu e votou com esse supplente e clle juiz 
de paz, para a formaçiio da mesa. Sem duvida 
foi illegal esse procedimento, porguanto, achan· 
do-se presente um supplente, só á este compe· 
tia o direito de votar pora a formação da mesa, 
nos termos do art. 5. 0

, § 6.•, partes 2.• e 3.• 
do decreto de :l2 de Janeiro de :1.876. Não ob· 
stnnte essa irregularidade, tendo sido unnnime a 
eleição dos mesarios e supplentes, julga a com· 
missão não haver razão para annullar-se a eleição 
desta parochia. 

Quanto, , porém, á eleição dns parochins de 
Bethlem, Vwmiio c Pedras Br:mcas, entende a 
commissão que devem ser annulladns pelos 
fundamentos seguintes: 

A de Bcthlem, porque niío se declaro nas 
actas dn :1.• e 2.• chamodos o numero de cedulas 
recebidas em cada umn dellas, o na 3.• o ul
tima chamada declara-se apenas o numero total 
de :l75 ccdulus recebidas, o da haver~m foltado 
ús chnmndas 1~8 votantes, cujos nomes não 
vem mencionados. 

A do Vinmão porque, não comparecendo para 
a cleiçiio da mesa supplente algum, fõra ella 
feita tão sómcnte pelos eleitores, nccresccndo 
CJUe nn npurar.iio de ~20 cedulns para eleitorc·o;, 
que se diz rc"ccbidns, obtiveram todos elles una
nimidade de votos, inclusive dous dos membros 
do rnesa que estiio incluídos no numero dos 
eleitores. 

A de Pcdrus Brancas, porque não houve, nn· 
nuncio prévio do dia c hora cm que comer)aria 
a 3. • o ultima cllamodu dos votantes, nem desse 
annuncio -se fnz menção nn octa da dita chn· 
mnda. Nesta eleiç1io comiJnreceram apenas !lã 
vctontes, deixando de faze ·O 213. 

Nestes termos propüe n commissiio que sejam 
approvndas as eleitües dns cinco primeiros pn
rochius, c annullud:•s as das tres ultimns-llc
tblcm, Vinmão c Podl'ns Bran<:as, mandando-se 
proceder n novas oleiçües nestns tros pnrochias. 

Eleh·ao sccmulm·ia.-Comparcccrnm no collo
A'io :lO~ eleitores, tendo deixado de lhzel-o um de 
Vinrn1io, outro do Pedras Brancas, o outro de 

V. I. 

Camnqunm : o resultado da votação para seoa
.dores, foi o seguinte : 

:1.02 cedulas 

votos 
Visconde de Pelo tas..................... 9l 
Conselheiro Gnspnr Silveira Martins..... 90 
Dr. Luiz dn Silva Flores................ 90 
ur. Florencio Carlos de Abreu e Silva...... 90 
Dr. Joiio Chaves Campello ............. ·.. 86 
Dr. Henrique Francisco de A vila......... 7-i. 
Dr. Joaquim José Alfonso Alves.......... 3! 
Dr. Felisberto Parei r a da Silva........... li 
Dr. João Rodrigues Fagundes ............ ' l 
Dr. Bento José Ribeiro Sobragy........ •• • l 
Dr. José Fr:mcisco Diana............... l· 
Conselheiro Francisco Carlos de Araujo 

Brusque . . • .. . . . . . • . • . . . • .... .. • • • • • • l 
5 cedulas continham npenas dous nomes, o 6 

cedulas um nome somente. . . ;, ~ -:_,, 
Pcl~s actas julga a com missão regular a -eiel" 

ção deste collegio, devendo-se, porém, deduzir 
dos seis. cidadãos muis votados para senadores 
os votos, dos eleitores de Bethlem, Viamiio o 
Pedras Brnncas, que são annullados e compa
receram em numero de 29. 

I!.-COLLEGIO DE S. LEOPOLDO 

Compõe-se de seis parochias com 66 eleitores, 
a saber: de Nossa Senhora dn Conceição de S. 
Leopoldo, :1.6; Santa Christina do Pinhal, :1.4; 
Snnt' Anna do Rio dos Sinos, 9 ; S. José do 
Hortoncio, :1.3 ; S. Miguel dos Dous Irmãos, 7'; 
e S. Pedro do Bom Jardim, 7. 

Eleir.lio pri?na1·ia.- Das netas das parochias 
de S. Leopoldo, Pinhal, Rio dos Sinos, Horten
rio e Dous Irmãos nnda consta que deva inva
lidar a eleição. 

As irregularidades nllegadns contra n da ul
tima pnrochia no parocer da mesa do collegio 
eloitornl, que levaram á este a fazer tomar em 
separado os votos dos eleitores da mesmn paro
chia, quo compareceram, niio têm procedencin 
á vista das respectivas actas, excepto o facto de 
haverem nponns concorrido a votnr 3~ cidadãos 
activos, deixando de compnrecer :1.:1.6, c assim 
tambem o do ter votado um dos membros da 
mesa cm si pnrn eleitor. 

Um e outro facto não trazem nullidade · á 
oloiçi'io dessa pnrochia e tão sómente o segundo 
uutorizn 11 deducçiio do voto, desse mesario, dado 
n.o;i para eleitor, o quo aindn assim não deixa 
elle de manter o seu Ioga r de eleitor. 

Quanto ti eleiçiio da parochin do Bom Jardim, 
n cujo respeito a mesa do collegio nada nllegou 
contra a rcgt1lnridnde da formação da mesa pn
rochial, vê-se da neta respectiva que, concor
rendo pnrn u oloiçiio dos quatro mcsarios e outros 
tnntos supplentes, 7 eleitores e 2 immediatos 
do :1..• terço, c sendo portanto 9 ns cedulns 
rccebidns,cndn umn das qunos devia conter dous 
nomos, a somma dos votos foi do 3&, quando 
devora ser apenas de :lS, o que demonstra que 

34 
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8 das 9 codulns recebidas continham quatro 
nomes. 

Deixaram de comparecer 5 eleitores. 
As actos niio estilo authenticadas .pelo secreta

rio da camara mLmicilJnl, ou por talJelliiío pu
hlico. 

Niio obstante esta irregularidade, que n1io in
fluiu no resultado ela composição da mesa, por
que n1io houve mais do r1uatro :votados, quer 
pnra mesa rios, quer pa1·n supplcn tos, a com
missão julga não se dever nnnullar a eleioão 
desta iJarochia. _ . _ . 

Nestes termos propue a comn:ussuo qu~ .sejam 
approvadas as eleições das se1s parocluas, que 
formam o collcgio de S. Leopoldo. 

Eleição secundaria.-Consta da neta respectiva 
que para a formação .da mesa do collegio con
correram &2 eleitores. Ora, devendo votar cada 
um dlllles em dous nomes pnra secretarias o 
escrutadores, a somma dos votos seria 8~, e não 
:169 como a! li vem declarado, do que se conclue 
quê cada eleitor votou cm quatro nomes, ha
vendo ainda um voto de mais. 

A coinmissão entende que o senado não dt>ve 
sanar esta irregularidade, po1·quc prejudicaria 
isso o direito que tem a minoria dos eleitores de 
intervir directamente nos trabalhos da mesa do 
collegio para cujo fim determinou o decreto le
gislativÓ n. 8&::! de 19 do Setembro de !855, 
art. :l. o§ 2.o, que a eleição dos secreta rios e es
crutadores dos collegios eleiloraes continuasse a 
ser feita por escrutínio secreto, votando, porém, 
cada ele1tor cm dous nomes sómen te; c que 
fossem secretaries os dous mais votados, c es
crutadores os dous immediatos em votos. 

Si os que reuniram votos tive~scm sido só
mente quatro, a. coiT!miss1io niio fu1·ia quest~o 
disso, porque ser .a ev1dente que todo o colleg10 
pensava uniformemente ; mas niíÇI tendo ~co~
tecido assim, porquanto, tendo obtidO: .Ep1fanw 
Orlando de Paula Fogaça, 37 votos ; I•'elis
berto Henrique de Carvalho, 3G ; Antonio Pe
reira Brodt, 33 · Antonio Gunther Huhufluscll, 
32 ; Christiano' Sauer, !I ; Henrique Bur, ? ; 
Antonio José da Silveira, 6; Angelo José da Sll
veiro, 5; Francisco das Chagas dos Santos Ro
xo i· e Pedro Ely, i ; os membros da mesa 
seriam o L•, 2. o, 5." e 6.0 da lista acima, si cada 
eleitor votasse em dous nomes sómente. 

·Assim, pois, pro~õc :1 cçmmissã~ que seja an
nullado este colleg10, CUJa votaçuo para sena
dores foi a seguinte : 

Gl cedulas, sendo ã em separado. 
votol:l 

Dr. Luiz da Silva Flores SG c mvis :?_dos 
eleitores da poroch ia dos Dous I1·muos.. 61 

Dr. João Chaves Campello i>& e mais 5 
idem. . ...........•..••........• -. :>9 

Dr. Flore~icio Carlos de Abreu c Silva 45 
mais 5 idem. • . . • . • . • . . • . . • . . . . . . . • . . . &8 

Conselheiro Gaspar Silveira Martins ~2 c 
5 idem .•....•...... · • • · · • • · • · • · · • · · · 

Visconae de Pelotns (12 c mais 5 idem •. -. 
Dr. Joaquim José A_trunso ,AI~es .. .- ••.• •.• 
Dr. Francisco Henr1que d Avlla 1ü e ma1s 

(17 
(17 
ll:2 

ã dos eleitores da parochin dos Dous 
Irm1ios. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . • . . . 20 

Dr. Antero Fcrrei1·a d'Avila............ H 
Conselheiro Francisco Carlos de Araujo 

!2 
8 
G 
2 

Brusque ..•............•••..••. · · · · · · 
Dr. Pio Angelo dn Silva ..........•.• · • · 
Dr. Antonio Carrilo de Oliveira .•.•....•. 
Bariio de Jjuhy •.•.....•...••..•••..•.•• 

Annullndo o collegio, c,,mo propue_a com
missiio, n1io scriio contados na apuraçao geral 
para senadores os votos ncima mencionados. 

IIT.'- COLLEGIO DE S. 1EUONYl\!O UNIFODMISE 

Compõe-se de tres parochins com &O eleitores, 
a sabo;r: de S . .Teronymo, i6; Senhor Bom Jesus· 
do Triumpho, 10 ; S. Joiio Baptista de Monte-
negro, :1~. . 

Elcipiio primm·ia. - Das actas das parochias 
de S. Jeronymo c Montenegro nada consta que 
deva invnl1dar as eleições destas pnrochias, e, 
portanto, é a commissiio de parcce1· que sejam 
npprovadas. 

Niio pensa assim quanto á eleição da parochia 
do 1'riumpho, poJ·que não consta das respectivas 
actas : :1.. o os nomes elos eleitores c dos imme
diatos do :1. o terço, que votaram para a fo•·maoão 
du mesa pnrochinl ; 2. 0 o numero das ccdulas 
pura . eleitores recebidas em cada uma das 
chamadas, mas tão somente o numero total· 
elos votantes, que compareceram durante as 
ditas chamadas. que se diz terem sido 227, 
niio o tendo foi to 266; 3. 0 os nomes destes 
ultimos cidadiios, cuja inscripçiio na neta 
exige a loi : nestes termos entende a commissão 
que deve ser annullada a eleição desta parochia. 

Elcir-ii:o secundaJ·ia.-Das actas consta haver-se 
feito com regularidade a eleição neste colleglo. 
cuja votação para senadoNs foi a seguinte : 

38 ccdulas 

Visconde de Pelo tas .•...•••.••..••••.• 
Dr. Joiio Chaves Cnmpello .........••.. 
Dr. Luiz da 'Silva Flores •..........••..• 
Dr. Henrique Francisco d'Avila •....•... 
Conselheiro Gaspar Silveira Martins .•.. 
Dr. Florencio Curlos de Abreu e Silva •• 
Dr. JoacJuim José Afl"onso Alves .....••... 
Conselheiro Francisco Carlos de Araujo 

Brusgue ...........•.......••...•...• 
Dr. Felisberto Pereira da Silva •.••..•...• 
Dr. Antonio Corrêa de Oliveira .•••...•..• 
Durão da Cruz Alta • ..•••••••••••••••••• 
Dr. José Bernardino da Cunha Bittencourt 

votos 
38 
37 
3:> 
3ã 
23 
23 
:17 

H 
2 
2 
:1 
:1 

Não compareceram dous eleitores dn parochia 
de 1\:Ion tenegro. 

Annullndu a eleição da parochin do Triumpho, 
dovem ser deduzidos lO votos a cu da um dos 
seis cidaduos mais votados pa1-u senador. 

IV.- COLLEGIO :DE TAQUAUY 

Compõe-se de duas parochias com 36 olcitores, 
a snlJcr: de S. José de 1'nqnnry, 20; o Santo 
Amaro, 16. 
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Elcir:ão primaria.- Da acta da formaçiío dn 
mesa aa pnrochin do Taqunry não consta o nu
mero dos eleitores e dos immedintos do :1.. • terço, 
que compareceram para esso fim; deduz-se 
apenas pelo resultado do csct"utinio para presi
dente e seus substitutos que os pl"imeiros foram 
:1.7, devendo, portanto, serem cinco os segundos, 
visto que para rnesarios houve 22 cedulas. 

No processo da eleição da mesa e no da 
eleit;ão de oleiteres a cornmissão não encontra 
irregularidades, que devam invalidai-as, ex
cepto na parte quo diz respeito á qualillcnção 
de votantes, pela qual se foz a eleiçiio do elei· 
tores, como passa a expor, ·conforme consta das 
actas, que foram prtlsen tcs á com missão. 

Decidindo a mesa parochial (jUe servisse para 
n cbnmada dos votantes n qualificnçiio, que se 
fez no anuo ultimo, reclamou contra isso o 
eleitor Pedro :Micher, allegando não estar con
cluída ess:• qualiticação, visto não terem sido 
ainda entregues os titules; n mesa niío attondeu 
á reclamaçtio, limitando-se a declarar q_ue re
conhecendo nlcgalidade da dita qualificaçao, por 
ella se fizesse n eleição. . 

No fim da ultima cham:~dn o mesmo eleitor 
apresentou um protesto contra a decisiío da 
mesa, provando com documentos que os titules 
de qualificacão haviam sido npenas enviados na 
vcspera do d"ia da eleiçiio pelo secretario da ca
rnat•a municipal no respectivo juiz de paz, que 
era membro da mesa parochinl, e que este juiz 
não tinha ainda :mnunciado por edital n en
trega dos ditos titules nos respectivos votantes ; 
nllegou mais, porém não prOI'OU de v id:~mente, 
que esses titules foram nntedatados para pode· 
rem set· assignndos pelo bacharel Francisco 
.1\lnrques dn Cunha, que desde o dia :18 de Se
tembro de :1879 hnvia deixado do ser juiz mu
nicipal desse termo. 

A mesa, contra-protestnndo, não desmen.to a 
nllenoaçiio de não torem sido entregues os titu
les ii.e qualificação nos votantes; dous mesarios, 
querendo justificar a decisâo tomada pela mesa, 
fazem considet"nções nlheias ae nssumpto, com 
as quaes os outros mesarios nâo concordaram, 
entendendo todavia dever-se manter n decisiío, 
cabendo ao poder competente resolver, como fõr 
de dil•eito. · 

Nestas circumstancias a commissão niio póde 
deixor de propôr que seja annnlladn n eleiçiio da 
parochin do Tuquary por ter sido feita por· uma 
qunlilicnçlio que não se devia considerDr con
clnidn, desde c1ue niio haviam sido entregues os 
titules aos votnntes, como bom decidiu o go
verno em aviso circular n. :36:3 de 19 de Ju
nho de 1876; não tendo, porém. upplicnciío no 
coso vertente o prazo de tres mezes, de c~ue tm
ta o art. 2.• ~ 7." n. :1 do decreto legtslntivo 
n. 267cr de :w de Outubro do :187ü, allcgndo 
no protesto do reclamante, porque ilsse prnzo 
foi esta!Jelecido sómen to com rcl:u;iio ,·, Iistn com
plementar da qualillcaçlio, i1 vista mesmo da 
disposiçlio citada, combinndn com ns do at·t. :1.• 
ll :l!l do dito decreto e do mt. 107 ~ ~- • do 
uecreto de :12 do Janeiro de :1870. 

Das netas da paroc:hiu ele Santo Amaro consta 
que a respectiva mesa foi formada uo dia 2.:> do 
Outubro, vespern do dn eleição, pelo 2.• juiz do 
1. • districto da paro chia de S. Jeronrmo, Vi-

cento Lopes de Souza, nllegnndo terem-se re
cusado para esse acto os juizos de paz da parochin 
de Santo Amaro e os de todos os districtos do 
município de Tnquary, comparecendo apenas 
quatro eleitores e dous immediatos do :1..• terço 
c faltnndo o respectivo escriviio de paz, que foi 
substituído pelo dn subdelegacia de poli c ia. · 

Nos documentos que foram presentes á com
mi~são ha : declaração dos juizes de poz da pa
rochia de Taquary d·e não terem sido convocados 
por pessoa nlguma da parochia de Santo Amaro 
para a formac1io da mesa desta ; traslado de um 
protesto do tenente-coronel 'fhornnz José Pereira 
c do cidadão Theodoro José Vinnnn contra a for
mação desta mesa; e uma justificação feita perante 
o juiz municipal, a requerimento d" UJtJsmo te
nente-coronel, em :19 de Fevereiro do anno cor-· 
rente, com a citação do tenente-coronel Fran
cisco Patrício Xnv1er de Azambuja, que presidira 
n mesa parochial, provando-se: L• que no dia 
2ü de Outubro antecedente cornpareccrnm na 
matriz de Santo Amaro alguns eleitores dessa 
parochin,acompanhados do cidadão Vicente Lopes 
de Souza, dizendo ser juiz de paz da pnrochia 
de S. Jeronymo, da comarca do Tl"iumpho, para 
o fim de formarem a mesa parochinl, que tmha 
de funccionar nu eleição de eleitores es)leciaes, 
que devia elfectuar-se no dia seguinte; 2.• que 
não foram convocados os juizes de paz dn puro
chia, nem os da vizinha, de Taquary, a cujo 
município pertence aquella parochia ·; 3.• que 
fez-~e a elei9iio sem as formalidades da lei, por 
não ter hav1do editaes de convocação para ella, 
nem servido nu organização da mesa o escrivão 
de paz respectivo; ~-· que não foi aceito pela 
m!lsn o. protesto que apresentou ~mesmo te
nente-coronel Thomaz José Pere1ra contra a 
formação illcgal da mesa. · 

A commi~siio, examinando as actas, verificou 
que só concorreram pnra a eleição desta parochia 
:Hii votantes, faltando (1.68; e que, contadas as 
cedulns, foram apenas encontradas na urna 
:1.~7; as quaes, sendo npurndns, deram votação 
sórnente aos 16 cidadãos, que foram declarados 
eleitorês, niio havendo por conseg·uinte sup-
plentes. • 

Si por um lado não se devo autorizar o con
luio dos juizes de pnz deixando de fazer as con
vocações exigidas pela lei ou de comparecer para 
presidir a formação das ditas juntas e mesas; por 
outro Indo não convem aceitar como legitimas 
netos prnticndos por qualquer individuo que se 
apresento corno juiz de paz, sem ser dos que a 
lei manda convocar na falta dos do districto da 
matriz, il sempre segundo n ordem de sua col
]1"\caçiío nu lista respectiva, maximé quando não 
comparece a maioria dos eleitores e dos immo
.dintos do :1..• terr.o, como deu-se nu formação da 
mesa da pnrochin de Sauto Amaro. 

A lei estabelece a multa do :1.00~ a 300~ 
para os juizes do pnz, que forem omissos no 
cumprimento desses deve1·es, e o governo o· os 
prestdentos nas províncias impondo,as sempre 
CIUe devam ter legar, evitur-se-hâo tnes abusos. 

Por O><sa rnziio o uttendcndo ao pequeno 
numero do votnntes, que concorreram á eleição 
dosla llllrochin e á conrormidallo da sua votação 
para. eleitores, reconhece-se não te1· hnv1do 
conhecimento da dita eleição por Ires quartas 
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partes dos votantes, comparecendo apenas os 
de uma parcialidade, que pódc niio ser n que 
esteja em maioria na parochia; e assim propõe 
n commissão que seJa tambem annullnda n 
eleição da parochia de Santo Amaro. 

Elcicão secundaria.-Dn nctn dn formnçiio da 
mesa "do collcgio consta rrue houve iJ•rcg-ulari
dade nn eleição dos mesurios, porqunnto cndn 
eleitor votou em quatro nomes pnra membros 
da mesa contra o preceito do art. :1.• § 2.• do 
decreto legislativo n. 8"2 de 19 de Setembro de 
:l85ti •. Deu-se lambem u irrcguluridudo de com
pôr-se com dous membros npenas n commi~siio 
quo tinha de cxnminm· os diplomas dos mesa
rios. Estn ultima irregularidade niio tem -
i mport:mcia, porém a primeiro traz nullidadc 
á 1'ormnç1io da mesa quo seria diversa do que o 
foi, si se observasse n lei, visto que rccnhindo 
os votos cm seis eleitores, niio silo o 3.• e o~-· 
votados os representantes da minoria do col
Jegio. 

Etei!:ào secundaria.- Na acta du formação-da 
mesa do colleg-io niio se declara o numero de 
votos, que obfiveram os escrutadores, e na neta 
do dia seguinte niio se faz mençiio da vt>rificaçiio 
dos poderes dos eleitores. 

O resultado da vota('ão para senadores, !oi o 
seguinte: 

35· cedulas 

Conselheiro Gaspar Silveira Martins ••.... 
Visconde de Pelo tas ...•....•..•...•.•.• 
Dr. Florencio Carlos de Abreu c Silva .•. 
Dr. Joiio Chaves Campcllo .......•.••.•• 
Dr. Luiz da Silva Flores •••.••...••••••• 
Dr. Henrique Francisco d'Avila .•...•.. 
Dr. Jonquim José Alfonso Alves •.••..••. 
Dr. Felisberto Pereira da Silva •..•..•.•• 

votos 
E,35 

.t3ti 
3() 

l35 
~3~ 
3~ 

:1 
[:l 

Niío compareceu um eleitor da parochia de 
Santo Ãmaro. 

Annulladns ns eleições das parochias de Ta
quary e Santo Amaro, niio devem ser contados 
na apuração geral para senado1·es os votos deste 
collegio. 

V.-COLLEGIO DO UIO PARDO 

Compõe-se de duas parochias com ~3 eleitores, 
a sabor: de Nossa Senhora do Rosario do Rio 
Pardo, 29; e S. Joiio de Santa Cruz, :1~. 

.Eleição primaria.-Nas netas da parúéhia do 
Rto Pardo nota-se n fnlta de declnrnçiio do nu
mero· de cedulas para eleitores, recebidas cm 
cndn umn das tres chamadas, dizendo-se apenas 
na acta da ultima chamada que a totalidade dns 
cedulas recebidas nns trcs clwmadas foi de :20~. 
Não obstnnte essa falia e niio appnrccendo re
elamaçiio alguma, propõe n commissüo que seja 
approvnda n eleição da purochia do Rio Pardo. 
Nus. netas da parochia de Santa Cruz a com
missiio encontrou as faltas seguintes: na da 
formação da mesa não mencionar-se o numero 
de eleitores que compareceram, nem o numero 
de cedulos recebidas na olciçiio do presidente c 
seus substitutos ; c na acta da apuração dos 
votos para eleitores niio mencionar-se os nomes 
dos immcdiu:os aos quatorze cidadiíos.que fomm 
dcclarndos eleitores, o que talvez seja devido a 
erro na cópia dn ditn actn, porque vem lnnçntla 
em duplicata a lista especial dos eleitores. 
A' vistn tlo que expõe, a commissão é de pt~
recer que sejn ndiado o conllecimonto da.elciçiio 
desta pnrochin do Santn Cruz nté virem novas 
có~ins d:1s netas respectivas_, devidamente con
fertdas, o bem nss1m n hstn dos eleitot·es e 
imrp.edin tos do i. • ter~o dn mesma pa rochia na 
leg1slnturn actual. 

Assim, propõe a commissão que se nnnulle a 
elciçüo deste eollegio, cuja votação para senado
res foi n seguinte: 

~2 cedulas 

votos 
Conselheiro Gaspar Silveira Martins •.. ,.. ~2 
Dr. Florcncio Carlos de Abreu e Silva.,.. ~2 
Dr. Henrii[Ue Francisco d'Aviln........ ~2 
Dr. João Chaves Cnmpello.. . . . . . . . . • . . • . 42 
Dr. Luiz da Silva Flores................ ~2 
Visconde de Pe1otns. . .. . . . . . .. . . .. . .. .. .. . . . .. . 42 

Deix:ou de comparecer um eleitor. 
Annullndo o collcgio, niio serão contados na 

apurnçíio geral para senadores os votos ncima 
mencionados. 

VI.-COLLEG!O DA E:.-1CRUZILIIADA 

Compuo-se du !J'Cs parochias com 27 oleitores, 
a saber: doSantn Barbara da Encruzilhada, :16; 
S. José do Patrocinio, 5; e S. Joíio Baptista 
de Camaquam, ü. 

EleimTo primaria.- Da acta dn formnc,ão da 
mesa pnrocbial de Santa Bnrbara niio consta o 
numero de eleitores que compnreceram e vo
tarnm para presidente e seus substitutos, dedu
zindo-se, porém, pelo resultado da votac·ão terem 
sido 5. Os immediatos fo1·am rep1·csentados na 
clci()íio dos mesnrios por um sub~títuto convo
cado nos termos da lei, por niio comparecer 
nenhum daquellcs, o quo cl.ou Jogar a adinr-se 
a eleição da mesa para o dia seguinte no dcsi
gnodo para essa clerçüo. 

Nas actas das trcs chnmnuas niio se declara o 
numero de votantes que concorrcrnm ú cada 
uma dcllas, e tiio sômentc na ultima se diz que, 
aberra a urna o contadas as cedulns recebidas, 
reconheceu-se serem :l.ü3, transcrevendo-se em 
seguida os nomes de M~ votantes, que não 
compareceram. Nas ditas :~ctns niio so mencionou 
o nnnuncio próvio do SCJ'Il terceira clwmadn dos 
votantes no dia seguinte no dn conulusiio da 2.•, 
como se realizou. 

A votaçiio pura eloitot•cs fêli unnuime, tendo, 
portanto, quatro dos membros da mcsu votndo 
cm si o ficado a pnrochia sem supplentes dos 
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eleitores. A comm1ssao niio pôde deixar de 
propô r que se nn n ulle esta eleição. 

Foi regulnrruente fol·nwda a.mesa da parochia 
do. Patrocínio, mos niio póde ser reco·J}hecidn 
válida a eleição do seus eleitores. porque contra a 
expressa determin~ciio da lei fez-so no mesmo 
dia a >e~runda e a terccil•n chamadas dos vot:mtes; 
talvez, por isso, RÓ concorreram a votar na dita. 
eleir;ão M cidnd:los, deixando de fnzel·O 169. A 
cópia das actas veiu assignadn pelo pr&,.,idente e 
tres me>arios. A comrnissiio propõe ta.11bem que 
seja annullnda a eleiçiio destn pnrochia. 

Das actas da parochia de S. Jo:io Bnptista de 
Camaquam, vê-se ter corrido regnlarmente todo 
o processo eleitoral, pelo que propõe a com mis
são que seja approvada a eleiçiio desta parochi11. 

Eleição ucundaria.- Na formação da mesa 
deste collegio votaram lambem os eleitores cm 
cedulas contendo quatro nomes para .mesarios, 
distribuindo-se os votos por sete eleitores, por 
isto c visto que annulladas as eleições das pa
rochi:ls de :Santa Barbara e Patrocínio, se não 
póde discriminar os votos dos 5 elcitoros da pn
rochia de Camaquam, deve ser annullado e;te 
collegio. · 

O re~ultado da sua votação para senadores foi 
o segumte: 

2:1 cedulas 

votos 
20 
20 

ao senado, embora julgue não trazerem nulli
dade ás elci~ões de~sas pnrochi11s. 

Nas netas da primeira niio se mcncionn o 
numero de votnntes que concorreram á cada 
uma das chnmndns, declnrnndo·se tiio sómente, 
depois da terceira clwmnda, o namero de ce
dulas encontradas na urna, e transcrevendo-se 
cm segaida os nomes dos cidarliios, que niio 
compnrocernm a dnr o· seu voto para eleitores. 

Nn formaçiio da mesa da liegunrln, recabindo 
os votos para mesrorios em dou~ cidadãos só
mente, o mesmo acontecendo para supplentes, 
deixou-se de ·completar o numero de uns e 
outros por meio rle nova eleição, como dispõe 
o nrt. ·:IS, § 2. o do decreto de t2 de Jane1ro de 
1876: juJ~ron-se bastante chamar para occupa
rem os dous ultimos Jogares de mesarios os 
dous unicos supplentes, que haviam sido elei
tos. 

Niio obstante isto, propõe a commissão que 
sejam npprovadas as eleições destas tres paro
chias. 

Eleicüo secundaria.- Na formaçiio da mesa 
deste éollegio onda eleitor votou em quatro no
mes para mesarios, distribuindo-se os votos por 
seis cidarliios: a com missão não pólle deixar por 
este motivo, de propóz, como tem feito a rt!S· 
peito de outros collegios, que seja este tambem 
annullado. · 

O resultado da votação do mesmo collegio 
para senadores foi o seguinte : 

46 cedulas Conselheiro Gaspar Silveira Martins .... 
Dr. Luiz da Silva Flores .•...........• 
Visconde de Pelo tas ........•.•.••..... 
Dr. Joaquim José Alfonso Alves •...... 
Dr. Florencio Carlos de Abreu e Silva. 
Dr. Joiio Chaves Campello .....•.....• 

20 votos 
:l!l 
18 Visconde do Pelo tas.................... 46 
iS Dr. Luiz dn Silvn Flores................ 4.6 

Dr. Felisberto Pe1·cira dn Silva ....... . 3 Consellleiro.Ga~paJ" Silveira Martins..... 46 
3 Ur. Florcnc10 Carlos do Abreu e Silva.... 46 Dr. Antonio Antunes Ribns ..•........ 

Dr. Henrique Francisco de A vila ...•.. 2 Dr. João ~lwve_;; Cnmpello.. .• . . • . . • • . • • t_.6 
Dr. Hennqao I•rancisco de A vila........ q6 Faltam tres votos. 

Niio compareceram 6 eleitores, sendo 2 da 
pnrochia de S:mta Bnrbnrn, 3 dn do P:Jtrocinio, 
e :l de S. João Baptista de Camaqunm. 

Annullado este collegio, os votos acima men
cionados não serão contados na apurnção geral 
para senadores. 

. VII.-COLLEGIO D,\ J>ATRULHA 

Compõe-se ue wes parochias com ~9 eleitores, 
a snúer :-de Snnto Antonio dn Pntr·ullw, 22; 
S. Francisco de Pau lu de Cima da Ser·ra,· :13; 
e Nossa Souhoru da Uliveiru da Vnccnriu, :1~. 

Eleit:<io pl'imaria.-Nns adas da pnrochia du 
Patru(hn rwdn constu que importe nullidade á 
respectiva elciç:"10. 

Uns nctns das pnrochins de S. Francisco de 
Paulu de Cima du Sur1·n u Nossa Senhoru da O li· 
veira du Vuccnria constam ulgnmas irreguluri · 
dados, que a conunissilo entendeu dever expor 

Deixa1·am de comllal·ecer tres eleitores 
;A•:nnll:!_do o_ colleg-io, como pr·oJJÕe a· com. 

m1s~uo, nuo ser·no contados estes votos na apu
ração g·eral parn senadores. 

VIII. - COLLEG!O D,\ CONCEIÇÃO DO· ARROIO 

Compõe-se de duns purochins com 23 eleitores 
a snber: de' Nossa :Senhora du Conceição dÓ 
Arroio, 15 ; e S. Domingos das Torres, 8. 

Eleit:rio ;wima1"ia.-Da neta da formn~ão da 
mesu du p11rochin dn Conceiçiio do ArroiÓ nada 
1:onsta quu n dovn invnlidn1·. 

Nus netas do procrsso da eloicüo dos eleitores 
declm·a-so o numero de volantes que concol·reu 
ti cnda uma tlas tros chamndus, que sommados 
dão o numc1·o totnl de 03U, o diz-soque deixaram 
de comparecer 25ll votuu tos, cnjns nomes não 
vem mencionndos. ; ni10 consta das netas que 
hoavesse nnnuncro prévio do dia e hora em 
que teria Jogar a terceira chamada dos vottÍntes. 
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Nas mesmas actas se diz que, nbertn n urna c 
contadas as cedulas, foram encontradas 64!. 

El~ipão prhnaria.-Das nctns dcsln parochia 
nadn consta que deva invalidar a sun eleição, 
vi~to que a falta que se encontra_ nas ditas 
netas tia declnrnçiio do numero do votantes, 
que acudirnm á cada uma das chnmadns, niio 
tem importancin capital na opinião dn com
missão, desde que niio appnrece reclamnçiio 
con troe a regularidade do recebimento das ce
dulas, que se declara terem sido em numero de 
263, segj!lndo n contagem dellns depois de con
cluída á terceira chamada, deixando de con
correr pnrn a ditn eleição 6~8 votantes, cujos 
nomes vem transcriptos na neta respectiva. 
Nestes termos propõe a commissiio que seja 
npprovnda a eleição desta parochia. 

Em um protesto, assig-nado por Joiio Antonio 
Tavares e mais quatro cidadiios votantes da pn · 
rochia, allega-se irregularidades ?raticadas 
pela mesa parochial no recebimento das cedulos, 
contra o que contra-protesta a maioria da mesma 
mesa. · 

A. commissão julga dcsnecessario relatar as 
allegações de uma e outra parte, porque não 
póde deixar de propor que seja nnnullada a 
eleiçiio desta paroch1a da Conceiç1ío do Arroio 
pela razão de n1ío se haver transcripto na acta 
respectiva os nomes dos votantes que deixaram de 
comparecer na dila elciç1ío, como preceitua a lei. 

Nas actas da parochia das Torres não cons
tam irregnlnridades que devam invnlidar ares
pActiva eleiçiio; todavia, niio vindo l!ellas 
transcriptos os nomes dos volantes que niio 
compare.ceram a dar o seu voto na dita eleiç1ío, 
nem se dizendo quantos foram elles, a pretexto 
de haver-se declarado os seus nomes no origi
nal da acta, escripta no livro competente; e 
attendendo a commtssão ao pequeno numero de 
votantes (99), que concorreram para "sta elei
ção, cujo resullado foi unnnime, não obstante 
serem contemplados no numero dos eleitores 
quatro membros da me>a, propõe que seja adia
do o conhecimento desta eleição, requisitando
se, por intermedio do governo, a remessa com 
urgencia de nova cópia das actos da parochia 
das Torres, extrahida do livro competente e 
devidamente authenticada. 

Eleicão secundaria.- A neta dn formação da 
mesa ao collegio está apenas nssignndn pelo 
secretario, e n da eleiç1ío dos senndo1·es por um 
tabellião. Compareceram 22 eleitores, não o 
fazendo um dn parorhia das Torres. 

O resultado da votação para senadores, foi o 
seguinte: 

i2 cedulas 

votos 

Eltdpão 8ecundaria.-Segundo as netas correu 
regularmente a eleição sectmdarin, pelo que 
propõe a commissiio que sejn approvnda. 

O resultado da votação deste collegio para se
nadores foi o scg:uinte : 

26 cedulas 

votos 
Conselheiro Gaspn r Silveira Martins....... :26 
Dr. Florencio Carlos de Abreu e Silva.. 26 
Dr. Henrique Francisco de A vil:~........ 26 
Df. João Chaves Gampello............... ~6 
V1scondc de Pelo tas..................... :!6 
Dr. Luiz da Silvn Flores .••...•• ~....... !11 
Dr. Joaquim José Affonso Alves......... :12 

X.- COLLEGIO DA DOCCA DO MONTE 

CompÕe-se de uma pnrochin, n de Santa Maria 
dn Bocn do Monte, com 20 eleitores. 
·Eleição primariiJ.- Das actas destn pnrochia 

consta gue para a formação da mesa concorreram 
oito eleitores e um immediato em votos, e que 
todos elles votaram em ccdulns, contendo 
quatro nomes, quer pnra mesarios, quer para 
supplentes destes; assim tambem que houve 
uma cedula de mais na eleição do presidente e 
dos seus substitutos, do que se deduz que votou 
igualmente para estas eleições o dito immedinto 
em votos. 

Dr. Florenclo Carlos de Abreu e Silva .. 
Conselheiro Gnsp:~r Silveira Martins .... 
Dr. Henrique Francisco de Aviln ••.•.•.• 
Dr. João Chaves Cnmpello .•.••.......•• 
Dr. Luiz dn Silva Piores .•••..••.....•.• 
Visconde de Pelotns ..•..•..•...••...... 

Conforme dis~õe o art. 5. o, § 6.o ultima parte 
do decreto de t:. de Janeiro de i876, desde que 

22 compareciam oito eleitores e um unico imme-
22 dia to cm votos, devia ser chnmndo nos termos 
2:! d t' o mesmo ar Ig'O quem preenchesse o numero 
22 do dous immediatos, exigido para a formação 
22 da mesa, o que se niio fez: além disto as cedulns, 22 . d 

Annullada a eleiçiio da pnrochia da Conceiçiio 
do Arroio e adiado o conhecimento dn eleição 
dn pnrochin das Torres, flcarú nulln a eleiçiio 
secundaria o por isso não serão · con tndos na 
apuração .(reral para senadores, os votos acima 
mencionados.~ 

IX.-COLLEGIO DA CACHOEIRA 

Compõe-se de uma só parochin, a de Nossa 
Se~hora da Conceição du Cachoeirn, com 26 
eleuores. 

quer pnra 111esar10s, quer para supplentes estes, 
dovwm conter dous nomes sómente, e para pre
sidente e seus substitutos o numero de . ccdulns 
não podia ser de mais de oito, porque nestas 
eleições só devem votar os eleitores. 

Compareceram a votar pnrn eleitores :162 ci
dudãos, deixando de fnzel-o ~o~. cujos nomes 
constam da neta respectiva. 

A' vista do exposto, propõe a commissão que 
seja nnnullnda a eleição destn pnrochin. 

E lei pão secundaria.-Não houve irrrgulnridnde 
segundo ns netas, nos tJ'nb:dhos do colfe .... io; mas, 
sendo nuuullnrln a eleir,iio da unir:a pni·o"chia que 
o constitue, não póde u'uixur tumbem de ser·este 
nnn ~Iludo. A suo votação para senadores foi a 
segt.mtc : 
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:17 cedulas 

votos 

Eleipdo primaria.-Da actn da formação da 
mesa desta parochia consta que só para ella 
concorreram os eleitores em numero de onze 
niío comparecendo nenhum dos immedíatos dÓ 
i. • terc.o, cuja falta não se preencheu, como se 
detormma no art. 5.• § 6. ", parte 3.• do de
creto de :1.2 de Janeiro de :l876. Esta irregula· 
ridnde não póde ser sanada, porque torna 
nulla a formação da mesa porocliial, e conse
guintemente toda a eleição feita pernnte essa 

Dr. Florenc.ie Carlos de Abreu e Silva... :l7 
Conselheiro Gaspar Silveira Martins...... :l7 
Dr. Henrique Francisco de A vila. . . . . • • • :l7 
Dr. João Chaves Cnmpello.......... . . • • • :l7 
D~. Luiz da Silva Flores •.• , • • • • . • • • . • • • :l7 
V1sconde de Pelotas •.•••••.•••• ;. • • • . • • • :l7 

<" • J 
Deixaram de comparecer tres eleitores 
Não devem ser c:ontados os votos acima na 

apuraçiio geral para senadores. 

Xr. - COLLEGfO DE CAÇAPAV•\ 

Compõe-se de quatro parocl~ias com 31i elei
tores, n saber : de Nossa Senhora da Assumpçiio 
de Caçapava, :1.2; Snnto Antonio de Lavras, :lO· 
Sant'Anna da Boa-Vista, 7; c Nossa Senhora dá 
Conceição de S. Se pé, 6. · 

Eleit:ão primaria. - Das actas das pnrochías 
de Caçnpava, Doa- Vista, e S. Sopé, consta que 
s~ fizeram com regularidade as respectivas eleí
çues. 

Nas nctns da parochía de Lavras notou apenas 
a commissiio que deixou-se de preencher, nos 
termos do art. á.•, § 6.•, parte ::1.•, do decreto 
de :12 de Janeiro de :1876, a faltn do segundo 
il!'mediato do i.• ~erc;o, visto terem cornpar;,
Cido parn a formnçno da mesa sete eleitores e 
um só dos_diLos imJillediat_os; ~odavia, niio po-· 
dendo essa 1rreg-ular1dade 1ntlu1r na composição 
dn mesa parochial, segundo o resultado da vo
tnção que houve pnra mesarios e seus sup
plentes, a commissão propõe que seja approvada 
a eleiçiio desta parochía e assim tnmbem a das 
outras tres parochins ao principio mencionndos. 

E leit-ão secundaria.-Das actns do c:ollegío niio 
consto o resultado da verificnçiio dos poderes 
dos eleitora~. d~ que hn!_ia m sido enc.arregadns 
na suo pr1me1ra reunwo ns respecttvas com
missões, o que por certo foi devido á omissão 
na ultima acta. Esta fnltn não póde prejudicar 
a approvação da eleição desta collegio, cuja vo
tnçuo pnrn senadores foi a seguinte: 

26 cedulas 
_ votos 

Dr. Francisco Carlos de Abreu e Silva.. • 26 
Visconde de Pelotas.................... 26 
Dr. Ltliz da Silva Flores................ 26 
Consel~eiro Gnspar Silveira Martins..... 25 
Dr. Jouo Chaves CnmpeUo.............. 21J, 
Dr. Henrique Francisco de A vila........ 20 
Dr. Joaquim José Alfonso Alves.. • • • . • . . 8 
Conselheiro Francisco Carlos de Arnujo 

Brusque. • • • • . • • . • • . . • . • • • . . • . . • • • . - :1 
~·· Deixaram de compnrecor 9 eleitores, sendo 
dous da parocbin do Lavras e os sete da paro
chia do Boa-Vista. 

XII.-COLLEGIO DE S. GADRIE:L 

Compõe-se de uma só parochía, sob a mesma 
denommnção, com 33 elettores. 

mesa. • 
. Nào obstante isso, a commissão julga dever 
mformor o senado do que consta das demais 
netas desta eleição. O numero de cidadãos que 
concorreram para a eleição . dos 33 eleitores 
dessa paroclda foram :l91í., deixando de fazei-o 
901. Cada um dos 33 eleitores reuniu :l93 votos, 
e os 33 votos que restavam recnhiram em ·um 
só indivíduo, que assim será o unioo supplente 
desses 3::1 eleitores. 

A' vista do exposto a com missão propõe que 
seja annullnda a eleição da pnrochin de S. Ga
briel. 

Eleir-ão secundaria.- Da acta da formação da 
mesa do collegio vê-se que os dezoito eleitores, 
que compareceram, votaram, cada um, em qua
tro nomes para secretaries e escrutodores. contra 
o que dispõe o art. i. • § 2. • do decreto legisla
tivo n. 8(1.2 de :l9 de ·Setembro de :l851i. u col
legio reuniu-se um dia antes do. designado pela 
lei, o que todavia importaria nullidade aos seus 
trabalhos, si outros factos se não dessem que os 
annullam. A votação deste collegío para se
nadores foi a seguinte: 

22 cedulas 

votos 
Conselheiro Gaspnr Silveira Mnrtíns... • • • í!í! · 
Visconde de Pelo tas.. .. .. • . • . • . • .. . • . • • • í!í! 
Dr.Fiorencio Carlos de Abreu e Silva...... 22 
Dr. Henri<Iue Francisco de A vila........ 22 
Dr. Jolio Chaves Cnmpello............... 22 
Dr. Luiz da Silva Flores................ :l(J. 
Dr. Joaquim José Alfonso Alves. • • • • . • . • • 8 

Deixaram de comparecer U eleitores. 
Annullada a eleição primaria, ficará nulla a 

secundaria, e, portanto, niio serão contados na 
apuração geral para senadores os votos acima 
mencionados. 

XIII.-COLLEG!O DO PALMAR 

Compõe-se de uma unicn porochia, sob a 
invocação do Nosso Senhora da Victoria do Pal
mar, com :1.:1. eleitores. 

Eleição prima1•ia.-Dns actos desta parochla 
nada consta que deva invnlidar a sua eleição, 

·porquanto a falta de declaração de se haver 
annunciado prévínmente <!Ue a 3.A chomnda dos 
votantes teria Jogar no din seguinte ao da con
clusiio da 2.• cllamadn, como foi, niio é' na opi
niüo dn commissiio motivo bastante para annul· 
lu r-se a eleiçiio, desde que niio apporeco recln
maçiio, attribuindo essn falta de declaração na 
acta a não se huver feito o nnnuncio, com o fim 
de obstnr n que concorresse á urna maior nu
mero de votantes do que os :168 que compare· 
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ceram, deixando de f~zel-o (1.91, sendo quil na 
acta dn 3. • chamada declarou-se te:. r sido fel to o 
:mnuncio. 

A' vista do exposto, propõe a cC\mmissiio que 
seja approvndn a eleiçiio desta parochin. 

Eleipão secun·iaria.-Dus netas consta que fez-se 
com regularidade n eloiçiio neste collegio, pelo 
que propõe a commissão que seja npprovadn. 

O re~ultndo da sua votaçiio para senadores foi 
o segumte: 

· U ccdulas 
votos 

Conselheiro·GasJlar Silveira 1\Iartins...... U 
Visconde de Pefotas..................... :li 
Dr. Florencio Carlos de Abreu e Silva..... ii 
Dr. Henrifrne Francisco de A vila......... H 
Dr. Joiio Chaves Cnmpt•llo............... iO 
Dr. Felisberto Porei r& da Silva........... 9 
Dr. Luiz da Silva Flores................. 2 
Dr. P!o Angelo da Silva................. :1 

XIV .-COLLEGIO DO mo GRANDE 

Compõe-se de seis parochins com (1.9 eleitores, 
a saber: de S. Pedro do Hio Gnmde, 27; Nos~a 
Senhora dns Necessidades do Povo Novo, 6 ; 
Nossa Senhora da Conceiçiio do Tahim, 2; S.Jo~é 
do Norte, 5; Nossa Senhora da Conceição do Es· 
treito, 3 ; e S. Luiz de Mostardas, 6. 

Eleicão pl"ima1·ia.-Das netas das seis poro· 
chias ácima mencionadas nado consta que deva 
invalidar as eleições respectivas: assim, propõe 
a commissüo que sejam approvndas. 

Eleição secundaria.-Pnra secretaries e escru
tadores do collegio eleitoral votou cada eleitor 
em quatro nomes, distribuindo-se os votos por 
cinco eleitores. 

A commis>ão, conforme tem praticado a res
peito de outros collegios, em que a mesma irre
gularidade se deu, propõe que soja nnnullacla n 
eleiçiiC> do collegio da cidade do Rio Grande, 
cuja votaçiio para senadores foi a seguinte : 

(18 ccdulas 

votos 
Conselheiro G:1spar Silveira Martins.... . . . (18 
Viscondo de Pelotns. . • . • . . ... • • • . • . . • . . . . . 4ti 
Dr. Florenc1o Carlos de Abreu e Silvn.... 46 
Dr. Henrique Francisco d'Aviln.......... (14 
Dr. Joiio Chaves Campello............... 42 
Dr. Joaquim Josó A!l"onso Alves......... 42 
Dr. Pio Angdu da Silva............... . 7 
Dr. Luiz du Silva Flores.... . . . . . . . . . . . 5 
Cnpitiio- tenente, ~rederico Guilherme de 

Lorena ....... ; • . . . . . . • • . . . . . • • . . • . . . • i 
Das cedulns recebidas, uma continha tres no

mes, e outra dous ~ómente. 
Deixou de comparecer um eleitor da parochia 

de Mostardas. 
Annullado esta colle:;;io, niio serão contados na 

apuraçíio geral parn senadores os votos acima 
mencionados. 

XV.- COLLEGIO DE I>ELOTA~ 

Compõe-se do quatro pnrochins com 48 elo i
tor"s, u saber: S. F•·tlllt:is<~o de Pnulu uu !'o
lotas, 29; Santo Antonio da Bou Vista, 8 ; Nossa 

San horn da Consolação do Boqu"lto, 6 ; e Nossa 
Senhora da Conceição do Boqueiriin, 5. 

Elciplo primaria.- Dns actos da~ pnrochias 
do Pelotas, Santo Antonio da Boa Vista e Bo
guniríio nnda consta que deva invalidar as elei-
ções respectivas. . 

Niio s·e dó i~to qu::mto :í parochia do Boquete, 
cuja mesa foi "formndn tão sómente pelos eleito
ra,.;, deixando ·os immedintos do i.• terço, 011 seus 
substitutos, do concorrer pura a elciçtio dos me
snrios e supplonte~ destes, como exige a lei. 

Ne~tes termo,.;, propõe n commi,.;são que sejam 
IIJ1Jlrovndns as eleiçõe~ rlas pai"Ochins de Pclotas, 
Snnto An1onio da Boa Vista e Boqueirão, o que 
se a n n ulle :1 dn pnrochia do Doquete. 

Eleição .çecundaria.-Das netas constn ter-se 
feito regulnrmente a eleiçiio neste collegio, pelo 
que propõe a comm issüo que seja approvada, 
excepto na parte relativa aos eleitores da paro
chia de Boqucte. 

A votação deste collegio, para senadores, foi 
a seguinte : 

Votos 
Conselheiro Ga~par Silveira Martins....... ~r.. 
Visconde de J>eJotns. . . . . . . . . • • . . • . • . • . . • 42 
Dr .. Toão Chaves Cnmpello.......... .•. • • !~2 
Dr. Henrique Fr:mcisco de Aviln.... •. • . :lS 
Dr. Joaquim Jo,.:t\ Allbnso Alves.......... 37 
Dr. Florencio Cnrlos de Abreu e Silva..... 36 
Dr. Luiz da Silva Flores................ :J.(J, 
Conselheiro Francisco Carlos de A•·aujo : .. ,. 

Bru~gne.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . :tr.. 
Dr. José Frnncisco de Azevedo Penna...... 2 
Dr. Thomnz Roprigues Pcruirn.......... :1. 

Não compnreceram dons eleitores. Uma ce
dula estava cm branco. 

Annnllodn o oleiç5o dos seis eleitores do Bo
quete, que compareceram no collcgio, devem 
ser deduzidos dtl cndn um -dos seis candidatos 
mais votados sois votos na apuraçf•o ger:ll pnrn 
senadores. · 

XVI.-COLLEGIO DE I>IUATINUf 

Compõe~ se de duns pnroch ias com 27 eleitores, 
n snber : No~sn Senhora da Conceiçiio de Pira
tinim 1.6, e Nossn Senhora dn Luz de Cacim-
binhas, H. · 

El,•ic-io priiiWI"ict.-Dns nctns dos parocblns 
do Pii·atinilll e Cncim!Jinhns n:ulo consta que 
deva invalidur ns eleições •·cspectivus, e portanto 
propõe a commis.!!-íiO fJUO sojam 11pprovndus. 

Eleietlo s1•C1mda1·ia.-Esta elcir•íio fez-se re
gulariÍJente, o por isso propõe n cômmissão que 
seja approvadn. 

A votaçiio pnra senadores neste collegie foi n 
seguinte : 

2ü cedulus 

Conselheiro Gu~pnr Silveira 1\Iartins ....• 
D1·. Luiz du Silvu Flores .......•....... 
Dr. Florencio Carlos do Abreu e Silva •• 

-çotos 

2G 
2G 
26 
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votos 
Visconde de Pelotas.. • • • . . . . . . . . • . . . • . • • 26 
Conselheiro Francisco Cario~ .de Araujo 

Brusque .••....•.••.•••.••. :. . • . . • . • • :1.3 
D!". Joaquim José Alfonso Alves.......... :1.3 
Dr. João Chaves Cnmpello.. . . • . . . . . . • . • . :1.3 
Dr. Henrique Francisco d' A vila.. . . . . . • • . l3 

Deixou elo comparecer um eleitor de Cncim- · 
binhas. 

XVll.- COLLEGIO DE CANGUSSÚ 

.Compõe-se de duns parochias com 27 eleito
res, a saber: ele Nossa Senhorn da Conceiçiio de 
Cnngussú :1.9, o Nossa Senhora do Rosario do 
Cerrito de Cangussú 8. 

Eleiciio primaria.- Das netas dn pnrochin da 
Concefçüo de Cangussú nada constn quo deva 
invalidar n sua eleição, e portanto propõe a 
commissão que seja approvndn. 
· Na pnrochia do Cerrito de Cangussú não houve 

clekiio, segundo informa o p!"esidente da pro
vinéia, som declarar o motivo por que niio se 
fez: a com missão ))ropõe quo se recommende ao 
governo r1ue mando proceder com urgencia :i 
eleição de eleitores especiaes nestn parochia. 

Eleicão secundada.- Segundo as actas correu 
regulármente esta eleição, pelo que propõe a 
commissão que seja approvadn. 
· O resullado da votação deste collegio para 

senadores foi o seguinte : 

i9 cedulas 
votos 

:1.9 
:1.9 
:l9 
:1.9 
!5 
:1.~ 

Das aétns da pnrochia do Herval nada consta 
que dev!l i_!lvalidar I} sua eleiçiio, e assim propõe 

. a COOllDISSUO que SCJII approvada. 
Eleição secunda1·ia .• -O processo .eleitoral, se

gundo as nelas, correu regularmente. Annul
lnda, porém, a elelçiio dos eleitores da parochin 
do Arroio Grande e adiado o conhecimento da 
eleição da -parochia do Jnguariio, só poderiam 
ser contados na apuração geral, como legítimos, 
os votos dos eleitores da parochia do Herval, 
que compareceram, si não houvessem elles vo
tado para senadores englobadamente com os 
eleitol"es daquellas pa!"ochias. Niio tendo, porém, 
assim acontecido, propõe a commissão que se 
nnnulle este collegio, cuja votação para sena
do!"es foi a seguinte : 

3~ cedulas 

votos 
Conselheiro Gaspar Silveira Martins...... 3~ · 
Visconde de Pelo tas..................... 3~ 
Dr. Henrique Francisco d'Avila......... 3~ 
Dr. João Chaves Cnmpello.............. 32 
Dr. Florencio Carlos de Abreu e Silva.. • • 32 
Dr. Jonquim José Alfonso Alves. . • • • • • •• • 20 
Dr. Felisberto Pereira da Silvn. • • • • • • • • • i9 
Dr. Luiz da Silva Flõres................ :1. 

Deixaram de comparecer tres eleitores da pn
rochin do Arroio Grande e um da do Herval. 

Os votos acima mencionados não devem ser 
conlados na apuraçiio geral pnrn senadores. 

XIX.-COLLEGIO DE BAGÉ 

Compõe-se de· unia só parochia, sob a invo
cação de S. Sebastião de Bagé, com 36 eleitores. 

Conselheiro Gaspar Silveira Martins •••••• 
Dr. João Chaves Campello ••••••••••••••• 
Dr. Luiz da Silva Flores ••••••••••.••••• 
Dr. Henrique Francisco d'Aviln .......••. 
Visconde de Pelo tas •.••..••••.•••.••••• 
Dr. Florencio Carlos de Abreu e Silva ••. 
Conselheiro Frnocisco Carlos de Arnujo 

Brosque •••••••••.••.•.••.•••••••••• 

Eleição primaria.- Das netas niio consta que
houvesse irregularidade que deva annullnr a 
eleiçiio desta parochia ; na acta da formação da 

i2 . mesa não se declarou separadamente o numero 
dos eleitores o o dos immediatos do :1..0 terço ; 
não obstante essa falta a commissiio propõe que 
seja approvnda a eleição desta parocliia. XVIII.-COLLEGIO DE 1AGUA11ÃO 

Compõe-se de tres pnrochias com 38 eleitores, 
a saber: do Espirito'Santo do Jnguarão :l6; 
Nossa Senhora da Graça do Arroio Grande t3, 
e S. João Baptisla do Herval 9. 
· Eleicão primaria.-Da parochia de .Jaguariio 

vieram sómente cópias das netas da . formação 
da mesa parochial e. da. apuraçiio dos. votos Jltlra 
eleitores: faltando a das chamadas dos volantes, 
requer. :1 com missão que se solicite, por inte.r
modio do governo, a remessa dt!Stns cópias, tl.
cando entretanto ndindo o conhecimento da elei
ç;io dn dita pnrochia. 

Da acta .da formação dn mesa da parocbin do 
Arroio Grnnde consta que, niio comparecendo 
os immediatos do primeiro terQo, deixaram estes 
do ser substituídos pela fórmn determinada no 
art •. 5.0 11 6.0 partes 2.• e 3.• do decreto de :1.2 de 
Jnneiro de :1.'876, pelo qne os mesnrios e· seus 
supplontcs- foram ~leitos tiio sómr.nte P,Ol~s EliDi
tores. Nt!stes termos· propõe n comm1ssuo que 
seja annullada a eleição destn pnrochia. 

V. I. 

Eleição secundaria.-S..,gundo as actas, correu 
regularmente o processo desta eleiçiio, pelo ·que 
propõe a commissiio que sejn approvada . 

O resullndo da votação para .senadores neste 
collegio foi o segui o te : 

- 3! cedulas 

votos 
Conselhei!"o Gaspar Silveira Martins~.... 32 
Visconde de Pelolas.................... 31 
Dr. Florencio Carlos de AIJreu e Silva... '3{ 
Dr; H~nrique Fl"tlncisco d'Aviln......... • ·'30 
Dr, Jouo Chaves Campello • • • • . . • . • • . • • 30 
Dr. Lu-iz dn Silv:~ Flores· .. : ••.•. " ••• ·••.• · i9 
Dr. João Albnno 'de Souza ••. ; •••• ·••.•.• 8 
Dr . .José Francisco de Azevedo Penna •• ·.• · 7. 

·Dr. Felisberto Pereirn. du Silva ..• :..... :1.· 
Dr. Joaquim .José Alfonso Alves .••.••.•• ·· .. :-·li 

Deixaram do compa1·ecer quatro eleitores. 
Uma cedula tinha cinco nomes. . . .. . ~ 

35 
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X.'{.- COLLEGIO DO ALEGUETE 

Compõe-se de tres pnrochias com M, eleitores, 
a saber: de Nossa Senhora tia Concei~ão Appa
recida do Alegrete, 22 ; Nossa Senhora do Jlo
sario do Passo do Alegrote, :1.2 ; e S. Joiio Ba
ptista do Quara hy, i O. 

Eleiçilo p1-ima1•ia.-Segundo as ac!ns da paro
chia da Concci~ão do Aleg-rete, formou-se irre
gularmente a inosa parochial, porquanto, com
parecendo oito eleitores c um dos immediatos 
do i.• terço, niio se clwmou um substituto 
para preencher o numero oxi(l'ido dos ditos im
mcdintos, como dispõe o art. o.•, § 6. •, llnl'te 3.• 
do decreto de :12 de Janeiro de i876 ; niío se 
menciona na neta o numero de votos que obti
veram os mesarios, supplcntes c substitutos do 
presidente. Niio aceilnndo os eleitos para presi
dente e mcsnrios, procedeu-se á nova eleit;ão, 
e dos eleitos só compareceu um dos mesarios, 
á vista do . que o .iuiz de paz :tdiou par:~ o dia 
seguinte a formaçiio da mesa. 

Neste dia compareceram o presidente ultima
mente eleito e o mosario, que já havia compare· 
cido no dia antecedente ; entiio fornm chamados 
tres cidadãos para preencher os lagares desoc
cupados da mesa. Isto é lambem contrario ao 
que determina o art. 20 do citado decreto. 

No processo da recepção das cedulns parn 
eleitores vê-se que na primeira e segunda cha
madas niio appareceu votante algum, e na ter
ceira chamada :12 apenas, deixando de compa
recer 856. Uma eleição, assim feita, não se devo 
julgar a expressão da opinião da parochia. 

A' vista do exposto propõe a commissão que 
seja annull:ada a dita eleição. 

Das actas da parochia do Rosario do Passo do 
Alegrete nada consta que deva annullar ares
pectiva elei~ão, e portanto propõe a commissão 
que seja opprovada. 

Não houve eleição na parochia de S. Joiio 
Daptistn de Quarahy, segundo participa o pre
sidente da província, sem informar porque não 
se fez esta eloioão. 

A commissão propõe que se recommende, por 
intermedio do ~overno, que se proceda com 
urgencia á ole1çiio de eleitores especines na 
mesma parocbia. 

28 ccdulas 
votos 

Dr. Florencio Carlos de Abreu e Silva ..• 
Conselheiro Gaspar Silveira 1\Iartins .•.. 
Dr. Luizdn Silva Flores .............. . 
Dr. Joiío Chaves Cnmpello ............• 
~r. Henri~uc Francisco d'Avila ....... . 

1sconde e Pelotas ..............•..• 
Conselheiro Francisco Carlos de Arau-

28 
27 
27 
26 
25 
20 

jo Brusque.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1.5 
Deixaram de compnrecer seis eleitores da pa

rochia da Concei~ão do Alegrete. 
~ão devem ser contados estes votos na apu

ra,no geral para senadores. 

XXI.-COLLEGIO DO LIVnAII!ENTO 

Compõe-se do duas parocbins com 39 eleitores, 
a saber : de SnnL'Annn do Livramento, 24, 
e Nossa Senhora do Patrocínio de D Pe-
drito, :1.5. • 

Elcip_tTo primaria. - Niío houve eleição na 
pnro.cl}l:t de San.t'Anna do Liv~am.ento, segundo 
parlic1pa o prcs1donte da provmcw, sem infor
mar o motivo por que se não fez. A com missão 
propõe que, por intermedio do governo se re
cOipf!ionde q_uc se proceda com urgéncia á 
elc1çao de ele1tores especiaos nesta parochia. 
Da~ actas da parocllia do Patrocínio de D. 

Peqr.!.to, nadn. consta que deva inyalidar a sua 
elo1çao e assm1 propõe a comm1ssao .que seja 
approvada. 

Eleição secundcwia.-Tondo sido onze os elei
tores que compareceram para a forma~ão da 
mesa do collegioo devendo cada um dellesvotar 
em dous nomes sómente para secretarias e es
crutadores, ha na somma dos votos apurados 
um excesso de 22 votos, do que se conc1ue que 
cada .eleitor votou em quatro nomes contra o 
prece1to do art. L •, § 2.• do decreto legislativo 
n. 8~2 de :1.9 de Setembro de !855, distribuin
do-se os votos por sete eleitores; nestes termos 
a commissiio propõe que seja annulladn a eleição 
deste collegio. 

A sua votação para senadores foi a seguinte : 

U, cctlulas 

votos Eleição secundaria.-Para secretarias e escru
tadores do collegio votou cada eleitor em quatro 
nomes e não em dous, como determina o nrt. 
!.•, § 2.• do decroto legislativo n. 842 de i9 de 
Setembro de :18:55, distribuindo-se os votos por 
oito eleitores. As cópias das actas não vieram 
conferidas pelo secretario da camnra municipal, 
ou por tabelliüo. 

C-?nselheiro Gaspar Silveira 1\lartins...... :1&: 
VIsconde de Pelo tas. . .. . . . • .. . . . .. . . . • . :1.&. 

A commissão propõe que seja annullada a 
eleição deste collegio, não só pela irregularidade 
da cleiçiio da mesa respectiva, como tnmbem 
pe!a a_nnullnç~o dos eleitores da sua parocllia 
prmc1pul, CUJOS votos estiio englobados com 
os dos eleitores da parocbia do Passo do Alo
grete. 

A yotaçiio deste collegio para senadores foi a 
segumte: 

Dr. Luiz da Silva Flores ............... : i& 
Dr. F~rencio Carlos de Abreu e Silva. . . . :1.&. 
Dr. Jouo Chaves Campello............... i& 
Dr. Henrique Franc1sco d'Avila..... • • . • i& 

Deixou de comparecer um eleitor. 
· Os votos acima mencionados não serüo conta
dos na apuraçiio geral para senadora~. 

XXI! .-cOLLEG!O DE ITAQUI 

, Compõe-se do tres parocllias com 36 eleito
res, a saber: de S. Patrício de Itnqui 4 · 
S. Francisco de Assis, i6 ; e Santa Annn dé 
:Uruguaynna, :1.6. 

I 
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Eleipão primaria.- Das actas das parochias 
de Itaqui, Uruguaynna ll S. Francisco de Assis 
nada consta qull deva invalidar as eleições res
pectivas: na ultima parochin foi unanimo a vo
tação para eleitores, sendo incluídos no numero 
dell~s dous dos. ·membros da mesa parochinl. 

Nao obstante rsto, a commissão propõe que 
sejam. approvadas as eleições das tres paror:hias 
menCionadas. 

vota.;:ão para senadores neste collegio, que foi a 
segumte: 

27 cedt!las 

votos 
Conselheiro Gaspar Silveira Martnis..... 27 
Dr. Flo"rencio Carlos de Abreu o Silva.... 27 
Visconde de Pelotas..... .. . . .. . . . .. . . . . 27 

Eleipão secunclm·ia. -Segundo ns actas fez-se 
regu!m·mente I! e)eição ne~te collcgio ; o assim 
propoo a comm1ssuo que SO.Ja approvada. 

A sua votação para senadores foi a seguinte : 

Dr. Luiz da Silva Flores................ 27 
Dr. Henrique Francisco d'Avila........ 27 
Dr. João Chaves Campello..... ......... 27 

Deixou do comparecer um eleitor. 

2~ cedulas 

votos 
Conselheiro Gaspar Si! v eira Martins. . . . . . . 2~ 
Visconde de Pelotas. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2~ 
Dr. Florencio Cnrlos de Abreu e Silva.. 2~ 
Dr. Luiz da Silva Flõres ... _............ 2~ 
Dr. João Chaves Cnmpello........ . . . . . . 2~ 
Dr. Henrique Francisco d'Avila.......... 2~ 

Deixaram de comparecer doze eleitores. 

XXIII. -COLLEGIO DE S. DODJA 

Compõe-se de uma só pnrochi::i, soJJ a invoca
ção de S. Francisco de Borja, com 28 eleitores. 

Elcipão primaria. -Da neta da formação da 
mesn parochial vê-se que, comparecendo :12 
eleitores c não se apresentando os immcdiatos 
do :1.. • terço, deixou-se de preencher a falta 
delles pela fórma determinada no art. ü.•, § 6.•, 
partes 2.• c 3.• do decreto de i2 de Janeiro de 
i876, e assim foram o leitos os mcsarios e supplcn
tes tão sómente pelos eleitores, o que importa 
nullidade á formação du mesa parochial. Ao
cresce l!,ue para eleição de eleitores concorreram 
apenas ~73 votantes, deixando de fazei-o L233, 
e que os votos por nquelles dados recahiram 
todos nos 28 cidadiios, que foram proclamados 
eleitores, entre os quaes se comprebende o pre
sidente da mesn parochial. 

A' commissiio foram presentes dous docu
mentos, pertencentes. no cidadiío João Carlos 
Abadie, relativos :lOS trabalhos da junta muni
cipal de S. Borja nn qualificação de votantes no 
anno ultimo, que o dito cidadiio allega terem 
sido feitos com irregularidades. 

Dando a lei recurso para. os juizes do direito 
e relações a respeito de taes trabalhos, entende 
a commissão que esses documentos devem ser 
restituidos ao mesmo cidndi:io, ou á quem os apre
sentou no senado, afim de que possa delles 
servir-se perante a autoridade competente. 

A' vista da irregularidade com que foi for
mada a mesa da parochia de S. Francisco de 
Borja, ~repõe a commissiío que seja annullada 
a eleiçao de eleitores que perante ella pro
cedtlu-se. 

EltJipiio secunda!•ia.- O processo desta eleiçüo 
correu regula1·mento; mas, nnnulladn n elei~~ão 
primarin,torna-se sem e1Teito a secundaria, e por 
1sso propõe a commissão que se declaro nulla a 

Os votos acima mencionados não serão conta
dos na apuração geral para senadores. 

:X.XIV .-COLLEGIO DA CDUZ ALTA 

Compõe-se de tres pnrochias com õ5 eleitores, 
a saber : do Espírito-Santo dn Cruz Alta, 20; 
Santo Antonio da Palmeira, iS; c S. JUarti
nho, i7. 

Eleieão p1·ima1·ia.-Das actas das parochias 
de Cruz Alta, Pnlmeiras e S. Martinho nada 
consta que deva invalidar as eleições dessas 
parochias, pelo que propõe a commissiío que 
sejam approvadas. 

Eleipão sccundaria.-Da acta da formação da 
mesa do collcgio consta que, presentes vinte e 
oito eleitores, procedeu-se á eleição para secre
tarias e cscrutadores, votando c11da eleitor em 
quatro nomes e não cm dou8 sómente, como 
Cletcrminn o nrt. :1.. • § 2.• do decreto de i9 de 
Setembro de :l8õ5. Treze desses eleitores lança
ram na urna cedulas em branco, tnlvez por 
entenderem que, por aqur!Ja fórma, não era 
possível á minoria do collegio ser representada 
na mesa; assim a maioria, que compunha-se 
de quinze eleitores, elegeu todos os membros 
da mesa. . 

A' vista do exposto, a commissão propõe que 
seja annulluda a eleição deste collcgio, cuja 
votação para senadores foi a seguinte : 

~~ ced·ulas 
votos 

Dr. FJorencio Carlos de Abreu e Silva. 30 
Conselheiro Gaspar Silveira 1\lartins. .. . . . 30 
Dr. João Chaves Campello............... ao 
Dr_. Luiz da Silva Flores. . . . . . • • . • . . . • . . ao 
Visconde de Pclotas.................... ao 
Dr. Henriqne Francisco d'Avila. .•.•.... 29 
Conselheiro Pauli no José Soares de Souza. U. 
Desembargador João Evangelista de Ne-

greiros Sayiio Lobato .•........•...... 
Dr. Isrnel Rodrigues Barcellos ....•...... 
Dr. Josó Bernardino da Cunha Bithen-

cout·t ..................•....••..•..• 
Dr. Joaquim Jncintho de 1\lendonça ..... . 
Dr. Joüo Pereira da Silva Borges Fortes. 
Conselheiro Francisco Carlos de Araujo 

Brusque ......................•.....• i 
Deixaram de comparecer :1:1. eleitores. 
Annullado o collegio, niio serão contados os 

votos acima mencionados na apuração geral oara 
senadores. 
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:X.XV.-COLLEGIO DE SANTO ANGELO 

Compõe-se de duas parochins com 27 eleito
res, a saber: de Santo Angelo, 20; e S. Luiz 
de 1\lissões, 7. 

Eleiçtio P1'Í11!a1"ia. -Das actns da parochia de 
Snlllo Ang·clo consta que se formou regular
mente a mesa respectiva c se observou no pro
cesso ua eleiçiio de eleitores o que estnbelece a 
lei, tendo comp::rrccido o votado nesta eloir,ilo 
i95 cidadãos e llobwnuo ue fazei-o 770. • 

Na ultima das rlitns actns encontra-se um 
protesto assign:tdo pelos cidadiios da pnrochiu 
Joiio Antonio Hodrigues, :lntonio Fern:mdes 
dos Santos e P:wilico Antonio de Carvalho, 
contr:• n legalidade desta elekiio, por ter sic!o 
feita, segundo allegnm, pela· qualillcaçr.o do 
:mno do 1876, ju!g:tda nulln pela rclar·iio do 
districto, nfio existindo outra posterior. 'os ci· 
dudiios Joaquim Gomes Pinheiro 1\lnclwdo, .Tor·ge 
Henrique Cassei, 1\Ianoel 1\Inchndo Ferreira, 
Joa•1uim Luiz de Lucia e Jonqui rn Luiz de Lucia 
Filho contra-protestam, affirmnndo niio serem 
exactas as allegnr;ões do protesto de haver ser· 
vido para a eleiçiío a qualificaçiio de i87G, an
nullnda pela relaçiio, .o de niio existir outra 
posterior, porquanto ha a de i8i8, pela qual ~e 
fez orn i> de Agosto do mesmo anno a eleição 
de eleitores geraes, já reconhecidos pela camara 
dos deputados, e que foi est:t ultima qualifica· 
r;iio. que serviu para a eleição de eleitores es
peowes. A mesa confirma as declornnües do 
contr::r-protesto. • 

Niio se npresent::rndo prova das al!egações do 
protesto, nem nova l"cclnmuçiio, propõe ::r com
missiio que seja npprovnda a elci{'iio da parochi:r 
de Santo Angelo e tombem a da pnroc!Jia de 
S. Luiz de 1\[issões, de cujas :tetas nada consta 
que deva invalidai-a. 

Elâr.ão secundaria. -Correu regularmente 
esta eleição ; :i vista do que propõe a com missão 
que seja n pprovada. 

A yotação para senadores neste collegio foi a 
segumte: 

27 cedulas 

adindo o conhecimento desta cloiçiío, requisi
. lando-se, por intermcdio do governo, a remessa 
de nova cópia da IICta cm que foram lançados os 
ditos nomes. · 

Dns actas dn pnrochia dn Lagõn Vermelha 
nadn constn que deva invalidai' n sua eleiçiio, 
pm·a a qual concorrcl'nm 115 votantes, dcix:mdo 
de J'azel·o 231. Nas ditas actas niio se encontra 
reclamações ou protestos contra esta eleiciio. 

Foram, porém, presentes :.i commissiio tres 
certidões passadas a requerimento do cidndiío 
Heloodoro de· .Mornos Branco, pnra o rim do 
provnr que o cidacliío .Joiio Sovres de Bnrr·os, que 
presidiu a formnç::io da mesa parochial da Lagôa 
Vermelh.:>, niio podia ser mais considerado juiz 
do paz de~sa pnl'ochi::r, por haver sido nomeado 
cm 20 de .Junho de 1877 curador· geral inrerino 
dos orphiios, cargo que exerceu desde entr.o nté 
30 de Jnneiro rio anno pnssndo, cm que roi r)elle 
exonerado, pelo que outro juiz de pnz menos 
votado havia feito em devido tempo as convo· 
cnr;ões pnl'a a formação dn mesa c para a elcir·iío 
dos olertores, no que niio nttundeu aquelle jÚiz, 
mandando Invt·nr novo editnl dntndo de 23 de 
Setembro, que foi amxado a 22 de Outubro, 
vespcra do dia designado para a formaçtío da 
mesa pnrochial. 

A' vistn destas allegar;ões propõe a com missão, 
que seja tambem ndindo o conhecimento da 
eleiçiio desta p:trochia da Lngôa Vermelhn, soli· 
citando-se, por intcl'fnedio do governo, as 
informat'ões seguintes: 

:1. • Si o cidadiio Joiio Soares do Bnl'ros havia 
sido privado do cargo de juiz de paz dn parochia 
da Lagôa Vermelha conforme dispõe :. lei ; 
2.• Si é verdade tel' sido afixado na vespern do 
dia marcado p::rra t1 formnçiio da mesa paroch ia! 
o edital de nova convoc:tçilo, assign:~do pelo dito 
cidadiio na qu:tlidade de juiz de paz o datado 
de 23 de Setembro do nnno ultimo. 

EleiçiTo secundaria.-Segundo as actas foz-se 
!'eg-ulnrmente esta clciçiio, sendo o resultado da 
votaçiio do collegio para senadores o seguinte: 

30 cedulas 
votos 

Dr. Florcncio Carlos de Abrem o Silva.. 30 
Conselheiro Gaspar Silveira 1\lal'tins..... 30 
Dr. Henrique Fr:tncisco d'Avi!a......... 30 
Dr. Joiío Chaves Campollo.............. 30 
Dr. Luiz da Silva Flores... . . . . . . • .. .. .. 30 

Conselheiro Gaspar Silveira 1\farlins .••.• 
Dr. Luiz .da Silva Flores ...•...•...•... 
Dr. Floroncio Carlos de Abreu e Silva .. 
Dr. Henrique Frnncisco d'Avila .•.....• 
Dr. Joiio Chaves Campcllo .•........•.. 

votos 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

Visconde do Pclotas.................... 30 

Visconde do Pelo tas ................... . 

XXYI .-COLLEGIO DO PASSO I'UNOO 

Compõe-se· do duas parochins com :1:1. eleitores, 
a snbcl' : de Nossa Senhora da Conceição do 
Passo Fundo 20, c S. Paulo du Lagõa Verme
lha, U. 

Eleipüo primaria. -Das actas da pal'ochin do 
Passo L'undo parece ter corrido regulurmente a 
respectiva eloiçiio, concorrendo :.i ella 720 vo
t:mtes. 

N:io tendo vindo transcriptos na cópia das di. 
tas actas, remettida :~o senado, os nomes dos 
76::> votnutcs, quu se diz terem deixado de acudir 
a 3 .• chamada, propõe a commissiío que seja 

Deixou do comparecer um eleitor da pnrochia 
da Lngõa Vet·melhD. 

Os votos ncima mencionados não devem ser 
contados na npur:rção geral para senadores, á 
vista do adiamento proposto do conhecimento 
das. eleições das parochi:~s,que formam este col
logto. 

XXVII.- COLLEGIO DA-SOLEDADE 

Compõe-se de uma só parochia, sob a illVO· 
cnçiío uc Nossa Senhora dn Soledadc, com 22 
eleitores. 

Eleit,:ilo pl'if!laria.- Da acta da formação da 
mesn paracluul consta que compareccrau1 '1 
eleitores c 2 immediutos do 1. o terço, c quo 
CQdn um dolles votou um quatro nomes para 
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mesarios e em outros quatro para supplentes, · 
o não om dous nomes sómente, como determina 
a lei. Para substituto do presidente votou cada 
eleitor em um só nome e não em tres, como ele
via fazei-o. Embora os votos recnhissem unica
mente nos cidadãos eleitos, outro poderia ser o 
resultado da eleição da mesa parociJial, si fosse 
observ11dn 11 lei. 

Votos. Em separado. 

O processo da eleição de eleitores, segundo 
IIS act11s , correu rogulnrmente, concorrendo 
para ella 2M1 votantes c deixando de fazei-o 679. 

A' vista das irregularidades dadas na forma
ção da mesa, propõe a com missão crue sejn an· 
nullacla a eleição destn parochia. 

Elcij;iio sccundaria.-Pnra a eleição de secro~ 
tnrios e escrutadores do collegio eleitoral, diz a 
acta respectivll que cada eleitor votou em cedula 
contendo dons nomes sómente; mas do re
sult~do cl11 apuração vê-so que assim não foi, 
porque é de 80 a som ma dos votos dados por 20 
eleitot·os o distribui dos por oito nomes, ficando 
por esta fórma privada a minorin do collegio de 
ser representada na mesa, o que não aconteceria 
si cada eleitor votasse em clous nomes sómente, 
como determina o art. f.o § 2." do decreto 
legislativo n. 8~2 de :lO de Setembro de :1855. 

A' vista elo exposto entende a com missão que, 
11inda quando não soja annullada a eleição da 
unica parochia deste collegio, deve ser annul
lada 11 respectiva elei(;iio secundaria, cujo resul· 
tado par11 senadores foi o seguinte : 

20 cedulas 

votos 
Conselheiro Gaspa-r Silveira Martins....... 20 
Dr. Florencio Carlos de Abreu e Silva.. . . • 20 
Dr. Henrique Francisco d'Avila .......... -20 
Dr. João Chaves Campel!o............... 20 
Dr. Luiz d11 Silva Flores................ 20 
Visconde de Pelo tas........... . .. . .. • . .. 20 

Deixfiram de comparecer dous eleitores. 
Annullada a eleição secundaria, os votos acima 

mencionados não serão contados na apuração 
geral para senadores. 

.APURAÇÃO GERAL DA CAMARA DA C,\PITAL 

Tenente-gen~ral Visconde 
do Pelo tas . . . . . • . . . . • • . . 803 

Conselheiro Gaspar Silveira 
Martins .••...•.......•.. 

Dr. João Chaves Cnmpello •. 
Dr. F!orencio Carlos de 

802 
793 

Abreu e Silva •.•. ;...... 78~ 
Dr. Henrique Francisco de 

A vila ...•...•..•......•. 
Dr. Luiz da Silva :Flores .•. 
'Dr. .Joaquim José .-l.ffonso 

Alves ...•..•........•.•• 
Conselheiro Francisco Carlos 

de Araujo Brusque ..••.. 
Dr. Felisberlo Pereira da 

Silva ......•..........•• 
Dr. Pio Angelo da Silva .•.. 
Dr. Francisco Henrique de 

Avila .................. . 
Dr. José Bernardino d:. Cu

nha Biltencourt .......•• 
Dr. Antero Parreira d'Avila 
Conselheiro Paulino José 

Soares de Souza .•....... 
Desembargador João Evun

gelistn de Negreiros Sayão 
Lobato ..•...•..•......•. 

Dr. Israel Rodrigues Bar-
cellos .•...........•...•• 

Dr. Jonquim Jncintho de 
Mendonça .............. ; 

Dr. João Pereira da Silva 
Borges Fortes ........••• 

Dr. José Francisco d'Azevedo 
Penna ................. . 

Dr. Antonio Correia de Oli-
veira ..•.........•...•.• 

Dr. João Alvarenga de Souza 
Dr. Antonio Antunes Ribas 
Barão de Ijuhy .......... .. 
Barão da Cruz Alta ..•...•• 
Dr. :rhomaz Rodrigues Pe-

reira ....•..•...••....•• 
Capitão • tenente Fredl:'rico 

Guilherme _Lorena ....••• 
Dr. José Francisco Diana .•. 
Dr. Dento José Hibeiro So-

bragy .... :. • ........... . 
Dr. João Rodrigues Fa· 

gundos ..•..•.....•..... 

698 
688 
.. .... .. ..,_ 
83 

40 
:ta 
:l5 

:l5 
i4 

:l4 

.i4 

.i4 

:l4 

9 

8 
8 
3 
2 
i 

:l 

i 
i 

Coronel Caetano Gonçalves 
· da Silva................ i 

27 

27 
27 

27 

22 
i9 

8 

Aos 8 do Janeiro elo anno corrente procedeu 
a camara municipal rln cidade do Porto Alegre 
it apuração das autlwnticns do co!legio ela capitol, 
S. Leopoldo, Santo Antonio da Patrulha, Con
ceição do Arroio, S. Jeronymo, TnlJunry, Rio 
Pardo, Enct·uzil h ada, Cachoeir11, Santa Mnria 
da Boccn do Monte, CacnJJavn, S. Gabriel, Pal
mar, Rio Grande, Polotas, Pirntinim, Cnngussú, 
Jagunrão, Bn~é, Alegrete, Livramento, Itaqui, 
S. Dorjn, Cruz Alta, S:mlo Angelo, Passo Fundo 
e Soledade, e resolveu tomar em sepnrndo a 
votação do collegio de S. Gabriel, cuja eleiçuo 
fez-se um dia nn tos do design:ado par:~ esse 
acto. 

A lista sextupla, que n cnmarn remotleu pura 
ser :1prosentnd11 no puder moderador, compõe- se 
dos nomes seguintes: 

Esta decisão não ern da competencia da ca • 
mura municipal, á vista do que dispõe o urt. 87 
da lei n. 387 ele :1.9 de Agosto de :18~6. 

O resullado ela nJ.lurnção gernl pnra os dous 
Iognrns de senador fot o seguinte: 

Votos. 
Tenente-general Viscondo de 

Pelo tas.................. 803 
Consoqleiro Gnspat· Silveira 

1\lartms.................. 802 
Dr. João Chnves Cumpello.. 793 
Dr. Floroncio Carlos de 

Abreu e Silv11 . .-....•..•. 78~ 

Em soparndo. 

27 

27 
27 

27 
Dr. Henrique Francisco de 

Avila.. .... .. . . ... .. .. . . 698 22 
Dr. Luiz d:1 Silva Flor•jS,.. 688 i9 

Conformo Iom :1preciado a commissão, dedu
zidos os votos, eujn unnullação ella propõe, o 
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-contados sómente os votos prestad!l~iceiD cone.'' 
gios que foram organizados ·regularmente, a 
apuração geral para. senadores· ,é·:.a:~ seguinte.: . 

. .. - .-:· ... :,.;.; . 

i.0 Tenente·generai Visconde de Pelotas 
l!.° Conselheiro Gnspar Silveira: Martins. 
3.0 Dr. João Chaves Campello ....•.•.•. 
.lj,.o .Dr. Florencio Carlos de Abreu. e Silva 
5.0 Dr. He~rique francisco de A vila .•.• _ 

votos 
3ill!: 
302 
~93 
i89 
272 
257 
if.lj, 

Pelo. Vi~ diz respeito ã idoneidade' dos• eleitos 
teve a commissiío de apreciar algumas ·duvidas 
suscitadas contra um dos. cidadãos sobre os · 
quaes recahiu a escolha do poder moderador • 

·· . O Visconde- de Pelotas era o primeiro vice
presidente·~;da· provincin, e exerceu, antes e 

6.0 Dr. Lmz da Silva Flores .....•••.•• · 
Dr. Joaquim José Alfonso Alves..... . 
Conselheiro Francisco Carlos de·· 

Araujo Brusque ..........•.••..• 
Dr~•l<'e!isberto Pereira da Silva •..•.. 
Dr. Josó· Frnncisco de Azevedo 

durante .o· período da eleiciío, •as Juncções de 
inspector dos corpos de cavarlaria o i.0 regimento 
de artilharia á cavallo, estacionados na provin· 
cia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, na con
formidade do regulamento de li!O de Março de 
i857 ; e por aviso de ~o de Agosto de !878, foi 
mais encarregado de inspeccionar os depositas 

55 de artigos bellicos, as .cavalhadas e muares, 
i7• .. tanto dos corpos como os que existem em depo

. sitos· geraes, o serviço das guarnições e frontei
ras, e os quarteis da mesma província . Pennn. . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • • ··9 

. Dr. Joiio Albano de Souza.......... 8 Si fosse provado ~ue ulguns dos vice-presi
dentes, · dos da lista remettida pelo governo, á 
rPquisiçiío do senado, estivera no exercício do 
cargo durante a eleição secundaria ou dentro 
dos seis mezes anteriores, o Visconde de Pelotas 
seria incompativel em face do art. 3.0 § :i. o 
ns. :1. e 2 do decreto legislativo n .. 2675 de 20 
de Outubro de !875, desde que aceitára a no· 
menção, embora não houvesse prestado jura- · 
mento, como consta. O governo, porém, affirma 
que nenhum dos seis vice-presidontes exerceu 
as funcções de presidente nos supraditos perío
dos; por esse lado, pois, desapparece qualquer 
duvida sobre a elegibilidade do escolhido. 

Dr. Antonio Corrêa de Oliveira. . . . • .2 
B'arão da Cruz Alta. . . . . . . . . . . . . . . • i 
Dr. Bento José Ribeiro Sobragy. . . • . i 
Dr. João Rodrigues Fagundes. . • . . . i 
Dr. José Bernardino dn. Cunha Bit· i 

tencourt./ .•. ; ..•... -.............. i 
Dr. José Frim'cisco Dinna.. . • . . • . . . . :1. 
Dr~ ·'Pio Angelo da Silva. . . . • . . . . . . . i 
Dr. l'homaz ·Rodrigues Pereira.;... i 

Votos que não. são con~ndos .P_!lln com missão 
por serem de:ele1tores, CUJO eleu;uo é annullnda 
ou adiada, o a por terem sido prestados em col • 
legios, que fornm organizados irregularmente : 

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

"!,'-:'j.° Conselheiro GasparSilveiraMartins. 
·.~· li!.• Dr. Joüo Chaves Campello ......•... 

3;0 Dr. Florencio Carlos de Abrea e 

votos 
5~6 
5!9, 

. Silva •.... · ••...........••.••... • •. 
&..o Tenente-general Visconde de Pelo tas 
5. • Dr. Henrique Francisco d'Avila .••..• ;·· 
6. 0 Dr. Luiz da Silva Flores ...•••••••••••. 
Dr. Joaquim José Alfonso Alvo~ ...•.•... ·~·. 
Conselheiro Francisco Carlos de Araujo · 

Brusque.; •........... , .....•....•...•• 
Dr. Felisberto Pereira da Silva •..•...••... 
Dr. Francisco .Henrique d'Avila ••....••.. 
Dr. Pio Antonio da Silva ...•........•••. 
Dr. Antero •. Ferreira d' A vila •.•.•.••...•• 
Dr. ,Israel Rodrigues Bucellos .•.....••••• 
Dr. Joaquim Jacintho de Mendonça ....... . 
Desembargador João Evangelista. de Ne-

greiros Sayiio Lobato ......•.•...•..•• 
Dr. João Pereira da Silva Borges Fortes •• 
Dr. José Bernardino da Cunha Bittencourt. 
Conselheiro Paulino José Soares de Souza. 
Dr. Antonio Corrêa de Oliveira ...••••.• 
Dr. Antonio Antunes Ribas ............ .. 
Barão de Jjuhy .....•..•.......•....•••. 
Capitão-tenente Frederico Guilherme Lo-

5!7 
5i7 
.lj,7i 
lj,4,7 
i38 

28 
23 
20 
il) 
:l.lj, 
flj, 
u. 
i.lj, 
u. 
i&. 
fJj, 
6 
3 
2 

rena ..••...•.•....•........ • • . • • • • • • • i 
Das apurações acima se reconhece que os ci

dadãos que compoem a lista sextupla, que foi 
apresentada ao poder moderador, siio sempre os 
seis mais votados para senodores·om qualquer 
hypothese. Assim, pois, a commissão não he· 
sito em julgar válida ·n eleição, embora pro
ponha a annullaçiio de diversos collegios, que 
no processo eleitoral não observaram as pres
cripções da lei. 

Pelo que respeita as funcções do inspeetor das 
tropas da província, a lei niío menciona este 
cargo · entre os incompatíveis; e como não se 
.póde privar qualquer cidadão de um direito 
politico por uma interpretação ampliativa, não
·estava o Visconde de Pelotas inhibido de receber 
votos, posto que as funcções que elle cxercea 
sejam de mUlto maior importancia e mais se . 
prestem a influir no pleito eleitoral do que as 
ile outros empregos, que incompatibilisam .. C?S 
que os exercem, como os commandantes ml11, 
tares e dos C()rpos ile policia, chefes de estações 
navaes, cat~itiies de porto, etc. . c , . :. :_ 

A comm1ssiío· de constit'uição; havendo àss'im .. 
verificado o Jlrocesso desta eleiçiio•·o a.· idonei.;... 
dade dos eleitos, é de parecer : : ~~·::·. ·· · ............ 

I . . ~ -~· 

Que sejam approvadas as' eleições ''de eleitores 
especiaes das pnrochias de Nossa ·Senhora Madre 
de Deus,· Nossa ··Senhora . do Rosario,,.,,Nossa 
Senhora das Dores, Nossa Senhora.'dos· Anjos 
da Ald8a, ·e Nossa Senhora das., Dores ·de ,Ca
maquam, do collegio de Porto Alegre·; Nossa 
Senhora da Conceição,. Santa Christina do ·pi-· 
nhal, Sant' Anna do Rio dos Sinos, S. José ·do 
Hortencio, S. !\liguei dos Dous Irmãos e s~ 
Pedro do Bom. Jaràim~ do collegio de S.: .Leo-:. ·. ,i.;, 
pold.); S. Jercinymo e s·. João Baptista de-Monte-·;-.. ,; 
negro, do collegio de S. Jeronymo; Nossa .Se- · 
nhorn do Rosario, do· collegio do Rio Pardo ; 
S. João Baptista de- Camaqulim, do collegio.:da · 
Encruzilhada ; Santo Antoni~t S. Francisco de 
Paula de Cima da .Serra e !'lOSsa Senhora da 
Oliveira da Vaccaria, do collegio da. Patrulha ; 
Nossa Senhora da Conceição, do collegio da Ca
choeira ; Nossa Senhora da Assumpção,. Santa 

.. 
'• ·, 

F ' '1..:., .. 
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Anna da Boa Vista, Nossa Senhora da Concci
çiío de S. Sopé c Santo Antonio das Lavras, do 
collcgio de Cnc

1
apnva ; Nossa Senhora dn 

Victoria, do col egio do Palmar ; S. Pedro, 
Nossa Senhora das Necessidades do Povo Novo, 
Nossa Senhora da Concei~iio de Tahim, S. José 
do Norte, Nossa Senhora da Conceição do Es
treito c S. Luiz de Mostardas, do collegio do 
Rio. Grande; S .. Francisco do Paula, Santo An
toniO da Boa V1sta c Nossa Senhora da Concei· 
çiío do Boqueirão, do collegio de Pclotas; Nossa 
Senhora da Conceição, do co!Jegio de Cnngussü; 
S. Joiio Baptista do Herval, do co!Jegio do Ja
guariío ; S. Sebastião, do collegio de Bagé; 
Nossa Senhora do Rosario do Passo, do col!cgio 
do Alegrete; Nossa Senhora do P:1trocinio do 
D. Pedrito, do collegio do Livramento; S. 
Patricia, Sm'lt'Anna de Urug-uayana c S. Fran
cisco de Assis, do collegio dt> Itaqui; do Espi
rito Santo, Santo Antonio da Palmeira e S. 
Martinho, do collegio da Cruz Alta; Santo Angelo 
e S. Luiz de Illissões, do collcgio de Santo An
gelo; Nossa Senhora dn Conceiçiio o Nossa Se
nhora da Luz do Cacimbinhas, do collegio de 
Piratinim. 

II 

Que seja adiado o conhccimcnro das cleicõcs 
de eleitores especiaes das parochias de S. João 
de Santa Cruz, do collegio do Rio Pardo; S. 
Domingos d:~s Torres, do eollegio do Arroio; 
Espirita S:~nto, do collegio do Jaguariio; Nossa 
s~nhora da Conceição e S. Paulo da Lngôa Ver
melha, do co!Jegio do Passo Fundo; solicitan
do-se por intcrmcdio do governo 35 informa
ções indicadas neste parecer. 

1U 

Que sejam annulladas as eleições de eleitores 
cspeciaes das parochias de Nossa Senhora de 
Bcthlem,Nossa Senhora da Conceição de Viamão 
e Nossa Senhora do Livramento de Pedras 
Br:mcas, do collegio de Porto Alegre ; Senhor 

Bom Jesus do Triumpho, do collegio de S. Je
ronymo; S. José c Santo Amaro, do collcgio de 
Taquary ; Santa llarbara e S. José do Patro
cínio, do co!Jegio da Encruzilhada ; Nossn Se
nhora da Concciç1io. do collegio do Arroio; 
Santa Maria, do collegio da Bocca do Monte; 
S. Gabriel, do colleg-io da mesma dcnominMão; 
Nossa Senho1•a dn Consolação do Boqucto, · do 
collegio de Pclotas; Nossa Senhora da Gra(.'a do 
Arroio Grande, do co!legio de Jaguarão ; Nossa 
Senhora dn Conceição Apparecida, do collegio 
do Alegrete; S. Francisco, do co!Jegio de 
S. Berja; e Nossa Senhora da Solodade, do 
collegio da mesma dcnominaçiío ; mnnd:mdo·se 
proceder a novas eleições de eleitores especiacs 
nas dit:ts p:~rocbias, e assim tambem nas paro
chias de Nossa Senhora do Rosario do Cerrito, 
do co!lcgio rle Cangussú ; S. Jo1io Baptista de 
Quaray, do collegio do Alegrete, e SanL'Anna, 
do collegio do Uvramento, nas quaes não houve 
eleição, segundo communic011 o presidente da 
província. 

IV 

Que sejam annulladas as eleições secundnrias 
dos collegios do Livramento e Passo Fundo, 
pelo ndiamento das eleições primarias; dos col
legios da Conceiçiio do Arroio, Bocca do Monte, 
S. Gabriel, Jaguarão, Alegrete, S. Borja e Sole
dade, pela annulla!:ão dns eleições primarias; e 
dos collegios de S. Leopoldo,Taquary, Rio Pardo, 
Encruzilhada, Patrulha, Rio Grande e Cruz Alta, 
por irregularidades nn formacão da~ respectivas 
n~esas; ficando approvndas as ele1ções secun
darias dos demais collegios, deduzidos os votos 
dos eleitores, cujas eleições são nnnull:~dns. 

v 
Que sejam reconhecidos senadores do Imperio 

~ela província de S. Pedro do Rio Grande do 
:sul o tenente- general Visconde de Pelo tas e o 
censelheiro Gaspnr Silvei r:~ 1\Iartins. 

Sala das commissões, 31 do 1\Inio de iBBO.
Conde de Baependy.- Barão de Cotegipe.-L. 
A. Vieira·da Silva. 
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.A imprimir para entrar na ordem dos tra. 
balhos. 

Finda a hora, o Sr. Presidente deu para 
ordem do dia L • de Junho: 

L• parte (até ás 2 horas). 

2.• e ultima discussão do J>arecer da mes.a 
n. 6i3 do corrente mez, dando nova org:m.t
zação ao quadro dos empregados da secretaria 
do senado. 

Discussão do projecto de resposta á falia do 
throno. 

2.• parte (ás 2 l1oras ou antes) 

2. • dissussiio das proposições da cnmara dos 
deputados: · 

N. 522 de 1873, determinando que a legiti
mação por subsequente matrimonio compre-
hende os filhos espurios. . 

N. i 77 de !879, autorizando o governo n 
conceder a Americo de Castro ou á companhia 
que se organizou, para a construcção de casas 
denominailas- Evoneas -,dispensa de decimas 
urbanas. 

N. i5~ de i879, autorizmdo o governo a con
ceder á empreza que se organizar para o arrasa
mento do morro do Senado e ntterros de pan
tanos, diversas vantagens. 

Levantou-se a sessão ás ~ i/i da .tarde. 

FIM DO PRIMEIRO VOLUME 
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