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SENADO 

30» SESSÃO EM 1 DE MAIO DE 1885 

ninoBiroM. no sa. «ruz urujado, 1° szceetíjio 

SvmuKnta. — Perturbação da ordem pvhlita. Discurso 
e requerimeníodo Sr. Soares Brandão. Discursado 
Sr. Franco de Sá (ministro do império). O Sr. 
Patdino de Soma pede urgência para ser discutido 
amanhã o requerimento. O senado concede.—Ordem 
do dia. — Reorganisação das caixas econômicas. 
Discursos dos Srs. Castro Carreira, Visconde de 
Paranaguá, Franco de Sá (ministro do imperioj e 
Affonso Celso. Adiado. 
A's 11 horas da manhã acharão-se presentes 33 

Srs. senadores, a saber: Oruz Machado, Barão de 
Mamanguape, Barão de Mamoré, Henrique d'ATÍla, 
Leão Velloso, Visconde do Bom Retiro, Paes de Men- 
donça, João Alfredo, Viriato de Medeiros, Luiz Car- 
los, Soares Brandão, Junqueira, Barres Barreto, 
Sinlmbú, Ignacio Martins, Visconde de Paranaguá, 
Paula Pesspa, Diogo Velho, Silveira da Motta, Barão 
da Laguna, Barão de Maroim, Affonso Celso, Marti- 
nho Campos, Castro Carreira, Barão da Estancia, 
Correia, Vieira da Silva, Uchda Cavalcanti^ Chris- 
tiano Ottoni, Visconde de Mnritiba, Carrão, Fausto 
de Aguiar e Jaguaribe. 

Deixarão de comparecer com causa participada os 
Srs. Barão de Cotegipe, Chichorro, Conde de Bae- 
pendy, Octaviauo, Silveira, Lobo, Silveira Martins, 
Teixeira Júnior, Meira de Vasconcellos, Antão, Ri- 
beiro da Luz, Fernandes da Cunha, de Lamare, Cunha 
e Figueiredo, José Bonifácio, Luiz Felippe, Lima 
Duarte e Dantas. 

Deixou de comparecer sem causa participada o 
Sr. Barão de Souza Queiroz. 

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

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

Comparecírão depois de aberta a sessão os Srs. 
Franco de Sá, Lafayette, Paulino de Souza, Nunes 
Gonçalves, Saraiva, Visconde de Pelotas e Godoy. 

O Sr. 2' Secretario, servindo de Io, declarou, que 
não havia expediente. 
no Sr. Barão de Mamoré, servindo de 2» secretario, 
declarou que não havia pareceres. 

PERTURBAÇÃO HA ORDEM PCBLIOA 

O Síp. Soares Brandão i — Sr. presidente, pro- 
funda e tristemente impressionado, tomo a palavra 
para snbmetter ã approvação do senado um reque- 
rimento, em que peço informações ao governo a res- 
Seito dos gravíssimos e assustadores acontecimentos 

c que forão houtem theatro algumas ruas publicas 
desta capital, áa portas do edifício da camara dos 
Srs. deputados  

O Se. Correia : —Devia V. Ex. esperar que che 
gasse algum dos Srs. ministros. 

0_ Sr. Paes de Mendonça : —Talvez não possão vir 
aqui por estarem occupados com os anarchistas. 

O Sr- Soabbv Brandão" —Sinto que não edeja-, 
presente algum dos Srs. ministros^ não sei, porémA«í 
se se pôde interrompei- a sessão... 

O Se. Presidenib ; — Eu não posse alterar o. 
regimento , esta é_a oceasião própria para a apre- 
sentação de requerimentos, a hora da sessão até ao 
o meio-dia ; legem habemus... 

O Sr. Correia : — Mas se o propirâ orador o 
pedir 1 

O Sr- Presidente : — O nobro senadot pôde con- 
tinuar. 

O Sr. Soares Brandão : — Sinta, Sn, presidente, 
repito, e facto qut faz saliente o honrado senador pelo 
Paraná, de não estarem presentes os. Srs ministras, 
porque o meu intuito era dirigir-mc a SS. EEx. o 
pedir-lhes contas do qne se paseon houtem, pai-a qo.a 

,se saiba até onde chega a rusponsabilidade do go- 
verno diante de tão deploraveía successos. 

O Sr. Martinho Campos : — Será um grande 
serviço prestado por V. Ex. á cansa publica. 

O Sr. Leão Velloso e outros senhores,— Apoiado. 
O Sr. Visconde de Paeanasuã : —Trata-se de ga- 

rantir a dignidade da representação nacional; co- 
veanl cônsules. 

O Se. Leão Velloso : — Não é uma questão par- 
tidária, trata-se da dignidade e independência do 
parlamento. 

O Sr. Soares Brandão: —Venho perguntar, Sr. 
presidente , se já não ha garantia até para a inde- 
pendência parlamentar e segurança pessoal dos Srs. 
depntados. 

O Se. Visconde de Pabanagbã :—Apoiado. 
O Sr. Soares Brandão : — Minha posição é tanto 

mais obrigada,quanto não posso saber se hoje haverá 
sessão na camara e se terão os offendidos aberta 
aquella tribuna para sua defesa. Nesta altitude não 
falto aos deveres de senador; não pretendo que o 
senado faça politica; não , Sr. presidente ; nesta oc- 
easião ha em jogo, em perigo , interesses muito 
altos... 

O Sr. Paes de Mendonça — Apoiado. 
O Sr. Soares Brandão :—... que importão ao de- 

coro e á independência do parlamento e ao nosso 
systema de governo. (Apoiados.) 

O Sr. Leão Velloso Que devemos antepôr a 
quaesqner considerações pessoaes. 

O Sr. Soares Brandão :—Ha nada que seja mais. 
do nosso dever do que esquecer por esses grandes- 
princípios que interessão a todos os cidadãos brasilei- 
ros, e que não podem deixar de interessar aq paiz,f 
•i considerações e sentimentos pessoaes ? (igoiaios.^ 

> 
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E tanto mais, Sr. presidente, esta minlia posição 
é obrigada, quando não posso deixar de, vendo offen- 
üdo«, insultados e aggredidos representantes da 
nação, membros da outra camara, pedir garantias... 

O Sn. Barbos Barreto :— A quem ? 
O Sb, .Paes db Mendonça :— Ao governo, que nada 

fará. 
O Sr. Barros Barreto :—O ministro da guerra 

assistia impassivel da janella da camara ao que se 
passava. 

(Ha outros apartes.) 
O Sr. Soares Brandão: —O senado comprehende 

que não me pôde ser agradavel ter de dirigir-me 
nestes termos a um governo do meu partido, a um 

^ministério, em que se achão amigos e collegas a quem 
"i roto estima e respeito; mas certas occasiões ha em 

que esses sentimentos desapparecem, diante do cum- 
primento do dever de representante da nação, dever 
que faz esquecer outros quaeequer interesses que não 
«ejão o? da causa publica. (Apoiados.) 

Eu, Sr. presidente, poderia deixar de "tomar a 
dianteira na discussão deste assumpto, O senado é 
testemunha de que não freqüento a tribuna, prefiro 
deixar que outros occupem a attenção da casa com 
mais proveito para os negocies públicos,reservando para 
mim a tarefa de apoiar com meu voto as idéas que 
me parecem mais proveitosas aos interesses do Estado. 

Mas na occasiao presente eu tenho motivo para 
explicar esta atíitude que tomo, além dos que já ex- 
pendi^e é este motivo que justifica as palavras um pou- 
co maisvehementes com que me possa exprimir. Não 
Adesconhecido do senado que nesses desgraçados acon- 
tecimentos a que alludo foi envolvido um distineto 
representante de minha província. 

Vejo nisso não só uma offensa á dignidade do par- 
lamento, como também á minha província na pessoa 
de um dos seus representantes (apoiados)... 

O Sr. Barros Barreto :— E muito digno repre- 
sentante. 

O.Sr. LeIoVelloso e outros senhores;—Apoiado. 
O Sr. Soares Brandão :—... com o qual me acho 

identificado de todo o coração e a respeito de quem 
sinto, o que me é agradavel dizer, verdadeiro senti- 
mento de estima, admiração pelas suas brilhantes 
qualidades e apreço especial pelo seu caracter, de 
que tem dado as mais brilhantes provas no seio da- 
quella camara (apoiados), levantando-se^ciraa de in- 
teresses pequenos para dar sempre um voto conscien- 
cioso, collocando acima de tudo o respeito á lei e 
ao direito. 

O Sr. Dioso Velho :—Quando acabava de dar uma 
prova da maior isento, concorrendo para que fosse 
reconhecido o legitimo representante do 3o districto 
da província da Farahyba. 

O Sr. Barros Barreto :—Foi todo o seu crime. 
O Sr. Soares Brandão:—Não pôde também ser- 

me indifferente e ao contrario com igual sentimento 
esposo a causa do outro digno representante da nação, 
o honrado presidente da camara, igualmente victiraa 
das aggressões e das vaias delses desordeiros que o 
governo deixa impunemente perturbarem a paz das 
ruas desta cidade, fApoia tos.) 

Por mais que seja conhecido este facto a que me 
tenho referido, peço ao senado sua benevolência para 
fazer uma exposição succinta e fiel do occorndo. 

Hontem, á hora da sessão da camara dos deputados, 
observavão-ae em torno do edifício grupos de desor- 
deiros, em atíitude ameaçadora. Dentro da camara 
achava-se o chefe de policia. 

O Sa. Martinho Campos Que não sei o que foi 
lá fazer. 

O Sr/Bakros Barreto;—Para proteger os desor- 
deiros, porque c sabido que o governo os protege. 

O Sr. Franco db Sá (ministro do império):   
IV. Ex. não pôde em consciência dizer que o governo 
]yrotege os perturbadores da ordem. 

Bjjumoi Bamjw ; — IfUi c publico; é 

publico o papel degradante que está fazendo o go-'- 
verno. 

O Sr. Franco de Sá (ministro do império) : — Um 
senador do Império deve ser mais cauteloso em suas 
expressões. 

O Sr. Barros Barreto dá outro aparte. 
O Sr. Presidente :— Attenção ! 
O Sr. Soares Brandão : — O chefe de policia acha- 

va-se no edifício da camara, e também tres dos 
Srs. ministros, e muitas praças de policia com seu 
respectivo commandante. 

Ninguém podia illudir-se a ,respeito dos intuitos, 
daquelles grupos e muitos deputados que não tinhão 
a felicidade de contar-se entre os que ai oião a causa 
do governo sentião-se inquietos e coactos. 

O digno representante de minha província, tran- 
quillo em sua. consciência e seguro da dignidade do 
papel que representava naquella camara, julgava-se 
superior a essas aggressões dos desordeiros das ruas 
e sózinho ia retirar-se do recinto da camara dos 
deputados. 

Mal acabava de sabir, quando do meio de ura gru- 
po , postado sobre a calçada do edifício da camara, 
prorompêrão vaias e gritos insulti os s , e não ficou ' 
nisso só : um amigo que casualmente alli se achava, 
distineto engenheiro militar , filho de Pernambuco, 
deu o braço ao honrado deputado, e poucos passos 
tinhão dado, quando um pesado projectil é arremes- 
sado contra este. Uma pedra foi ferir no rosto o 
companheiro do digno deputado. 

Tinha eu, Sr. presidente, sabido do senado, quando 
na rua do Ouvidor tive conhecimento dos factos, 
alli encontrei aquelle distineto militar que conservava 
ainda fresco o ferimento recebido, e tive occasião 
de faze-lo testemunhar por diversos senhores senado- 
res, os Srs. Barão de Mamanguape, Viriato de Me- 
deiros, Paes de Mendonça, Silveira Martins Cavoia~ 
dos) e não me recordo se mais outros. 

Vejamos agora, Sr. presidente, se tenho ou não 
razão, motivos ponderosos para dirigir-me ao governo 
e querer apurar com os Srs. ministros a parte do 
responsabilidade que lhes cabe, f Muitos apoiados.) 

O Sr.* Nunes Gonçalves : — Não podem de- 
clinar. 

( Ha muitos apartes. ) 
O Sr Soares Brandão : — Sr. presidente, ha 

poucos dias passados, o honrado seiiador pelo Kio 
Grande do Sul, 6 ' Sr. Silveira Martins, com uma 
hombridade admirável nesta época de complacencias 
e camaradagem (muitos apoiados), com prejuízo 
muitas vezes dos mais sagrados interesses publico» 
(muitos apoiados), leyantou um brado patriótico 
desta tribuna, protestando em prol dos princípios e da 
verdade do systema parlamentar e pela plenitude 
das prerogativas da camara dos deputados, a quem 
compete fazer e desfazer os ministérios, pedio ao go- 
verno garantias para a ordem publica, e advertio-o 
que estivesse precavido e procurasse garantir a segu- 
rança individual dos representantes da nação. 

Por essa occasião S. Ex. referio que o chefe de 
policia desta côrte declarára a um illustre deputado 
do Kio Grande do Sul que não tinha meios suflicientes 
de fazer effectivas aquellas garantias. 

^Vimos o chefe de policia vir pela imprensa contes- 
tar a informação dada por esse' deputado; vimos 
também esse mesmo honrado deputado pela imprensa- 
confirmar aquillo que o chefe de policia contestou. 
Que prova mais queremos do que o chefe de policia 
disse av^r lade, isto é, que não podia manter a 
ordem publica ? 

O Sr. Martinho Campos :—Neste ponto ao governo 
não faltão os meios, só se lhe faltar a vontade. 

O Sr. Franco de Sá (ministro do império) dá um 
aparte. 

O Sr. Soares Brandão ;—Pois, Sr. presidente, 
como comprehender-se que o chefe de policia que se, 
achava no edifício da camara dos deputados ond«ij 
também se aebavão os ministros da justiça, da guerra/ 
e da agricultura, cercado de iorça publica, coaw pid*. 
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•iíe acreditar ijuu não tivessem meios de evitar que 
«quelle povo, mas o termo não é proprio, aquellea : desordeiros... 

U« Ss. Senaoon : — O povo não ê capaz disso. 
O Sr. Soares Brandão:—... aquelles desordeiros 

que cercavão a camara levassem a cffeito seus per-* 
■versos e criminosos intuitos ? 

O Sr. Dióeo Velho:—Desordeiros assalariados 
pelos secretas da policia. 

O Sr. Franco de Si (ministro do império) : — O 
nobre senador é que não pôde provar, e deve ter a 
circumspecção necessária para não vir asseverar se- 
melhante proposição. 

O Sa. Diobo Velho :— Circuraspecção falta a quem, 
•omo o Sr. ministro, ousa negar a verdade sabida. 

O Sr. Nunes Gonçalves : — O facto da inércia da 
policia é verdadeiro. 

O Sn. Diogo Velho : — O procedimento do governo 
• importa uma traição á corôa... , 

O Sr. Presidente : — Attenção. 
O Sn. Diogo Velho ; —O ministério não compre- 

hende a própria responsabilidade. 
O Sr. Franco de Si {ministro do império) dã um 

aparte. 
[Cruzão-sc diversos apartes, e o Sr. presidente 

reclama a attenção.) 
O Sr. Soares Brandão : — Sr. presidente, o aparte 

que acaba de dar o meu honrado amigo ministro do 
império obriga-me a suspender o curso das conside- 

' rações cm que ia para dar uma resposta a S. Ex. 
Pretender-se-ha porventura fazer acreditar que a 

aggressão de que foi victima o honrado deputado 
pela minha província veio do partido conservador t 

O Sr. Diogo Velho dá um aparte. 
O Sn. Soares Brandão : —Pergunte V. Ex. ápro- 

:pria victima que conheceu seus aggressores e pôde 
dar os nomes delles... 

O Sr. Bakros Barreto:—A prova de que não 
forão os conservadores os aggressores é que o Jornal 
do Commercio nada disse sobre tâi revoltantes scenas! 

O Sr. Diogo Velro (com força):—E* uma falsidad6 

tio revoltante, como o cynismo dos que a propalão- 
O Sr. Franoo de Si (ministro do império) dã um 

aparte. 
O Sr. Diogo Velho:—Repito: é uma falsidade tão 

revoltante como o cynismo dos que a propalão. 
O Sr. Presidante:—Attenção senhores [ Peço a0 

nobre orador que continue o u li-curso. 
(Trocão-se ainda alguns apartes entre os Srs. Diogo 

■ Velho e ministro do império.) 
O Sr. Soares Brandão-—Sr. presidente, eu dizia, 

quando fui interrompido que. achando-se no edifício 
da camara dos deputados o chefe de policia, o 
Sr. ihinistro da ju tiça, o da agricultura e o da 
guerra, não se podia deixar de attribuir a SS. EEx., 

i.te não uma responsabilidade directa, pelo menos in- 
' directa, quando não lançarão mão de todos os meios 
,quo tinhão á sua disposição para evitar aconteci- 
meritos deploráveis e que devião ser esperados, acon- 
tecimentos que estavão imminenles sob as vistas de 
SS. EEx., e que podião ter evitado se o quizessem. 

O Sr. Paes de Mendonça :—O ministro da guerra 
.«•tava applaudindo da janella. 

O Sr. Icnaoio Martins:—V. Ex. não pôde dizer 
Ino. 

O Sr. Paes de Mendonça : —Posso porque vi. 
' (Trocão-se outros apartes.) 

O Sa. Presidente reclama attenção. 
O Sa. Soares Brandão : — Devo dizer ao senado 

flue testemunha presencial me affirmou 'ter visto na 
mnella da camara, guando se passavao esses aconte- 
{amentos, o Sr. ministro da guerra. 
jl O Sa. Diofio Vrvho ; — O di^ao deputado je» P«r- ; 

nambuco acabava de profligar a fraude escandafcwi 
de Pilões. 

0 Sa. Soares Brandão:—Sr. presidente, estas c-ir- 
cumstancias todas que acabo de referir, não podem 
deixar de fazer com que eu deseje apurar com os 
Srs. ministros a parte da responsabilidade que íhes 
cabe, responsabilidade, pelo menos, indirecta, que o 
senado em vista da exposição que acabo de fazer, 
não pôde deixar de attribuir-lhes, como eu faço. 
(Muitos apoiados.) 

E, tratando de responsabilidade, permitia o senado 
que declare que estes factos não me causárão sor- 
pr i, e não a podem ter causado a muita gente. 

01 factos, que ha dous mezes se passão nas relações 
do governo com a camara dos deputados, devião 
fazer prever atoRtecimentos défta ordem. 

Senhores, uor que não se ha de dizer a verdade ? 
Peza-meUr «e declara-la ao senado com toda a força 
de *ma CRnvicçáo arraigada, cora a consciência nas 
mãos ! r or que não se ha de dizer a verdade ? Peza-mu 
ter de dizé-Ia diante de um governo liberal, do qnal 
fazem parte cavalheiros a que voto estima e res- 
peito. 

Aberta a camara dos deputados, Sr. presidente, 
nesta sessão extraordinária, ficou visível aos olhos de 
todos que o governo não tinha maioria para viver. 

O Sr. Martinho Campos : — Já antes de abrir-se 
a camara isso era notorio. 

O Sr. Soares Brandão r — O governo, longe de 
preferir uma retirada honrosa, e até, se quizerem, 
gloriosa, porque não ha desar algum em ser vencido 
n'uma luta franca no campo eleitoral onde a nação 
tem o soberano direito de manifestar ou não seu 
apoio ás idéas e ás pessoas dos ministros, preferio 
conseryar-se ; não' podia haver desar nenhum para o 
ministério em retirar-se diante da attitude que ma- 
nifestava a nova representação nacional. Podia ter 
se retirado honrosamente sem ter feito ao seu paiz, 
ao seu partido, e á própria grande reforma por que 
se empenha, os graves males que lhe tem feito du- 
rante estes dous mezes de sessão. (Apoiados.) 

Sr. presidente, achando-se o ministério sem maioria 
naquella camara, estabeleceu-se uma luta, uma luta 
de hora por hora, de dia por dia ! Era uma operação 
terrível e singular j se queria fazer; era preciso 
que por meio da verificação de poderes se fizesse 
sahir daquella camara a todo transe uma maioria 
que viesse apoiar o governo (apoiados). Ne-te intuito 
não houve meio de que não se lançasse mão. 

Vei(r até o terror... Esta cid.Gv.e, os nobres sena- 
dores hão de se recordar,'que boatos sinistros, que 
previsões temerosas se levantavão nos pwraeiros dias 
da sessão parlamentar 1 O que é que se dizia que ia 
se dar no recinto da camara dos deputados ? 

Diante desses fantasmas de terror que se levan- 
tavão, a camara dos deputados por sua honra teve a 
hombridade de mostrar-se impassível e disposta ao 
cumprimento de seus deveres. 

O Sr. Nunes Gonçalves : — E dahi o recurso das 
tramóias. 

O Sn. Soares Brandão ; — Essa luta '-"idita e 
desesperada fez com que a verificação H * r'is se 
demorasse desde o dia 11 de Fevereiro a <-• .. nm data. 
A' properção que o governo ia vendo que lhe faltava 
o apoio do parlamento, ia procurando-o fóra a todo 
transe, como o nau igo que agarra-se a qualquer 
destroço que pôde, encontrar I 

E' assim que temos visto essa manifestação des- 
usada e extraordinária da imprensa, esses artigos re- 
produzidos, uma, duas, três vezes por toda parte. 
(Apoiados.) E' aspira que temos por varias vezes ou- 
vido dizer que os deputados que votarem em certo 
sentido não tem garantia para sua existência, que o 
parlamento ha de ser invadido ! 

Temos visto, Sr. presidente, qüe á proporção que o 
governo sentia que não podia achar da parte do par- 
lamento apoio, para cora elle sustentar-se, para dar- 
lhe vida, procurava-o por todos os pontos, preferindo 
a parte mais exaltada dos propagandistas da reforma» 
chegando até » idenüfiear-íe com elemento» ptng». 
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40* á paz e 4 ordem piAlica, e hoje parece que quer 
•té apoiar-se nas pedras das ruas ! (Apoiados; 
muiio bem.) g; 

Eu peço ao senado que me desculpe o calor com 
que fallo; mas eu sinto-me dolorosamente impres- 
sionado ! 

O S*. Nunes Goncixtes : — Não é sô V. Ex., são 
tode*. . 

O Sm. Soa-uks Brandão : — A offensa aos dignos 
^depntado?, entre os quaea se acha o representante da 
minha proviucia, cuja intelligencia e hombridade 
admiro, é feita á dignidade do parlamento. Também 
a minha provinoia é directamente offendida na pes- 
soa de seu representante. Eu fallo, e fallo bem alto, 
porque quero que lá me oução, quero que vejão 
.que quebrando todos os laços de solidariedade com o 
gorerno, me manifesto contra estes tristes aconteci- 
mentos. (Muito bem.) 

Tenho, 8r. presidente, fundamentado o meu reque- 
rimento ; desejo que o governo informe quaes as me- 
didas que tem tomado para garantir a segurança 
pessoal dos deputados. 

O S*. Paes de Mendonça :—As/nesmas que tomou 
quando o Sr. Silveira Martins fez igual reclamação. 

O Sr. Soares Brandão : — Já alludi a este aviso 
patriótico que o governo não soube comprehender, 
ou não quiz tomar na devida consideração. 

Sr. presidente, eu tanto mais insisto neste assumpto, 
quando o honrado presidente da camara dos Srs. de- 
putados.... 

O Sr. Paés de Mendonça: — Y. Ex. não deve es- 
quecer a apupada de que foi victima o nobre presi- 
dente da camara desde a rua Direita até a de Gon- 
çalves Dias. 

O. Sr. Martinho Campos: —Também foi hohtem 
victima de desrespeito. 

O Sr. Soares Brandão:—... foi ignalmente victima 
de aggressão lamentável (apoiados)... 

O Sr. Visconde de Paranaguá:—Inqualificável. 
O Sr. Soares Brandão:—... foi perseguido" debaixo 

de apupada por desordeiros pelas ruas mais publicas 
-da capital, sem que se tivesse apresentado em na 
defesa um único agente da autoridade publica! 
(Apoiados.) 

O Sr. Nunes Gonçalves;—Factos sem prece- 
dentes ! 

O Sr. Paes de Mendonça : — Durante o tempo da 
apupada não appareceu uma autoridade ! 

O Sr. Soares Brandão : — No recinto da camara 
pedio o seu honrado presidente garantias directa- 
mente ao Sr. ministro da justiça, mas não as encon- 
trou, os factos o provão 1 

Sr. presidente, o senado far-me-ha justiça ^acre- 
ditando que me é muito desagradarei ter de dirigir- 
me nestes termos ^o governo actual, e ha de reco- 
nhecer que não venho fazer aqui política, nem con- 
vidar o senado a fazê-la. Pronunciando-me por esta 
maneira, eu desempenho um dever de ordem impe- 

i riosa (apoiados), pugno pela garantia da ordem pu- 
blica (apoiados), pela garantia, independência e de- 
córo parlamentar infelizmente eclipsados. {Muito bem!) 

Faço votos para que o eclipse do regimem parla- 
mentar, que eu já julgava impossivèl, depois de 60 
•nãos de vida constitucional, seja apenas passa- 
geiro í 

la-me escapando, Sr. presidente, uma considera- 
ção, que peço licença ao senado para fazer, e ao 
meu amigo, o Sr, ministro do império que me releve 
ponderar-lhe. 

O governo, culpado da procrastinação da veri- 
ficação dos poderes, tira. dos seus actos, da sua 

.própria responsabilidade, daquillo que elle pratica, 
os motivos para o accusar a camara dos Srs. de- 
putados (apoiados), e deste modo justifica o conselho 
que deu ao poder moderador para adiar a sessão ordi- 
nária das camaras, e prorogar a extraordinária, en- 
cetando assim uma nova trilha até hoje desconhe- 
cida 2 

Mas o governo, no intuito de se abroquellar por 
todos os meios e modos, até, permitta-rae o-nobre 
ministro que o diga, foi infeliz na explicação que 
veio dar ao senado do conselho que* deu á corôa. 
S. Ex. veio envolver inccnvenientemente na questão 
o jioder moderador, que não está em d síussào, •- 
ouem todos nós votamos a reverencia e respeito que* » 
lhes são devidos, e a quem fazemos a justiça de acre- 
ditar que paira, como sempre tem pairado, na região 
serena que as leis do Estado lhe tem assignalado! 

Fôra extraordinário, disse S Ex. que se encer-* 
rasse a sessão extraordinária sem se ter, sequer 
iniciado aquella discussão. Nisto se poderia ver uma 
quebra de solicitude para a qual appellou a corôa na 
falia do throno, pareceria uma desattenção aquella 
alta recommendação. 

O Sr. Martinho Campos :—Mas o parlamente não 
está sujeito á censura do poder executivo. 

O Sr. Soares Brandão : — Ora, senhores, por que 
razão, por que motivo poderia jámais o governo ver 
no procedimento da camara, que não podia alcançar 
senão as pessoas dos ministros, que não podia relacio- 
nar-se senão com as conveniências administrativas e 
políticas do paiz, qualquer referencia á esphera 
elevada e respeitosa do poder moderador ? 

Sr. Diogo Velho: — E' proprio de ministros que 
não comprehendem a sua responsabilidade. 

ò Sr. Soares Brandão: — Estas observações mostrão 
a infelicidade da explicação dada pelo nobre ministro 
do império. 

Sena uma simples inconveniência ? mas desde que 
são proferidas pelo ministro da corôa, a inconveniên- 
cia sóbe de ponto. \ 

O Sr. Frango de Si (ministro do império) :— Não ' 
fallei da corôa, do chefe do Estado, fallei do discurso 
da corôa. 

O Sr. Martinho Campos :—Que é peça ministerial. 
O Sr. Franco de Si (ministro do império) : — Sem. 

duvida. 
O Sr. Martinho Campos:—O parlamento usa do 

seu direito, e o poder executivo não pôde censura-lo, 
não tem competência para isso. 

O Sn. Soares Brandão ; — Estimo que o nobre mi- 
nistro dê esta explicação, que aliás devia-se esperar, 
porque eu não queria que o governo, que, .como já 
disse, em falta de apoio parlamentar, tem procurado 
escudar-se em toda a parte, pretendesp"! também 
abraçar-se á corôa, e trazê-la para o campo das 
nossas questões políticas, com a maior iuconve- 
niencia. 

Não; o senado, que tem por dever manter a 
constituição e as leis, que deve ser guarda zeloso e 
incansável dos grandes princípios de ordem publica, 
não pôde deixar de fazer reparos e protestos, sempre 
que, por qualquer modo, se pretenda ferir ou com- 
prometter qualquer das instituições do Estado. 

Feitas estas observações sento-me pedindo des- 
culpa ao senado. (Muito bem I muito bem l) , 

Foi lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 

Requerimento 
<( Requeiro que se peça ao governo informações Nsobre as medidas que tenha tomado para garantir a 

independência da camara e a segurança pessoal dos 
deputados. — Soares Brandão.» 

O Franco de Hà (ministro do império) 
Sr. presidente, ninguém mais que o governo reprova 
e deplora os factos que motivárão o requerimento do 
nobre senador por Pernambuco. E' da mais grave in- 
justiça attribuir-se ao governo a responsabilidade de 
taes occurrencias. 

Antes de tudo convém notar que não houve altera»- 
ção da ordem publica. O que houve forão desacatos, / 
muito lamentáveis sem duvida, a cidadãos dignos da 
respeito... , 

O Sr. Paulino db Souza ; — Ao presidente dlkv 
camara. 
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O Sr. Nunes Gonçalves : — Aos representantes da 
nação. 

O Sn. Franco de Si (ministro do império) ; —A 
cidadãos dignos de respeito por sua posição social, e 
ainda mais, pela posição politica que actualmente 
occupão. 

Sr. presidente, como era possível prever e evítar 

que alguns indivíduos desvairados dirigissem palavras 
mjuriosas a alguns membros da camara na occasião 
em que, sahião dalli ? 

O Sr. Soares Brandão : —• Veja que não forão só 
palavras. 

O Sr. Nunes Gonçalves : — Foi mais alguma cousa. 
O Sr. Frango de Si (ministro do império): —Não 

è possível impedir a entrada do povo nas galerias da 
camara. 

O Sr. Martinho Campos: — E não é da competência 
do governo isso, é exclusivamente da presidência da 
camara. 

O Sr. Franco de Si (ministro do império): —Como 
muito bem diz o illustre senador por Minas Geraes, a 
entrada nas galerias da camara é regulada pela mesa 
da me^ma camara, e actualmente, Sr. presidente, os 
indivíduos que alli entrão só têm ingresso mediante 

( um cartão concedido pela mesa. 
O Sr. Diogo Velho :—Mas os factos ©ccorrêrão nas 

ruas e praças. 
O Sr. Frango de Si (ministro do império) : — Ora 

está verificado que os indivíduos que íizerão esses 
desacatos erão daquelles que tinhão tido entrada nas 
galerias da camara dos Srs. deputados, e que dalli 
sabindo, se achavão collocados á porta do edifício. 

Como era possível também evitar que o povo se 
approximasse da camara dos Srs. deputados? E note- 
se que nem havia ajuntamento de povo, havia apenas 
alguns grupos. 

O Sr. Martinho Campos : —Apoiado, poucas de- 
zenas de pessoas, esta é a verdade. 

O Sr. Franco de Si (ministro do império):—Como 
diz o illustre senador por Minas, havia algumas de- 
zenas de pessoas. 

O Sr. Martinho Campos: —Apoiado, e o governo 
não pôde com cilas, porque não quiz. 

O Sr. Nunes Gonçalves : — Apoiado. 
O Sr. Frango de Si (ministro do império) :—Tinha 

o governo necessidade de tomar medidas preventivas? 
Ninguém o dirá. 

O Sr. Martinho Campos :—Mas tinha necessidade e 
obrigação de tomar medidas repressivas. 

O Sr. Nunes Gonçalves : — E quaes forão as to- 
modas? Nenhuma. 

O Sr. Franco de Si ( ministro do império ) — Era 
possível evitar que aquelles indivíduos dirigissem 
doestos e acompanhassem por algum tempo as pessôas 
a quem offenJêrão? Tudo isso se passou era pIguns 
momentos. 

O Sr. Nunes Gonçalves : — E a repressão depois? 
O Sr. Diogo Velho: — Durante muito tempo o 

5residente da camara foi seguido por uma turba de 
esordeiros que o insultavão. As palavras do nobre 

ministro só servem para excitar a continuação de 
factos tão reprovados. 

O Sn. Martinho Campos : Maiz vezes o governo 
ha de ser victima dessa doutrina do que as opposi- 
^ções. 

O Sn. Nunes Gonçalves ;—Hão dê tirar os fructos. 
i O Sr. Frínqo de Si (minstro do império): — Eu 
desejaria que o nobre sen idor por Pernambuco, ou 

i qualquer dos illustres senadores que o applaudirão e : neste momento me interrompem, dissesse quaes seriâo 
»08 meios práticos para impedir que aquellas occur- 
rencias se des8em> ou para immediatamente repri- 
mi-las. 

O Sn. Martinho Campos : — E' consultar a legis- 
Jação do Iirgperio, V. Ex. consulte-a# temo a leia ; não 

ha subdelegado ahi que não saiba os remédios contra 
as assuadas, os motins, as desordens nas ruas. 

O Sr. Frango de Si (ministro do império):—Quando- 
sao previstas. 

^ Sr. Leão Velloso :—Forão previstas. Se 
aquellas não forão previstas não ha previsão possível. 

O Sr. Martinho Campos :—Mas o governo quer 
que tenhamos força policial de cidadão para nos 
defender á noite ; os milhões com que contribuímos 
não chegão para isso. Para reprimir o que houve 
bastava cumprir as disposições»litteraes do codigo. 

O Sr. Franco dr Si (ministro do império) :—Se 
tivesse havido um ajuntamento illicito que «se V-uvesse 
demorado, a policia teria immediatamente acudido ; 
e nessa mesma occasião, Sr. presidente, foi mandado 
maior numero de praças para reforçar a guarda da 
camara dos Srs. deputados, mas quando chegou já se 
tinha dispersado aquelle ajuntamento. 

O Sr. Diogo Velho :—Assistirão impassíveis. 
O Sr, Franco de Si (ministro do império) : — Não 

é a primeira vez, Sr. presidente, que em occasiões de 
emoção popular alguns desacatos se têm feito a 
membros da camara ou do governo. 

O Sr. Martinho Campos:—Por amigos do go- 
verno é a primeira vez. 

O Sr. Soares Brandão ; — E' a primeira vez, como 
muito bem notou aqui o nobre senador pelo' Rio 
Grande do Sul, que esses elementos são postos á 
disposição do governo. (Apoiados.) 

O F Franco de Si (ministro do império):—Ainda 
ninguém esqueceu as assuadas que houve contra o 
ministério de 5 de Janeiro e a maioria que o apoiava, 
forão então desacatados membros do governo... 

O Sr. CansansÃo de Sinimbu ; — Que soube re- 
primir. 

O Sr. Nunes Gonçalves : — Contra o governo se 
comprehende. 

O Sr. Franco de Si (ministro do império) : —Mas 
senhores, se esses factos se podem dar òontra o go- 
verno sem quê se possa dizer que os indivíduos que 
assim procedem são assalariados da opposicão, por 
que se ha de dizer, a respeito de fuctos inopidaraente 
occorridos contra membros da opposiçao, que aquelles 
que assim procedem são assafariados do governo ? 

O Sr. Diogo Velho : — Os factos não occorrèrão 
inopinadamente, erao esperados, o chefe de policia 
lá estava, tinha sido chamado para os repellir. 

O Sr. Soares Brandão : — Esses factos se hão de 
reproduzir infelizmente, e veremos se o governo ainda 
os considera inopinados. 

O Se. Nunes Gonçalves : —Forão annunciados até 
pelos jornaes. 

O Sr. Martinho Campos : — Assegurados para 
certas e determinadas eleições. 

O Sr. Frango de Si (ministro do império) : — Não 
quero usar de retaliações, nem a posição em que me 
acho collocado as permitte. 

O Sr. Soares Brandão : — Nem seu caracter mo- 
derado ; reconhecemos isto. 

O Sr. Frango dd Si (ministro do império) : —^E' 
natural e justa a indignação que taes factos provocão ; 
mas o senado não se deve entregar a uma irrita- 
ção que não se coaduna com a natureza desta ca- 
mara.* 

O Sr. Diogo Velho Ha indignação, Sr. mmístro, 
não ha" irritação. 

O Sr. Martinho Campos : —O senado não p&i® 
ser impassível diante de taes factos. 

O Sr. Franco de Si (ministro do império) :—E', 
portanto, muito para sentir, Sr. presidente, que o 
nobre senador por Pernambuco, espirito tio calmo é 
recto, tivesse feito apreciações tão exageradas e in- 
justas (não apoiados) relativamente ao governo. 

O Sr. Soares Brandão : — Veja que ellas não sã^ 
suspeitas, porque nem eu nem o honrado 
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por minha província a quem me tenho referido, somos i 
contrários ás idéas da reforma que o governo planeja. 
Podemot não aceitar o projecto, mas as ideas acei- 
tamos. 

O Sn. Fkanoo ob Si (ministro do tmpmo):—Pa- 
rece, Sr. presidente, 'que os próprios cidadãos que 
oer anuella fôrma forâo injutiádos não attnbnem a 
responsabilidade ao governo ; um delles ao menos, 
justamente, aqoelle. que é mais junto ao nobre se- 
nador por Pernambuco, logo depois da occurrencia 
esteve em casa do Sr. presidente do conselho... 

O Sn. Soares Brandão Quando elle fallar na 
caraara, saberá o nobre ministro aquém attnbue e 
com o ex plica os acontecimentos. 

O Sn. FttANCo DE Si {ministro do império) ... 
e não se mostrou convencido de que o governo tivesse 
parte em taes factos... 

O Sr. Soabes Brandão :—Directa. 
O Sr. Visconde de Paranaguá :—Deus nos livre 

de "chegar a essa convicção. 
O Sr. Fiunco de Sá —(ministro do império) : —... 

nem ainda de que não os desaprovasse severamente, 
Quem quer que tenha o espirito desassombrado da 

pai-xão partidaria não recusará essa justiça ao go- 
verno. 

Que interesse, Sr. presidente, poderia ter o governo 
em fazer insultar a qualquer deputado, e ainda mais 
a um deputado que até então lhe havia dado seu 
apoio f 

O Sr. Nunes Gonçalves : — Mas que lh'o negara 
naquella occasião. 

O Sr. Diogo Velho : —Incorreu no desagrado do 
governe votando contra uma fraude. 

O Su. Fhango de Sá (ministro do império) : — Que 
interesse tinha o governo em fazer desacatar o presi- 
dente da camara ? 

O Sr. Visconde de Pelotas; — Não podia ter 

nenhum interesse; é uma injustiça que se faz ao 
governo. 

O Sr. Junqueira : — Talvez'o interosse de desmo- 
x-alisar a supposta maioria. 

O Sr. Fbanc ■ de Sá (ministro do império) : — E' 
injusto e absurdo attribuir-se ao governo um facto 
que em nada lhe podia aproveitar, antes podia preju- 
dica-lo e á causa que defende. 

O Sr. Visconde de Paranaguá : — Seria ura con- 
trasenso. 

' O Sr. Frano de Sá (ministro do império) : — Seria, 
como diz o nobre senador pelo Píauhy, um verdadeiro 
contra senso, e certamente os nobres senadores não 
chegaráõ ao extremo de suppdr o governo destituído 
do mais vulgar bom senso. 

Na situação melindrosa em que nos achamos, com 
cs agimos superexcitados e inquietos... 

O Sr. Correia:—Esta declaração de que os ânimos 
estão sobre excitados é grave. 

O Sr. Frango de Sá (ministro do império):—O facto 
e real, mas d3 quem a culpa? Daquelles que pro- 
movem ama reforma necessária... 

O Sr. Martinho Campos;—Na opinião do governo. 
O Sr. LbÃo Velloso:—Mas que está sendo preju- 

dicada pelo ministério que teima em manter-se no 
-podér quando não pôde ter esperança de realiza-la. 

O Sr. Franco de Sá (ministro do império):—... que 
apropria opposição já reconhece justa e opportuna 
ou daqüelles que resistem, levantando tropeços a essa 
reforma por hostilidade pessoal ao ministério ? 

O Sr. Paulino de Souza ;— Qcera não tem meio 
de vencer as resistências, não pôde governar. 

O Sr. Cansansão de Sinimbc :— Os deputados que 
resistenri cumprem o seu dever de representantes da 
nação. 

O Sr. Martinho Campos : —; Sem duvida. 
O Sr Frango ds Sá (ministro do imperi**): —Não 

digo que os membros do parhuàKQto, como quaesquor 

cidadãos que não concordâo com o governo, não te— 
nhão o direito de resistir por todos os meios legaes 4 
reforma que se promove, nem que o g -verno não 
tendo maioria possa manter-se. Ninguém deaconheca 
taes princípios. 

O Sr. Paulino db Souza: — Se fossem observados 
os princípios do regimen representativo, não se daria 
o espectaculo que a nação tem presenciado nesses 
dous mezes. 

0 Sr. Franco de Sá (ministro do império) : — Mas 
nestes dous mezes, ainda se não conseguio apurar da 
que lado está a maioria. 

O Sr.' Martinho Campos : — Apurou-se o empate- 
_0 Sr. Paulino de Souza; —O governo é a acçãoí 

não pôde continuar, repito, se não tem meios de 
vencer ás resistências. 

O Sr. Frango de Sá (ministro do império)' 
— Apurou-se o empate, mas em uma camara inconw 
píeta. 

O Sr. Martinho Campos : — E ha de tê-la sempre. 
O Sr. Franco de Sá (ministro do império): —Re- 

corre-se a machinações estratégicas e a um plano da 
injustas immolações para formar uma maioria arti- 
ficial.* 

O Sr. Paes de Mendonça : — Artificial é a do go- 
verno. 

O Sr. Mírtinho Campos : —V. Ex. como minis- 
tro não póue dizer isto. 

O Sr. Diogo Velho: —Não é nroprio da posição 
de ministro atirar proposições desta ordem seia 
provas. 

O Sr. Frango de Sá (ministro do império): 
— V. Ex. quer provas? 

O Sr. Diogo Velho : — Vamps ás provas. 
O Sr. Frango d« Sá (ministro do império) : — No 

dia era que se quiz votar uma moção de desconfiança 
ao governo, em vez de se esperar por alguns mo- 
mentos a discussão do projecto que se achava na 
ordem di) dia. interrompe-se essa ordem do dia para 
votar a moção, isto com o fim manifesto de fazer com 
que votos que são notoriamente favoráveis á reforma 
não lhe fossem dados. 

Um Sr. Senador : — Esta moção não podia ser dis- 
cutida seaão coacedeudo-se urgência e quem a con- 
cedeu, hão foi a maioria ? 

O Sr. Diogo Velho : — E isso não é prova, d 
apenas uma apreciação inexacta. 

O Sr. Franco de Sá (ministro do imperii): — 
Outra prova é o facto que se acaba de dar, de se alte- 
rar a ordem em que tínhão de ser votados os pare- 
ceres reconhecendo deputados.... 

O Sr. Leão Velloso ; — Não apoiado ; V. Ex. ^ 
injusto para com o presidente da camara, que observou 
o regimento rigorosamente ; e não tem direito de 
censura-lo.' 

O Sr. Soares Brandão : — Isto é o resultado da 
anomalia que estamos presenciando, ! Nunca se via 
ministério em desaccôrdo com o presidente da ca- 
mara. 

(Ha outros apartes.) 
O Sr. Frango de Si (ministro do império) ; — 

Ora, quem está certo de ter maioria, não precisa re- 
correr a taes meios. O mais que se pôde dizer neste 
momento é quet as forças se contrabalanção. 

O Sr. Silveira da Motta : — EVexacto. 
O Sr. Franco de SÁ (ministro do império) : — De 

ue lado haverá maioria só se poderá saber depoie 
é completa a verificação df L deres. Nós esperamos 

com animo sereno e desassombrado a decisão deste 
pleito, que não se pôde demorar. Essa decisão está 
immínente. Qualquer que ella seja hu de nos ficar a 
consciência de termos honestamente cumprido o 
nosso dever ; temos o direito de esperar que nos façâo 
a justiça de reconhecerem que não nos soocorremos 
senão a me'os dignos que não preenramoa veocM 
por modo iinmorftj e reprovadco 
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Cremos que aqnelles mesmos que mais dominados 
ise achãó do paixão partidária, e que mais se oppoem 
ao projccto do governo, não poderão suppôr qne o 
ministério procura prolongar sua existência por meios 
que núo se coadunão com a lei e com a consciência 

■da sua própria dignidade. 
Sr. presidente, alto e bom som protesto contra a 

accusação feita ao governo, de connivencia emassuadas 
e quaesquer perturbações da tranquiliidade publica 
ou da segurança individual, distamos dispostos a 
tomar todas as providencias, e já as temos tomado, 
afim'de manter a ordem publica. 

O Sr. Visconde de Paraxaoüá :— E' o*primeiro 
dever do governo. 

O Sn. Franco de Sã (ministro do império):—Jánao 
digo a independência das camaras legislativas, porque 

> contra ella ainda pão houve attenlado, mas a inde- 
pendência e segurança de cada um de seus membros 
e a tranquiliidade de todos os cidadãos. 

O governo ha de tomar todas as medidas que as 
circumstancias requerem e estiverem cm seu poder. 

Não havemos de fazer desnecessaria.ostentação de 
força, espalhar tropa pelas ruas, provocando terror 
na cidade, como se'eslivessemos eiA estado âe sitio ; 
mas posso assegurar ao senado, que o gdverno não 
hesita e não fraqueja em cumprir o seu dever. 

Ainda quando movimentos populares, manifestações 
irregulares e tumultuadas nos pudessem dar a victo- 
ria, de bom grado a' renunciaríamos. Sobretudo nas 
circumstancias graves em que se acha a nação, o 
maior interesse, o interesse supremo para o governo 
e para todos os bohs cidadãos, e o interesse da ordem 
publica. 

O Sn. Nunes Gonçai-ves : — Deus permitta que se 
convenção disso. , 

O Sr. Franco de Sá (ministro do império J : — 
Espero, que estas declarações satisfação o senado, 
acalmem os ânimos irritados, e induzão os próprios 
adversários do governo a fazer-lhe mais justiça do 
que lhe fez o nobre senador por Pernambuco. 

O Sa. Padlino de Souza : — Peço a palavra. 
O Sa. Presidente ; — Fica adiada a discussão. 
O Sr. Pauiino de Souza (pela ordem) : — Peço a 

V." Ex. que consulte o senado sobre a urgência que 
requeiro, para entrar este requerimento de preferencia 
•aos outros que tém de formar a ordem do dia de 
amanhã. 

Consultado o senado, <5 approvado o requerimento 
de urgência. 

ORDEM DO DIA 

REORCANISAÇÃO DAS CAIXAS ECONÔMICAS DO IMPÉRIO 

1'roseguio em 2» discussão, com o, parecer da com- 
miSsão de fazenda, o art. 1" do projecto_ do senado 
letra B, 1883, providenciando sobre a reorganisação 
das caixas econômicas o monte de soocorro. 

« .Sr. Castro Carreira :—E' possível. Sr. pre- 
sidente, que, por defeito de comprehensão, eu não 
encontre no art. I" do projecto que se acha em dis- 
cussão, os graves inconvenientes, se não graves peri- 
gos de que se occnpou o illusire senador pela Bahia, 
õ Sr. conselheiro Junqueira. 

Nas disposições do projecto, que se discute, eu não 
vejo senão a reproducçâo, a cópia fiel do que fizerão 
a França, q Inglaterra, a Italia, a Bélgica, e outros 
paizes, sem duvida mais adiantados do que nós nesta 
matéria. 

Para justificar o que digo, peço licença pára ler ao 
senado, alguns apontamentos, que colhi sobre este 
assumpto. 

Na organisação das caixas econômicas assim pro- 
cederão aa seguintes nações; 

«. Inglaterra — Desde 1817 que o parlamento iuglez 
srj occupa das caixas econômicas, promulgando di- 
versas leis, com mais ou menos interferência da acção 
governamental ; tendo extraordinário desenvolvi- 
nneuto, coaatudo inconvenientes apparecêrão, que de 

1850 em diante o parlamento entendeu, que a n-a- 
rantia, do governo se tornava necessária, e por act» 
de_ 17 de Maio de 1861 se estabeleceu para todo o 
Keino-Unido uma ^ caixa econômica garantida pelb 
governo _e annexa á administração geral dos correios. 
Esta caixa tem _ filiaes ou agencias em todas as es- 
tações dos correios, para faciliUir o recebimento das 
pequenas economias do pobre. Os depósitos não ex- 
cedem de 30 libras por anno e quando chegão a 200 
não recebem mais juros, este, que é de 2 1/2, se conta' 
por mez inteiro, calculado até -31 de Dezembro, 
quando é capitalisado. O dinheiro recebido é reco- 
Inido ao Banco de Inglaterra e Irlanda.» 

<f Bélgica — Os mais distinetos estadistas deste paiz 
se têm esforçado em melhorar esta instituição, e de- 
pois de grandes alternativas e discussões qo parla- 
mento foi promulgada a lei de 16 de Março de 1865, 
instituindo a caixa econômica de Bruxellas garanti- 
da pelo Estado,reunindo-se á caixa geral de pensões. 
Os deposites não exedem de 5,000 fr. e o juro é 
contado_por quinzena, as retiradas têm aviso prévio 
desde 15 dias até 6 mezes conformo as quantias o 
juro capitalisa no fim do anno. O dinheiro é recolhi- 
do no banco que é a thesouraria do Estado, e empre- 
gado em. fundos públicos, empréstimos hypothe- 
carios, etc.» 

ct Italia — Ás suas caixas .econômicas /orão até 
antes da unificação da Italia dirigidas por associações 
particulares coro funeções diversas,.tendo como base 
geral depósitos limitados, com retiradas restrictas, 
applicação dos capitães em fundos públicos, emprés- 
timos commerciaes e l^pothecarios. As comhioçoes 
políticas tiverão grande influencia nestas instituições 
acarretando-lhes grandes prejuízos e embaraços. 
Depois da unificação, para se dar desenvolvimento ás 
caixas econômicas, promulgou-se a lei de 27 de Maio 
de 1875 creando' a caixa central garantida pelo 
Estado, unida á administração das postas, inspiran- 
do-se. na lei ingleza. Os depósitos não excedem de 
2,000 liras: o juro de 3 a 4 % é contado por quin- 
zena e capitalisado annuaimente. O produeto dos de- 
pósitos é empregado em empréstimos ás communas 
para obras publicas, especialmente estradas, títulos 
da divida pnblica, bilhetes do thesouro e conta cor- 
rente com este.» 

o França — As suas primeiras caixas econômicas 
forão dirigidas por associações particulares, mais 
tardejgarantidas pelas còmmuuas. Diversas leis e 
decretos occupátâo-se destas instituições, até que em 
1835 lhes foi permittido recolher os seus depósitos 
em conta corrente no thesouro, e se lhes deu uma 
administração uniforme sob a inspecção do governo. 
O ultimo decreto de'1875 autorisa as estações pos- 
taes a intervirem nas operações das caixas ecoqo- 
micas, regulamentadas pela lei de 9 de Abril de 
1881, qne estabelece não poder o deposito exceder 
de 2,000 fr. O juro que é de 3 "/o conta-se por 
quinzena, capitalisado em 31'de Dqzembro; as, reti- 
radas se fazem com aviso de 8 dias e o capital do de- 
posito c empregado em títulos do Estado. » 

• * 'llolla^da — Por lei de Abril de 1881 creou-se a 
caixa econômica postal do Estado, estabelecida em 
Amsterdão. garantida de capital e juros pelo governo. 
Os depósitos não excedem de 800 florins. o juro de 
2,64 % contado por quinzena, e capitalisado annuai- 
mente: as retiradas se fazem com aviso de 14 dias a 
3 mezes. O dinheiro é recolhido ao Banco Nêerlandez 
em conta corrente com o ministério da fazenda. A 
parte disponível o governo emprega em títulos da 
divida nacional e obrigações das províncias, terrenos 
dessecados e empréstimos. » 1! i 

« Bussia—A primeira caixa econômica dirigida e ga- 
rantida pelo governo teve lugar em 1840 ; o juro do 
deposito é de 4 % « conta-se por mez inteiro ; as re- 
tiradas são pagas immediatamente. As caixas eco- 
nômicas tém pouco desenvolvimento na Rússia, e 
attribue-se á facilidade com que os numerosos bancos 
se prestão a receber toda e qualquer quantia.» 

Taes são Sr. presidente, as caixas econômicas ga- 
rantidas pelo Estado; as que se seguem, tendo orga- 

s 
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«isação ídentítieas, com pequenas medificações em seu 
mecanismo, segando os paizes, são geridas por asso- 
eiações particulares, algumas com intervenção d" g0- 

verno, outras com plena liberdade ; assim na 
« Suissà — Ha plena liberdade na instituição das 

eaixâs econômicas, entregues á iniciativa particular, 
não são regidas por disposição alguma legislativa. A 
garantia está na honrâ e probidade de sens adminis- 
tradores ; o emprego dos capitães se faz nos em- 
préstimos bjpotbecarios. descontes e adiantamento a 
negociantes. Os deposites só vencem juros, que são de 
2 1/2 a 4 0/i» depois de certa quantia, e se contão por 
trimestre e outros por semestre ; as retiradas só se 
fazem com aviso de um a tres mezes.» 

« Áustria — As suas caixas econômica» são admi- 
nistradas por associações particulares , algumas por 
acções cora autorisação e regulamento do governo ; 
«eus capitães são empregados em hypothecas, cau- 
ções e descontos. O juro é contado por mez in- 
teiro, as retiradas com aviso de tres dias a tres mezes. 

* Prússia— Comquanto as caisas econômicas sejão 
regulamentadas por lei , todavia sãy instituições de 
plena liberdade. Os seus capitães são empregados em 
fundos públicos, estradas de ferro garantidas, hypo- 
thecas, cauções e empréstimos. O juro, que é de 2 a 
5 "/d, conta-se por mezes inteiros e quinzenas; retirada 
«om aviso de oito dias a tres mezes. 

« Baviera— As suas caixas econômicas são funda- 
das e garantidas pelas comronnas ; os depósitos só 
vencem Juros de 200 florins para cima; as retiradas se 
fazem com aviso de um mez. 

e Hamburgo.—A sua caixa ecanomica é administrada 
por um presidente, 22 directores e 140 membros do 
conselho, todos com exercício gratuito: os juros.dos 
deposites se conta do principio do trimestre seguinte 
ao da entrada. Os capitães são empregados em hypo- 
thecas . 

tt Dinamarca.— As sua» caixas não, estão sujeitas a 
legislação alguma ; funccionão com plena liberdade. 
O seu capital ou é recolh;do ao tbesouro ou ao banco 
«convertido em títulos da divida publica, hypotheca 
e desedntos; o juro dos depoaitos, que é de 3 a 3 1/2, é 
calculado por mez completo e alguns no principio do 
trimestre seguinte ; as retiradas se fazem com aviso 
prévio de 15 dias a tres mezes. 

« Suécia e Noruega. — A caixa econômica de 
Stockolmo é gerida por 24 membros de administração; 
os seus capitães são empregados em hypotliecas, 
fundos públicos e empréstimos; o juro dos depósitos, 
que é de 4 '/o, se contão por mez completo. 

« Hespanha. — »s suas caixas econômicas funccio- 
não junto cora o monte de soccorro, a quem entrega 
os seus capitães, o restante recolhem ao tbesouro, on 
comprão fnndof públicos. 

« Etlados-Unidos. — As suas caixas econômicas 
participão de sua organisação dispondo de ampla 
liberdade era suas operações, que são variadas, porém 
é- invariável a applicação dos seus capitães em fundos 
públicos, penhores e hypothecas; o juro dos depó- 
sitos, que é de 3 a 4 o/), se conta por mez inteiro, 
e as retiradas com 8 dias de aviso. » 

Eis, Sr. presidente, a instituição mantida pelo prin- 
cipio da autoridade e garantida pelo governo, e pela 
plena liberdade dirigida pela associação particular: 
por um ou por outro systema ellas progridem e pros- 
perâo tal é a excellencia da instituição. 

Mas, pelo que acabo de lèr se vê, que a garantia do 
Estado para as caixas econômicas não é uma novi- 
dade, é um factojá estabelecido por lei, sem grandes 
conseqüências. 

O projecto que se discute e pede essa garantia não 
exige um absurdo, quando apenas se refere á res- 
ponsabilidade dos dlnheiros, qne são depositados no 
tbesouro. Talvez seja nisto que consista o perigo 
apontado pelo nobre senador. Mas onde está elle? 
Está talvez no engano, em qne S Ex. labora quando 
disse, que o Estado se compromettia pelo empréstimo 
frito ^elas orixás econômica» so eommercio e á in- 
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dustria para augmentar o dividendo aos eea» acaio- 
nistas. 

Antes de tudo, estas caixas pelo projecto em dis- 
cussão não fazem esta transacção. nem distribuem di- 
videndo ; o tbesouro apenas limita sua reponsabiü- 
dade á garantia dos depósitos, que lhe são levados 
e pelos quaes paga 1 0/o mais, do que aquelle, que a 
caixa abona aos seus depositantes. 

Na successão dos dejiciti com que se encerrao os 
orçamentos, estes depósitos, assim como os dinheiros 
de orphãos e ausentes são recursos, com que o the- 
souro faz pagamento de verbas orçamentarias. 

Porém, supponha-se que o nosso estado ê fãí?' 
prospero, que as despezaá fossem feitas pela receita, 
acreditando qne tivéssemos um orçamento equi- 
librado, appareecndo estes depósitos como sobras no 
orçamento, acredito qne não havia inconvenieíite, cm 
que ellas fossem applicadas á amortização da divida 
publica, como preceitua o art. 12 do projecto, «pio 
mui judiciosamente é supprimido pelo nobre senador 
por Minas, porque realmente o governo, tendcp a 
faculdade de empregar seus dinheiros, não precisava 
desta disposição. 

Estes deposit s. quanto a mim, temo caracter dô 
permanência. Não quero com isto dizer, que não es- 
tejão sujeitos ás corridas; mas, achando-as pouco 
justificáveis, se porventura se derem encontrão o 
correctivo nos prazos, que podem ser ampliados, e 
nas medidas apresentadas pelo nobre senador, que 
são muito justas. 

Considerando estes estabelecimentos como institui- 
ções de deposito, acredito que ha toda nccessidado 
de dar-se a maior segurança a^s seus capitães; e ê 
por isto que, ordinariamente, elles são empregados 
de preferencia em fundos públicos, títulos de dividas 
e empréstimos públicos; os empréstimos a particulares, 
quer p-^r meio de descontos, quer por meio de hypo- 
thecas, só em ultimo caso. 

Esta instituição não tem necessidade de fazer no- 
gocio para augmentar capitães, porque não tem dc 
fazer divididos, ou distribuir vantagens aos seus 
depositantes, senão na accumulação dos juros ao ca^ 
pitai 

O Sn. Affoxso Celso : — Quanto maiores forem 
esses juros, mais lucro 6averá para os iustituidores. 

O Sr. Jagcarire : — Pôde haver risco. 
O Sr. Castro Carreira ; — O empréstimo pelo 

desconto não deixa de ter seus riscos, porque as 
firmas de Ia ordem não açodem para essas caixas, 
procurão estabelecimentos de credito, onde encontrão 
maiores vantagens, nestas caixas ordinariamente 
affluem firmas de 2a ordem, que não digo, sejão más, 
e não mereça» confiança, porém sendo as que avu tão 
pela sua abundancia torna-se preciso ter todo o cui- 
dado e conhecimento para não ser illudido. 

O Sr. Affosso Celso : — E' missão dellas soccorror 
a classe menos favorecida. 

O Sr. « astro Carreira : —Mas não com risco. 
Os empréstimos* hypothecarios são preferidos na 

Europa porque, além da lei garantir, a propriedade 
tem seu valor real, e quando o proprietário a empenha 
ó sempre com o fim de melhora-la, de torna-la mais 
lucrativa. Entre nós a deficiência da lei hypolhecaria 
torna estes empréstimos muito precários, porque dão 
lugar a abusos, que nem sempre pódem ser evitados 
pelo credor. 

Além disto, muitas vezes se fazem e?tes emprés- 
timos para alimentar o luxo e a ostentação; e quando 
mesmo não se leva a intenção de desfazer da proprie- 
dade, confiado na grande adjudicação forçada. E* 
assim qne vemos infelizmente no baíanço da carteira 
hypothecaria do Banco do Brazil a enorme verba de 
I'700 0003 de juros não pagos dos empréstimos hypo- 
thecarios. 

Ora. quem não paga juros, muito menos faz amor- 
tização, e quem não paga amortização nem juros, não 
tem outro caminho senão a adjudicação. 

Algumas caixas econômicas, como na França, na 
Italia e na Áustria, por espirito de incentivo ou ani- 
mação mandão distribuir de 5 am 5 annas as sobra* 
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dos fundos da reserva, disposição esta. que é imitada 
no projecto, que se discute. 

Isto é para responder ao aparte do nobre senador, e 
mostrar que ellas não procurão ungmentar o seu ca- 
pital, porque lng'0 que sobrem vírbas no fundo de re- 
serva, ellas mandão distribuir. Na Prússia e Bremen 
são estas sobras destinadas à actos de beneficência; 
na Saxonia são reservadas a empréstimos aos ope- 
rários, sem juros ; em outros paizes são applicados 
em obras publicas e gratificações a seus empregados ; 
nenhuma, porém, teve ainda a idéa de augmentar o 
seu capital. ' 

O Sn. Areosso Celso :— Nem eu disse isso ; ellas 
são caixas do previdência que procurão augmentar 
seus benefícios. 

O Sr. Castro Carreira Mas sem arriscar os 
sens capitães. 

Portanto, Sr. presidente , acredito , aproveitando o 
dito do illustre senador, que, emquanto o tbesonro 
receber o deposito das caixas econômicas, é na mi- 
nha opinião essa a melhor collocação que se lhes 
pôde dar... 

O Sr. Aefossb Celso : — E' a mais desgraçada. 
O Sr. Castro CarreirX—.... porque entre nós as 

caixas econômicas não podem dispensar esta guarda 
ou tutella do governo. 

O Sr. Affonso Celso : — Tanto podem , que sem 
cila ha caixas econômicas no paiz que prosperão. 

O Sr. Castro Carreira : — E' porque já estão 
preparadas para isso. Quer o nobre senador ouvir a 
historia de um facto1? 
. A caixa econômica da côrte fnncciona como se 
sabe, no pavimento terreo da camara dos deputados, 
c ultimamente, por occasião de fazer-se alli algumas 
gbras, tirarão o dístico que dizia— Caixa Econômica 
oarantida pelo governo.—O resultado foi, que no dia 
seguinte houve uma grande corrida sobre a caixa, 
e perguntando-se a causa, respondia-se, que era por 
que o governo nãcdava mais garantia. 

O,Sr. Affonso Celso :—Não creia nisso, até porque 
muita gente que vai lá levar dinheiro nem sabe ler. 

O Sr. Casiro Carreira ; —Mas é facto, os que isão 
eabem ler, ouvem os outros dizerem. 

O Sr. Affonso Celso : — São boatos que se espa- 
Ibão para continuar esse systema, que não dá trabalh0 

a ninguém. O que é preciso é combater esta pro- 
pensão para a vadiação. 

O Su. Castro Carreira;— O paiz ainda é novo, 
está se habituando a essas economias. 

O Sr. Affonso Celso : —Mais uma razão para não 
se alimentar esta má tendência. 

O Sr. Castro Carreira: — Não podemos chegar a 
este resultado senão gradualmente. 

As caixas econômicas, como se acbão qrganisadas, 
não podem continuar , porque não tém vida, nem re- 
cursos proprios. 

A lei de 18 de Abril de 1874, annexando ás caixas 
econômicas os montes de soecorro, entendeu, que lhes 
devia dar os meios de vida. Infelizfuente, porém, a 
experiência demonstrou, que só o monte de soecorro 
da cflrte correspondeu ás vistas do legislador, todos 
os outros quebrarão, não puderão continuar ; pagando 
iO tbesonro o mesmo juro que paga-se ao deposito 
íicirà . as caixas econômicas sem meios de subsistência 
sobrecarregando o thésouro com as despezas de 
administração. 

O projecto que se discute previne isto, dispondo 
que os depósitos do thésouro tenhão 1 0/„ mais do que 
aquclle que a caixa abona aos depositantes, e esta 
dilTerença de juros dará não só para as despezas de 
administração, como meio pára formação do fundo de 
reserva, que aliás tem outras fontes. 

Sr. presidente, eu entendo, que desconhecer as 
vantagens e conveniências das caixas econômicas é 
não atténder a uma das mais urgentes e palpitantes 
necessidades da economia domestica. 

Eu,* portanto, voto pelo art. Io, c votarei pelo pro- 
jecto com alguma» emendas. 

O Sr. Jasüaribe; —Mnito bem ! 
O Sr. Visconde de Paranaguá diz qne, sendo 

o primeiro signatário do projecto, sente necessidade 
de vir à tribuna, era conseqüência de certas refe- 
rencias que fizerão os dons honrados senadores que 
encetarão o debate. 

Não foi um sentimento de vangloria qne levou o 
orador a apresentar o projecto- que se discute, obtendo 
para elle a assignatura de alguns honrados collegas. 

O pr. jecto é o resnltado de estudos de uma com- 
missào de funccionarios experimentados e muito com- 
petentes, nomeada pelo governo para esse fim. 

No relatório que o orador apresentou ao corpo le- 
gislativo, quando se achava na gerencia da pasta da 
fazenda, disse o seguinte f!éj : 

« A commissão nomeada, por aviso de I de Ou- 
tubro de 1881, para verificar as causas por que as- 
caixas econômicas e montes de soecorro não têm pro- 
gredido entre nós, e indicar as novas providenciai 
que devessem ser adoptadas no intuito de desenvolver 
taes instituições em todo o Império, concluio em 2L 
de Agosto proximo passado o sen trabalho, que já voa 
foi presente. 

« Importantes elementos offerece esse trabalho para- 
o estudo de um assumpto, que tanto interessa ás- 
diversas classes da sociedade; e a commjfsão prestou, 
ssm duvida grande serviço, colligindo-os, e organi— 
sando um trabalho digno de elogios. 

« O ministério da fazenda, que designara, os 
membros para essa commissão, agradeceu officíal- 
mente a cada um delles o valioso auxilio que pres- 
tara á administração publica, contribuindo com suai 
luzes e experiência para a organisação do seguinia 
projecto, que a commissão justificou plenamente, e 
que offercço á vossa apreciação. » 

Em vista do que acaba de ler, não tem necessi- 
dade de declarar que não pôde por esse trabalho 
aceitar elogios, assim como deve declinar da especia 
de censura quê «pareceu irrogar-lhe o nobre senador 
pela Bahia, quando disse que o orador apresentara um», 
méra cópia do projecto que redigio a commissão a. 
que Já alludio. _ ■ £ 

O nobre senador pela província de Minas-Geraes, 
tecen elogios aos signatários do projecto por terem 
proporcionadi' ao senado occasião dè aprecia-lo, e de 
concorrer para a sua adopção. Agradece esses elogios 
do nobre senador para os transmittir inteiramente 
aos honrados funccionarios que confeccionarão esse 
trabalho. 

Declina, porém, da osnsura qne, como já disse, 
pareceu querer irrogar-lbe o nobre senador pela 
província da Bahia taxando o trabalho de méra 
cópia. Quando apresentou o relatório da fazenda, 
fez o orador essa declaração, e sendo quem recebeu o 
trabalho, era sem duvida um dos mais competentes, 
sem excluir igual direito de qualquer dos nobres 
senadores, para offerecê-lo ao parlamento sob a sua 
as-ignatura. < 

Não quiz o orador apavonar-se com nm trabalho, 
para o qual não concorreu senão indirectamente in- 
cnmbindo-o a pessoas muito competentes. 

Mas elle não podia vir ao conhecimento do senado 
senão sob a fôrma de um projecto aqui iniciado, para 
ser enviado á respectiva commissão. Com efleito essa 
o estudou, e apresentou as suas emendas. Dahi por 
diante a discussão do projecto devia correr por conta 
da nobre commissão de fazenda e também do gover- 
no, que é o primeiro interessado, visto que do pro- 
jecto lhe advem recursos e certa responsabilidade; 
porquanto as economias que forem recebidas serão 
recolhidas ao thespuro, e o governo terá de responder 
pelos juros ro«pectivos e pelo principal. 

Tendo dado as explicações que lhe parecêrão in- 
dispensáveis, attenta a maneira por que foi apreciado 
o trabalho que teve a honra de apresentar ao senado 
com a assignatura dos seus honrados amigo? , ssna- 
dor pela província da Bahia, ex-ministro da fazenda, 
e outros que o quizerão acompanhar, não póde o 
orador deixar também de prevalecer-se da occasião 
para fazer algumas ligeiras observações sobre o pro- 
jecto, tomando em cooiideraçio os discursos ái»* 
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nobres senadores que encetárão o debate em uma. 
das sessões transadas. 

O nobre senador pela província do Paraná impu- 
gnou a doutrina do projecto por dar. ás economias 
dos particulares uma applicação diversa daquella que 
S. Ex. entende que devem ter, comquanto não 
expusesse qual ella seja. Pareceu também a S. Ex. 
inconveniente que o thesouro continue a absorver as 
economias recolhidas ás caixas econômicas, que 
pódem attingir a uma quantia avultada, e que elias 
sejão .gastas nas dcs^ezas ordinárias do orçamento. 

Pelo teor do discurso do nobre senador e por 
algumas citações que fez, parece que S. Ex. dá pre- 
ferencia a instituições semelhantes aos bancos popu- 
lares da Italia ; mas a instituição de que trata o pro- 
jecto é muito differente; era alguns desses bancos 
não se recolhem as economias do pobre, que é o que 
aqui se tem em vista, procurando-se desenvolver 
entre o povo os hábitos de economia, que concorrem 
altamente para moralisação das classes menos fa- 
vorecidas da fortuna. E cabe aqui defender a com- 
missão que organisou o projecto, de uma censura 
que aò orador não parece procedente , e que foi 
feita pelo nobre senador de Minas Geraes, 

S. Ex. entendeu que não era fundada nem justa a 
apreciação da ^Ilustre commissão, quaudo declarou 
que a economia não é o característico dos Brazileiros, 
e para justificar a censura á nobre cora missão, 
o honrado senador soccorreu-se de uma estatística 
que se acha no relatório do anno passado; mas esse 
documento não lhe pôde aproveitar. 

E' intuitiva a razão por que os hábitos de economia 
não se desenvolvem em larga escala em ura paiz 
novo como o Brazil. E* que, abundando os recursos; 
as necessidades não são tão urgentes como nas nações 
da Europa, onde o homem é advertido' a cada mo- 
mento da necessidade da previdência do futuro ;x 

demais disso para que esses hábitos se adquirão, é 
preciso educar o povo convenientemente. A observa- 
ção do nobre senador não é pois procedente pelo que 
diz respeito á commissão que formulou o projecto ; a 
estatistica- apresentada por S. Es. não prova o seu 
asserto. O nobre senador, soccorrendo-se da eitatis- 
tica das profissões dos depositantes, disse que, tend - 
se emittido 11,285 cadernetas, 80 % pertencem "ás 
classes operárias, menos favorecidas da fortuna, e só 
20 % classes mais abastadas, concluindo dahi que 
os hábitos de economia, ou a propensão para a pou- 
pança é mais generalisada naquellas classes, não se 
podendo portanto dizer que a economia não é o ca- 
racterístico dos Brazileiros. 

Não observou porém o nobre senador que dessas 
11,283 cadernetas apenas 5,605 pertencem a nacio- 
naes, sendo 5,680 de estrangeiros, proporção que 
igualmente se nota em 'todos os relatórios da fazenda 
de 1880 para cá. 

Portanto não se pôde argumentar englobadamente 
com os algarismos das cadernetas emitlidas, porque 
a mór parte dellas são pertencentes a estrangeiros. 

Nem ha nisto offensa ao caracter brazileiro, porque 
como o orador já disse, o povo não vive entre nós sob a 
influencia das causas que actuãonos paizes da Europa, 
onde as necessidades são mais urgentes. Aqui os 
recursos são mais fáceis e portanto o que é r etes- 
sario é educar e desenvolver o espirito de economia. 
[Apoiados. ) E' por isso que o governo tomou a si 
esse encargo. 

projecto porém que tem hoje af sua razão de ser 
não se deve considerar como a ultima palavra na 
questão. Elle está em relação com uma época certa 
e determinada; mais tarde será necessário dar maior 
desenvolvimento a essas instituições, que representão 
uma certa phase do progresso social, o qual não 
comporta actualmente organização differente da do 
projecto^ embora com algumas modificações como as 
que forão apresentadas pelo nobre senador, ás quaes 
o orador presta o seu assentimento, com uma cláu- 
sula, porém... 

O Sr. Junqueira : — Tirando a garantia do "o- 
yénio, não ? . 0 0 

O Sa. VigGüNDK na PaBuUíamtá diz que nesse ponto 

não tem razão o nobre senador, porque a garantia 
do governo é indispensável, desde que elle é o de- 
positário, e as quantias têm de ser remettidas para 
as caixas do thesouro. 

O Sr. Affonso Celso : — E o decreto é do nobre 
senador pela Bahia. • 

O Sr. Visconde de Paranaguá recorda que o decreto 
de 1874 foi com effeito referendado pelo nobre senador 
pela Bahia, que quer agora retirar essa garantia que 
se acha firmada em um decreto expedido por S. Ex. 

O Sa. Junqueira :—A de pagar o que se deve, 
sim. 

O Sr. Affonso Celso Não ha outra. 
O Sr. Visconde de Paranaguá fallou de outra por 

que o seu nobre amigo, senador por Minas Geraes, 
apresentou algumas emendas que ao Orador parecem 
aceitáveis, com uma clausula, como ia dizendo, jque 
só tenha execução essa providencia quando estiver 
organisado um fundo de reserva sufficiente para fazer 
face aos perigos possivéis. Não foi porém justo o nobre 
senador taxando o projecto de defectivo e omisso. 

A própria commissão reconheceu a necessidade de 
dar o maior desenvolvimento a essas instituições, e 
foi o que fez o nobre senador por Minas, traduzindo 
o pensamento da commissSo e formulando as suas 
emendas, que serão mais detidamente apreciadas , 
quando se tratar dos artigos a que se referem. 

Deve, porém, desde já dizer què não lhe parece 
conveniente a que diz respeito aos empréstimos a 
funccionarios públicos e a pensionistas, com garantia 
de seus ordenados ; porque, estes são considerados 
como alimentos, sobre elles não se pôde estabelecer 
transacções, e não seria bem que se fossem penhorar 
vencimentos de empregados públicos, ou pensões de 
viuvas. Não ha nisso conveniência nem interesse pu- 
blico e até hoje tem sjdo recusadas constantemente 
concessões de' semelhante natureza. 

O Sr. Afíonso Celso : — Assim como a lei esta-'- 
beleceu esse privilegio, outra lei o pôde modificar; 
antes elles vão tomar dinheiro na-s caixas econômicas 
por um juro razoavel, do que aos usurarios que os 
espolião. 

O Sr. Visconde de Paranaguá: — Empréstimos 
hypothecarios, por ura prazo limitado, podem eüe- 
ctuar-se com toda a garantia ; mas talvez não con- 
venha a lmittir que as caixas fação desde já seme- 
lhantes transacções que além de dispendiosas são de 
diiiffcil liquidação. 

Não sendo o seu pessoal nomeado por accionistas 
e sim pelo governo, não será talvez prudente am- 
pliar immediatamente por esse modo a sua esphera 
de acçã'». 

Exclui» o, portanto, algumas das emendas ofTcfe- 
cidas. as prmcipaes parecem ao orador podore n ser 
admitt das com a clausula a que já se referio, isto é, 
com um fundo de reserva constituído para fazer face 
aos prejuízos que possão dar-se. * 

Outras emendas do nobre senador, bem como 
aquellas que se referem ao art. 7o § 3o e ao art. 12, 
podem ser convenientemente apreciadas na discussão- 
desses artigos. 

A suppressãcfque S. Ex. propõe do art. 7o § 3o, 
parece indicar que o nobre senador não observou que 
a commissão quiz dar certa uniformidade as caixas 
econômicas, estabelecendo uma caixa central e suas 
filiaes, sujeitas ao mesmo regimen. Portanto, os pre- 
juízos destas devem ser repartidos por aquella ; nisso 

•só ha vantagem para o governo; porque se a c í ca 
central não tiver de fazer face a quaes |uer perdas, 
terá o governo de ser responsável por ellaa desde que 
presta a sua protecção a esses estabelecimentos. E' 
justo que tend a caixa central meios db obviar a 
esse inconveniente, sobre ella pese sem-lhaute en- 
cargo. Opportunhmente £e poderá considerar essa 
emenda com mais detido exame. 

Também ao orador não parece conveniente a 
emenda que manda liquidar as caixas que no fim de 
tres annos não tiverem recursos proprios. Ach» o 
praz» demasiadamente curto. Desde que o governo se 
propõe a fazer sacrificio por uma instituição de tanta 
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utilidade, como é a das caixas econômicas, eminen- 
temente moralisadora para as classes menos favore- 
cidas da foHuna, é justo que não lhe retire'a sua 
protecção em prazo tão curto como o que assignala 

emenda do nobre senadpr. Mas, como disse, esse 
assumpto será melhor tratado quando o senado se 
occupar do paràgrapho a que se refere a emenda. 

Então se tomará igualmente em consideração o que 
aventurou o nobre senador pela üahia, quando se 
mostrou inteiramente contrario ás caixas econômicas 
com garantia do governo. 

O nobre senador pela Bahia quer as caixas econô- 
micas segundo o typo da que foi fundada na Bahia 
em 1834, e que, como S.*Ex. disse, tem dado bons 
resultados ; mas esse estabelecimento é de caracter 
meramente particular; e se nelle se não envolve a 
garantia do governo é certo que não satisfaz o fim 
do projecto; e o nobre senador não devia esquecer 
que na província dft Bahia se estabeleceu uma outra 
caixa econômica em 1852 ou 1853. # 

O Sn. Jünqüeira : — Caixa de economias. 
O Sn. Visconde* de Paranaguá: —Essa caixa, 

assim como a que foi inaugurada em Valença e a 
que se estabeleceu em Nazareth, todas de caracter 
particular, tiverão de entrar em liquidação, e 
assim outras que, como essas, se acharão para 
logo em circumstancias " criticas. Ora, se o principio 
em que o governo se inspira na actualidade é edu- 
car o povo e .desenvolver essas instituições e dar 
depois collocaçào conveniente aos capitães assim ac- 
curaulados, é claro que esses estabelecimentos servem 
unicamente para deposito das pequenas economias. 
Os capitães avultados devem procurar collpcação 
mais vantajosa em outros estabelecimentos, que viráõ 
depois, á maneira dos bancos de I tal ia e de outros 
paizes da Europa, como muito bem expôz a commis- 
sio encarregada de formular o projecto. 

E' cedo ainda para isso, é preciso marchar gra- 
dualmente, e não de salto para essas" instituições que 
não se adaptão ainda aos nossos costumes ; é ne- 
cessário, pois, desenvolver os hábitos de economia 
qde ainda não são bastantes entre nós, e em dizé-lo 

-não vai injuria ao caracter dos Brazileiros ; isto não 
quer dizer que ellés sejão prodigos; não o são, mas 
não estando debaixo do aguilhão da necessidade, 
não sentem a falta dessas instituições de previ- 
dência que na Europa exercem grande influencia 
sobre os costumes. 

O que convém portanto é desenvolver essas insti- 
tuições, depois se irão modificando conforme as cir- 
cumstancias o exigirem. . 

Ponderárão também os nobres senadores que se por 
um lado o thesouro recolhe essas economias, por 
outro tem de fazer face á retirada dos capitães e para 
isso pôde não ter recursos disponiveis. Náo julga 
procedente esta razão, porque assim como se auto- 
•risa o governo a emittir títulos por anticipação de renda 
e bilhetes do thesouro até uma certa quantia, pôde 
igualmente tomar-se em consideração os recursos que 
3he hão de vir das quantias que recebe™ desses esta- 
belecimentos assim como ps encargos coireSpondentes. 
Não ha, portanto, o inconveniente a que se referirão 
o nobre senador pela Bahia e o nobre senador pelo 
"Paraná. O nobre senador por Minas Geraes não al- 
tera o projecto nessa parte, antes lhe dá uma fôrma 
mais conveniele. 

O Sr. ArreNSO Celso:—E' um germen para 
transformação. 

O Sr. Visconde de Paranaguá julgou conveniente 
-trazer ao senado as considerações que acaba de fazer 
por ter sido o primeiro signatário do projecto, e não 
por querer chamar a si qualquer gloria que dahi 
•poisa vir. Declarou-o no seu relatório e declara ainda 
Soje que não podia mutilar o projecto, como pareceu 
«o nobre senador pela Bahia que disse ser uma 
cópia. 

O Sr. Junqueira:—Não ha nisso injuria. 
O Sr. Visconde de Paranaguá acha que o nobre 

«cnador mostrou pouca benevolência. 
Ja|^Qn-sc 0 orador na necessidade de agradecer ao 

nobre senador por Minas, sem todavia aceitar os seus 
elogios^ senão para os transmitt.ir á commissão que 
elaborou o trabalho que lhe foi apresentado, quando 
ministro da fazenda, e que em seu relatório foi fiel- 
mente transcripto, e depois offerecido ao senado, 
que determinou que fosse á coinraissão» que lhe fex 
as emendas, como se pôde verificar. 

O Sr. Affonso Celso : — O que mais 'incommoda 
ao nobre senador pela Bahia é a independência da 
mulher casada. 

O Sr. Visconde de Paranaguá observa que, cóm 
effeito, o nobre senador disse cpie essa independência 
viria transtornar a nossa legislarão. Entretanto seme- 
lhante disposição acha-se em^varias instituições con- 
gêneres na Europa, e a commissão apresentou a res- 
pectiva emenda com alguma restricção. 

O orador diz ainda uma vez que as provas de con- 
sideração e apreço que lhe tem sido dirigidas cabem 
aos distinetos fanccionarios que apresentárão esse 
trabalho digno dos elogios que lhe tem sido feitos, e 
conclue reser^ando-se para acompanhar a discussão 
á proporção que se forem discutindo os paragraphot 
do projecto. 

O Sr. Franco de Sá (ministro do império): —^ 
Sr. presidente, o illustrado senador que acaba de 
fallar, teve razão nas considerações que fez para 
justificar a commissão do senado de ter adoptado o 
projecto. preparado pela commissão especial que es- 
tudou o assumpto. w 

Esta commissão não fôra nomeada para propôr o 
melhor plano de reforma das caixas econômicas exis- 
tentes, mas sómente para indagar das causas que 
tinhão entorpecido o mecanismo adoptado por lei para 
e§sas instituições. 

- Era portanto restricta a sua missão ; não se co- 
gitava de adoptar systema ncro para uma reforma da 
lei, e sim de ver quaes os meios. práticos para que o 
mecanismo da lei existente pudesse melhor funccionar. 

A commissão no seu estudo indicou, como causas 
do pouco desenvolvimento das caixas econômicas, 
quatro factos principaes, que já forâo aqui apreciados 
pelo illustre senador por Minas, e ha pouco pelo 
honrado senador peío Piauhy. 

Ksses factos sãe : o espirito pouco economico das 
classes menos favorecidas da fortuna em nosso paiz, 
comparativamente com o que se observa em outras 
nações, onde. o rigor do clima, as condições sociaes e 
as diíficuldades da vida óbrigào o homem á economia 
mais severa que a necessária para viver no Brazil, 

Em-segundo lugar, a pouca diffusão destas caixas 
pelo interior do paiz, porque só existem nas capitães 
das províncias. 

Em terceiro lugar, a união das caixas econômicas com 
os montes de soccorro, do que não podia resultar van- 
tagem senão nas grandes cidades como-a capital do 
Império e que devião ser, como forão, um mallogro 
nas capitães de províncias onde não predominão as 
mesmas causas que podem fazer prosperar taes esta- 
belecimentos. 

Finalmente o deplorável facío das loterias, facto' 
que nesses últimos annos tem tomado ainda maior 
gravidade pelakinstituição .das grandes loterias, que 
absorvem um capital immenso das economias po- 
pulare?. 

O illustrado senador por Minas não concordou com 
a primeira das causas indicadas. Entende S. Ex. que 
o povo brazileiro, ainda que uão iguale em economia 
a outros povos, todavia não deixa de economisar suífi- 
cientemente para que as^caixas pudessem ter desen- 
volvimento, se não fossem entorpecidas por outras 
causas. • _ 

S. Ex., até certo ponto, tem razao ; todavia me 
parece que esta causa também concorre para o pouco 
incremento da instituição* Não se faz injuria á índole 
dos Brazileiros, reconhecendo que, pelas cansas apop- 
tadas, o espirito de economia não é tão poderoso entre 
nós como em outros paizes. 

O nobre senador que me precedeu na tribuna, 
nlostrou que dessa mesma estatística era que se 
apoiou o nobre senador por Minas, se vê que são os 
estrangeiros, os quaes vêm ao nosso paiz em busca te 
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fortuna, e por isso aqui se sujeitão a grandes priva- 
"çCes aSm de poderem accumular economias com o 
seu trabalho, os que mais concorrem para os depó- 
sitos das caixas econômicas. 

Não direi que haja sempre vantagem da parte dos 
estrangeiros neste ponto, pois que a ultima estatis- 
tica já mostra maior somma de depósitos por parte 
de nacionaes. Todavia a ' differença não é grande; 
das 11 ItiS cadernetas instituídas no annp de 1884, 
6.8S5 pertencem a nacionaes, e 5.333 a estrangeiros. 
Assim metade, pouco mais ou menos, dos deposites 
da caixa economicl do Rio de Janeiro, provém das 
economias dos estrangeiros. 

Vê-se portanto, Sr. presidente, deste fa to, assim 
como do iosigniticante desenvolvimento que as caixas 
têm tido nas províncias, que as economias das clas- 
ses nacionaes, menos favorecidas da fortuna, ainda não 
concorrem para as caixas econômicas como fôra para 
desejar. Devemos portanto empregar todos os_ es- 
forços para desenvolver, activar, estimular o esp to 
de economia no povo brazileiro ; e unp dos mem é 
sem duvida dar toda efiicacia á instituição das caixas 
econômicas. 

O nobre senador por Minas reconheceu a proce- 
dência de duas das causas indicadas pela commissão, 
as loterias e a união das caixas com os montes de 
soccorro ' por isso não preciso fazer considerações a 
este respeito. 

•Mas, S. Ex. contestou ainda outra das causas re- 
conheivdas pela commissão, o facto de não se acha- 
rem espalhadas as caixas pelos povoados do interior. 
Ponderou S. Ex. que não ha tão grande difficuidade 
de communicaçõcs, que as economias do interior não 
possão afUnir para as caixas es abelecidas nas capi- 
tães. Mas, Sr. presidente, se attentarmos para a cir- 
cnmstancia de que taes economias são diminutas, e 
que da donsfante remesia destas pequenas reservas 
resulta certo incommodo ou vexame áquelles que as 
tiverem de fazer, não poderemos contestar que a 
existência de caixas econômicas ao alcance dos ha- 
hitantes, nas próprias localidades onde residem, deve 
concorrer poderosamente para facilitar e augmentar 
os depoTtos. 

Foi nesse intuito que a commissão suggerio a idéa, 
que jã existe hoje cm ensaio na província do Rio de 
Janeiro, das estações tiliaes das caixas econômicas, 
propondo que as mesas de rendas, as collectorias, ou 
as agencias do correio possão servir para recolher as 
economias destinadas á caixa econômica, poupando 
desfarte a despeza com pessoal especialmente no- 
meado para tal iim. , 

A idéa me parece acertada e em outros paizes tem 
oduzido muito bons fructos. Na Inglaterra, por 

xemplo, as caixas postaes tem sido aproveitadas 
cora grande vantagem para receber as economias do 
povo. Preferível será que, para o mesmo fim, sejão 
aproveitadas entre nõs as mesas de rendas e collec- 

rias. 
Mas. no entender do nobre senador por Minas- 

Oeraes, assim coi- na opinião de outros oradores 
que fizerão ouvir nes a discussão, entre os quaes o 
nobre, senador pelo Paraná, não bastão os meios indi- 
cados pela commissão, se bem que entre elles' haja 
alguns muito úteis... 

O Sn. Arrosso Celso ; — O projecto está bem ela- 
borado . • 

O Sa. Fraxco ne Si {ministro^ do império) :—. .. 
corao alguns que forãp apontados pelo nobre senador 
d'eafre os propostos pela con^uissão. 

Entendem os nobres senadores que, aprçveitando 
o ensejo, devemos examinar a questão da conve- 
ni-ncia de transformar as caixas econômicas em 

■simples caixas de deposito, em uma instituição em 
que as economias do povo não só sejão guardadas 
oom segurança, como ainda utilisadas de modo a 
haver vantagem para os proprios doposltantes e para 
a sociedade em geral, para a agricultura, para o 
commercio e para as iadustrias. 

Sentiorei, esta idéa é realmente fecunda e, tem 
"pmdazido os melhores resultados em outros paizes. ■Este deve ser o nono deiiUeruíum-, devemos fazer 

votos para que estas caixas possão chegar a dis^ 
pensar completamente a protecção e garantia dor 
governo... 

Os Sas. Apfoxso Ckljo b Visconde de Pabanaooí* 
—Apoiado, 

O Sr, Frasco de Si (ministro do império):—... par* 
poderem ter inteira independência e autonomia, rao-^ 
vendo os capitaeq, confiados á sna guarda, sempr» 
com cautela e segurança, mas com a suflãciente liber- 
dade para fazê-los fructificar. A duvida pôde versar 
unicamente sobre a opportunidade de começar esta* 
operações... 

O Sa. Visconde de Parásasbí : — Que é tudo. 
O Sa. Frarco de Si (ministro do império):—,.. d« 

iniciar esta util transformação. 
Mas o nobre senador por Minas Geraes não apre- 

senta as medidas que se contém nas suas emendas 
para serem executadas logo e logo. 

O Sa. Affoxso Celso:— Apoiado, quero marchar 
gradativamente. 

O Sa. Franco de Si (ministro do,império):—Como 
. ainda boje disse em aparte, S. Ex. se contenta do 
lançar o germen de que ha de resultar o desenvol- 
vimento, a força e a independência destas úteis insti- 
tuições. _ 

O Sa. Affonso Celso : — Apoiado. 
O Sa. Franco de Si (ministro do império):—Nesta 

sentido o governo aceita e applaude as idéas do 
nobre senador. 

O Sa. Affonso Celso ; —Muito bem. 
O Sk. Franco de Si (ministro do império): —To- 

davia, Sr. presidente, é preciso caminharmos nesta, 
como em toda e qualquer transformação das insti- 
tuições sociaes, com toda a prudência. 

As caixas econômicas estão debaixo da protecção 
do governo e sob a sua garantia. Em vista da falta 
de iniciativa particular no nosso paiz, sobretudo na 
época em que forão iustituidos estes estabelecimentos, 
julgou-se que bastava excitar o espirito de economia, 
estabelecendo caixas onde as reservas das classes 
pobres pudessem ser recolhidas cora inteira segurança. 
O intuito foi inspirar a mais plena confiança áquelles 
que podião, com o suor de seu rosto, accumular pe- 
quenas économias ; e para a segurança o meio mais 
elficaz era recolher o dinheiro aos cofres públicos, 
transformando-se os deposites em divida do Estado. 

Por bem dizer, Sr. pfesident» na instituição das 
caixas econômicas não ha propriamente garantia do 
Estado ; o que ha é obrigação ou divida do listado 
para com os depositantes... 

O Sa. Visconde de Paranaclí :—Apoiado. 
O Sr. Franco de Si (ministro do império):—... 

visto que os dinbeiros recolhidos ás caixas econô- 
micas não se demorão nellas diariamente vão sendo 
transferidos para o thesouro na cõrte, e para as tbe- 
sourarias nas provincias. Por conseguinte a verdade é 
que a caixa econômica é pena' unr. intermediário 
para o governo recolhet as economias populares, 
iican-o responsável por ellas c pagando um juro 

O Sr. Jdnqueira: —Esta é que é a verdade. 
O Se. Franco de Si (ministro do império) : — O 

obre senador por "Unas Geraes, mantendo a facul- 
dade de recolher os depósitos das caixas econômicas 
-o thesouro publico, não quer, como entende o nobre 
senador pela Bahia e já o fez notar o illustre orador 
que me precedeu, a garantia do Estado para as 
operações que, pelas suas emendas, a? caixas een- 
nomicas são autorisadas a fazer. 

O Sr. ÁrroNso Celso ;—Apoiado. 
O Sr. Franco de Si (ministro do imperto):—isto 

fõra uma temeridade, e além disso seria aceitar um 
principio boje geralmente condemnado em matéria 
econômica, qual o da garantia por parte do Estado 
para um estabelecimento de credito, que iria fazer , 
operações de banco. Seria realmente uma anomalU»; 
uma tendência ceasuraveL 
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O Sr. áffonso Celso :—Creio que não tinhão lido 
as emendas, 

O Sn. Franoo de Sá [ministro do império) :—O 
nobre senador disse expressamente em sua emenda 
que o Estado continuará responsável somente pelas 
quantias que forem recolhidas ao thesouro. 

O Sr. Affovso Celso ;—E' exacto. 
O Sr. Franco de Sá (ministro do império) :—Creio, 

Sr. presidente, que adoptadas as emendas do nobre 
senador como simples autorização, ainda por algum 
tempo não se poderá dar começo á transformação 
que S. Kx. deseja, e que realmente é para desejar. 
Deve ficar ao critério do governo o verificar a oppor- 
tunidade da realização dessa importante reforma, 
conforme as circ unstancias do paiz. 

De facto, ainda sem declarar-se que ao governo 
pertencerá o direito de determinar a opportunidade 
de se iniciarem essas operações, ellas não serão^ co- 
meçadas sem consentimento delle, salvo se as caixas 
econômicas tivessem uma organisação diversa da 
que tem hoje. Actualmente a direcção dessas caixas 
e de nomeação do ministério da fazenda; são func- 
eionarios nomeados e demissiveis ad mitum. portanto 
não darião um passo grave como o de iniciarem essas 
operações ou de entrarem nessa nova phase sem 
prévio accôrdo e consenso do ministério. Todavia. Sr. 
presidente, acho conveniente que se diga expres- 
samente que hão poderão ser iniciadas essas opera- 
ções sem prévia autorieação do governo. 

E' esta, portanto, a opinião do governo : que po- 
dem ser aceitas as emendas do nobre senador, accres- 
centando-se á cláusula que se contém em uma sub- 
emenda, e é, que se diga depois das palavras — 
ajuizo do conselho fiscal — que se achão na emenda 
do nobre senador por Minas aoart. 5°, as seguintes: 
— e precedendo aulorisação do governo. 

Parecera-me suíBciente, Sr. presidente, as refle- 
xões que tenho feito, e julgo por ora não ser neces- 
sário entrar na apreciação de cada uma das emendas 
do nobre senador. A- matéria é importante, está 
aiida sujeita a exame e discussão em outros paizes 
mais adiantados que o nosso e, portanto, não é 
muito que procedamos com toda a ponderação. Sendo 
assim, o nobre senador não terá dífficuldade em con- 
oordar em que suas emendas, sem prejuízo da 2* 
discussão, possão ainda voltar á commissão para I 
sarem aki estudadas com toda a pausa. 

O Sr. Affonso Celso ; —O projecto, conforme fír 
emendado. 

O Sr. Franco nr: SÁ (ministro do império) :— O 
projecto com as emendas que forem approvadas ; de1 

modo que possão ser estudadas pela commissão com 
audiência do governo, afim de ver se ha ainda al- 
guma que deva ser modificada. 

Assim, pois, Sr. presidente, pergunto a V. Ex. se 
poderei 'offerecer desde já a sub-emenda a que acabo 
de referir-me. 

O Sn. Presidente:— Sim, senhor. Ficará sobre a 
mesa para ser opportunamente apoiada e entrar em 
discussão com o art. 5.° 

O Sr. Franco de Si (ministro do império) : — Ao 
terminar o que tenho a dizer sobre este assumpto 
importante, poderei accrescentar aos esclarecimentos 
que já o senado possne, mais alguns constantes do» 
últimos documentos que vão ser juntos ao relatório do 
ministério da fazenda. Tendo o nobre senador pelo 
Paraná desejado conhecer esses dados officiaes, vou 
dar-lhe noticia dos que tenho aqui presentes ; lendo 
uma demonstração que poderá ser publicada com 5 
meu discurso, se o nobre senador julgar conveniente. 

O Sr. Correia : — Será muito conveniente. 
Dadas estas informações, Sr. presidente, creio ter 

satisfeito ao pedido do nobre senador e expendido a 
opinião do governo. 

O Sr. Correia ;— A respeito da divida das caixas 
econômicas V. Ex. deveria também esclarecer-nos. p 

O Sr. Franco de Sa' (ministro do império) :— 
Respondendo ao aparte do nobre senador pelo Paraná, 
devo declarar ene se está procedendo á liquidação da 
divida que S. Èx. deseja conhecer ; divida resultante 
de ter havido déficit nos montes de soccorro, de cuja 
renda devia sahir a despeza das cáixas econômicas das 
províncias. 

No relatório do ministério da fazenda estas infor- 
mações hão de ser dadas, e então S. Ex, terá com- 

.pletos esclarecimentos que nesta occasião não lhe 
poderia cabalmente ministrar. 

Se, porém, mais alguma informação fõr^recessaria, 
no correr da discussão acndirei a presta-la. 

O Sn. Correia e outros Srs. Senadores :— IVauÍI# 
fctm I 
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' SESSÃO EM I 

O Hr. AlTonxo Celso snppSe ser conhecido 
o sen pensamento acerca do regimen mais proprio 
para que- se avigore e desenvolva o espirito de associa- 
ção, pois teve occasião de enunoia-lo com toda a 
franqueza, quando discutio-se a lei vigente sobre o 
anonymaío. 

Mia doutrina basêa-se e resume-se no principio de 
iniciativa e plena liberdade de acção no emprego da 
actividade e recursos sociaes pelos proprios interes- 
sados, com o correctivo da responsabilidade eSectiva 
e real dos respectivos mandatários. _ 

Na classe das associaçfies denominadas de previ- 
dência, a que pertencem as caixas econômicas, não 
descobre razão peculiar que contrarie esse principio, 
de cuia verdade e efíicacia está intimamente con- 
vencido. 

Comprebende, pois, o senado que, se pudesse ter a 
prctenção ousada de prevalecerem as suas idéás, em 
toda a' plenitude, n'ontro sentido redigiria as _emen- 
das que offereoeu aoprojecto ora em discussão. 

Mas, oonbecendo que essas idéas ainda não são 
geralmente aceitas, do • que é prova a própria lei 
alludida, a qual, libertando o anonymato da tutelq, 
do governo, que sobre elle pesou tão esterilmente por 
mais de 20 annos, substituio-a por outra tutela, se 
bem mais benelica, a de suas próprias disposições ; 
contentou-se cora um meio termo, como quasi sempre 
é prudente preferir em assumptos dependentes do 
concurso de vontades e opiniões diversas. 

Demais, se a natureza em suas evoluções não dá 
saltos, mas procedo gradativaraente, do mesmo modo 
deve praticar o Itçislador avisado, sob pena de não 
vingarem os productos de sua concepção, por invia- 
bilidade. 

As suas emendas, pois, importão uma transacção 
entre as luas escolas, aquella que entende não po- 
derem as caixas econômicas prosperar nem subsistir 
senão sob as vistas, immediatas da administração 
publica, e, por assim dizer, no conchego do thesouro, 
c a que pensa deverem ter o mesmo regimen de 
independência e liberdade de quaesquer outras asso- 
ciações. 

Manteve o orador intactas a prerogativa do governo 
na escolha do pessoal de sua direcção e a garantia 

■do Estado pela restituição dos depósitos recolhidos 
ás estações íiscaes e seus juros; conservou como 
principal emprego dos mesmos depósitos esse em- 
préstimo ao thesouro, e apenas deu i gerencia das 
caixas a faculdade de emprehenderera outras ope- 
rações, quando ; julgarem conveniente, visto estar 
verificado pela nossa e alheia experiência não ser 
essa collocação nnica dos seus dinbeiros o melhor 
meio de fazê-las frutificar, como convém não só em 
beneficio dos institnidores, mas do paiz. 

Nestas condições parecia-lhe ter afastado todos os 
motivos de receio sobre a sorte das caixas econômicas, 
preparando-lhes ao mesmo tempo melhor futuro, 
âesde que tiverem, como acredita acontece, adminis- 
tração zelosa e intelligente. 

O governo, porém, entende que isso não basta, e 
quer uma limitação mais. isto é, que as novas opera- 
ções não possão ser emprehendidas sem o seu con- 
sentimento ou autorisação. 

Não tem o orador duvida em transigir ainda neste 
ponto, aceitando uma emenda nos termos indicados 
pelo nobre ministro do império. 

Aceitará igualmente outra rcstricção, ha pouco 
lembrada pelo seu nobre amigo senador pelo Piauhy, 
de não se iniciarem as alludidas operações amtes de 
constituído um certo fundo de reserva. 

Em occasião opportuna S. Ex. a formulará e o 
orador não lhe negará o voto... 

O Su. Visconde de PanASAcuA : — Eu a apresen- 
tarei. 

O Sá. Affonso Celso. .. porqne não quer marchar 
precipitadamente, limitando-se a incluir no projecto 
os germens da transformação que as caixas eco- 
nômicas devem soffrer. 

O Sr. Correia .* — Apoiado, 
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O Sx. Affonso Celso vê mesmo nessas limitações 
do nobre ministro do império e do nobre senador 
pelo Piauhy uma vantagem, que é a de tranquillis»- 
rem completamente os que, como o nobre senador 
pelo Ceará que hoje encetou a discussão, entendem 
não haver segurança, nem salvação possível para. 
esses estabelecimentos, fóra da tutela do governo 
e confiando a outras mãos seus capitães. 

Este aferro ao statu quo, esta persuasão incutida 
no animo, aliás esclarecido e pratico, do nobre sena- 
dor, porém demasiadamente 8uspeitoso„ que o leva a 
considerar arriscada e imprudente qualquer outra ap- 
plicação desses mesmos capitães, é um erro que cum- 
pre dissipar, afim de que não se afaste da instituição 
o favor publico, sem o qual não pôde medrar, feeja 
qual fôr a reforma effectuada. 

O Sa. Visconde de Paranagi/ ^Ápoiado^ 
O Sr. Affonso Celso diz que esse erro não passou 

desapercebido á commissão de inquérito, que o assi- 
gnalou no seu relatório, deixando, entretanto, de pro- 
videnciar convenientemente no projecto que formulou 
e os nobres senadores adoptárão. 

Foi essa a incoberencia e omissão que notou no 
seu aliás excellente trabalho, e das quaes procurou ® 
nobre senador defendê-la. 

O nobre senador pelo Paraná, para mostrar a in» 
conveniência do systema até hoje por nós adoptado, 
de recolher ao thesouro todos os depósitos das caixa» 
econômicas, apoiou-se na autoridade dos homens maí» 
competentes na matéria. 

S, Ex. leu trechos judiciosissimos do artigo de 
um desses escriptores, publicado no Economista Fran- 
cez de 21 de Fevereiro do corrente anno. 

Ha, porém, nesse artigo argumentos ainda mal 
convincentes do que os reproduzidos pelo nobre sena 
dor, aliás mui valiosos, e são os algarismos em qu. 
se resumem as operações das caixas econômicas no 
paizes onde mais têm ellas prosperado. 

Cumpre chamar sobre elles a attenção, não só d0 

senado, como do publico, afim de convencer, repeti"" 
lo-ba, de quanto são imaginários os receios dos que nã^ 
vêem emprego ieguro e productivo senão nas arcas do 
Estado. 

A Áustria, não contando com a Hungria, tinha 
em suas'numerosas caixas econômicas nada menos de 
1.73G milhões de francos (attenta a depreciação do seu 
papel-moeda), assim collocados: 
Empréstimos hypothecarios (francos). 1.003.660.000 
Letras descontadas  114 580.000 
Empréstimos sobre penhor ou caução.. 35.420.000 
Títulos .. *  343.350.000 
Immoveis  42.190.000 
Contas correntes  132.180.000 
Caixa   37.790.000 
Diversos ' 27,130.000 

Portanto, sobre uma totalidade de mais de 1,700 
milhões de francos, c lixas econômicas da Áustria 
apenas empregão 343 milhões em títulos, e admittindo 
que todos esses títulos sejão da divida publica, ter- 
se-ha que só a quinta -parte de seus deposites é 
confiada ao Estado. 

E todavia a sua situação é prospera ; notem os 

adversários das emendas. 
Outro paiz em que a instituição fez progressos sor- 

prendentes, admiráveis, como. tantas outras refor- 
mas úteis, graças á energia e tenacidade com que 
seus homens de estado as. emprehendêrão, melho- 
rando-as e aperfeiçoando-as pouco a pouco, conforme 
a experiência e a pratica ião reclamando, é a Italia, a 
que o orador referio-se já em seu primeiro discurso. 

Pois bem; eis-aqui a demonstração do emprego 
que a Italia dá aos consideráveis recursos de suas 
caixas econômicas, transcripto do novo e importan- 
tíssimo livro de Izidoro Sachs, a que também al- 
ludio ; ' 

Diz elle, á pag. 903, que o capital empregado enr 
3 
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31 de Açosto de 1883, é mais de 946 miliiões de 
liras, assim distribuídas ; 

{Centena' 
de mil.) 

Empréstimos hypothecarios  153.8 
Ditos cbirographarios e ás províncias, com- - 

munas e outros corpos ruraes .. .-. .. 91.5 
Ditos a particulares  11.6 
Adiantamentos sobre fundos públicos, acções 

e obrigações de companhias -• 38.3 
Titalos em obrigações territoriaes  30.8 

' Adiantamentos sobre ouro, prata e merca- 
dorias  6.9 

Bilhetes do thesouro  .. 107.3 
Outros titules da divida publica  144.9 
Títulos em obrigações de' províncias, com- 

raunas e outros corpos ruraes : 23.6 
Ditos em acções e obrigações de sociedades 

comniêrciaes e industriaes  55.5 
Carteira, cambio e bilhetes á ordem .. .. 119.T 
Deposites   107.9 
Prédios  |2 9 
Bens moveis  2.2 
Dinheiro era caixa  22.2 
Créditos diversos  15.4 

946.1 
Vê-se, pois, que não erão os emprestmlos e adian- 

tamentos feitos ao thesouro nacional ou provincial e 
municipal, nem a acqnisiçúd de títulos de divida pu- 
blica, as operações que mais avultavão nas 356 caixas 
ecónomicas, naquella data existentes na Italia. 

Também a Bélgica pódesser citada como exemplo 
a este respeito, é do proprio relatório da commissão 
de inquérito vê-se o destiilo que alii têm os recursos 
das caixas econômicas. 

Eis o que nelle se lê : 
,' " As quantias depositadas podem ser convertidas, 
a pedido dos depositantes, em fundos públicos belgas 
pelo preço corrente, e o mesmo pôde a caixa pratic.r 
quando entender conveniente reduzir a caderneta de 
qualquer depositante a uma somma não superior a 
3,001) francos. 

" O aetivo da caixa divide-se em tres categorias : 
1.a Sommas disponíveis em caixa." 
2.a » ■ para emprego p-nvisorio. 
3-a » a definitivo. 
<t Estas sommas são manejadas pelo banco nacional; 

as do emprego provisorio applicão-se ao desconto de 
letras ; empréstimos sobre títulos commerciaes ; cau- 

■telas de ouro amoedado ou afinado, nacional ou es- 
trangeiro ; luarrarits, fundos públicos belgas ou es- 
trangeiros, das províncias ou municipalidades, e em 
acções de sociedades belgas. 
. " As sommas para emprego definitivo destinão-se: 
a,compra de fundos públicos belgas ou outros títulos 
garantidos pelo Estado; aos titules de divida das 
províncias, cidades e municípios da Bélgica ; ás cé- 
dulas ou empréstimos hypothecarios e obrigações das 
sociedades belgas,qae depois, pelo menos, de 5 annos 
seguidos tenhao cumprido todos os compromissos 
com seus recursos ordinários. » 

Mas neste ponto o relatório esta atrazado, pois 
que com esse systetna, aliás tão diverso do nosso 
ja nao se contentavão os Belgas, tanto que uma 
lei de 21 de Dezembro de 1881 antorisa as caixas 
econômicas a fazerem empréstimos agrícolas, para 
a compra de gado. sementes, maebinas. etc. 

Outros paizes cita o mesmo relatório, nos quaes 
também nao é o thesouro publico o collector central 
nas pequenas .quantias accumuladas pelas classes 
menos favorecidas, como a Suissa, a Hollanda, Prnssia 
« mais Estados da Confederação Allemã, Dinamarca. 
Snocia, llespanha, etc. 

Km contrario, invoca-se a pratica seguida na In- 
glaterra e na França 

^rvações,eSPeit0 InSIater™ <™,pre fazer duas 
A primeira i que alli a intervenção directa que 

governo exerce nas caixas econômicas, a contar de 
1861, tem por fim tornar desnecessária a exeçução da 
lei chamada dos pobres— poor law, tão onerosa á 
nação. 

Consiste a segunda em um facto de que ainda se 
encontra noticia no trabalho da commissão de in- 
quérito, e vem a ser que ao lado das caixas eco- 
nômicas, sob a direcção e garantia do Estado, outras 
existem devidas á iniciativa particular, numerosas, 
dispondo de maiores recurs' s. e que gozão da mais 
plena liberdade em suas tranhacções. 

Sabe-áe que na Inglaterra as caixas de economia 
populares têm tal aceitação, que os seus bomens mais 
eminentes proclamarão a necessidade — e por assim 
dizer já a satisíizerão, de ser alli tão fácil realizar um, 
deposito nesses estabelecimentos, como lançar uma 
carta no correio. 

Segundo o testemunho da commissão, em 1878 os 
depósitos das caixas do governo (Posí office savings 
hanks) ascendião i 30 milhões de libras esterlinas, 
ao passo que os das caixas particulares efcedião de 
44 milhões. • 

Não é, portanto, o conebego do thesouro, não é o 
bafejo oflicial, que naquelle paiz dão vida, vigôr e 
prosperidade ás caixas econômicas. 

Quanto á França, é certo que segue o mesmo 
systema nosso, o que todos os seus bomens illustres 
censurão e lamentâo. 

O nobre senador pelo Paraná coramunicou ao se- 
nado trechos de escriptores da plana de Leroy Bcau- 
lieu, Say e outros, transcriptos das apreciadas revistas 
econômicas, que se publicão naquelle paiz e tão lidas 
são entre nós. 

Piulera o orador recorrer ás mesmas fontes, qu© 
S. Ex. não esgotou; mas preferirá outras. 

O Sr. Corxsia : — Vejamo-las ; é muito conve- 
niente conhecer todas essas opiniões. 

O Sr. Affoxso Celso satisfará ao honrado se- 
nador. mas lendo poucas palavras, para não con- 
sumir muito tempo. 

Em 1881 a Academia de sciencias moraes e po- 
liticas dc França pôz em concurso, para a obtenção 
do conhecido prêmio do Conde Rossi, a seguinte tbese: 
Da missão do Estado na ordem econômica, vasto e im- 
portantíssimo assumpto, sobre o qual forão escriptaa 
varias memórias. \ 

Duas deli as obtiverão preferencia ; e, julgadas de 
igual merecimento, embora redigidas sob pontos de 
vista diversos, dividio-se por seus autores a que lie 
premiõ, sendo ambos laureados pelo Instituto : Alfredo 
Jourdan, decano da faculdade de direito d'Aix e pro- 
fessor de economia prlitica. Edmundo Villey, lente 
da mesma disciplina na faculdade de direito de Caen. 

Ora attenda o senado porão que escreverão ác*'ca . 
do assumpto essas duas illustrações modernaa, 

Jourdan ptonuncia-se assim, pag. 233 : 
<f Concebeu-se mais uma forma de intervenção do 

Estado era matéria de—economia. O Estado dirá aos 
cidadãos; « entregai-me todetí as vossas economias: 
eu me encarrego de fazê-las render ; eu vos pagarei 
um juro : serei o banqueiro de todvs »,—o que, em 
ultima analyse, outra cousa não é senão uma emissão 
continua de empre?timo8. 

« Coraprehendo. C"ntinúa o escríptor. que o Estado 
contraia empréstimos, mas com a condição de espe- 
cificar com que fim os contrabe, quer se trate dos 
encargos da guerra, quer dos trabalhos da paz; mas 
que o Estado diga; eu quero tomar emprestado sem- 
pre, sem cessar, e depois verei o que dever-se-ha 
fazer desses milhares que entrarem nas rainhas 
caixas !... E' uma concepção desarrazoada —íout à 
fail déraisonable.» 

Agora seu emulo Villey, á pag. 343 : 
« Para manifestar inteiramente o meu pensamento, 

direi que a caixa econômica nacional não é o meu ideal; 
aceito-a em falta de cousa melhor, c porque, na 
actualidade,N parece-me capaz de realizar um pro- 
gresso real na previdência. . 

« A sua organisação tem um vicio considerável: 
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boje; como amanhã, o Estado 4é e será encarregado 
<là, gestão dos fundos provenientes da caixa. Ora, o 
Estado não é o mais proprio para isso ' a severa re- 
gulamentação. necessária á segurança do thesouro 
publico., afasta esses fundos de uma multidão de em- 
pregos uteio e produclivos e os deixa muitas vezes 
«stereis nas mão» do Estado 

Para mim é inquestionável:—a livre iniciativa, 
fundada sobretudo nc principio de associação, é a 
todos os respeitos preferível. » 

Portanto, a innovação que o orador pretende, a 
Tetttrraa na opinião do nobre senador pelo Ceará im- 
pensada. imprudente, temerária, que propõe, c exa- 
ctamènte o que ensinâo os pensadores mais profundos, 
as autoridades mais respeitáveis, tem provado per- 
feitamente nem em paizes diíTerentez. de hábitos, 
costumes, condições, e interesses também diversos. 

Se assim é, se por toda a parte tem-se colhido os 
melhores resultados das medidas que o orador quer 
ver ensaiadas entre nós, porque as suas emendas 
mantendo o recolhimento dos fundos das caixas ao 
thesouro, apenas autorisão que outras operações 

, sejão tentadas, quando assim o julgar conveniente 
a directoria, da escolha e confiança do governo ;—se 
assim é, por que havemos desprezar tantos exemplos, 
para atermo-nos ao da França, -aliás condemnado 
pur homens eminentes ?! 

A França foi já e ha de sè-lo ainda, não é licito 
duvida-lo, porque seria preciso descrer dos progressos 
da civilisação, modelo digno de seguir-se : hoje, 
infelizmente, não, na ordem de idéas de que o senado 
occupa-se, e muitas outras mais. 

O que pôde embaraçar-nos em alterar a marcha até 
boje servida, o modus vivendi das nossas caixas 
econômicas ? O risco das operações autonsadas ? 

Mas, que outras poder-se-ha conceber que igual- 
mente não os teuhão ? 

Além de que a razão provaria de mais ; admittida 
ella fôra mister abolir os bancos e instituições que 
não se limitassem á emprestar ao thesoura. 

O risco não está na natureza das transacçóes ; mas 
nos abusos de que podem ellas ser susceptives por 
negligencia ou dólo. Contra isso não ha garantia 
senão na boa escolha do pessoal. 

Perdas hão de tê-las as caixa., econômicas, como 
têm e hão de ter tod,as as instituições que gerem 
capitães poprios ou alheios; como ti verão sempre. 

Mas, salvas emergências excepcionaes. a que tudo 
e tod s estão sujeitos, essas perdas inevitáveis en- 
contrão compensação sobeja nas operações sensata e 
prudentemente realizadas, por fôrma que balancéadas 
umas e outras é sempre a favor o saldo, seguro e 
uyultado o lucro. 

O orador comprehenderia que mautivessemos o 
statu quo, como quer o nobre senador pelo Ceará, 
continuando a ser o thesouro nacional quem exclusi- 
vamente receba os fundõs das caixas econômicas, se 
ao menos com isso aproveitassem o paiz e o proprio 
thesouro. 

Mas será assim T 
Não quer encarar a questão sob o ponto de vista, 

tão explorado já,da inconveniência que ha em consti- 
tuir-se o Estado banqueiro, a alliciar capitães que 
deixão dc fomentar, o comraercio e a industria mmto 
mais reprofluctivarnente tanto para elles particular- 
mente, como para a nação ; não a considerará em 
relação á enorme irregularidade que resulta de fa- 
cultar-se assim ao governo meio de augmentar inces- 
sante e illimitadamente a divida íluctuante; não se 
demorará em demonstrar o perigo inherente a essa 
divida, que de um momento para outro, e quando 
menos se espere, pôde ser-lhe exigida 

São ponderações essas que occorrem a quantos re- 
flietão sobre estas cousus.e mais de uma vez têm sido 
feitas no parlamento. 

Vai encara-la por outro lado, menos elevado, porém, 
rn.uà convincente : o dos encargos pecuniários que a 
octual organisação custa ao Estado, ou por outra, o 
juro que elle paga pelos fimdos.que recebe. 

Já oalculárão os nobres senadores que impugnão as 
«mendas a quanto sóbe effectivãmente esse juro? 

Pensão naturalmente, que é de 6 % oú pouco 'mais, 
attenta a accumulação semestral ? Pois enganão-seT 

O orador trouxe uma tabella das entradas e sabidas 
no thesouro dos depósitos da caixa econômica da 
côrte em cada semestre, que por lhe fazerem favor 
organisárão a seu pedido, em vista dos relatórios do 
ministério da fazenda, dous babeis empregados, aos- 
quaes, aproveitando o ensejo, agradece tamanha 
fineza. 

Não a lerá toda, nem publiçaijf, por ser demasiado 
extensa, embora seja interessante conhecê-la, e por 
ella possa quem quizer ter esse trabalho, verificar-lho 
a exactidão. , 

Dará apenas as sommas, ou quantias totaeu, ser- 
viodo-se, porém, de um expediente seguro, para 
tirar-se a prova de que ella exprime a realidade. 

Satrega-Ia-ha a algum nobre senador, dos que 
combatem as emendas, por exemplo o honrado sena- 
dor pelo Ceará, que dedica-se a estes estudos, pe- 
dindo-lhe o obséquio de examina-la e communicar aa 
orador os erros que encontrar. 

Compromette-se a vir inanifesta-1® ao senado, em 
justificação de um requerimento, pedindo algarismo* 
authen ticos. 

Eis o qne demonstra a tabella : 
A caixa econômica da corte começou a funccionar 

em 1861, mas até Í8G4 pouco fez, de modo qae sá 
em 1865, augmentárão as suas transacções e pôda 
ella recolher seus saldos ao thesouro. 
No Io semestre desse anno forão alli 

recebidos..    .. 472:657^458 
Que produzirão de juros  7:697$659 
No 2o semestre  284:348§787 
Importando os juros de ambas as en-• 

tradasem.. ...... ... 19;2IGg885 

O que constituio o thesouro, a 31 de 
Dezembro, no debito de  783:920S78d 
Até 31 de Dezembro de 1869 continuarão as re- 

messas da c .ixa e aaccumulação semestral dos juros, 
sem que houvesse retirada alguma, de modo que a 
esse tempo a responsabilidade do thesouro, por capi- 
tal e juros subia a 3,450:437^839. 

A primeira retirada effectuou-se no Io semestre de 
1870, na importaficia de 100:0005» e a segunda no 
semestre seguinte e na somma de 107:0005000^ 

Dahi por diante continuou o movimento de entra- 
das e sabidas, ora mais avultadas umas do que outças^ 
,notando-se que aquellas realizárüo-se sempre em es- 
cala ascendente, até 31 de Dezembro do anno pas-- 
sado, segundo semestre esse em que o thesouro re- 
cebeu 2,204:8935283 e pagou 1.982!-0005000. 

O resultado total deste fluxo e relluxo entre a caixa 
econômica e o thesouro é este: 

Tem o thesouro recebido, a contar de daneiro de 
1865 a 31 de Dezembro de 1884 .. ■ 36,486:7015281 
Tem pago '  31,737:0005006 ' 

K deve ainda nada menos de 12,316:9575670, sendo 
de capital  4,749:7015281 
De juros    7,567:2565398 

Para calcular approxidamente a taxa de juros sim- 
.ples, oue vencerão estas quantias, é preciso suppôr 
que ella foi recebida no thesouro por parcellas iguaes 
e no começo de cada um dos 40 semestres decorri- 
dos de 1865 até hoje. 

Nessa hypothese, cada uma das entradas teria sido 
de 118:7425542. 

A primeira parcella teria rendido juros simples du- 
rante 40 semestres, a segunda 39, e assim progressi-« 
\ameote em razão decrescen e. 

O numere de parcellas igual á sòmma dos termos 
ssa progressão seria 820 e o valor de cada uma 

dellas 9:2285301. 
O juro simples, portanto, corresponderia á taxa 

í 7,77 % por semestre, ou 15 1/2 0j.) ao anuo ! 
Dir-se-ha que esse é o resultado natural da capi- 

talisação, pois é sabido que, por exemplo, qualquer 
cdpital empregado a juro simples de 4% duplica em 
25 annos, tripUca -em 50 e quadruplica em 75; assiia 
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como a esse mesmo juro capitallsado de 6 em 6 mezes 
duplica em 17 annos, 6 mezes e 1/2 dia, triplica em 
"27 annos, 8 mezes e 26 dias e quadruplica em 35 
annos e 1 dia, e assim por diante cada vez mais ra- 
pidamente. (£ 

Mas é exactamente porque essa divida contrahida 
pelo thesouro para com as caixas, esse empréstimo, 
pois que outra cousa nâo e, sem embargo da opinião 
contraria do nobre sauidor pelo Piauhy, que não ha 
muitos momentos co^estou... 

O Sr. Barros Barreto : — Empréstimo exigive^ 
em qualquer dia... 

O Sr. Affonso Celso ... e o peior de todos os 

empréstimos, como bem observa o nobre senador por 
Pernambuco, visto não ter prazo certo, e juro modico, 
é exactamente por estar essa divida sujeita á capita- 
iisação de juros, diz o orador, que cumpre acautelar 
o futuro, não procedendo cora precipitação, mas com 
a prudente previdência que as emecdas contém. 

.Paga.o thesouro uma enormidade pelos empréstimos 
das caixas econômicas. São caríssimos os recursos, 
que dahi advem-lhe! Por maiores que sejão os bene- 
fícios da ihstituiçã", quasi póde-se dizer que não vale 
a pena tê-los por semelhante preço ! 

O orador julga ter justificado as suas emendas, e 
não quer embaraçar o prosegaimento da discussão. 

Durante ella, e á proporção que se tratar dos diffe- 
rentes artigos do projecto, tomará na devida consi- 
deração as observações que'hoje fez o nobre senador 
pelo Piauhy de natureza mais especial, e com algu- 
mas das quaes está tambeih de a(?Çêrdo. 

Poderia prevalecer-se do ensejo para responder ao 
nobre senador pela Bahia, que fez-lhe a honra de 
impugnar o seu primeiro discurso ; mas dispensar-se- 
ha desse dever, porque era parte o nobre senador 
pelo Piauhy, já encarregou-se da refutação. 

O nobre senador pela Bahia não enxergará nisto 
desattenção, pois sabe quanto o orador o considera e 
estima. 

Far-lhe-ha, porém, um pedido. S. Ex. attribuio- 
Ihe cousas que não disse, nem poderia dizer, attentas 
á escola que professa e suas opiniões mais de uma 
vez manifestadas ; levantou-lhe, como vulgarmente 
se diz — falsos testemunhos, sem embargo de seus 
profundos sentimentos religiosos e iigmensa caridade. 

O Sr. Correia : — Falso testemunho não levantaria 
em caso 'algum; não traduziria bem a opinião de 
V. Ex. 

O Sr. Affonso Celso redargue que é exactament6 

isso ; empregou a phrase no bom sentido, e não a 

tome o nobre secador á má parfe. Ao contrario re~ 
tira-a desde já, porque, como disse, estima o nobre 
senador pela Bahia, e ninguém admira mais o seu 
talento, e firmeza de convicções, posto seja-lhe S. Ex. 
conteudor constante e infallivel. 

Disse falso testemunho, no sentido de attribuir-Ihe 
-S. Ex. pecoados que não commetteu, opiniões que 
não sustentou. 

O Sr. Junqueira : —Mas quaes forão ? 
O Sr. Affonso Celso diz que a começar da pri- 

meira observação do. seu discurso o nobre senador 
corabateu-o por nquillo. que não disse. 

S. Ex., por exemplo, increpou-o de ter qualificado 
de escravagista o seu venerando amiço senador pelas 
Alagôas, quando tal não houve, 

Ao contrario, o orador declarou, que apezar da 
posição assumida pelo nobre senador em face do ga- 
binete e do projecto sobre o elemento servil, não era 
licito considera-lo infenso á emancipação, causa que 
espirito tão elevado e coração tão generoso não po- 
dião deixar de abraçar. Disse que S. Ex. divergia 
apenas nos meios e quanto á opportunidade, acei- 
tando, porém, a idéa em si. 

O Sb. Junqueira : — Sempre servio a minha res- 
posta para alguma cousa. 

O Sr. Affonso Celso reconhece que servem sempre 
para muito as palavras do nobre senador. 

Mas, não ficou nisso : o nobre senador pela Bahia 
imputou-lhe o pensamento de querer multiplicar as 

caixas econômicas pelo, paiz, servindo-sc ^té da ima- 
gem do grande polvo de mil bocas, dapieutre de Victor 
Hugo, a sugar para o thesouro todas as economias 
dos pobres, quando o que o orador quer, o què disse 
e propoz nas suas emendas, foi a reducção das caixas 
existentes, desde que alguma mostrasse, após um certo 
prazo, não dispôr de recursos próprios e sufficientes. 

Ainda mais : o nobre senador attribuio-lhe a pre- 
tenção de ampliar a garantia do governo, para ope- 
rações commerciaes realizadas pelas caixas econô- 
micas, sendo certo que o orador nem sequer nisso 
cogitou, e quer exactamente o inverso! 

Não irá por diante, porque formularia assim a 
resposta de que pede dispensa; fará simplesmente o 
pedido a que se referio. 

Digne-se o nobre senador de cotejar a resposta 
que deu ao orador, com o discurso que proferio e foi 
impresso antes do de S. Ex., e reconhecerá ser per- 
feitamente fundada a sua queixa. 

Feito isto imponha S. Ex. a si proprio a penitencia, 
que julgar merecida. 

O Sr.^ Junqueira:—Hei de provar que V. Ex. 
tem sustentado nesta questão doutrinas conser- 
vadoras. i • 

O Sr. Affonso Celso pede então qus o advirta, 
porque ás vezes pecca-se involuntária e inscien- 
temente. 

Concluirá por hoje, aguardando que prosiga a dis- 
cussão do projecto que a sabedoria de seus honrados 
collegas, muito mais habilitados, ha d.e tornar 
di^no da corporação que iniciou-o, e dos grandes in- 
tuitos a que se propõe. 

Xáo os conhece mais importantes. As caixas econô- 
micas são de nm alcance incalculável para a morali- 
dade, e bem estar das classes menos favorecidas da 
sociedade e progresso do paiz, porque, na phrase de 
um escriptor, constituem as escolas do capital, indis- 
pensável factor de qualquer melhoramento. , 

Comparando os resultados da grande reforma de 
184(5, promovida - por sir Robert Peel, com os da lei 
de 1861. tão favorável ao desenvolvimento das caixas 
econômicas na Inglaterra, dizia Gladstone; « depois 
da lei em favor da liberdade commercial, nenhuma 
tivemos qne mais contribuísse que a da reforma das 
caixas econômicas para raelhorçr as condições das 
classes menos afortunadas, et em geral os costume» a 
a riqueza nacional! » 

Possamos nós, daqui a algum tempo, dizer o 
mesmo da reforma das caixas econômicas, e estarão 
cumpridos os votos do orador I 

(iíuito bem; muito bem.) 
Ficou s»bre a mesa para ser opportunamente 

apoiada e posta em discussão a seguinte 

Emenda 

«Na emenda do Sr. senador Affonso1 Celso ao 
art. 5o depois das palavras « a juizo do conselho fis- 
cal » diga-se : « e precedendo autorisação do governo.» 

« O mais como está na emenda. 
« Paço do senado, I de Maio de 1885.—Franco 

te Sd. » „ 
Ficou a discussão adiada pela hora. 
O Sr- Io Secretario , servindo de presidente , deu 

para ordem do dia 2 : 
Discussão dos requerimentos adiados, a saber : 
Do Sr. Soares Brandão , para qne se peça ao go- 

verno informações sobre as medidas que tenha tomado 
para garantir a independência e a segurança pessoal 
dos deputados , para o que votou-se preferencia de 
discussão sobre a de quaesquer outras. 

Do Sr. Correia , para qne se peça ao governo a 
seguinte informação : se foi ouvido o conselho de 
estado para a expedição do decreto n. 9,418 de 28 do 
Abril. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
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PBSSIDEPiOI* DO BR. CRCZ MACHADO, Io SECRETARIO 
Sdmmario — A demissão do nosso arbitro no tribunal 

arbitrai do Chile. Discurso e requerimento do 
Sr. Correia. Discurso do Sr. Dantas (presidente 
do conselho). O Sr. Correia pede a retirada do 
seu requerimento. O senado concede. — Aprorogaçno 
da sessão extraordinária. Discurso e requerimento 
do Sr. Junqueira. Discurso do Sr. Franco de Sá 
I ministro do império ). 0 Sr. Junqueira pede a' 
retirada do seu requerimento. O senado concede. 
— Ordem do dia —/'eríiírftaçâo da ordem publica. 
Discursos dos Srs. Dantas (presidente do conselho), 
Paulino de Souza, Teixeira Júnior, José Bonifácio, 
Affonso Celso e Correia. Adiamento. 
A's 11 horas da ir^inhã acharão-se presentes 32 

Srs. senadores, a saber ; Cruz Machado, Barão de' 
Mamanguape, Godoy, Visconde' do Bom Retiro, Hen- 
rique (TÁvila, Leão Velloso, Barão da LagUna, Pau- 

; lino de Souza, Correia, Viriato de Medeiros, Teixeira 
Júnior, Sinimbú, Barão da Estancia, Barros Barreto, 
Junqueira, Visconde de Paranaguá," Chichorro, Soares 
Brandão, Martinho Campos, Panlí^ Pessoa, Paes de 
Mendonça', Cnnha e Figueiredo, Jaguaribe, Visconde 
de Muritiba, Vieira da Silva, José Bonifácio, Dantas, 
Ignacio Martins, Barão de Mamoré, Barão de Maroim, 
Diogo Velho e Fausto de Aguiar. f 

Deixárão de comparecer com causa participada 
os Srs. Barão de Cotegipe, Conde de Baependy, Chris- 

.tiano Ottoni, Octaviano, Silveira Lobo, Meira de 
Vasconoeilos, Antão, Ribeiro da Luz, Fernandes da 
Cunha, de Lamare, Lima Duarte, Castro Carreira, 
LuizFelippe e Visconde de Pelotas. 

Deixou de comparecer sem causa participada o 
Sr. Barão de Souza (Juoiroz. 

O Sa. Presidente abrio a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente e, não havendo 

quem sobre ella fizesse observações, deu-se por ap- 
provada. 

Comparecêrão depois de aberta a sessão os Srs. Sa- 
. raiva. Silveira da Motta, Franco de Sá, Carrão, 
Lafayette, Affonso Celso, João Alfredo, UchOa Ca- 
valcanti, Nunes Gonçalves, Luiz Carlos e Silveira 
"Martins. 

O Sr. 2° Secretario, servindo de 1°, declarou que 
não havia expediente. 

O Sr. 3° Secretario, servindo de 2°, declarou que 
não havia pareceres. 
A DEMISSÃO DO NOSSO ARBITRO NO TRIBUNAL ARBITRAI. 

DO CHILE 

O Sr. Correio j—E' sabido que pedio demissão 
o arbitro que, por parte do governo imperial, tem 
funccionado no tribunal arbitrai reunido na capital 
da republica do Chile. 

Devo inquirir do" governo o que resolveu a este 
respeito, não por vã curiosidade, mas porque o facto 
pôde ter alcance em vista da convenção que originou 
aquelle tribunal. 

Para os casos de substituição diz a convenção no 
art. 2" ftéj : 

« A commissão se comporá de tres membros, nm 
nomeado por S. Ex. o presidente da Republica do 
Chile, ontro por S. Ex. o presidente da Republica 
Francç/a, e o terceiro por S. M. o Imperador 
do Brazil, directamente ou por intermediQ do 
agente diplomático acreditado na Republica do Chile. 

■Nos casos de morte , ausência ou inhabiliíaçâo por 
.•qualquer outro motivo de algum ou alguns dos mem- 
bros da commissão, proceder-se-ha á sua substituição, 
na fôrma e condições respectivamente expressadas no 
paragrapho precedente. » 

A constância do tribunal arbitrai cm seus trabalhos, 
é questão momentosa a vista de outras disposições 
da mesma convenção, estando marcado o prazo em 
que as reclamações têm de eer decidida». 
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O art. 8o dispõe fléj ; > 
« As reclamações serão apresentadas á commissão 

mixta, dentro dos seis mezes seguintes á sua pri- 
meira sessão, e as jjue se apresentarem depois da 
esgotado este prazo não serão admittidas. » 

Lasta este artigo para mostrar a importância que 
se deve ligar ã questão de que me occupo, unica- 
mente no intuito de remover pretenções a qualquer 
eventual responsabilidade do Brazil, 

Mas o art. 11 ainda mais justifica o meu proposito. 
Diz assim (lé) : 

" As altas partes contratantes se obrigão a consi- 
derar os_ julgamentos da commissão mixta, que 
se organisar por esta convenção,como solução satis- 
factoria.perfeita e irrevogável, das difficuldades, cujo 
ajuste se tem em vista, ficando entendido que todas 
as reclamações dos cidadãos francezes apresentadas 
ou não, nas condições estipuladas nos artigos prece- 
dentes, se terão por decididas e julgadas definitiva- 
mente ; e de modo que por nenhum motivo ou pre- 
texto Jossão ser matéria de novo exame ou discussão.» 

O senado comprehende a vantagem de não se nos 
imputar de qualquer modo a inobservância de qual- 
quer artigo. 

Não venho nem sequer tratar dos motivos que le- 
varão o nosso arbitro a pedir demissão, quanto mais 
discutir a questão a que este facto se prende, o que 
poderá ser feito em opportuno momento. Agora só 
trato de acautelar qualquer eventual responsabilidade 
que possa ter o Brazil, proveniente da convenção a 
que associou-se, aceitando o encargo dado ao gover- 
no imperial no art. 2.° 

Deixo ao governo inteira liberdade na resposta que 
julgar acertada; qualquer informação será sufficieníe 
para que eu solicite do senado a retirada do meu re- 
querimento, tornando assim bem patente o único mo- 
tivo que me determina a apresenta-lo. 

Eis o requerimento, (lê) • 

Bequerimenis 
« Requeiro que pelo ministério dos negocios es- 

trangeiros se peça ao governo a seguinte informação; 
se foi concedida a demissão que pedio o conselheiro 
Felippe Lopes Netto, membro do tribunal arbitrai de 
que trata a convenção celebrada entre o Chile e a 
França, em 2 de Novembro de 1882.» 

E' apoiado e posto em discussão, 
í) Sr. Dantas (presidente do conselho) :—Sr. pre- 

sidente, venho satisfazer ao honrado senador pelo 
Paraná, dizendo-lhe1 o que actualmente occorre em, 
referencia á substituição do arbitro por parte de 
S. M. o Imperador, que com outros fôrma o tribunal 
que no Chile está encarregado de julgar das recla- 
mações a qne alludio S. Ex. 

O arbitro por parte do Imperador, O1 Sr. conselheiro 
Lopes Netto, pedio licença para retirar-se- em virtude 
de soffrimento em sua -saúde ; essa licença lhe foi 
concedida, e effectivamente o conselheiro Lopes Netto1 

partio para o Brazil em Março. 
Aqui chegando , convenceu-se da impossibilidade 

de regressar, o que é muito de lastimar ; mas não era 
possível exigir desse honrado Brazileiro serviços com 
sacrificio de sua saúde e talvez mais. 

Pedio , pois, demissão, e posso por agora informar 
ao honrado senador que o governo está muito attento 
a este importante negocio, conhece as disposições da 
convenção ha pouco lidas pelo honrado senador, e 
conta dentro em pouco tempo dar-lhe solução. 

E' tudo quanto neste momento pôde dizer. 
; O Sr. Corbeia (pela ordem) requereu verbalmente 
a retirada do seu requerimento. 

Consultado o senado, consentio na retirada. 
PBOROSAÇÃO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

O Sr. Junqueira :—Tendo sido expedido o de- 
creto que prorogon a sessão extraordinária da assem- 
hléa geral, c tendo ficado interrompida a discussão 
iniciada nesta casa a respeito deste acto que violou 
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flagrantemente a constituição, eu preciso do governo \ 
algum esclarecimento, e vou fazer um requerimento 
para saber do nobre ministro do império se foi ou- 
■vido o conselho de estado ou alguma de suas secções 
por escripto, ou mesmo verbalmente. 

O precedente é. que não é possível proroçar seme- 
lhante sessão inutilisando a sessão ordinária de 3 de 
Maio; tenho aqui e quero apresentar ao senado os do- 
cumentos do precedente de 1875, realizado com 
acquiescencia de todos. O governo expedio ura decreto 
convocando uma sessão extraordinária para o dia 15 
de Março de 1875, e reunio-se a assembléa geral no 
dia 16, como aqui está na falia do throno (tó) : 

« Sessão imperial da abertura da sessão extraor- 
.dinaria da assembléa geral em 16 de Março de 
1875. 

« Augustos e digníssimos Srs. representantes da 
nação. A urgência dos projectos de lei dq orçamento 

da reforma eleitoral, cuja discussão não pudestes 
concluir no ultimo periodo legislativo, determinou a 
■presente reunião extraordinária, que mais uma vez 
attestará a solicitude de vosso patriotismo. « 

E' como começa a falia do throno no dia 16 de 
Março de 1875. ' 

O trabalho especial não pôde ser concluído^ na** 
■quella sessão extraordinária, e no dia 3 de Maio de 
1875 abrio-ée a assembléa geral em sua sessão or- 
•dinaría na fôrma da constituição, porque ella não 
admitte que a 3 de Maio haja sessão da assembléa 
geral, senão ordinária. 

i A extraordinária ha de reunir-se em outro periodo 
do anno; e aqui está a falia do throno de 3 de Maio 

■ de 1875. em que se declara que continha o traba- 
lho da reforma eleitoral, como agora podia conti- 

I nuar o trabalho do elemento servil ; a razão portanto, 
apresentada pelo governo é improcedente e inconsti- 
tucional : foi ura meio de violar a constituição e de 
atirar sobre a camara dos deputados uma certa pena 
ou castigo pela ,sua passicidxde, ou inércia, segundo 
a palavra do Sr. ministro do império. 

O Sn. Fhaxgo de Sá (ministro do império) dá um 
aparte. 

O Sr. Junqueira :—O decreto convocação da 
sessão extraordinária de 24 de Setembro diz o se- 
guinte {Lè) : 

« Tendo ouvido o meu conselho de estádo; hei por 
•"bem convocar extraordinariamente a assembléa geral 
legislativa para reunir-se no dia 15 de Março de 
1875, por assim o pedir o bem do Império. 

« João Alfredo Corrêa de Oliveira, do meu conselho», 
ministro e secretario de estado dos negocios do im- 
pério, .assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em 24 de Dezembro de 
1874, 53° da Independência e do Império. 

. « Com a rubrica de S. ^{. o Imperador.— Joã 
Alfredo Corrêa de Oliveira. • 

Eis abi; não se declara que se ia tratar da reforma 
eleitoral, como agora não se declarou também que 
se ia tratar do elemento servil. 

O dia 3 de Maio é destinado para a assembléa 
cgeral entrar em suas funcções ordinárias ; não pôde 
.'nesse periodo de 3 de Maio a 3 de Setembro funccio- 
nar no Brazil assembléa geraUsem ser-a Ordinária 
-da constituição. As extraordinárias nos outros mezes, 
ae houver grande necessidade, mas desapparecem no 
dia 3 de Maio. 

O motivo allegado pelo governo para a proroga- 
ção é improcedente e absurdo, pois que não só na 
assembléa geral ordinária, como na extraordinária, 
as attribuições legislativas são as mesmas; o as- 

..aumpto, que deu lugar á reunião da sessão extraor- 
Klinaria, podia ser tratado depois da ordinária, como 
^sempre se fez, como se fez*em 1875,«no ministério de 
h7 de Março, de que era illustre chefe o immortal 
Visconde do Rio Branco. 

O direito de exame a respeito de uma questão pôde 
«outinuar a ser exercido na sessão ordinária. Depende 
•6 da confiança que o ministério inspire. 

O Sb. Icnacio Martins dá um aparte. 
O Sr. Junqueira:—Em 1875 estava apenas ini- 

ciada como agora, e foi no correr da sessão ordi- 
nária de 1875 que mais se agitou a questão, e 
foi ainda depois que leve lugar a prorogação, pois 
já tinhão sido preenchidos os quatro mezes da consti- 
tuição. 

Agora como esta actualidade quer tcdo conculcar, 
violando as leis e a constituição, desrespeitando a 
camara e os deputados, estamos vendo expedirtm-sp 
decretos de prorogação inconstitucional! 

Em todo o caso a prorogação da sessão extraordi- 
nária e o adiamento da sessão ordinária, actualmente, 
foi um acto de violência e de arbítrio, e, para que 
fique consignado esse desmando, eu vim á tribuna. 
Também quero que fiquem consignados os documentos 
de 1875, que transitárão sem impugnação de ninguém; 
e é por isso que vou mandar w meu requerimento 
porque preciso saber se houve audiência, ainda mes- 
mo de uma só secção do conselho de estado. O meu 
requerimento é o seguinte (lè) : 
- « Requeiro que se peça ao governo, por intermédio 
do ministério do império, informações acerca de'ter 
sido ou não ouvido o conselho dé Estado,ou qualquer 
das suas secções, 'por ebcripto ou verbalmente, acerca 
da providencia adoptada 'de prorogar-se a sessão ex- 
traordinária da assembléa geral. » 

E' apoiado e posto em discussão. 
« O Sr. Franco de Sá (ministro do império): —7 

Sr. presidente, o requerimento do nobre senador pela 
Bahia é a simples reproducção do que já foi feito 
nesta casa pelo nobre senador pelo Paraná; as con- 
siderações que o nobre senador agora expendeu 
também já forão expendidas por occasião de ser lido 
o decreto que adiou a sessão ordinária ficando proro- 
gada a extraordinária; admira une S. Ex. levan- 
tasse novamente essa questão sem utilidade alguma: 
S. Ex. não apresentou um só argumento novo; 
adduzio os que já forão respondidos. 

O precedente que invocou o nobre senador nada 
prova, senão que, como toda gente sabe, a audiência 
do conselho de estado, sendo facultativa pela lei, 
tem o poder moderador o direito de ouvir o conselho 
de estado para a convocação de uma sessão extraor- 
dinária, como fez no caso de que tratou o nobre se- 
nador, ou deixar de ouvi-lo, como aconteceu para a 
convocação da actual sessão extraordinária e para a 
sua prorogação. E' á corôa aconselhada pelos seus 
ministros que compete considerar e decidir se ha ou 
uão necessidade de ouvir o conselho de estado. 
(Apoiados.) 

O Sr. Silveira da Motta i-^-Não é obrigatório. 
O Sr. Frango de Sá (ministro do império) : — Não 

procede o argumento do nobre senador, derivado da 
"disposição constitucional, que marca o dia 3 de Maio 
para a reunião ordinária da assemblea geral. Essa 
data não é fatal, e não pôde limitar a attribuiçâo do 
poder moderador. O rmz de Maio foi preferido para 
a abertura da sessão ordinária por conveniência de 
estação; foi para que os deputados das províncias se 
reunissem na época em que o clima da capital do 
Império é mais ameno e saudaveí. 

O Sr. Junqueira : — A questão é que não pôde 
haver sessão extraordinária na época que a consti- 
tuição marcou para a sessão ordinária. 

O Sr. Franco db Sá (ministro do império): — Essa 
data não limita o direito de adiar a sessão ordinária. 

Quanto a objecção feita agora pelo nobre senador 
pela Bahia, e que já tinha sido feita pelo nobre , 
senador pelo Paraná, respondo como já respondi: — 
podia e pôde continuar na sessão ordinária a discussão 
da reforma que foi proposta ao poder legislativo; 
o que não convinha, o que seria uma anomalia 
injustificável, fôra que expirasse o tempo da sessão 
extraordinária sem se ter ao menos iniciado essa 
discussão. 

Foi para dar lugar a que a camara dos deputados 
completasse a verificação de poderes. e désse começo 
a essa importante discussão, que foi pelo ministério 
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Rconselhado á corôa o adiamento da sessão ordinária 
e a continuação da extraordinária. 

O Sr. Junquiííra: — Mas por que não convinha 
qne continuasse a sessão? 

O Sr. Frango de Si (ministro do império): —Julgo- 
me dispensado, Sr. presidente, de nroseguir nesta dis- 

, cnssão, que considero já suficientemente elucidada, 
tanto mais quanto o senado está ancioso. sem duvida, 
.por ouvir a palavra autorisada do orador que está 
inscripto. 

O Síp. •Bnnq^ieürn s —Em vista desta declaração 
solemne do nobre ministro eu peço a retirada do meu 

' requerimento. S. Ex. acaba de dizer que não foi 
ouvida secção alguma do conselho de estado. 

O Frango de Si {ministro do império): — Já o tinha 
•dito na sess o em que foi lido o decreto. 

O Sr. Phesidentb : — Y. Ex. requer a retirada do 
requerimento ? 

O Sn. Jünqdeiha :—Era Vista da declaração do no- 
"bre ministro , " não insisto na passagem do 'meu 

/requerimento. Estou satisfeito com o resultado, 
porqp.e o ponto capital é se a 3 de Maio pôde 
liaver uma assembléa geral que não seja a 
^ordinária; o nobre ministro declara que o fizera 
l/porque assim convinha; este — convinba—ficou 
fipnmã certa obscuridade : não sabemos qual é a con- 
veniebcia, a não ser aquella que o nobre ministro 

"deixou entrever na primeira vez em que fallou, que 
era necessário castigar a caraara dos deputados. 

O Sr. Frango de Sá (ministro do império) ; —Xão 
disse nem insinuei tal còusa. 

O Sr. Junqueira :— Dissc-o claramente. Portanto, 
o meu fim está conseguido ; éque fiquem consignados 
os documentos, e mais que não foi ouvido o tonselho 

»de estado para a prorogaçao desta sessão extraor- 
dinária: não se lhe deu a mais peqoena andiencia. 
Assim fazem os actuaes governantes í (Apoiados.) 

Consultado o senado, consentio na retirada do re- 
querimento. 

^ ORDEM DO DIA IT''' ♦ fERTURBAÇAO DA ORDEM PUBLICA 

Proseguio a. discnssão do. requerimento do Sr. Soa- 
res Brandão para que se peça ao governo informações 
«obre as medidas que tenha tomado para garantir a 
IndependencÜa da camara e a segurança pessoal dos de- 
putados ; para o qual votou-se preferencia de discussão 
sobre a de quaesquer outros. 

« í^p. Paulino de Sonza declara que, dese- 
jando o Sr. presidente do conselho faliar, cede a pa- 
Javra em seu favon 

© Sr. Vfranta* (presidente do conselho. — 5. Ex. 
pede permissão para fallar sentado):—Agradeço pro- 1 fnmlp^nte ao honrado senador pela província do 
Rio de Janeiro haver-me cedido a palavra. Mais um 
titulo ao meu reconhecimento adquirio S. Ex. com 
esta gentileza. 

O Sr. Paulino de Souza:—Fiz o men dever. 
' O Sr. Dantas (presidente do conselho):— Sabemos 
todos, senhores, que desde o dia 13 de Abril fui 
acommettido de incomnjodo que me tem forçado a não 

. comparecer ás sessões desta augusta camara com a 
regularidade com que costumo faeê-lo, e que, por mais 

' de um motivo, é agora do meu dever. Ainda hoje não 
jpoderia eu achar-me nesta casa; compareci, porém, 
^porque acima de tudo estão certos deveres. Após a 
leitura das folhas que hoje publicarão o debate da 
sessão de hontem, pareceu-me que, ainda com sacri- 
ficio de saúde, ou mais do que isto, alguma cousa 
me cumpria dizer ao senado e ao paiz, para restabe- 

^lecer a verdade em toda a sua inteireza e reclamar 
*4 para o ministério que tenho a honra de presidir, 
'I a justiça s qne «lie tem direito e que parece haver 
'pensamento de ser-lhe negada. 

Tenho experimentado tudo, e com a maior pacien- 
Màa, desde 6 de Junho de 1884, e nada me tem 

Sorprendido. Eu contava com ésto; contava que 
emprehendendu realizar ama reforma da importância 
daqnella que constitue a razão de ser do actual 
ministério, grandes dificuldades terião de surgir-lh© 
no caminho até que lograsse, ou não, o seu princi- 
pal, senão único empenho. Mas, com o que não contei, 
Sr.presidente, o que excedeu de todo a minha previsão, 
foi a inju t.ça levada éao ponto que hoje me obriga 
a vir declarar ao senado e ao paiz que o ministério 
nada tem de commum. nada absolutamente, com as 
scenas desagradáveis, assuadas e vaias, que determi- 
nárão a discussão hontem' iniciada pelo nobre senador 
pela província de Pernambuco. Como se pretenderá, 
senhorea, responsabilisar o ministério por actos de 
tal natureza, com os quaes nada tem nenhum dos 
partidos? Como se pretenderá que-o ministério não 
tenha para elles a mais formal reprovação, quando 
nem remotamente podem aproveitar, seja ao governo, 
seja á grande causa com que o governo se identificou^, 

Na ultima quinta-feira, Sr. • presidente, fui pro- 
curado pelo honrado deputado pela província d» Per- 
nambuco, Sr. Dr. A. de Siqueira, o» qual me referio 
o que havia soffrido e eu ignorava inteiramente. 
O illustre representante de Pernambuco poderá tes- 
temunhar qual foi o meu iramediato proceder. Diri- 
gi-me sem perda de tempo ao meu honrado amigo, 
o Sr. ministro da justiça, manifestando-lhe o meu ve- 
hemente desejo de que se não retardassem as mais 
eficazes providencias, não só para impedir a repetição 
de taes factos, mas para que, conhecyios*os autores, 
contra elles se procedesse nos termos das leis. 
Ainda^ se achava o Sr. Dr.A. de Siqueira a con- 
ferenciar commigo quando o Sr. ministro da justiça, 
antes de receber a minha carta, me fez «chegar ás 
mãos outra que immediatamente mostrei ao' illustre 
deputado por Pernambuco, e na qual o meu digno 
collega ine communicava, cheio de justa indignação, 
os mesmos deploráveis acontecimentos. Escrevi 
ao meu collega a segunda carta, que também foi 
vista pelo nobre deputado por Pernambuco , e á / 
noite a conferência ministerial quasi não versou sobre 
outro assurapto, ficando combinadas as necessárias- 
providencias para que, no dia immediato, se não re- 
petissem as scenas." < 

Sabíamos que nenhum perigd corria a. ordem pu- 
blica, perfeitamente assegurada, mas tínhamos con- 
sciência do nosso dever de impedir por todos os 
modos que o mais leve, o mínimo desacato 
seja praticado contra qualquer dos membros da 
representação nacional. Isso, longe de aproveitar ao 
governo e á causa que elle abraçou, só poderia pre- 
judicar a um e a outra. Desde que se constituio, 
senhores, o governo actual declarou com a maior fran- 
queza e lealdade qual o fim que se propunha realizar. 
No correr dos acontecimentos, aproveitou mais de 
uma vez o ensejo para declarar qual o genero de 
morte que escolhera, consoante á razão de- exis- 
tência que o detenninára ; que não podia viver 
sem o projecto de 15 de Julho, e que, deixaria 
de viver quando não conseguisse a realização da • 
reforma a que principalmente se dedica.Por que sahi- 
riamos deste camipho, ainda que tivéssemos perdido 
toda a esperança de realizar a reforma ? Por que 
abriríamos mão dessa causa de vida e de morte, para 
contundir-nos com desordeiros,que não têm responsa- 
bilidade, que não sabem o que fazem, qne desrespei-, 
tão a deputados e ao presidente da camara? Como 
pretender rebaixa-lo da altura a que o dever o elevou, 
para confundi-lo com os que fazem assuadas e dão 
pateadas na rua ? Não ha maior injustiça. 

Dizem-nos, porém : « Mas, vós não prevenistes. » 
Senhores, quando se deu o facto ? Ha tres dias. 

E antes delle qoe razão havia para (jue o governo 
dispersasse indivíduos, reunidos aqui e alli, mais 
próxima ou mais remotamente do edificio da ca- 
mara dos deputados? 

O Sr. Paulino de Souza:—Havia uma razão, 
o aviso dado pelo Sr. senador Silveira Martins. 

O Sr. Frango di Sá (ministro do império) : — An- 
Bnnciou perigo da ordem publica, e aste não se rea- 
lizou. 
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O Sr. Dantas {presidente do conselho): —O 
aviso dado pelo honrado senador, o Sr. Silveira 
Martins, não tinha nenhuma applicação a este facto ; 
todos se recordão que este illustre senador, referin- 
do-se a certo trécho de um artigo editorial do Jornal 
do Commercio, desenvolveu as considerações que lhe 
ouvimos sobre o perigo que noderia haver para a 
ordem publica, e perguntou se o governo julgava-se 
com todos os elementos necessários para garanti-la. 

Immediatamente respondi, como' o senado se re- 
cordará, que nem o governo considerava a ordem pu- 
blica ameaçada, nem tão ppuco se julgava desarmado 
dos meios necessários para restabelecê-la, se acaso 
fosse alterada. 

O Sr Correia : — Antes do discurso do Sr. Sil- 
veira Martins, já tinhão sido desacatados deputados, 
e do assumpto se tinha tratado nesta casa. 

O Sr. Dantas [presidente do conselho) : — Mas que 
relação tem isto com os factos 'de que nos estamos 
occupando agora, com as vaias e assuadas contra os 
dous representantes da nação, o illustre deputádo por 
Pernambuco e o illustre presidente da camara? 

O Sr. Junqueira : — Mas os factos têm tido ca- 
racter permanente." 

O Sr. Dantas (presidente do consçlho) : — Onde já 
se vio que a prevenção fosse ao ponto de intervir a 
autoridade para dispersar, antes de qualquer manifes- 
tação hostil, reuniões pacificas de indivíduos, que se 
collocão habitualmente, não nesta sessão mas em 
todas, quando ha motivo que attrahe o interesse 
publico, nas proximidades do edificio da caraara ? 
Onde e quándo já se fez isto ? Não seria isto atacar 
o direito de reunião ? 

Todos sabem que as galerias da camara não com- 
portão todos os cidadãos que a ella aSluera ; dahi 
resulta que muitos que não podem ter entrada, do- 
minados de curiosidade, se conservão fora do edificio 
esperando poder entrar, mais cedo ou mais tarde, pela 
retirada dos que primeiro occupárão os lugares. 

O Sr. Paulino de Souza :— Estes factos têm-se 
dado nos dias em que não ha sessão na camara. 

O Sr. Dantas (presidente do conselho) : — Como 
quer que seja, ninguém em sã consciência dirá que 
o ministério possa ser responsabilisado por esses factos. 
Poderá sê-lo, sim, se d^ra em diante elles se re- 
produzirem ^em que â autoridade appareça para co- 
hibi-Ios e reprimi-los. 

Se isto é assim, Sr. presidente, não posso deixar 
de queixar-me do honrado senador autor do reque- 
rimento... (não o cfuero ofíender) pela precipitação. 
(O/i!) ... Eu pedi licença... 

O Sr. Teixeira-Júnior :—Prestou grande serviço , 
á causa publica (apoiados) ; não houve precipitação 
alguma. 

O Sr. Dantas (presidente do conselho):—Fez muito 
bem em apresentar o requerimento, mas me parece 
que S. Ex. conhecendo-nos... 

O Sr. Franco de Si (ministrar do império):—A 
questão é as provas. 

O Sr. Teixeira Júnior : — Ainda não forão des- 
truídas. Peço a palavra. O Sr. ministro do império 
quer que eu falle, satisfaço-o.^ 

O Sr. Franco de Sá (ministro do império) : — 
Y. Ex. já me tinha dito que ia fallar (riso) e tem 
comsigo os apontamentos. 

O Sr. Teixeira Júnior : — Disse que fallaria, se 
meu estado de saúde permittisse. 

O Sr. Frango de Sá [ministro do império) : — E' 
pretexto. 

O Sr. Teixeira Júnior : — Não preciso de licença 
de V. Ex. para fallar. 

O Sr. Franço de Si (ministro do império) : — 
Certamente, mas não diga que eu o provoquei a isso. 

O Sr. Teixeira Júnior i — Pdde maudar fazer 
Mtuada. 

O Sr. Franco de Si (ministro do império): — Não 
diga isso que não é proprio de Y. Ex. 

O Sr. Teixeira Júnior : — O Sr. presidente do 
conselho está ouvindo que sou provocado. 

O Sr. Frango db Si (ministro do império) : — Pro- 
vocado como ? 

O Sr. Teixeira Júnior : — Pòr# estar aqui com um 
maço de jornaes, não quer dizer que ia fallar. V, Ex. 
tem obrigação de medir suas palavras. 

O Sr. Franco de Si (ministro do império):—Temoi 
ambos igual obrigação. 

O Sr. Teixeira Júnior :— Y. Ex. tem mais, por- 
que representa o poder executivo. Eu represento a 
nação. 

O Sr. Franco de Si (ministro do império) ;— Tem 
igual dever. 

O Sr. Teixeira Júnior ;—E' maior o de V. Ex. 
O Sr. Dantas (presidente do conselho) : — Mas, 

senhores, a defesa é um direito sagrado, e parece 
que até já se nos quer privar do uso desse direito. 
(Não apoiados.) Peço para o ministério actual isso 
que não se nega a ninguém, nem mesmo aos con- 
deranados. ; 

Eu dizia, depois de pedir ao honrado senador por 
Pernambuco que não visse nas minhas palavras, nem 
longemente, o pensamento de magoa-io. . 

O Sr. Soares Brandão : —Não, sénhor. Estou no 
proposito demaodar apartes a V. Ex., porque seu 
estado de saúde muito mc interessa. 

O Sr. Dantas (presidente do conselho): — Obrigado. 
Dizia eu que no seu procedimento enxergava 

alguma precipitação ou injustiça, querendo S Ex., 
segundo deprehendi de seu discurso, responsabilisar 
desde logo ao ministério actilal pelas assuadas que 
motivarão seu requerimento. S. Ex. achou que- 
minhas palavras não o oífendião, e realmente não 
offendeiD, porque em dizer, no tom e pela fôrma por 
que eu dizia, que me parecia um tanto precipitado 
ou injusto o juízo do honrado senador, ou de qualqueL' 
outro collega.responsabilisandoo ministério por factos 
que elle reprova e nos quaes não tem interesse 
algum, não ha a níinima oííensa. 

Mas o honrado senador pela província do Rio dc 
Janeiro tomou-se de certa indignação. .. 

O Sr. Teixeira Júnior : — Não apoiado, reclamei 
apenas : —Precipitação, não, prestou um bom serviço 
á causa publica. 

O Sr. Dantas (presidente do conselho)Bem, de 
certa indignação que não lhe é coinmum nem a seua 
hábitos de moderação e de prudência. 

Eu não dizia que o honrado senador de Pernambuco 
'havia feito mal em ter apresentado o requerimento ; 
S. Ex. fez um serviço, porque deu lugar á discussão, e 
a verdade afinal triumphará; portanto, não faço cen- 
sura alguma ao procedimento do honrado senador 
porque apresentou o requerimento. 

Queixei-me, e peço licença para queixar-me amar- 
gamente do hop^ado senador, meu co-religionario, 
por se ter adiantado em responsabilisar o g',verno por 
factos pelos quaes não pôde ser responsabilisado. 

O Sr. Soares Brandão ; — Argumentei com os fa- 
ctos, e fi-lo com pezar. 

O Sn. Dantas (presidente do conselho): —Eis abi, 
o senado está vendo. Onde a prova? O governo 
não tem ligação alguma (seria cousa vergonhosa) 
com qualquer dos individuos que tomarão parte 
nessas assuadas. (Apoiados.) Em honra do poder 
publico devo com a maior energia e vehemencip. pro- 
testar contra a injustiça que se contém em semelhan- 
te imputação (Apoiados.) t , 

Pois é possível que no Brazil haja governo, digno 
deste nome, que possa ainda indiréctamente autorisar 
procedimento igual ao que têm tido individuos que 
se collocão na proximidade da camara para desrespei- 
tar a qualquer que seja dos representante da nação 
que sabe do edificio da mesma camara? E' injustiça, 
clamorosa, salvo se ha nisso o pensamento occulto de 
aíaitar o ministério da altitude em que se collocou 



CESSÃO EM;2 DE.MAIO DE 1855 
2S 

diante da representação nacional, para chama-lo para 
aa questões das ruas. 

V. Ex. o sabe, e vem a^roposito uma noticia que 
hoje li no Drazil, orfção insuspeito para os adversá- 
rios do ministério. Veja o senado como o Brazil deu 
a noticia dos factos de hontem. Eu agradeço a im- 
parcialidade com que nessa parte o Brazil narrou os 
acontecimentos. • 

Não concorramos para diminuir a respeitabilidade 
do poder publico. Quando até isto acabar, o que é 
que nos ha de ficar 2 [Apoiados.) 

O Sn. Soares Brandão : — Mas o poder é mais 
interessado. 

O Sr. Dantas [presidente do conselho): — Se o 
poder é mais interessado, deve contar também com a 
justiça de seus mais extremados adversários para au- 
xilia-lo no empenho de manter a ordem publica, de 
não consentir desregramentos, salvo se seus adversá- 
rios, recorrendo ao governo, não encontrarem nelle as 
disposições, mais do que isto, o animo firme e inaba- 
lável do fazer respeitar a todos, de garantir a cada 
ura a manifestação livre de seu pensamento ou como 
senador, ou como deputado; 

Mas eu referia-me ao Brazil, e eis em que termos 
elle concluio a noticia dos factos : 

« Depois de 1 hora da tarde o Sr. conselheiro Mo- 
reira de Barros sahio da camara em companhia do 
Sr. deputado Affonso Celso Júnior, Io secretario. 

n Os amotinadores tentarão, ainda uma vez, accen- 
tuar as disposições que revelárão, por altitude, na 
rua ; sendo impedidos nos mòvimentos criminosos de 
ataque pela presença do Sr. Dr. Carijó. 3o delegado 
de policia. 

n E' preciso que fique assignalada a imparcialidade 
dessa autoridade e a energia por ella desenvolvida 
no sentido de ser garantida a vida do illustre depo- 
sitário da confiança da camara temporária. 

c. O Sr. c nselheiro Moreira de Barros, atravessando 
a rua do Ouvidor, seguio pelo becco das Cancellas, 
ruas do Rosário e de Gonçalves Dias, onde tomou o 
bond, sempre acompanhado por uma multidão que 
todavia o respeitou, pelo medo que a presença do 
3° delegado de policia infundia e despertava. 

«Fica ahi consignado o facto de hontem.» 
Pergunto : esse procedimento de autoridade da 

i ntima confiança do ministério podia ser destoante 
das instrucções ou do pensamento do meu collega, o 
Sr, ministro da justiça 1 

Sem duvida que não, senhores; o 3o delegado 
cumprio religiosamente as instrucções recebidas do 

. chefe de policia, assim como este transmittio ao de- 
legado as ordens que havia recebido do ministro da 
justiça. 

Em nossa conferência de quinta-feira combinámos 
não sõ nessa, como em outras providencias. 

Se, pois, antes de qualquer desacato á pessoa do 
Sr. presidente da camara, o Sr. delegado de policia 

. collocou-se â sua disposição, interveio e impedio que 
actos de desrespeito novamente fossem praticados 
contra elle. como insistir em attribuir ao governo a 
minima parte da responsabilidade por taes cousas ? 

Ha nisto novidade 1 E' isto alguma cousa nunca 
vista em outros paizes, em outras capitães, onde a 
policia é muito melhor que a nossa, porque dispõe 
de maiores recursos, e conhícem-se os fracos e es- 
cassos recursos de que dispõe a nossa 2 

Não estamos em uma corporação cheia de homens 
que por tantas vezes tém oecupado o poder, e que 
tèm atravessado por maiores difficuldades da vida 
publica, presenciando e testemunhando scenas ainda 
mais escandalosas do que aquellas que ora con- 
demuamos 2 

Onde, pois, a justiça com que hoje se cuida de 
responsabilisar o governo, Sr. presidente 2 

Quer-se, e eu bem vejo, envolver á força o minis- 
tério na responsabilidade desses factos de rua, para 5 desta sorte encobrir-se o que tem feito a razão e o 

'■ esmalte de sua existência diante da opinião publica e 
Idos representantes da nação. 

Escolhão, porém, outras armas. Estas não hão de 

o ministério, amanhã poderão ferir áquelles que 
deli as se servem. 5 ^ 

Sao estas as explicações que entendi dever dar ao 
senado. [Muito bem.) 

O Sr. Pnullno de Sor.za ! — Antes de entrar 
na matéria do debate, peço venia a V. Ex Sr pre 
siaente, para congrptular-me com o nobre presidente 
do conselho e com o senado rela presença de S Ex 
nesta casa... 

O Sr. Dantas 
obrigado. 

[presidente do conselho) : — Muito 

O Sr. Pauuno de Souza : — Congratulo-me com 
o nobre ministro e com seus'amigos á vista das me- 
lhoras alcançadas em sua preciosa saúde, e com o 
senado porque espero que da volta de S. Ex. áactivi- 
dade polifica resultará a solução de um estado de 
cousas que já não pôde perdurar. Tanta é a ancie- 
dade que opprime o espirito publico. (Apoiados.) 

O Sr. Silveira da.Motta : — Isto é verdade ; a 
anciedade hão pôde continuar. 

O Sr. Paulino de Souza : — Ouvi attentamente as 
palavras do honrado ministro, e sinto ter de dizer 
que nem as suas explicações podem satisfazer-nos, 
nem as suas declarações tranquillisar-nos. [Apoiados.) 

A um homem do atilamento do nobre presidente 
do conselho não deveria, certamente, escapar a pre- 
visão de factos como os que se derão estes últimos 
dias. e cujo conhecimento tão desagradavelmente im- 
pressionou o senado. 

Os turbulentos que derão vaias aos representantes 
da nação e accmpanhárão pela rua do Ouvidor com 
alarido descompassado e insultuoso o presidente da j 
camara dos deputados, são os mesmos que tém ati- 
rado flores em outras occasiões e victoriárão no cor- 
tejo do dia 21) de Julho; são os mesmos que com 
flores, musicas e foguetes aturdirão no dia seguinte 
a camara dos deputados, inundando aquelle augusto 
recinto de fumaça de polvora, com grande vexame 
e estranheza dos que prezâo a dignidade política e 
nella vêm a primeira condição do decoro" publico, 
sem o qual podem degenerar em anarchia as práticas 
do governo livre. 

O nobre ministro deveria então attentar no re- 
verso da medalha. Se podião nas ruas applaudir, 
podem hoje manifestar reprovação e, era vez de flõres, 
atirar fragmentos de parallelípipedos, como atirárão 
sobre o deputado A. de Siqueira. Se os altos funcció- 
narios estão sujeitos ás demonstrações da turbulência, 
tanto podem estas ser de antipathia quando não pro- 
cedem segundo os dictames delia, como de sympathia 
quando lhe lisongeião as paixões. ,Os depositários do 
poder publico não devem, porém, estar sujeitos a taes 
influencias, como demonstrarei. 

«jroveitar e são de dous "umes; se hoje podem ferir 

Assistimos, Sr. presidente, ao mais estranho e sin- 
gular espectaculo que pôde offerecer um povo regido 
por instituições representativas. E tão- extraordinária 
e excepcional é esta situação, que um dos seus mais 
esforçados e ilhfslres sustentadores, o nobre senador 
pela província do Rio Grande do Sul, assignalando a 
crise em que vai para 20 dias está o ministério, de- 
clinou de si a responsabilidade de um estado de 
cousas que deveria ser condemnado por todo o par- 
tido liberal, tornou patente a illegitimidade da con- 
tinuação do gabinete, e perguntou-lhe se sentia-se com 
autoridade para manter a ordem publica, condição 
essencial de qualquer sociedade regular e o primeiro 
dever de todo governo que não abdica de sua posição. 

Os factos que presenciamos, Sr. presidente são 
conseqüência do estado a que o ministério levou a 
sociedade brazileira... 

O Se. Dantas [presidente do conselho):—Ao minis- 
tério não faça esta injustiça. O ministério não tem 
poder para abafar idéas, para algema-las. 

O Sr. Paulino db Souza;—Sinto ter de replicar ao 
nobre ministro que... 

O Sr. Dantas [presidente do conselho) : — O nobre 
senador pelo Rio de Janeiro, o Sr. Teixeira Júnior, 
o reconheceu, dizendo que o ministério fez um 
grande serviço chamando a si a questão. 
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tigio de que precisa para dirigir os negócios públicos 
em uma quadra tão difficil como a actual. E' pelo 
empate que-se justifica a permanência do gabinete, é 
no empate que está a sua força, é do empate que 
elle vive e quer viver ainda... 

O Sr." Dantas (presidente do conselho) : —O gabi- 
nete não quer viver de empütí ; espera a solução da 
camara, está nas mães delia. * 

O Sr. Paulino de Souza ;—... que o ministeriovpara 
0 qiis não tem poder, nem a força moral precisa, é 
para o governo da nação. (Apoiados.) Esta é a ver- 
dade, e dabi provêm todas as anomalias que estamos 
vendo. 

O Sr. Dantas (presidente do conselho):—Mas 
isso resolve-se imraediatamente e é justamente o que 
espera o ministério. 

O Sr. Paulino de Souza: —X vida do ministério 
de 6 de Junho tem sido um apontuado de infelícida- 
des, cabendo-lhe uma única fortuna, o amparo 
do braço poderoso que lhe deu o anno passado a 
dissolução da camara dos deputados. 
* Repellido pe'a cama/a na legislatura finda a pri- 
meira vez que solicitou seu pronunciamento, viveu, 
durante o resto da sessão, da isenção e longanivni- 
dade patriótica com que a opposiçào concedeu-lhe os 
meios de governo p- rt não dar pretexto á usurpação 
annunciada de attribuições legislativas. Como correu 
a eleição Y. Ex. sabe, Sr. presidente, sob? qual o 
resultado do Io escrutínio e também qual o esforço 
sobrehumano empregado no 2o por parte do governo. 
Eeunida a camara dos deputados, não teve o gabi- 
nete ainda uma demonstração de adhesão parlamen- 
tar, foge e esconde-se, e no dia de maior felicidade, 
quando appareceu, o resultado que conseguio foi o 
empate... 

0 Sr. Dantas (presidente do conselho) :—Faltando 
ainda o reconhecimento de cerca de 2ü deputados. 

O Sr. Paulino de Souza :— Sabe-se que dos 
102 deputados então reconhecidos um único ausente 
votaria com a opposiçào e, estando o presidente da 
camara assignado na moção de censura, já não havia 
empate, ainda sem" descontarem-se os votos dos ra"'- 
nistros que se devem sommar, mas que não. trazem 
força nem autoridade parlamentar ao nfinisterio. 
(Apoiados.) O effeito moral do empate foi contra o 
gabinete, posto que seja de tál empate que elle 
vive ha muitos dias. 

O Sr. Dantas (presidente do conselho) dá um 
aparte. ' 

O Sr. Paulino de Souza : — E* certo que o nobre 
presidente do conselho allegára antes, para evitar um 
pronunciamento da camara, que ella não estava com- 
pleta e que convinha esperar o reconhecimento dos 
deputados ainda não empossados. Foi, porém, o gabi- 
nete que pedio, pelo orção do ministro da guerra, 
Jeader ministerial, que se desse o projecto da reforma 
do elemento servil para a ordem dos trabalhos de 13 
3e Abril, dia por essa fôrma escolhido pelo proprio 
ministério para conhecer a sua força e adhesòes na 
camara. 

A opposiçào liberal, que propuzera o anno passado 
uma moção condemnando em termos geraes o projecto 
do gabinete, muito correctamente ã repetio agora 
sob outra fôrma, mas com o mesmo pensamento, no 
dia aprazado para a verificação das inspirações do 
mandato conferido por effeito da dissolução da ca- 
mara. Estava no seu direito propondo-a naquelles 
termos ou neutros, que melhor significassem a sua 
falta de confiança no gabinete ; adoptou, porém, o 
fundamento de não se consignar indemnisação no 
caso do art. Io do projecto, como podia adoptar 
qualquer outro a juizo dos proponentes. ' 

Não cabe, sem duvida, ao ministério o julgamento 
jC menos ainda a indicação dos motivos em que se 
fundem taes moções, pelas quaes a camara nega ou 
confirma a confiança e apoio, indispensáveis á per- 
manência da administração. Deslocada a votação da 

1 moção para a do encerramento do respectivo debate 
por força de uma tactica parlamentar condemnavel, 
teve o gabinete a ventura de alcançar a rara e in- 
vejável vantagem do empate de votos, mediante o 
qual não se venceu o encerramento, mas considerou- 
se elle vencedor. A discussão da moção ficou adiada 
e o ministério empatado. (Hilaridade.) 

E* pratica esta nova e digna de mais detido exame, 
de que o senado ha de hoje dispensar-me, a de firmar 
a alta administração do Estado no empate dos votos 
da camara dos deputado» a autoridade moral e pres- 

O Sr. Paulino de Souza :—Tudo o que estamos 
vendo se explica pelo empate ; nelle está a chave da 
situação, é eüe o característico desta phase do gabi- 
nete de G de Junho. 

O Sr. Dantas (presidente do conselho) dá um 
aparte. 

O Sr. Paulino de Souza : —^Perdôe-me o honrado 
ministro e consinta que eu lhe p rgunte francamente: 
— julga digno (tome a palavra á boa parte, no sen- 
tido político) di sua elevada posição manter-se á fren- 
te de um governo que não apresenta outro titulo de 
legitimidade perante o parlamento senão o empate em 
um voto de confiança da camara dos deputados ? 

O Sr. Dantas (presidente do conselho) : — Não, 
mas espero que desempate. 

O Sr. Paulino de Souza : — E' este intuito do 
desempate a todo trance que nos dã a luz necessária 
para se esclarecerem as causas dos inqualificáveis 
excessos praticados nas immediações do paço da ca- 
mara dos deputados. 

Ct Sr. Frango de Sá (ministro do império) dá um 
aparte. 

O Sr. Paulino de Souza :—E' certo, como diz o 
honrado ministro, que o illustrado leader da opposiçào 
conservadora na outra casa do parlamento declarou 
julgar conveniente esperarem-se os pareceres das 
commissões de inquérito e o reconhecimento dos 
deputados ainda não empossados; mas não só o hon- 
rado ministro perdeu o direito de censurar ess' >ro- 
cedimento desde ^ue o Sr. presidente do cmc lha 
prestou-lhe adhesao e o encareceu com os nm ..res 
encomios, mas também foi elle determinnd oela, 
necessidade de evitar-se a continuação de munejos', 
muito sabidos nesse plano de tramóias, que ha de i 
assignalar a vida nefasta do 6 de Junho em uma 
das paginas mais tristes, da nossa historia parla- 
mentar. 

O Sr. Franco db Sá (ministro do império) dá um. 
aparte. 

O Sr. Paulino de Souza :—Se não ouvi ao nobre 
ministro essa expressão... 

O Sr. Frango de Sá (ministro do império):— A 
mim, não. 

O Sr. Paulino de Souza :—.. .tenho lembrança de ter 
ella sido já proferida ultimamente mais de Xima vez 
nò senado e.comquanto não me pareça inconveniente, 
devo declarar que a responsabilidade de sua inserção 
no vocabulário parlamentar não me pôde caber, mas * 
áquelles que autorisárão e praticarão os actos que 
ella exprime e das tramóias têm feito um plano sys- 
tematico de vida parlamentar. (Apoiados.) 

Quer o nobre ministro do império que lhe aponte 
já um dos effeitos desse plano sobre o andamento da 
administração. O honrado ministro da marinha foi 
ha muitos dias levar - á camara dos deputados, em( 
nome do Imperador, o pedido de dous créditos con-' 
cementes a serviços da repartição a seu cargo.' 
As propostas ficárao sobre a mesa, estão paradas,, 
porque não ha commissão de orçamento que aa 
examine e converta em projectos de lei na fôrma •la 
constituição e do regimento da camara. 

Nem é este o facto mais estranhavel que pesa na 
responsabilidade do gabinete. Ao passo que o se- 
nado já discutio e approvou o projecto de resposta á 
falia do throno, a camara dos deputados não pôde 
ainda, por não consentirem os ministros, eleger a ? 
commissão qne tem de redigir para a discussão o - 
voto de graças I 

Está essa eleição na ordem dos trabalhos desde o 
primeiro dia de sessão, mas, quando che^a o momente^ 
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Ade effectua-la, os ministros dão o signal da tramóia 
(com venia do nobre ministro do império), somem-sc 
os deputados governistas e a camara tem-se visto 
assim privada de cumprir para com a corôa o mais 
rigoroso dever politico, faltando também á devida 
cortezia. K 

E como, Sr. presidente, um erro nunca vem só, 
uma irregularidade não vem sem outra, sendo a pri- 
meira a porta por onde entra uma serie indefinida, 
resultou da posição insustentável em que os mi- 
nistros collocárão a camara dos deputados a neces- 
sidade indeclinável de adiar-se a sessão ordinária 
da assembléa geral e prorogar-se, centra o preceito 
<Ie constituição, a extraordinária que hoje' deveria 
findar. 

Entre as causas determinantes desta violação da 
lei fundamental pesou muito sem duvida não poder 
o ministério apresentar ao chefe do Estado uma mi- 
nuta aceitável de falia do throno para ser lida na 
sessão solemne de abertura, marcada na constituição 
para o dia de amanhã 3 de Maio. 

Convocada extraordinariamente a assembléa geral, 
aberta a sessão nos termos da falia de 8 de Março, e 
nada tendo o ministério consentido que a camara 
fizesse, o que poderia dizer agora o Imperador na 
abertura da sessão ordinária ? 

Agradecer á camara o trabalho feito no sentido das 
indicações governamentaes ? Não , porque seria irri- 
sório. * f 

Deixar o mais em silencio e limitar-se a abrir a 
sessão ordinária ? Prcstar-se-hia a toda a sorte de 
cornmentarios. 

Alludir ao occorrido e deixar patente que nada se 
fez, ainda que sem palavras de censura, mas resul- 
tando esta da menção pura e simj les do facto ? Não, 
porque seria o ministério conden.nándo-se a si mes- 
mo pelo orgão do chefe do poder executivo, e attri- 
buindo á camara.... 

O Sr. Martinho Campos : — Não tinha esse di- 
reito. 

O Sr. Paulino d« Souza : —Sem duvida, e nunca o 
Imperador acquiesceria ao conselho que envolvesse 
semelhante hypothese. Se tal imprudência pudesse o 
ministério levar avante, ainda seria elle o responsável 
pela resposta única que a camara poderia dar;« >enhor, 
a camara dos deputados pede venia para respeitosa- 
mente ponderar que a permanência dos ministérios 
depende de V. M. Imperial, a qtiem a constituição 
deu a attribuição de nomear e demittir livremente os 
ministros, e, invocando os sentimentos constitucionaes 
e o patriotismo de Y. M. Imperial, impetra a graça 
de dar a este paiz governo, que ao menos lhe consinta 
© cumprimento dos seus mais urgentes deveres. » 

Vozes :—Muito bem ! 
O Sr. Paülino de Sodza :—Foi a posição dilficil 

créada pelo ministério ao Imperador na abertura da 
sessão ordinária a 3 de Maio, que em meu conceito 
mais concorreu para o decreto de 28 de Abril ultimo: 
nem tem sido possível até agora dar razão que o 
justifiquei Isto mesmo resulta do debate ainda hoje 
renovado na primeira hora dos trabalhos, e ao qual 
vou em poucas palavras referir-me. ^ 

Não vejo a possibilidade de duas intelligencias dos 
textos constitucionaes que devem guiar na solução 
pratica de uma questão, toda de applicaçào da lei 
cscripta, e não acompanharei, portanto os que no 
modo de considera-la se an,ararão em navegações de 
longo curso no oceano infindo das theorias. 

A constituição terminantemente preceitúa que haja 
Uma sessão annual da assembléa geral e que esta se 
abra no dia 3 de Maio (art. 18). Pôde a mesma as- 
sembléa ser adiada quando não convém por motivo 
de interesse publico que continue reunida (art. 101, 
8 5o), e pôde também ser convocada extraordinaria- 
mente nos iniervallos das sessões annuaes, quando 
assim pedir o bem do Império fart. 101, § 2o). 

Sómente se tem deixado de abrir a sessão ordiná- 
ria a 3 de Maio, quando dá-se o embaraço co> sti- 

•tucional de não estarem reunidos metade e mais um 
dos membros de cada uma das camsras (art. 23), o 

■^ue ora não se verifica por se achar precente nesta 

capital a quasi totalidade dos representantes da 
' nação. Se não ha inconveniente na reunião delles, 

pois que se proroga a sessão extraordinária para 
continuarem reunidos, ^omo se adia a assembléa 
geral e manda-se ao mesmo tempo que ella prosiga 
nos seus trabalhos ?! O adiamento exclue a perma- 
nência da reunião da assembléa: as duas idéas se 
repellera e contradizem lógica, natural e constitucio- 
nalmente. . 

O ministério aconselhou, portanto, ao Imperador a 
violação da constituição : 

Io, quando o induzio a não abrir amanhã, 3 de 
Maio, a Ia sessão ordinária desta legislatura; 

2o, quando fez adiar a assembléa geral e contra o 
sentido constitucional do acto obteve de Sua Magés- 
tade que mandasse continuar, em prorogação, reunida 
a assembléa adiada; 

3o, quando imaginou substituir a sessão ordinária 
pela prorogação da extraordinária, pretençio consti- 
tucionalmente impossível, pois que as sessões extra- 
ordinárias sómente se podem levar a effeito nos in- 
tervallos das sessões ordinárias, segundo a letira do 
art. 101 § 2o da constituição. 

Ora, começando legalmente o intervallo das sessões 
a 3 de Setembro e expirando a 3 de Maio, para rea- 
lização do inverso e legalisação do acto teria sido 
necessária a prévia expedição de um decreto man- 
dando pelo ministério do império que o dia de amanhã 
se converta era 3 de Setembro, alteração esta do 
calendário, que talvez o gabinete não considere além 
das faculdades do poder executivo, e em todo caso de 
accórdo com o conhecido análogo precedente do go- 
verno russo, que supprimio por um decreto varias 
lettras do alpbabeto nacional. (Apoiados e risadas.) 

Vexo-me, Sr. presidente, de ter de observar ao . 
. senado que os ministros deputados, lo^o apoz a 
publicação do decreto inconstitucional para que 
havião alcançado a assignatura imperial, puzerão o 
rnaior empenho em burlar a sua execução por modo 
que não posso deixar de censurar severamente. 

Lido o decreto de prorogação na sessão de 29 de 
Abril, logo nos dias seguintes, ao passo que a oppo- 
sição comparecia toda á hora dos trabalhos, os 
ministros deputados davâo-se por ausentes para não 
haver casa, como se vê das participações constantes 
das respectivas actas, publicadas no Diário OMciaL, 
mas effectivamente se achavão presentes no edifício 
da camara e mandavão riscar da lista de presença os 
nomes dos deputados governistas. com manifesta e 
sabida relutância de alguns, que pessoalmente m'o 
declarárão. Apenas na acta hoje publicada se dá como 
presente, a par dos deputados da opposição, e só da 
opposição, o ministro da guerra, e isto por efíeito 
talvez de se ter dito hontem aqui no senado que 
S. Ex., aliás cora participação de impedido e ausen- 
te, fôra vistò n'uma janella do paço da camara quan- 
do o deputado A. de Siqueira ao retirar-se foi des- 
attendido nas immediações da camara. 

O Sr. Dantas (presidente do conselho) : — Facto 
que aliás não se deu; amanhã elle responderá a 
isso. 

O Sr. Paes de Mendonça (com força) : — V. Ex. 
não pôde contestar, não tem o direito ; eu vi. 

O Sr. Dantas (presidente do conselho) : — Não 
precisa zangar-se; não chegou á janella na occasião 
em que se disse aqui que tinha chegado ; é isto. 
Elle amanhã explicará; além de que não é crime ter 
chegado á janelhi, até mesmo por curiosidade, até 
para dar providencias. 

(Ha outros muitos apartes e o Sr. presidente recla- 
ma altenção.) 

O Sr Paulino de Souza : — Será consentan^o com 
a sisudez e gravidade do alto cargo de ministro de 
estado apresentarem-se os ministros na camara de 
que fazem parte á hora das sessões e para o fim já. 
referido, quando participão que não podem compa- 
recer ? 

Ha manifestamente neste procedimento imperdoável, 
além do mais, notorio desrespeito e falta de lealdade 
ao chefe do Estado* a quem os ministros aconselharão 
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uma medida inconstitucional como indispensável ao 
"bem do Estado, para logo em seguida frustrarem-n'a 
do modo que fica exposto. 

Sinto, Sr. presidente, te*- de profligar factos desta 
ordem, mas incumbe a todos nós que representamos 
amação zelar a dignidade política, garantia primor- 
dial e maior esperança de termos neste paiz a reali- 
dade do íroverno representativo, a que deve aspirar 
uma nação livre. (Muitos apoiados. J 

Que situação esta, Sr. presidente, em que são os 
depositários do poder publico que desmoralisão e entor- 
pecem andamento das instituições constitucionaes, 
ite que lás dimana a autoridade que exercem ! 

- Que paiz este, onde as finanças arruinadas, o com- 
mercm paralysado e sem meios de credito, a sua única 
Industria, a lavoura, desanimada e definhando, amea- 
çada de temerosas contingências... 

O Sr. Dantas (presidente do conselho) :—Tudo isso 
- quer dizer que deve ser já e já resolvida a questão. 

O Sr. Paülino de Souza :—... não achão governo 
(para prover de remedio a tamanhos males, porque o 
governo que vemos não lhe chegão o tempo e cuidados 
jspara dispôr as tramóias, que o trazem preoccupado 
no empenho da prolongação por mais alguns dias de 
uma vida impossível ! 

O Sr. Dantas (presidente do conselho) :—Uma vez 
que a questão foi trazida ao parlamento, é preciso re- 
solvê-la. 

' O Sr. oares Brandão:—Mas se o governo está 
prejudicando a resolução. 

O Sr. Paülino de Soüza : — Que governo temos 
Jioje, Sr. presidente, que, em um paiz monarchico, 
.parece não ter outro intuito senão o de afastar da 1 

.jnonarchia o amor e adhesão das classes ordeiras, 
daquellas que representão a propriedade, a fortuna, o 

^tratalho regular e^productivo para apoia-la na turba- 
Unulta, que desacata os representantes da nação e 
^acompanha nas ruas com vociferações e alarido o 
[presidente da camara dos deputados ! (Muito bem.) 

O Sr. Dantas {presidente do conselho):—A mo- 
>2iàrchia está consorciada com todas as classes da 
sociedade brazileira, grandes e pequenas. 

O Sr. Paülino de Souza : — Sim, está consorciada, 
^com todas as classes, mas aquelles, que pelo desfa- 
•TEor da s rte não têm nem podem ter noção exacta 
/dos interesses sociaes, devem ser considerados não 
btanto para a ponderação política, como para mere- 
J derem a protecçãr. efficaz do legislador e do governo, 
)torna -m-se objecto de seu particular cuidado e cons- 
rtante solicitude no pensamento generoso de levantar- 
)*c-Ihes o nivel moral e intellectual e de prover-se 
quanto possível ao seu bem-estar material. E', porém, 
mão direi nas classes elevadas, resumidas pelo numero 
diminuto dos que as constituem, é nas classes médias, 
de que todos nós sahimòs, e nas quaes têm entrada, 
sem titulo de nascimento ou investigação de proce- 
dência, os mais humildes cidadãos, é nessas classes 
caracterisadas pelo interesse da estabilidade, pelo 
espirito de ordem e pelo sentimento da liberdade que 
procurão assento e apoio os governos regulares para 

i a fiel execução das leis, para o resguardo dos grandes 
interesses sociaes para a promoção da prosperidade 
da patria. » 

O Sr. Dantas (presidente do conselho) dá um 
aparte. 

O Sr. Paülino oe Souza:—Nas sociedades regu- 
larmente governadas não podem por forma alguma 

, influir única e decisivamente aquelles que não têm 
ponto de partida corfhecido nem rumo definido, cujo 
viver é por a s:m dizer incerto, que vivem do que lhes , 
.acontece hoje, sem saberem do que viveráõ amanhã. ! 
Os vagabundos.os turbulentos, oshomens sem profissão 
e sem hábitos de trabalho, os mercen *os da desordem 

. são os que avultão nesses ajuntamentos que atirão ílô- 
>res,com'i lanção pedras, que victoriárão o nobre presi- 
/dente do conselho, como, obedecendo a outras incita- 
jções.poderiao vitupera-lo. O verdadeiro e real apoio do 
igoverno está na propriedade, no trabalho honesto, 
!nos cidadãos pacíficos, interessados na ordem social 

pela família e pelo exercício dos misteres ainda os- 
mais modestos, porém honrados, naquelles emfim que 
dão garantias de si na sociedade em que vivem. 

E' o apoio destes últimos que fortalece a autori- 
dade, não o alarido daquelles que sem antecedentes 
que os abonem, sem condições estáveis de vida re- 
galar, são o instrumento cego de todas as tyrannias. 
Porão elles que n'uma quadra dolorosa sustentarão 
era França o regimen do Terror; forão elles que em 
nossos dias fizerdo a communa de Pariz, que ou- 
tr'ora em Roma garantirão as proscripções de Sylla 
e nos dias nefastos da decadência imperial, depois 
de ajudar a demolição da republica, como já lembrei 
n'outra occasião, nunca deplorarão as espoliações da 
liberdade, mas na passagem para os arapbitheatros 
saudavào com frenéticos applausos o despotismo e a 
corrupção dos Cesares. {Muito bem.) 

.0 nobre presidente do conselho declarou-nos hoje 
formalmente que não tinha meios de evitar os suc- 
cessos verificados ante-hontem e hontem nas imme- 
diações da camara dos deputados. 

O Sr. Dantas (presidente do conselho): —Não foi 
assim; quando havia indivíduos reunidos pacifica- 
mente, não se podia prevenir aquillo que elles tinhão 
em mente. 

O Sr. Paülino de Soüza : — O mesmo havia dito 
hontem o seu illustre collega, ministro do império. 

*0 Sr. Franco de Sá (ministro do império): —O 
governo não tem nada com o que 8e#deu, mas já 
hontem se evitou a continuação. 

O Sr. Soares Brandão ; — Não . se evitou. 
(Apoiados.) 

O Sr. Dantas (prendente do conselho) : — O Brazil 
o disse na noticia. 

O Sr. Paülino de Souza : — O Brazil podia estar 
mal informado, nem posso afiançar a infallibilidade 
do seu noticiário. 

A que ponto, Sr. presidente, chegou entre nós a 
autoridade, qne já não se sente com força de ga- 
rantir nas ruas publicas desta illustrada capital, »ão 
direi o decoro dos cidadãos pacíficos e honestos, mas 
o respeito devido á representação nacional! 

Ao passo que o nobre presidente do conselho, no 
discurso a que respondo, sentia a necessidade de 
enunciar-ie nos termos adequadt 8 á responsabilidade 
do governo, via-se por outro lado tolhido pêlo receio 
de descontentar os promotores dos eucommendados 
applausos, que parecem tanto lisongear o gabinete. 
Foi assim que S Ex. disse não saber os meios de 
dispersar os ajuntamentos que desacatárão os depu- 
tados e o presidente da camara e logo em seguida 
affirmou que taes factos não se reproduzirião sem que 
a autoridade apparecesse para reprimi-los. O Jornal 
do Commercio, que insinuára com tanto agrado e 
applauso do governo o plano das tramóias, dá hoje 
melhores conselhos e mais dignos de aceitação para 
manutenção da ordem publica. Antes de, tudo diz 
hoje a redacção dessa folha não deixar (Jhe se con- 
greguem os elementos anarchicos, impedir que'tome 
corpo e engrosse a turbulência.—Principiis obsta... 

O Sr. Dantas (presidente do conselho) :— E' o que 
estamos fazendo e havemos de fazer. 

O Sr. Paülino de Souza : — Nem para justificação 
da inércia da autoridade colhe a desculpa, dada ha 
pouco pelo honrado ministro, de estarem alli reunidos 
tantos indivíduos susj citos por não haver lugar nas 
tribunas da camara dos deputados e esperarem an- 
ciosos noticia dos debates. Não advertio S. Ex. que 
hontem e ante-hontem não houve sessão na camara 
dos deputados e que as vaias se derão muito depois 
de declarada a falha dos trabalhos nesses dias, além 
de ser pouco crivei o interesse dos debates legislativos 
em indivíduos que arrancão das ruas fragmentos de 
parallelipipedos para atira-los contra deputados e que 
nellas levantão vociferações e clamores indecorosos. 

Não devo, Sr. presidente, levar mais longe estas 
considerações suggeridas pelo discurso que o senado 
ha jpouco ouvio do Sr. presidente do conselho; 
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passo ao motivo que me iuduzio a tomar parte neste 
debate. , , 

Não tinha eu hontem, quando pedi a palavra, outro 
fim. Sr. presidente, senão completar, com o que de 
mais sabia, as informações dadas pelo honrado autor 
do requerimento. S. Ex. especialmente tratara dos 
factos concernentes a um distmcto representante de 
sua província, seu particular amigo. 

O Sa. -oaues Bbandão:—Porque delles tinha.mais 
particular conhecimento. 

O Sn. Paolino be Souza :—Não expoz, porém, de- 
tidamente a parte respectiva ao illustre presidente da 
camara dos deputados, sem duvida por não conhecè- 
Ja exacta e minuciosamente. 

O Sn. Soaues Bnvvnio Mas declarei que o facto 
qne se tinha passado com o presidente da camara dos 
deputados merecia igual censura e reprovação. 

O Sn. Pauuno de Souza Foi por este motivo que 
pedi a palavra ao concluir hontem o nobre ministro 
do império o seu discurso e também para informar ao 
senado que a causa de taes manifestações origina-se 
na politica do empate e tem por fim o desempate, 
mediante o auxilio que devião trazer na verificação 
dos poderes di i deputados ainda não reconhecidos. 

■ O Sn. Martinho Campos :—Apoiado. 
O Sn. Paulino de Souza •—Muitos dos indivíduos 

qne se têm achado estes dias nas immediações do 
paço da camara figurão sempre nos annaes da tur- 
bulência desta capital, são alguns nominalmente apon- 
tados, sendo também muito conhecidos de todos e da 
policia os chefes que os estão capitaneando. 

O Sa. Mabtimho Campos : — Apoiado. 
O Sn. Pauuno de Souza : — Sómente a policia 

finge ignorar quem são, assim como não sabe onde 
recebem o salario do trabalho quotidiano... 

O Sn- Nunes Gonçalves :—Apoiado. 
O Sn. Mabtinho Campos . — Não quer saber. 
O Sn. Pauuno db Souza — O fim das assuadas 

não é outro senão fazer pressão para encaminhar a 
verificação dos poderes do deputados no sentido de 
desempatar o ministério. A ssaz o indica o que occorreu 
com o illustre deputado >ntonio de Siqueira. 

Tive a satisfação de na ultima legislatura ser 
j eollega, na camara dos deputados desse dlstincto ci- 
■ âadão, que ao talento c illustração mostrou reunir 

xectldão de espirito e independência de caracter. 
^Sbedecendo aos impulsos de sua esclarecida con- 
sciência, commetteu elle o grave delicto de votar na ca- 
unara que era deputado um conservador que a província 
da Parahvba tivera a velleidade de eleger. As injurias 
que lhe forão dirigidas erão allusivas a tal voto, se- 
cundo ouvi dos próprios lábios desse cavalheiro; erão 
«ma indignação de enconimenda para exemplo dos 
que discrepassem do plano de desempate. Nem é 

■ crivei qne os turbulentos desta capital tomem espon- 
■ taneamente grande interesse pelas eleições de um dis- 

Iricto remoto da Parahyba do Norte. 
Soube ante-hontem á tarde que o digno presidente 

da camara dos deputados sofírêra a contrariedade 
•» que tenho alludido, e procurei-o em sua casa para 
testemunhar-lhe o meu apreço levado pela affeição que 

llhe tenho desde os seus mais verdes annos. O que lhe 
icuvi o senado vai sabé-lo, e para tão extraordinária 
occurrencia peço toda a attenção. 

Chegando S. Ex. ante-hontem ao recinto da ca- 
onara, dirigio-se-Ihe o ministro da guerra e insistio 
vivamentc0pela alteração da ordem designada dos 
trabalhos no sentido que convinha ao ministério. Jus- 
tificou o digno presidente o seu acto, e mostrou por- 
que reputava mais c nveniente a ordem do dia da- 
quelle modo organisada. ... • j 

Renovando-se com estranheza a insistência, de- 
daron afinal S. Ex. que era do seu direito e respon- 

, sabilidade a designação da ordem do dia e que man- 1 tinha a sua resolução, não havendo motivo para mo- 
ilillcu-la. Replicou então o ministro da gnerra que 
ponderaese bem, porque a ordem do dia s®"a 

brada ou [formaespalavra^ haveria barulho. (Qh I Oh.) 

ouça o O.Sr. Soares Brandão : — Ouça o senado, 
paiz. 

(Trocão-se outros apartes .J 
O Sr. Pauuno de Souza ; — Poderia ter de dar ou 

confirmar testemunho do 'Iji^e ouvira e por segurança 
tomei nota lo^o neste papei (mostrando) das palavras, 
do ministro da guerra, que .me repetio o Sr. conse-". 
lheiro Moreira de Barros. Forão ellas (lendo): o a 
ordem do dia será alterada, ou haverá barulho. » 

O Sr. Cansansão de Sinimbu' : — E elle as repetirá 
na camara dos deputados. 

O Sr. Dantas (presidente do conselhoJ; — Como 
poderia dizer; « isto pôde dar lugar a scenas» (Oh! Oh!) 
Em todo caso, era uma conversa particular. 

{Cruzão-sc outros muitos apartes.) 
O Sr. Frasco de Si (ministro do império) : — O 

Sr. ministro da guerra entendia que a designação da 
ordem do dia por aquelle modo era irregu^ir, porque 
ia produzir perturbação na camara. 

(Continuâo apartes entre os Srs. presidente do con- 
selho, ministro do império e outros Srs. senadores.) 

O Sr. Presidente ; — Attenção ! Quem tem a pa- 
lavra é o Sr. senador Paulino. 

O Sr. Pauuno de Souza : — São os nobres minis- 
tros, Sr.presidente, que estão de tal fôrma assentados 
no seu novo plano de governo, que resolverão também 
empatar a discussão. (Hilaridade.) Mas desta feita 
conto com V. Ex. para o desempate. (Continua a hi- 
laridade.) 

Tive occasião de tratar de perto na camara com o 
actual rainis ro da guerra : i homem para um des- 
empenho (risafas), que não se prende por teias de 
aranha regimentaes... (Risadas.) 

O Sr. Paes de Mendonça ; — Nas tramóias . nin- 
guém o excede. 

O Sr. Pauuno de Souza : —' Na direcção parla- 
mentar do partido ministerial houve-se sempre com- 
migo de mode que tivemos as mais agradáveis rela- 
ções e sou-lhe reconhecido pela multa bondade e at- 
tenção com que sempre me tratou. Não desejo, sequer, 
de leve molesta-lo : devo, porém, ao senado a verdade 
do que ouvi, tal qual a ouvi. 

Crescendo os ajuntamentos nas immediações do 
paço da camara, dirigirão-se alguns deputados da 
opposição ao digno presidente suggerindo-lhe a con- 
veniência de officiar-se ao governo no sentido de 
fazer retirar aquelles grupos de espectadores par- 
lamentares, cujas intenções já começavão a_ reve- 
lar-se ; digo espectadores para ir ao menos nisto de 
aecôrdo com o nobre presidente do conselho, que ha 
pouco nos affirmou lá estarem elles a pé quêdo nas 
immediações da camara pelo interesse que lhes inspi- 
ravão os trabalhos parlamentares naquelles dias, em 
que não havia sessão. (Risadas.) 

O Sr. Leão Velloso : — E defóra. 
O Sr. Pauuno de Souza : — De fóra, está enten- 

dido, porque é fóra o seu serviço e não têm que 
entrar. 

Respondeu o digno presidente áquelles deputados 
que alli estavão desde o começo os ministros, entre 
os quaes o da justiça e também (não sei por que na- 
quelle dia o chefe de policia. Não obstante e ou- 
vindo-fe já vociferações, á vista de novas insistências 
foi ter com o ministro da justiça e com o chefe de 
policia, que lhe assegurárâo ter tomado todas as pro- 
videncias. , , 

Os factos vierão, porem, logo em seguida demons- 
trar a efficacia, se não sinceridade de tacs afirma- 
ções pois que, retirando-se algum tempo depois o 
presidente da camara. junto ao passadiço do paço 
imperial, começou a vozena, e a turbamulta acom- 
panhou-o, indo S. Ex. ao lado de diversos deputados, 
entre os quaes alguns do Rio de Janeiro e de varias 
pessoas gradas que se lhe reunirão e seguio desde o 
lumir indicado pela rua do Ouvidor perseguido sempre 
neTo alarido das vozes insultuosas até a esquina da 
rua de Gonçalves Dias, onde tomou um carro do 
tramway do Jardim Botânico, esçoltado^ este ainda 
pelos turbulentos, que súmeuto o daxawoaio lar®,. 
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da Carioca. Da policia, que ficúra avisada e alerta 
não houve quem désse noticias. 

O governo estava prevenido e providenciara se- 
gundo declaração do ministro da justiça : mais pre- 
venido devia -estar honteip,» depois das scenas do dia 
anterior. 

Pois bem, Sr. presidente, hcntem repetio-se o 
mesmo desacato, accrescendo unicamente a circum- 
stancia de apresentarem-se autoridades policiaes e 
alguns soldados de policia para acompanharem a 
S. Ex. na occasião em que o grupo de turbulentos lhe 
seguia os passos. O digno presidente da camara dis- 
pensou, porém, o auxilio policial, e deixando o ma- 
gote de desordeiros com os delegados de policia na 
rua do Ouvidor, esquivou-se por uma rua escusa, 
de onde pôde encaminhar-se para a casa de sua re- 
sidência. 

Em que cidade estamos ? ! Que força moral tem 
nella a autoridade para o cidadão já não poder livre- 
mente transitar nas ruas da capital de um paiz 
civilisado, sem o apoio da força policial! 

E o governo nao sabe que providencias ha de to- 
mar, segundo declarou hontem o nobre ministro do 
império e hoje o Sr. presidente do^conselho para o 
fim de evitar a reproducção de scenas tão vergo- 
nhosas para a civilisação nacional e para o governo, 
quanto desagradáveis e ccnstr ingedoras para o cida- 
dão, principalmente para aquelles que se achão 
investidos de attribuiçoes tão elevadas, como as que 
fazem avultar na ordem constitucional deste paiz os 
dous encargos eminentes de presidentes das camaras 
legislativas! 

Não serei eu, Sr. pre«idente, quem me encarregue 
de lembrar ao governo as providencias conducentes á 
repressão da turbulência e prevenção de desacatos 
públicos. Se o governo não sabe ainda qual nesta 
parte o seu dever e quaes os meios de que deve lan- 
çar mão para cumpri-lo, fique indefinidamente nessa 
ignorância, que lhe convém proclamar por motivos,v 
wm que eu os repita, de todos conhecidos. 

Omitto, Sr. presidente, uma imagem que me oc- 
corre e aliás me parecia expressiva para caracterisar, 
a posição do governo em frente dos grupos de turbu- 
lência; mas, tendo sido feliz com a da junta do couce 
[risadas), que fez fortuna e tornou-se popular, não 
quero abusar e prefiro lembrar sem ccmmentarios aos 
nobres ministros, para moralisarem-o, um caso muito 
conhecido da nossa administração militar. 

Durante a rebellião da provincia de S. Pedro ti- 
vemos um ministro da guerra que, informado de ra- 
rearem as fileiras dos rebelde?, não me recordo se 
por etTeito de combatés ou de epidemias, em vez de 
dar as ordens necessárias para se aproveitar o ensejo 
de reduzi-los á legalidade, teve a inspiração de man- 
dar aos rebeldes, para fortalecerem-se os seus conva- 
jescentes, vinho áo Porto e marmelada Hilaridade.J 

O Sr. Dantas {presidente do conselho) : —V. Ex. 
sabe que não pôde haver applicação a este caso. 

O Sr. Paülino de Souza : — Deixo ao nobre mi- 
nistro tirar a moralidade do caso e applica-lo, como 
melhor convier, aos fins da sua política. 

O que de mais singular ouvi ne<te debate foi, 
"Sr. presidente, a affirmação do nobre ministro do im- 
pério de serem os conservadores os culpados dos des- 
acatos que deplotaraos... ^ 

O Sr. Nunes Gonçalves :—Isso foi interessante. 
O Sr. Paülino de Soüza:— ... pela resistência 

que legalmente e como opinião têm opposto aos 
planos do governo, não deixando passar logo e logo 
por acclaraação instantânea o projecto de 15 de Julho 
do anno passado. 

O Sr. Nün00 Gonçadves :—E* a justificação da 
anarchia. 

O Sr. Paülino de Soüza :— A resistência oppoíta 
na tribuna parlamentar e t os comícios eleitoraes, 
não é somente um direito, porém o mais rigoroso dever 
político, sobretudo em círcomstancias como as actuaes, 
quando o governo parece ignorar o estado financeiro, 

■commercial e economico do paiz, ameaça aniquilar 
o umco trabalho organisado ^ue temos, e expõe ás 

mais duras contingências aquelles para quem é hoj® 
grande crime serem os fautores também únicos da 
riqueza nacional. 

be o partido conservador não se abandona nessa 
questão a sentimentos mais generosos do que patrió- 
ticos, se defende, com o concurso de adversários dos 
mais distinctos, interesses importantíssimos, a que 
estão ligados a ordem publica, a sorte da producção 
e o credito do Estado, fa-lo sem contestação inspira- 
do no pensamento reflectido de não sacrificar á van- 
gloria o§ elementos, já escassos, com que podemos 
contar em uma situação financeira e econômica tão 
abalada no presente, quanto incerta no futuro. 

Não posso, infelizmente, Sr. presidente, ser neste 
ponto agradavel aos nobres ministros aconselhando a 
todos que já e já se curvem á vontade do governo. 
Pelo contrario, á vista do que estou presenciando e 
dos temores que nesta actualidade se encerrão, digo 
alto e bom som que a resistência legal da opinião é 
o primeiro dever e maior prova de patriotismo que 
pôde dar o cidadão brazileiro, emquanto não vir os 
que governào convencerem-se de que a nação persiste 
na deliberação de ser regida constitucionalmente. 

V. Ex., Sr. presidente, que é tão versado nas 
letras latinas, relevará que eu não aceite dos nobres 
ministros como o melhor exemplo de hombridade p<J- 
litica o daquelles Romanos do império que, recebendo 
ordem de morrer, büscaváo coragem para se con- 
formarem em uma baixeza sem qualificação possível, 
se não fôra o ferro em braza de Tácito, e, achando 
afinal a inspiração desejada nas mais intimas profun- 
dezas da própria ignomínia, mandavão pedir licença 
a César para fazer testamento e institui-lo herdeiro 
dos seus bens. {Muito bem,) _ ^ 

Ainda os nobres ministros não têm a fortuna de 
achar em nós imitadores daquelles subditos benemé- 
ritos dos Cesares romanos. Houve da parte de 
SS. EEx. engano de apreciação e de data <juando 
suppuzerão que nos quadraria neste parlamento do 
Brazil a tarefa dos prégoeiros, que, precedendo o 
prestito das execuções capitães da Ordenação antiga, 
proclamavão em altas vozes a conderanação e afas- 
tavão os transeuntes, para deixarem passar a justiça 
d'El-Key. 

Os nobres ministros já têm algumas, ainda que 
fracas, razões de convencerem-se de que são hoje 
outros os tempos e bem diversos os sentimentos do 
povo brazileiro. Acredito que é pela resistência legal 
que se ha de fortalecer a fibra constitucional desta 
nacionalidade e nesta parte nesvaneço-me de ter 
prestado algum serviço. 

As vaias, os doestos e outras contrariedades não 
hão de obstar a que a opposição persevere, como ha 
de perseverar, no caminho do dever. {Muito bem.) 

Vou concluir, Sr. presidente, tendo dito mais do 
que pretendia, menos porém do (^ne exigiria a im- 
portância deste debate ; devo, porem, deixar a tri- 
buna a outros muitos honrados senadores, que de- 
sejão manifestar-se sobre o assumpto. 

Intervim neste debate para cumprir um dever im- 
preicindivel. Sou o ultimo representante que esta leal 
e illustrada capital mandou ao senado epor ella ainda 
ha pouco laureado com suffragios tao numerosos 
quanto honrosissimos, precisava, senhores, interpre- 
tando fielmente o pensamento da sua pacifica e ho- 
nesta população, declarar, como formalmente declaro, 
que ella reprova as scenas a que me tenho referido, 
e ainda mais, que não confia, nem pôde confiar era. 
um governo que, além do mais, não tem a autori- 
dade precisa para manter a ordem publica e narantir 
a segurança dos cidadãos. 

A dignidade política é, repito mais uma vez, 
condição indispensável dos governos livres. Use o 
ministério de todos os meios adaptados á realização^ 
dos secs fins. Se não puder dominar a camara dós 
deputados, mande por uma vez fecha-la e também 
o senado ; mas, emquanto mantiver este scenario da 
regimen representativo, não tem o direito de deixar 
ludibriar, com injurias ao parlamento nas pessoas 
dos seus membros, a magestade da nação, que nõsb*( 
representamos. ( Muito bem;. muito bem,) 
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i O Sr. Teixeira Jnnion—Sr. presidente, o 
senado far-me-ha a justiça de acreditar que só uma 
convicção profunda e imperiosa me levaria a preju- 
dicar o seu precioso tempo. 

Accoramettido de f?rave enfermidade que me arm 
redou do serviço publico desde Abril obrmaodo-me a 
solicitar de S. M. o Imperadífc dispensa do cargo de 
conselheiro de estado; compellido por este m>tivo 
a pedir ao senado licença para ir a Europa, afim 
de tratar de minha saúde alli, eu, Sr. presidente, es- 
tava longe de rever que em vesperas de partida, 
prompto já para seguir viagem no primeiro paquete, 
fosse obrigado a tomar parte em um debate que. se 
não é de natureza política, é muito mais importante, 
porque interessa á ordem publica. 

Antes, porem, de trazer á consideração do senado 
as observações que me suggerio 'a leitura do Jornal 
do Commercio de hoje, que publicou o debate hontem 
havido nesta casa, corre-me o dever de agradecer ao 
senado a benevolência com que s'e dignou atlender 
ao meu pedido, concedendo-me licença para tratar-me 
na Europa ; comquanto pense, Sr. presidente, que, 
máo grado ás prescripções da medicina, máo grado 
ás indicações da minha própria consciência, que 
exigem o tratamento de rainha saúde, serei talvez 
obrigado a sacrifica-la a outras considerações rela- 
tivas 'á minha família e á minha patria. 

Como deixar o Rio de Janeiro a quem tudo devo 
na minha carreira política, como deixar nesta capital 
os entes a quem mais prezo neste mundo, mulher e 
filhos, abandonando-os em paíz cujo governo acaba 
de declarar que não tem força para garantir a ordem 
publica ? 

Basta, Sr. presidente, ler a publicação da sessão 
do senado do dia de hontem, unlco documento que 
tenho presente, para se comprehender que não ha 
duvida alguma de que o ministério, que não deve ser 
accusado, como eu não « accuso, de ter promovido 

; assuadas contra representantes da nação comtudo 
, não pôde ser relevado da grave accusação de não 
ter podido impedir esses factos censuráveis. 

E o maior favor que se lhe pôde fazer : e a prova 
ahi-está na'critica importante do discurso pronun- 
ciado ha poucos dias pelo nobre senador pelo Rio 

* Grande do Sul, quando aconselhou o governo a não 
basear-se em certo elemento perigoso. Qual era esse 
elemento perigoso em que o governo não se devia 

rhasear e a que se referia o nobre senador pelo Rio 
Grande do Sul ? 

Era justamente um aviso e um aviso que partia de 
de amigo dedicado ao gabinete. E a imprensa ? O 
que dizia a imprensa ? Por acaso ignorava o governo 
que um jornal diário ousou intimar ao presidente da 
«amara que alterasse a ordem dia, porque, no caso 
contrario, o povo usaria do seu direito recorrendo a 
.meiosextra-íegaes, hors la loi, como lá se dizia? 
Kão sabia o governo de tudo isso? 

Ha pouco o senado ouvio o nobre senador pelo Rio 
de Janeiro ler uma exposição feita pelo honrado 
presidente da camara dos deputados, declarando que 
jpedio providencias ao ministro da justiça, e que este 

l lhe declarara que as havia dado ; logo, a despeito da 
•Tontade do governo e das providencias dadas, não 
pôde o mesmo governo evitar as assuadas. Qual, 

■portanto, a confiança que deve inspirar o actual go- 
binete para a manutenção da ordem, se assim se 
declara sua impotência diante dos desvios e das 
aggressões que têm desacatado os poderes públicos?! 

Ô que estou dizendo, eu, homem valetudinario, 
ÍÔra dos partidos militantes, em vesperas de ausentar- 
me de min ba patria, será porventura dictado por 
«utro interesse que não seja o respeito á manutenção 
da ordem publica ? 

O Sr. Jcnqüeira Apoiado. Não é questão de 
partido. 

O Sr. Affonso Celso Ninguém pensa nisso I 
O Sr. Teixeira Júnior Peço ao senado que at- 

tenda á discussão que hontem houve. Quem iniciou 
esse debate foi um dos amigos do governo, o honrado 
«enadorpor Pernambuco, o Sr. Soares Brandao. Quem 

-■aioda aconselhou ao governo ^ue-não se apoiasse no 

elemento perigoso, foi ainda outro amigo do governo e 
não menos dedicado, o nobre senador pelo Rio Grande 
do Sul, o Sr. Gaspar da Silveira Martins. Ora á 
vista de uma condenmação que de tão insuspeita, 
origem procede, que espei a o nobre presidente do con- 
selho ? Que esta situação se complique a ponto de 
tornar impossível outra o ga üsação ministerial do 
partido liberal ? Pois não .-e tem dito por todos os 
orgãos da imprensa e da tribuna que o honrado sena- 
dor pela Bahia, o Sr. Saraiva, estava pelo seu ta- 
lento e pelo seu prestigio autorisadó a organisar 
ministério que encontrasse apoio não só da parte de 
seus co-religionarios, como ainda tolerância do par- 
tido conservador? 

Não é publico e notorio que estas/difficuldades po- 
dem ser removidas por mais um acto de patriotismo 
e dedicação do nobre senador pela Bahia, o Sr. con- 
selheiro Saraiva ? 

E qup interesse posso ter na manifestação desto 
pensamento se a situação, em tal daso, nenhuma 
alteração soffreria ? 

A ordem publica se restabeleceria, renasceria a 
confiança, cessaria este alarma que a todos prejudi- 
ca ; porque ignoro se o nobre presidente do conse- 
lho sabe, se mesmo o sabe o chefe do Estado hon- 
tem a principal'rua commercial desta cidade, fechou- 
se por diversas vezes, paralysou-se o commercio, e 
os prejuízos que dahi resultárào, quem os pagará 2 
A quem se deve imputar os transtornos que soffreu 
o commercio com o alarma que se deu á população ? 

Não houve motim, disse o Sr. ministro do império, 
apenas assuadas! 

E' verdade, não morreu ninguém frisadas), e, 
desde que não houve derramamento de sangue,, o 
governo tem cumprido o seu dever. Forão manifes- 
tações essas que não se pôde impedir, nem suffocar! 

Realmente é desanimador ! , 
Entretanto o nobre presidente do conselho acaba 

de prometter que ha de suffoca-las... 
O Sr. Dantas (presidente do conselho) :—Sem 

duvida. 
O Sr. Teixeira Júnior :— Se são manifestações 

que não se pôde impedir, nem suffocar, como o nobre 
presidente do conselho promette esse impossível? ! 

O Sr. Dantas (presidente do conselho) :—Se é im- 
possível, Y. Ex., reconhecendo-o, o aeclarará. Se 
não é, ha de se manter a ordem. 

O Sr. Teixeira Júnior :—A respeito do facto sobre 
o qual tanto se tenudisserlado, a demora de verifica- 
ção de poderes, não procurarei outras explicações 
que não sejão as das próprias expressões do honrado 
senador pela província de Pernambuco que h item 
occupou a attenção do senado , e que assim se expri- 
mio : 

rr O governo, culpado da procrastinação da verifi- 
cação dos poderes... 

O Sr. Dxxta.s (presidente do conselho):—O governo 
.agora é culpado de tudo ! 

O Sr. Soares Brandão : —Eu não o julgo sômente 
agora, ha muitó tempo. 

O Sr. Dantas (presidente do conselho): — Não me 
referi a Y. Ex.; fallei em these. 

O Sr. Soares Brandão : — Sou muito coberente, 
muito amigo da verdade, e sempre sincero; todo 

* mundo o sabe. 
O Sr. Dantas (presidente do conselho) : — Já diise 

que não me referi a V. Ex, 
O Sr. Teixeira Júnior : — (Continua a ler:) 
<k O governo, culpado da procrastinação da verifi- 

cação dos poderes, tira dos seus actos. da sua pró- 
pria responsabilidade, daquillo que elle pratica, os 
motivos para accusar a camara dos Srs. deputados 
(apoiados), e assim justifica o conselho que deu ao 
poder moderador para adiar a sessão oroinaria das 
camaras e prorogar a extraordinária, encetando assim 
nma nova trilha até hoje desconhecida! 

« Mas o governo, no intuito de se abroqnelar por 
todos os meios e modos, até, ,perautta-me o nobre 

i 
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ministro que o diga, foi infelL na explicação que veio 
dar ao senado do conselho que deu á corôa. S. Ex. 
veio envolver inconvenientemente na questão «o poder 
moderador, que não está era discussão, a quem todos 
nós votamos reverencia * respeito que lhe são devi- 
dos, G a quem fazemos a justiça de acreditar que 
paira, como sempre tem pairado, na região serena 
que as leis do Estado lhe têm assignalado! » 

Respondendo a este topico do ^patriótico discurso 
proferido pelo nobre senador pela província de Per- 
nambuco, não é meu intento aggravar a procedente 
accusação que nelle se encerra ; apenas me limito a 
assignalar uma lacuna no discurso do honrado presi- 
dente do conselho na sessão de hoje. Deve responder 
a este topico ; é questão grave e séíria, porque inte- 
ressa as immunidades do poder moderador ; e se o 
nobre presidente do conselho achar que tem cabi- 
mento a minha observação, resolverá como entender 
em sua sabedoria. 

O, Sr. Dantas (presidente do conselho ):—Terá. 
occasião e lugar próprios. . 

O Sr. Teixeira Jcmor:—Quando orava o honrado 
presiamte do conselho, referindo-se ao discurso do no- 
bre senador pela província de Pernambuco, S.Ex. disse 
que lhe parecia ter havido precipitação neste proce- 
dimento. Eu acudi respondendo :—Precipitação, não ; 
o nobre senador por Pernambuco prestou um bom 
serviço á causa publica (Apoiados.) 

Esta minha proposição, Sr. presidente, está no 
conceito geral (apoiados); honro-me de ter sido 
interprete da opinião publica. (Apoiados.) 

Nem se pretenda levar a má parte a minha pro- 
posição ; quiz apenas collocar-me ao lado do nobre 
senador por Pernambuco, como já me colloquei ao 
lado dos sectários da reforma do elemento servil. 

Mas, porque desejo a reforma do elemento servil, 
porque eu entendo que o nobre presidente do con- 
selho prestou um bom serviço levando para o parla- 
.meuto a discussão que se azedava nas praças publicas, 
mão hei de transigir com a minha consciência : antes 
jcom maxima franqueza direi ao governo ; senhores, 
íbasta ! D^ra em diante o actual ministério é um 
^embaraçd á solução da questão! (Apoiados.) 

Se o nobre presidente do conselho, como acredito, 
Weseja sinceramente que se realize a reforma do ele- 
hnento servil, se quer concorrer para a regeneração 
de nossa patria, como lhe faço a justiça de acreditar 
que deseja e quer, deve apressar-se a passar o poder 
ás mãos do Sr. conselheiro Saraiva. 

E' convicção minha, posso estar em erro, mas é 
para mim essa a verdade ; porque talvez, quando o 
nobre presidente do conselho quizer fazê-lo, o sulco 
será tão profundo, as divergências tão grandes no seio 
do seu proprio partido, que difficilmente o conseguirá, 
que só com enormes difficuldades qualquer chefe do 
partido liberal poderá reorganisar as phalanges que 
se achão debandadas. 

Faltando assim. Sr. presidente, parece que de- 
monstro o meu desinterejse político nesta questão. 

O Sr. Affonso Celso:—Qual! não se trata de 
partidos ! 

O Sr. Silveira i>a Motta : —Veja se V. Ex. pôde 
conseguir isso ! 

O Sr. Teixeira Júnior:—Segundo a minha hu- 
milde opinião, para a ascensão *do partido conservador 
ao poder basta que o nobre presidente do conselho 
continue no ministério. (Riso.) 

E' rainha convicção, talvez errônea ; deixo isto ao 
critério dos nobres senadores e da opinião publica. 

O Sr. Silveira da Motta ; — A cousa é fácil, é 
votarem contra o projecto, ^ 

O Sr. Teixeira Júnior : —Respondendo o aparte 
• do nobre senador, direi que, quando se trata de uma 
reforma tão importante como esta, indispensável se 
torna a confiança-naquelle5 que a têm de executar. 
Isto já tem-se dito em todos os tons na camara dos 
deputados, e o nobre presidente do conselho responde: 
« Então é uma questão de pessoa ! » Sim, é mesmo 
uma questão de pessoa : a confiança foi sempre pes- 
■oal, E' sem duvida uma questão pessoal a de todos 

I aquelles deputados que não depositãa confiança na^ 
! pessoa dos actuaes ministros. Será isso um crime?' 
| Estarão fóra da lei ? Não é, pelo contrario , muito 

consuetudinario no systema representativo ? Pois por 
acaso a retirada ou a substituição deste governo fará 
rftorrer a idéa da reforma do elemento servil 1 

O Sr. Dantas (presidefite do conselho) : —Isso não, 
felizmente não; a idéa ha de viver ainda mais. 

O Sr. Teixeira Júnior:—De certo, mas declaro 
com toda a lealdade a V. Ex. que, na minha hu- 
milde opinião, o seu ministério é um embaraço á so- 
lução da questão. 

O Sr. Dantas (presidente do conselho): — Não me 
assalta o receio de que a idéa morra com a quéda do 
ministério. 

O Sr. Tftxeira Júnior : — Também não tenho esse 
receio. 

O Sr. Dantas (presidente do conselho) : — O que 
não posso fazer é abandonar o posto. 

O Sr. Teixeira Júnior : — A idéa da reforma 
do elemento servil é muito anterior a qualquer de 
nós; deve ter existido desde o primeiro escravo que 
se importou para o Brazil. 

O Sr. Junqueira : — E V. Ex. teve uma parte 
conspicua na grande lei de 28 de Setembro. 

O Sr. Teixeira Júnior : — E' bondade recorda-lo. 
O Sr Silveira da Motta : —Veja V. Ex. 

se consegue a chamada do Sr. conselheiro Sa- 
raiva ! 

O Sr. Teixeira Júnior :— Ninguém para isso mais 
proprio do que V. Ex. que tem um projecto, é que 
já o apresentou. (Risadas.) 

Em todo caso, o que digo e repetirei, por ser 
preciso, é que a permanência do actual ministério é 
ura embaraço d solução da reforma do elemento 
servil, e o digo sem perigo de contestação séria; 
appello mesmo para o nobre presidente do conselho, 
que já se tem queixado de se fazer desta questão, 
uma questão pessoal, uma questão da pessoa de 
S. Ex. 

Senhores, os deputados que não confião no actual 
presidente do conselho, estão no seu direito ; desejão 
a reforma, mas não a querem com S. Ex. Acho isto 
muito claro. 

O Sr. Dantas (presidente do conselho):—Também 
nunca me queixei disto. Até accrescentarei: se para 
se realizar a reforma fôr conveniente sacrificar o 
actual presidente do conselho, ainda estou prompto. 

O Sr. Teixeira Júnior :— Sr. presidente, o nobr® 
ministro da justiça prometteu debalde ao honrad0 

presidente da camara que daria providencias para 

manter a ordem publica; e a despeito do compa- 
recimento, no recinto da camara, do chefe de policia, 
de diversas autoridades, a despeito da presença de 
tres ministros, o motim não pode ser evitado nem 
suffocado, e, o que é mais , ninguém tentou suffbca-lo! 

A vista deste facto, para mim muito grave, porei 
de quarentena a promessa que hoje fez o governo, 
pelo orgão do nobre presidente do conselho, de 
que vão ser dadas as providencias precisas para a 
manutenção da ordem publica. 

O Sr. Dantas (presidente do conselho): — Conti- 
nuarão a ser dadas. 

O Sr. Teixeira Júnior;—Bem; porque, releva 
declara-lo as que até aqui forão dadas tendo sido 
inefficazes; o governo tem-§e mostrado impotente 
para manter a ordem publica. 

O Sr. Dantas (presidente do conselho) :—A ordem 
não foi alterada. 

O Sr. Teixeira Júnior : — Apenas desmoralisou-se 
o principio da autoridade e foi menoscabada a repre- 
sentação nacional na pessoa do presidente da camaia. 
(apoiados), com reincidência durante dous ou tres dias 
successivos ; mas não morreu ninguém... (Riso.) 

Isto, Sr. presidente, leva-me a rebordar um facto, 
que se deu «m uma das republicai bossas vizinhas 
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•^íciiipo em que era assolada pela administração do 
dictador Rosas. 

Havia então a instituição dos serenos, incumbidos 
da polícia nocturna das ruas da cidade, e no mesmo 
momento em que a mashorca executava as ordens do 
dictador, degollando diversos cidadãos, clama vão tran- 
qnillaraente os semios: — Son Ias tantas de la noche, 
el tiempo es sereno y la ciudad queda tranqüila!... 
(Ihso.) x 

Tenho concluído. (Muito bem f) 
9 .^r. José ISonifacío : — Sr. presidente, não 

cumpriria o meu dever neste momento, se não me collo- 
casse ao lado do governo enfnome da verdade, da 
justiça é da lei.E' o que farei, considerando as varia- 
das questões que têm sido tratadas neste debate, e 
grupadas em torno dos acontecimentos destes últimos 
dias. 

Resumem-se taes occurrencias, não em um motim, 
porque por esto nome não conheço senão o crime pu- 
nido pelo ccdigo criminal, mas em assuadas, factos 
censuráveis, comquanto repetidos sob vários minis- 
térios e situações, algumas vezes com caracter 
muito peior. 

Não desejo evocar de qualquer modo recordações 
que possão ser desagradáveis aos que estavão no 
poder quando semelhantes tumultos se derão; apenas 
recordo que a mesma repetição desses factos demons- 
tra a impossibilidade de sempre a tempo obstar a sua 
realização. 

Desde que não tem havido actos tumultuariôs não 
procede bem a autoridade que dissolve ajuntamentos. 
For conseguinte nadí\ podia fazer o governo antes da 
primeira assuada; e depois delia o seu caminho está 
traçado no codigo do processo; nada mais. Aquelles 
q^e ora aconsçlbão medidas de rigor, e mesmo en- 
tendem què deverião ter sido préviamente tomadas, 
serião os primeiros, se dellas resultassem conflictos e 
mortes a vir censurar o governo, accusando-o de 
abuso de poder. {Apartes.) 

Sm todòs os paizes do'mundo, nos mais livres, nos 
que podem vímgloriar-se d© ter uma policia bem orga- 
nisada, nos que offerecem os mais esplendidos espec- 
taculos do governo parlamentar, factos semelhantes, 
idênticos ou peiores, dão-se todas as vezes em que 
a opinião publica agita-se, nos períodos de questões 
cncamlescentes ou quando um grande acontecimento 
suscita enthusiasmos ou serve de abrigo ás más 
paixões e até ao crime. Foi na velha Inglaterra, 
em 1830, 15 annos depois da batalha de Waterloo,- 
que o Duque de Wellington via quebradas as janellas 
de seu palácio, reconstruídas depois por elie proprio 
para servir de muralha invulnerável contra a ar- 
tilharia popular: eo escriptor que refere o facto, 
ponderando, as vantagens e os inconvenientes dos 
governos livres, acrescenta : umas vezes é um 

í mceting onde oradores mais ou menos desconhecidos 4 usão de uma linguagem sediciosa; outras vezes é uma 
borda de bandidos quebrando os vidros dos quartéis 
aristocráticos ; oi a é o ajuntamento tumultuoso de 
cem mil indivíduos, acompanhados de ^fritos, de 
bandeiras, de procissões; ora são as invectivas da 

,■ imprensa contra os homens e as consas, que mais ve- 
neração merecião entre o povo britannico.* Mas nin- 

»guem esquece que tudo isto se tem visto ha muito 
tempo, e ver-se-ha emquanto a Inglaterra fôr livre, 
desde que ella aceitou as enfermidades e os incon- 
venientes da liberdade com suas incorapaiaveis van- 
tagens. 

Sr. presidente, o duque general lembrou-se apenas 
de fortiScar-re em seu palacio, precavendo-se contra 
novas destrniçces. 

O Sr. Leão Veixoso :—Não tem paridade. 
O Sn dosá Bobifaoio :— Por que? E' um acto legi- 

timo? Nhç. Levou algum tempo? Sim. Onde estava 
a policia? t 

Sr pro-ddefite, a reunião- pacifica de hoiaaos em 
.qualquer lugar publico é ac o licito, salvo quando 
consuiue perigo social, tenta on pratica dellctos. 
Dissolver sem mot-lvo não e direito. A força 

só pode o governo empregar dentro da lei, e nas oc* 
casiões em que ella o permitte. 

O Sr. Diogo Velho :—Nem outra cousa se pede. 
O Sn José B nifacio:—O que podia fazer a auto- 

ridade ante acontecimentos fugitivos e repentinos? 
O facto passou-se nos arredpres da camara,* © não 
podia durar senão escassos minutos. 

O Sb. LeIo Yelloso : — Na presença da auto- 
ridade. 

O Sr. José Bonifácio : —A presença da autoridade 
era necessária, para de prompto provideociar, cohi- 
bindo qualquer tumulto, e garantindo a ordem, se 
porventura fosse perturbada, repçtindo-se os factos 
ou tomando caracter mais grave. 

(Ha diversos apartes.) 
Se estava presente desde o começo e foi attendida 

em suas advertências, cumprío o seu dever. Se apenas 
chegou depois, e não vio a reproducção dos factos, a 
sua attitude explica-se naturalmente. Só podia ser 
condemnada pela desidia, complacência ou conni- 
vencia. 

O Sr. Pau li no de Souza : — V. Ex. não diz quaes 
forão as medidas tomadas para reprimir os tumultos. 

O Sr. José Bonifácio — Nem o poderia d /.er com 
referencia a fados imprevistos ou inesperados. A au- 
toridade deve estar sempre alerta; sob este/ponto de 
vista, as providencias geraes aproveitão aos casos 
particulares; mas não se pôde exigir qne sempre, e 
sempre evitem-se acontecimentos de tal natureza. 
Contra essa affirmativa protestão todos os paizes 
livres, e nem mesmo os absolutos escapão a sorpresas 
de natureza muito mais aíllictiva e ameaçadora. 
(Apartes). 

Pertenço á escola dos que não são affeiçoados a 
manifestações ruidosas, ainda que sejão applausos, 
quanto mais vaias, mas não comprehendo censuras ao 
governo, quando não se pôde provar nem que, houve 
desidia, nem que houve imprevidencia. 

O passado em nosso proprio paiz protestaria contra 
a severidade de hoje ; pois na galeria das cara aras, na 
entrada e sabida d-.- edifício, nas ruas e praças, nós 
temes assistido a ovações, a signaes de censura ou 
reprovação, e mesmeí a factos de maior alcance. Eu 
mesmo fui testemunha occular de alguns. 

Qual, portanto, o motivo ou base das accusações 
de hoje ? Era que o actual gabinete differençou-se 
dos outros, não podendo evitar algumas vaias ou /oras? 

Diz-se que A manifestação tumultuaria assistirão 
autoridades polSciaes e até o Sr. ministro da guerra. 
A presença das autoridades demonstra o zelo^ do 
governo; e nala mais natural do que ter o ministro 
assomado á jauella, attrahido pelo rumor que se fazia 
na rua. • , v 

O Sr. Soares Brandão Se o ministro da 
guerra tivesse tomado providencias não se estra- 
nharia que tives e chegado á janella, mas eu no 
caso delle, deoceria para a rua, afim de provi- 
denciar. 

O Sr. José Bonifácio : —Entendo que um ministro 
não deveria fazer isso. 

O S«. Soares Brandão : —Acha'então melhor que 
este se conservasse em lugar seguro ? 

O SR. Jo-é Bonifácio : — Mais seguro não era o 
hio-ar em que escava o ministro da guerra do nue 
aqTielle em que se achava o nobre senador por P^r-. 
uambuco, então ministro de estrangeiros, quando 
ApMcho de Castro f- i assassinado ^ S. Ex. nem des- 
ceu para a rua, nem impodio o crime. 

o 'Sr- Soares Brandã . : —Não precisava deste 
argumento ad hominern, principalmente com um se- 
nador que fallou can calma, e quo perdendo-a pode 
dizer mais. 

O Sr. José Bonifácio : —Não tenho o menor inte- 
resse em azedar a discussão, apenas a levo para ^0 
terreno cm que a cdloção. Ü crime a quo Rbuao nao 
foi insíanlaneo. Quanto tempo se levou defronto da 
secretaria da policia anteà de ser assassinado Apulohd 
de Castro ? 
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0 Sr. Soikbs Brandão;—Isso não está em dis- 
cussão. S. Ex. devia ter discutido o anuo passado. 
Agora é uma retaliação luopportuna. 

O Sr. José Bdmfacio : — Não recrimino por isso 
mesmo que entendo ser muitas vezes impossível que 
taes factos se realizem, não accuso o nobre senador, 
o que faço é defender'o governo. 

Argumento de maior para menor, admittindo as 
excepções de impossibilidade para os outros minis- 
térios, sem discuti-las e sem reviver o passado, in- 
voco apenas dos accusadores, em seu prpprio nome, 
a justiça que não querem vèr desconhecida em sua 
pessoa. 

Todos os governos têm assistido a factos seme- 
lhantes.... 

O Sr. Soares Brasdão . — Ha muita differença : 
tem-se visto estas desordens promovidas contra o 
governo. 

O Sr. Silveira da Motta lia mesmo muita diffe- 
rença. 

O Sr. José Bonifácio :—Nem é exacto que só con- 
tra o governa se terihão promovido vaias e tumultos; 
nem, se o fosse, mudava a natureza da questão. A 
lei é sempre lei, e a autoridade n".o perde o seu lugãr 
porque a desordem parte de seus mimigos, em vez de 
ser creaçào de suas fileiras, Se o que pottende o nobre 
senador é concluir da nudez do facto para a crimina- 
lidade do poder publico, S. Ex. vai muito longe, c 
crêa sem querer um genero n .vo de provas, apoiado 
simplesmente n1um presumido, mas não provado in- 
teresse. Quem quizer de hoje em diante accnsar os 
governos, como autores ou çnmplices de desordens, 
basta mandar promovê-las, figurando arteiramente 
uma hostilidade contra o partido'em opposiç.ão. Eu 
não aceito em matéria criminal éste modo de apreciar 
assuadas, condemnando os ministérios ou as opposi- 
ções, simples e exclusivamente, confonne as appa- 
rencias que podem simular para encobrir seus pró- 
prios fins. 

O nobre senador pelo Rio de Janeiro ligou a esta 
questão dos movimentos nas ruas, outras questões 
jelas quaes quiz demonstrar que o gabinete não tinha 
força e que á falta de maioria se filiava todos os 
factos que se estão dando, e pelos quaes o governo 
procuraria prolongar a sua existência. Fundamen- 
talmente discordo de S. Ex. e de outros honrados 
collegas liberaes e conservadores; e para responder- 
lhes formularei tres interrogações: 

Foi o governo parlamentarmente derrotado pela 
votação da camara dos Srs deputados que, dividida 
em duas partes iguaes, prejudicou o encerramento 
requerido outr'ora pela opposição? 

Pôde a camara dos Srs. deputados propôr moções 
de' desconfiança, sem discutir o p ojecto sobre o ele- 
mento servil, ou antes o voto de confiança ou des- 
confiança está preso ao mesmo debatei 

E' o governo obrigado, segundo as normas do sys- 
tema representativo, a não declinar de qualquer 
questão, que ás opposições afigure-se como de gabi- 
nete, ou pelo contrario ha casos em que os ministé- 
rios podem qualificar as votações, tendo era vista as 
circnmstancias políticas e os resultados prováveis de 
sua retirada 1 

A derrota suppõe tres condições : a existência do 
vencedor, a do vencido e a do objecto da contenda. 

Quem é o vencedor 1 A fracção conservadora da 
camara ? Ella é Agenor qub a fracção liberal que 
apoia o governo. 

A fracção liberal dissidente f Seu numero quasi re- 
duzido a uma patrulha, manobra entre dousexércitos 

/belligerantes, e se a governação do Estado pôde 
comparar-se aos despojes da guerra, por nenhum 
titulo legitimo podia reclamar, o prêmio da victoria 

As duas fracções unidas, conservadora e liberal 2 
Mas ellas declarão que fazem a guerra por sua conta, 
não constituem uma colligação, harmouisadas para 

, fim certo, era nome de principios, préviamente com- 
, binados antes do ataque. A prova está nas significa- 
tivas assinaturas da moção, desacompanhada de um 
*> nome dos conservadores^ e assignada por toda a 
^tóssileucia. A exclusão da responsabilidade expressa 

dos primeiros e a expressa responsabilidadecollecliva. 
dos segundos, proclamáo, silenciosamente, que todos 
não querem a discussão, porém que os conservadores 
não querem para si a respoili'-abilidade de arreda-la, 
limitando-se a votar como adversários naturaes dò 
governo pelas moções de desconfiança da patrulha 
liberal. 

O objecto da contenda foi este: o governo eman- 
cipa sem indemnisar. ■ Ora, o governo assentava 
justamente o peu «ystema na indenmisação. corrigindo 
apenas os vícios da avaliação arbitraria, que se con- 
stituirá uma verdadeira especulação, á custa do 
imposto, que não é capital rolante para enriquecer a 
quem quer que seja, mas sim renda com applicação 
especial e nos termop da lei. 

O objecto da contenda só podia ter um sentidn 
encoberto — a reprovação da liberdade promettidaaos 
escravos sexagenários; porém, se as moções enco- 
bertas podem significar desconfiança política, o voto 
dos parlamentos não pôde ser matéria de segredo, 
deixando á estratégia dos combatentes trocar as 
armas no dia da batalha. As lutas políticas são preito 
de honra, de justiça e de verdade, e por maior a 
habilidade dos chefes e a bravura dos soldados, não 
é licito enrolar as bandeiras no momento da inves- 
ti Ia. 

Se portanto ha um derrotado, não é este gabinete ; 
em face da camara aotual, são todos os gabinetes 
que se poderem orgamsar. Os conservadores não tem 
maioria para governar ; os liberaes dissidentes não 
[iodem ter a p etençáo de organisar governo com as 
snas únicas forças e sem duvida farão a seus co-reli- 
gionarios a justiça de acreditar que não são elles 
simples adoradores do poder, obedecendo ao influxo 
das mais subalternas paixões. 

Impossível o governo em nome de idéas, e possível 
■ipenas por amor dos homens, a crise seria das insti- 
tuições repr sentativas. aliás promovida pé Ia má com- 
prehensão dos acontecim ntos. ' 

Partida a camara quasi em duas ametades, tendo 
as duas conchas, da balança por fiel dez representan- 
tes, que amanhã poderião ser substituídos por outros, 
governasse quem governasse, a dissidência tinha 
creado, em nome da salvação publica ou da segu- 
rança das instituições, a dissolução regia sob a res- 
ponsabilidade ministerial. 

Eis abi porque já disse em um aparte : —Se ha 
derr ta. venhão os con-ervadores. Com effeito, despre- 
zadas as relações moraes e pediticas, ficão apenas as 
arithmeticas. e neste caso o elemento predominante é 
o conservador. Quem derrotou u governo não forão os 
dissidentes, forão os seus adversários naturaes, em- 
bora tendo por chefes de fila os opposioiónistas libe- 
raes. adyersos ao governo. 

Ninguém contestou ou pôde contestar ís camaras 
o direito de propor moções de confiança; é sabido 
estylo que se prende á natureza da própria insti- 
tuição. Mas também ninguém contesta ou pôde con- 
testar que as attribulções conferidas aos poderes pú- 
blicos ou a qualquer de seus ramos hão de ser exer- 
cidas conforme as leis orgânicas de sua instituição. 

As constituintes convocadas para reforma consti- 
tucional devem tratar das mesmas, e estão adstricias 
aos artigos indicados ; as assembléas provinciaes de- 
volvidas as leb não sanccicnadas pelos presiden «s 
de provinca, são obrigadas a proceder na fôrma do 
acto addiciqnal; as convocações extraordinárias para 
fim determinado impie constitucionahnente a obri- 
gação aos deputados geraes ou provinciaes de cuidar 
do assumpto indicado, decidindo com toda a liberdade. 
A dissolução é ura recurso e por isso mesmo o man- 
dado do deputado eleito uma procuração, contendo 
antes de tudo poderes para tratar da matéria qne 
provocou o cxercicio da alta prerogativa da corôa . 

Dissolução regia, conforme a opinião dos publicis- 
tas, que a julgão legitima, quando existe desnccôrdo 
entre a maioria da nação e a assembléa que a re- 
{irejsenta ; dissolução puramente ministerial on par- 
amentar, conforme a pratica ingleza, isto é, desac- 

côrdo entre a maioria e o gabinete, on mesmo entre 
o gabinete e o soberano, caso este considerado por 
alguns escritores como jjoljies de Estado; ha iwi 
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ponto commum para toda doutrina : não ha segunda 
dissolução, succedendõ á prinieTra O appello instaura 
o juizo .constitucional ;a nação constitne-se julga- 
dora em causa certa : a decisão é seniença defini- 
tiva, o conflicto desapparece. e assim continúa o jogo 
íegular das instituições. 

O direito" de não responder G o direito de perpetuar 
- o conflicto. E' preciso escolher : ou resposta '•b.:i- 

gàcla, ou dissolução repetida. Ninguém pôde. tudo ; 
uma cousa ú conseqüência da outra. A camara é 
obrigada' pela constituição a responder á consulta. 

9 Sr. Ca.\*a\sào de Simmbtj' :—Nâo se pôde impôr 
esta obrigação á camara. 

O Sn. José Bonifácio Se a lógica é lógica, certo 
mio se pôde contestar a obrigação; responda como ■ 
quizer, mas deve responder. 

O Sn. LeÀo Yelloso :—Pôde. não querer responder 
a esto ministério e que ter responder a outro. 

O Sn. Ji>sé Bomfagio :—Tanto melhor; não se 
trata de conveniência, mas de direito. Se pôde não 
responder a este, pôdé também não. responder a 
outro, e foi este e não outro que fez-lhe a pergunta; 
sob a sua responsabilidade exerceu a corôa a alta 

'prerogativa de dissolver as camaras. 
(Ha vários apartes), 
Não ha cerceamento da liberdade parlamentar: as 

fórmulas prescriptas são/as da constituição. Foi a 
Jjberdade do parlamento que votou a moção de con- 
fiança e provocou a dissolução; foi o voto da camara, 
em desaccurdo com a opinião do governo, que servio 
de base ao gppello nacional; ambos iniciarão e virão 
correr a causa perante os comícios eleitoraes; a nova 
camara é o juízo organisado, e com a elevada e espe- 
ciaBmissão constitucional de resolver os conílictos, e 
não de levantar novos. • 

Bst i ella inhibida de votar como entender até por 
motivo de confiança ? Não. Recusar o ponto contro- 
vertido da causa pôde ser tactica proveitosa para não 
diflicpltar m-ganisações rainisteriaes futuras, aplãnando 
as asperezas do caminho, e evitando os choques pes- 
soaes entre os partidos, mais ou menos retalhados ; 
não é doutrina constitucional. 

Ha nos governos \ parlamentares questões que se 
denominão prévias, e taes são aquellas que tendem a 
afastar da discussão um projecto ou uma medi-ia 
qaalquer. 

A moção da camara dos deputados referia-se 
aos escravos sexagenários, era uma questão prévia 
manifesta, e a camara pôde votar como quizer a res- 
peito do projecto, mas não pôde afasta-lo da dis- 
cussão, deixando de responder á pergunta que lhe 
foi feita. 

Admittido o sentido genérico, simples voto de 
desconfiança, embora inexacto o motivo, é ainda, 

•posto que disfarçado, uma questão prévia. Ba faria 
repeti-la com todos os governos, que tentassem cui- 
dar da emancipação dos escravos, para impedir o de- 
bate sobre qualquer projecto. 
, o governo, reclamando pela discussão do pro- 
jecto e querendo morrer dentro das linhas de e m- 
bate, cercêa a liberdade da camara. Não f i elle 
qüem determinou a questão, foi a camara dissolvida 
por meio da moção de confiança ; e a nova camara. 
juiz no pleito, não tem o direito de inverter a a- 
tnreza da causa, alterar o processo cmstitnci n .1 e 
condeinhar uma. das partes antes,de dar sentença. 

Para resguardar suas prerogativas não é necessário 
que o faça ; ella pôde manifestar sua desc^m a- -a 
pa discussão' do projecto ; ella pôde fazé-lo poste- 
riormento ; o que não pôde, seja qual fôr «" odo 
escolhido, é prejudicar a consulta, feita por um -a d- 
nete determinado, isto é, por um gabinete <j;:e « sti 
sujeito ao julgamento da própria camara na questão 

) proposta. 
A doutrina é inaceitável. O equilíbrio doa pod^ras 

(|«o < ».o ««r mactiáo pelo p ider Mioc^ra. 
|i-;oooí, matéria o ustiti olouai. o , .o 

JlCílifidl) p co ultrapassar legiíhnamea b , tudo 
illô ô oom a cmaijKJtcnoia do ^ualquoí 

dos poderes todas as garantias dos direitos indivi-* 
duaes, civis e políticos. 

A resposta facultativa é mais do que a omnipo-* 
tencia de um poder, é a omnipotencia da camara ; e 
o senado sal^e melhor do que^eu que os dous repre- 
sentantes da nação—aponta-os a constituição do Im- 
pério. O primeiro é o Imperador, o segando é a as- 
sembléa geral, que se compõe do senado e da camara. 
Se ha omnipotencia possiyel em um governo liberal 
organisado, essa omnipotencia só pódt, ser concebida ' 
no seio da nação. 

Em nosso systema constitucional as camaras vi- 
gião os ministros, para que não se constitu o instru- 
mentos do poder de um sô.; o poder moderador vigia 
as camaras, para que se não constituão a tyrannia ' 
de muitos. A nação está acima de todos; todos são 
obrigados a respeitar a constituição e as leis: ou 
appello e resposta, obrigada ou impossibilidade de re- 
solver os conílictos cOnstitucionaes. 

O Sr. Dantas (presidente do conselho) ^ E' esta 
a verdadeira doutrina. 

O Sr. José Bonifácio : — A 'confusão governa- 
mental entra pela porta da resposta facultativa. O 
Imperador não tem veto absoluto; a camara fica . 
tendo mais do que isso. O Imperador tem prazo para 
a saneção das leis, a camara pôde substituir até o 
prazo de seu mandato pelo capricho de uma negativa 
absoluta. O Imperador intervem em t-dos os poderes 
politios, por meio das attribuiçces que forão sepa- 
radas para constituir o poder moderador; a camara, 
acima de todos, pelo confisco da própria soberania, 
pôde annullar a convocação extraordinária, o adia- 
mento, a prorogação e a dissolução. „ . i 

Não é este o governo da constituição do Império ; 
não pôde ser o idéal dos governos livres; antes se 
me afhmra a luta, mais cedo ou mais tarde, entre 
os poderes constituídos, entregues á força que vem de 
cima ou á revolução que vera de baixo. 

Não sou inspirado neste monvMito pelo apoio que 
presto ao ministério actual, e prefiro a escuridão de 
minha cegueira a todos os esplendores de uma dou- 
trina que, para meu espirito, é uma fôrma seduetora 
de despotismo. s ^ 

Advogo a causa do projecto governamental ; presto 
adhesão ao governo actual, como prestaria a outro 
que o mesmo quizesse ou mais do que elle no impor- 
tante assumpto da emancipação.*Neni a um gabinete 
conservador era taes condições negaria o meu apoio; 
antes da-lo-hia com o meu voto e com a minha pa- 
lavra até o solemne inosqento em que.realizasse a re- 
forma. .. " • 

O Sr. Dantas (presidente do conselho) : Muito 
bem. 

O Sr. José Bonifsoio ; - ponyie é essa a 
reforma indispensável para que possa este pais regu- 
larmente caminhar. 

O Sb. JAquAR.RE : - Esta é a política do verda- 
deiro patriotismo. 

O Sr José BoN.rvo.o : - A qne estamos vendo' 
venha d'onde vier, nâo ha de orear cousa alguma- 
ou apenas enganosos fruetos com cima , 

Sei oue os eovernos parlamentares vivem da vida 
d as camaras ; o ministério sahe do recinto 
mas sei também que as fórmulas rqircsen anv as o« 
r n.pe.n-se, .quando 
d em as doram içoes dos c>rriJn ^ 

(ne em qf^lqucT 
descer ex"radnlinai inmente, 

'• 1 1 lã- ci.. timo-ia . Com O systema de 
dYtnc-ôs prTncipiln^nte é difficil levar as.exigeucias 
t numero a exc ,m. Na Bélgica houve um nnms- 
terio une g vera. u até com -m voto da 

Deplis, em poli: ic.i.oão ha .regras A 

inai' ria do dos votos dlscr- a 1 , beeteXO1 

s do quo a de vinte ladiao.phuada. ho-tero 

orrilhos, , 
desaggrcgando-se, conforme as clrcrm.tuncius. 

Nesta situação extrema, mais do 
outra, as maiorias podíf» 

cda, compmta e hrniô 
v»!e mais do çue a de vinte i 
genea o movediça. .tnres®. 

As questões de confwnca «ao foesqmr aa!,!..,a.!aS, 
oa porque o geveroo jalga oouv .q- 
Ka caso vertente a questão de «eafionça já ioi ' 
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Aposta e já foi aceita, e coiâ este dnplo alcance. O 
governo declarou que fazia questão de alguns artigos 
íqo projecto; a camara não esperou o debate, e ne- 
gou-lhe a confiança, por causa do projecto, excluindo 

' ,por esse modo a luta. A' dissolução verificou-se por- 
tanto, em uma questão prévia, e o governo tem por 
isso o direito de exclui-la, porque a camara não está 
acima do eleitorado, que a mandou justamente para 
decidir a questão, cujo debate nor aquelle meio fora 
afastado aos olhos do paiz. 

Lamento que as posições n"ao se tornem claras ; 
mas ainda uma vez dou parabéns ao gabinete, 
porque o procedimento das duas opposições é a con- 
fissão estrondosa de que elle não pôde ser vencido no 
projecto. Pois bem. é nesse terreno que elie quer 
morrer. Elle está derrotado; deixem lhe ao menos 
5 liberdade do escolher a sepultura. Não haverá, sem 
duvida, lugar para o remorso. 

51r. presidente, é pela confusão das idéas, ou pelo 
íito das applicações oue os censores do governo 
descobrem no decreto ae adiamento vicios de incon- 
stitucionaliJ.ade, como se o pacto fundamental do_ 
Império não fosse claríssimo. 

Entendo que o poder moderador não está impedido 
de adiar a sessão ordinária para depois do dia 3 de 
Maio, facto este que, segundo me parece, conta pre- 
cedentes no nosso paiz. Toda a discussão deve', 
Sortanto, versar sobre a procedência do motivo- que 

ictou esse adiamento,,. Semelhante motivo depre- 
hende-se da necessidade de prorogar uma sessão ex- 
traordinária em que os representantes da nação não 
curarão do assumpto para que especialmente tinhão 
sido convocados. A sessão * extraordinária não tem 
prazo definido: mas desta vez aconteceu que teria de 
acabar }.elo começo da sessão ordinária. D.ihi a ne- 
cessidade de adiar esta desde que se devesse prorogar 
aquella, • 

Ne.-tas condições emquanto não fôr decidida a 
questão que motivou a convocação da sessão extra- 
ordinário, tem o imperador o direito de prproga-la 
até quando queira, com um limite único, não impe- 
dir de todo a sessão ordinária, assim, como exercerá 
também um direito dissolvendo a camara tantas 
vezes quantas ella se recuse a decidir a questão para 
que foi convocada. 

Sem duvida tratar-se-ia na hypothese de uma si- 
tuação extraordinária,* c^eada pela negativa formal e 
absoluta de resolver o conflicto, suscitado pelo proprio 
voto das camaras, e que suspenso tornaria impossível 
o jogo regular da^ instituições. 

Os factos de h-je filião-sq aos de hontera. A dis- 
solução ea convocação - extraordinária não se podem 
separar, como são também inseparáveis hoje o adia- 
mento de uma das sessões e a prorogaçâo da outra. 
Não ha dous decretos, porém um só, e esse é o do 
adiamento da sessão ominaria, ficando por esse mo- 
tivo pi-orogaila a extraordinária. O fim das palavras 
do governo é tornar patente o pensamento official, 
isto é, que a sessão extraordinária continüa... 

fHa vários apartes.) 
O Sr. José Bomfacio : —A falia do throno é ter- 

minante quanto ao projecto, e os factos anteriores 
«ervem também para demonstrar qual o motivo da 
dissolução e qual o motivo da convocação extraordi- 
jiiaria. A questão estava posta» em seus termos pre- 
cisos. 

O Sr. Paülixo de Souza. :—A dissolução não se 
deu porefteito da votação do projecto, e a moção/de 
hoje como a de hontem o reprova. 

( O Sr^José Bomifagio :—Não contesto a existência 
da moç-io «le h ntem, antes de discutido o projecto : 
rmao contesto também a moção de hoje, nos termos em 
que já expuz o meu pensamento. O que affirrao é que 
a primeira, excluindo o projecto. pela condemnação 
expressa de sua doutrina, instaurou o juizo constitu- 

■ cional sobre a matéria controvertida, e que a segunda, 
^manifesta ou disfarçadamente constituindo uma 
^qmestào prévia, illude o juizo e annulla o recurso 
constitucional, com ínfr^ccão das regras da compe- 
tência constitucional. 

j A intransi^ivel de resjpoa&r « 

parece-me fóra de duvida; o modo de fazê-Ic 
não está descripto na constituição do Império; mas 
não pôde ir até o ponto de inutilizar o recurso, 
collocando-se a camara dos deputados acima de todos 
os poderes. E' necessário que a sessão extraordi- 
nária sirva para o fim que "a determinou, e não se 
esgole inteira sem que ao menos inicie-se a discussão 
do projecto. Na bypothese confraria, salvo o preceito 
constitucional da sessã > ordinária, o direito de adiar 
continúã, e mesmo o de dissolver, em nome da sal- 
vação do Estado. 

O Sr. Paülino de Souza :— E' preciso um esforço 
hercúleo para chegar a esta conclusão. 

O Sr. Nuxes Gonçalves:—Apoiado, é preciso 
provar que na sessão ordinária não se podia tratar 
do assumpto. 

O Sr. José Bonifácio:—Talvez me engane, mas 
o nosso desaccôrdo está em distinguir a sessão 
extraordinária da ordinária. Aquella, conforme a 
disposição constitucional, é exigida pelo bem do Im- 
pério, e o bem neste caso resolve-se no seguinte : 
necesèidade de tempo para tratar de matérias ur- 
gentes ou completar a discussão daquellas para as 
quaes não é sumeiente a sessão ordinária. Esta, com 
tempo certo e determinado, tem a sua medida na- 
tural no exercício das attribuições annuas e na possi- 
bilidade de nm trabalho que deve terminar dentro de 
quatro mezes, ou sofFrer demora até a sessão se- 
guinte, quando não aconselhada a prorogaçâo nos 
lermos da constituição do Império. E pois na convo- 
cação extraordinária não pôde ser preterida a dis- 
cussão da matéria que a provocou ; na ordinária o 
primeiro dever é tratar das leis annuas, podendo-se 
tratar de outras quaesquer, se houver tempo. Num 
caso a discussão é necessária e obrigatória; no outro 
caso possível, porém não indispensável, 

O art. 101 § õ" da constituição não contém senão 
esta clausula:— a salvação do Estado', e eu não vejo 
a prohibiçâo, que enxergão os nobres senadores... 

O Sr. Paülino de Souza : —A sessão ordinária não 
pôde ser preterida para dar lugar a uma sessão ex- 
traordinária. 

O Sr José Bonifácio : — Onde está a próhibição? 
O Sr. Pallino de Souza: — No art. 101, pois 

'que a sessão extraordinária sô pôde ter lugar nos in- 
tervallos das sessões ordinárias. 

O Sr. José Bonifácio : — O que é que Y. Ex. 
chama intervallos dás ses-ões ? 

O Sr. Paülino de Souza : —Não ha de ser de 
quando ella começa até terminar. 

O Sr. José Bonifácio : —Mas tudo que tem co- 
meço e fim, tem forçosamente no tempo um instante 
para começar e- um instante para acabar. O intervallo 
significa um período de tempo, durante o oual não 
trabalha ordinariamente o corpo legislativo. Na hy- 
pothese de que se trata, 'dissolvida a camara dos de- 
putados, e trazendo a dissolução todos o? seus ef- 
feitos coostitucionaes, o intervallo não pôde ser o 
mesmo ; mas com certeza em relação ao tempo ter- 
mina no dia em que se tem de reunir a nova camara 
e tudo o mais seria confusão na doutrina e arbítrio 
na applicação; confusão na doutrina, porque a ne- 
cessidale de convocação extraordinária, entre uma 
e outra sessão, pôde se tornar aecessaria subitamente; 
arbítrio na applicação, porque um periodo de tempo c 
uma successãcrde momentos1, c é precisa com certeza 
determinar em todos os casos o termo do seu começo 
e o termo do seu fim. O adiamento, a prorogaçâo e 
a dissolução são prerogativas idênticas ou que tem o 
meimo fundamento — a salvação do Estado. Para 
a convocação extraordinária basta o bem do Império, 
conforme o art. 101 § 2o da constituição. Dissol- 
vendo a camara o governo declarou que era im- 
prescindível resolver o conflicto, levantado sobre a 
questão servil; convocando-a antes de tempo, para 
que a sessão extraordinária antecedesse a ordinária, 
o governo declarou que era urgente a questão, con- 
vindo desde dogo aproveitar o tempo, approvando, 
modificando ou rejeitando o projecto ministerial» O 
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adiamento da sessão ordinária hoje é uma conseqüên- 
cia do legitimo procedimento de hontem, desde que 
a camara dos Srs. deputados não está definitiva- 
mente constituída, e nem ao meros iniciou-se a dis- 
cussão do projecto. 

Sr. presidente, o caminho do governo está perfeita- 
mente delineado pelos acontecimentos. A demarcação 
vem de longe, não começou hoje. Entre os amigos que 
o sustentão e a opposição que o combate, o julga- 
mento pertence ao paiz. Consultado elle, escolheu os 
juizes e aguarda a rrganisação e a sentença do 
tribunal. Ò meu appello ao governo é, portanto, 
diverso do que foi feito aos ministros pelo nobre 
senador da província do Hio de Janeiro. Era vez de 
pedir-lhes que retirem-se do poder, por amor da idéa 
que advogo só posso dar-lhes este concelho : persistão 
firmes no^osto em que se achão, mantenháo a ordem, 
não recuem um passo, caião diante das camaras e 
sustentando a bandeira de seu partido. (Muito bem; 
muito bem! 0 orador ó comprimentado.J 

O Sp. AIToiiíío €e]*o será breve para deixar 
tempo ao nobre senador pelo Paraná, a quem agra- 
dece a fineza de ceder-lhe a palavra- 

Quer apenas apreciar, por alto, algumas proposi- 
ções que ouvio no correr do debate. 

Com energia e severidade iguaes ás dos nobres se- 
nadores que o precederão, censura e condemna os 
desacatos praticados contra illustres representantes 
da nação. (Apoiados.) 

Tanto mais sinceramente o faz e os deplora, 
quanto, no rigoroso cumprimento do seu dever, expe- 
rimentou já semelhante contrariedade, sem qu»5 

protestassem os que hoje, aliás com toda a razão, tão 
indignados se mostnio. 

Assígnala a circumstancia unicamente porque ella 
prova, que os bons princípios sempre, ganbão terreno 
e afinal prevalecem. (Apoiados.) 

Julga, porém, a mais clamorosa injustiça imputar- 
se ao governo a responsabilidade de taes aconteci- 
mentos, que elle, mais que todos, deve proíllgar e 
reprimir. 

O nobre senador pelo Rio de Janeiro, reconhe- 
cendo que uma increpação dessa ordem não podia 
ser articulada contra o gibinete, sem a prova ao 
menos de que devia prever esses factos. ou •espera- 
los, porque em tal caso incumbia- he preveni-los, e 
quando não o fosse possível, cohibi-los iramediata-/ 
mente, entendeu achar essa prova no incidente par- 
lamentar, occorrido entre o nobre presidente do con- 
selho e o illustre senalor pelo Rio Grande do Sul. 

Disse S. Ex. : — O ministério foi advertido por 
pessoa insuspeita, c devia estar attento e preparado; 
'quando aconselhou-lhe que se retirasse do poder, esse 
amigo importante annunciou-lhe os perigos, que ulti- 
mamente rea!izúrão-se! Entretanto, nada acautelou; 
não tem justificação, não tem desculpa ! 

Parece haver equivoco da parte do honrado se- 
nador. O perigo a que alludio o nobre senador pelo 
Rio Grande do Sul não foi o de distúrbios, arruaças 
ou motins. S. Ex. referia-se a possíveis emergências 
de outra ordem, e o nobre presidente do conselho 
frisou-o bem claramente no discurso que aqui pro- 
ferio, em resposta ao iIlustrado senador. 

O que S. Ex. disse-lhe foi que a sua continuação 
no governo talvez influísse na constituição da ca- 
mara, na força numérica da maioria Jiberal, que no 
seii selo se pudesse formar. Este, e não outro, era o 
perigo que o nobre senador pelo Rio Grande doSul en- 
tendia poder o nobre presidente do conselho conjurar, 
resignando o cargo. Ora, diante delle não tmha o nobre 
presidente do conselho providencias a tomar, como 
não tomou, nem lhe era licito ceder, como não 
cedeu. 

Faz o orador esta rectificação, não só porque o facto 
honra ao illustre chefe do gabinete, senão também 
por explicar, talvez, alguns dos últimos aconteci- 
mentos, na camara dos Srs. deputados, e outros no- 
toriamente esperados. 

O ministério deve retirar-se, disse ainda o nobre 
senador, por faltar-lhe a força necessária, porque não 

do ^oder indispensável, e a prova é que, na 

sua vida de ininterrompidos desastres, —salvo o dia 
em que conseguio a dissolução, após ingentes esfor- 
ços para ganhar as eleições, e constituir maioria, 
conseguio apenas o empatei — palavra que S. Ex. 
reproduzio com significativa accentuação. Mas, fal- 
hando no empate, o nobre senador esqueceu-se de que 
assim produzia elle proprio a'justificação do gabinete 
contra as duas mais graves accusações que lhe téia 
sido feitas. 

Com effeito, se o ministério na camara não conse- 
guio mais que o empate, o que se segue dahi é que 
não teve nas eleições a influencia indébita que pre- 
tendem attribuir-lhe, visto como se a tivera outro 
seria o resultado. (Apoiados e não apoiados ) 

Por outro lado, se ha na camara empate, se as 
f >rças do governo e opposição equilibrão-se, não pôde 
caber ao governo somente a responsabilidade do qae 
alli se dá, não é licito julgado o culpado único pela 
deplorabilissima falta de sessões e protelação de tra- 
balho", que de ha muito devião estar concluídos. 
(Apoiados e não apoiados.) 

E esta é a verdade, que ninguém conseguirá 
occultar; se a camara não se reúne, se não. funccicna, 
culpa é tanto dos amigos do governo, como da oppo- 
sição. pois que ambos os partidos têm deixado de 
comparecer ou têm-se retirado do salão, quando* as- 
sim lhes convém. 

E' um recurso parlamentar, que o orador não 
approva, usado por vezes entre nós e em paizes de 
instituições malogas, e que nesta situação conser- 
vadores e liberaes têm empregado. 

Não pôde, portanto, o nobre senador pejo Rio de 
Janeiro fazer disso carga ao governo, por não achar- 
se isento de responsabilidade pelos actos da legião 
que daqui mesmo commanda. 

O Sr. Pauliívo de Souza contesta 
O Sr. Affonso Celso fica sabendo que o nobre se- 

nador já não tem a direcção da opposição conserva- 
dora na camara dos deputados. • 

Arguio também o nobre senador ao honrado presi- 
dente do conselho, porque, tendo declarado que resi- 
gnaria o poder, no dia em que a camara proferisse 
um voto de desconfiança relativamepte ao projecto cio 
elemento' servil, nelle se conserva sem embargo cia 
moção dó dia 13, que outra cousa não exprimia 
senão a condemnação formal da mesmo projecto. 

Novo equivoco do nobre senador. A moção não 
condemnava o projecto do governo Conderonaya, 
sim, o systema de emancipação sem indemnisaçao, 
que não é o do governo. 

E' certo que o projecto apresentado á canlara es- 
tabelecia a emancipação gratuita dos sexagenários; 
mas o nobre presidente do conselho mais de uma vez 
declarou que não duvidaria aceitar alguma emenda 
que o modificasse mesmo nesse ponto, comtanto que 
não exigisse int^emnisação pecuniária. Aceitava, pois, 
a iniemnisação por meio de serviços, e tanto bastava 
para que não se pudesse censura-lo por pretender a 
reforma sem indemnisaçao. * . 

E' verdade ainda que tanto da parte da opposição, 
como de alguns amigos do governo mesmo, tem-se 
dito, com singular incoherencia, que não pôde haver 
indemnisaçao se não a pecuniária, e que a de serviços 
é perfeita burla. , , 

Os que assim pensão, , porém, esquecem-se da dou-* 
trina em que assenta o abolicionismo. _ _ 

A escravidão, aífirma elle, é uraá instituição pura- 
mente legal ; não tem outra base, outro fundamento 
senão a Fei ; no dia em que a lei revoga-la, com 
indemnisaçao ou sem ella, estará legitimamente ex-y 
tineta. ? 

Pois bem, se o legislador pôde libertar o escravo no 
momento que lhe aprouver, sem que o senhor j 
tenha direito a nenhuma reclamação, a continuação 
do goso dos serviços desse escravo por mais algum 
tempo é um favor , uma concessão, e conseguinte- 
mente uma compensação. 

Á moção desde logo condemnava. nao o system» 
que o governo adoptãra, mas cousa diversa. 

Não podia o nobre presidente do conselho reputar-se 
vencido jela ap^irovação d» saojao, o que demais 



3S SESSÃO EM 2 DE MAIO DE 1885 

não teve lugar, como se sabe, pois houve a seu res- 
peito empate de votos. 

Accusou o nobre senador o gabinete, porque, se- 
gundo S. Ex., a monarchia neste paiz deVe apoiar-se 
nas c asses médias que represenfcão iatçresses está- 
veis. .. 

O Sr. 1-auijko de Souza contesta. 
O Sr. Affoxso Celso vê que comprehendeu mal a 

S. Ex.: mas pão podia deixar de protestar, contra a dis- 
tribuíçâo que julgou terf^ito o nobre senador dos cida- 
dãos brazileiros, por classes altas, médias e baixas ou 
intimas, sendo umas apoio das instituições, e outras 
perigo para ellas. 

Semelhante theoria não poderia ser aceita em ura 
paiz de systema representativo, onde todos os poderes 
são delegações da nação, que não comprehende só os 
ricos e poderosos, mas também os pobres e humildes. 
(Apoiados.). 

'Y.irão -.os nobres senadores enorme attentado no 
adiamento da sessão ordinária da assembléa geral e 
prorogaçáo da extraordinária. Q attentado consiste 
na violação do artigo da constituição, que marca o 
dia 3 de Maio para a abertura da assembléa geral, 
bo curso normal de seus trabalhos. 

Mas esta questão, perdôem os nobres senadores, 
recorda uma outra, que perturbou a paz de certa 
igreja e foi cantada em primoroso verso. 

Pois não usou o peder moderador de uma attribuição 
sua, adiando a sessão ordinária e prorogando a extra- 
ordinária ? 

Indubitavelmente ; a constituição confere-lhe èssa 
faculdade. 

Logo, póde-se dizer qne houve uso inconveniente 
de uma attribuição constitucional, mas nunca uili 
attentado, uma violação da constituição. 

Demais, se a assembléa geral, qi er fnnccione ordi- 
nariamente, quer extraordinariamente, está sempre 
no pleno uso de suas attribuições ; se a sua compe- 
tência, se o set^ poder não soffrem nenhuma limitação, 
o que importa que a sessão se denomine ordinária ou 
extraordinária ? E' uma questão de palavras. 

O que a constituição quiz foi que a assembléa 
^geral funccionasse no dia 3 de Maio: não funccionará 
elia, em virtude do acto da promoção ? O facto em 
ísí, pois, é destituído de importância, sob esse as- 
pecto. 

O argumento deduzido das palavras do artigo da 
constituição — no intervallo das sessões —, não tem 
valor. 

E' intuitivo que não se poderia convocar- uma 
assembléa. que estivesse em funeções ; que estivesse 
presente. Dahi aquella phrase. 

Declarou o nobre senador pelo Rio de Janeiro, que 
está prestes a deixar-nos, por motivo que todos 
lanientão, que o illnstre presidente do conselho se 
tivesse verdadeiro amor pela emancipação devia deixar 
o poder, porque S. Ex. é hoje o único obstáculo ao 
triumpho dessa idéa. 

(S. Ex. indicou para successor do nobre presidente 
do conselho, o honrado Sr. Saraiva. 

A indicação não podia ser mais acertada; esse 
distineto estadista reúne todos os, requisitos para tão 
alto çargo, e encontraria apoio da parte de seus 
amigos e talvez mesmo dos adversárias. 

A causa da emancipação estara perfeitamente 
-Cwdfiada á sha sabedoria e patrioti-mo, assim como 
ttíclas os demais altos interesses do paiz. 

Mas, além de que não é na tribuna do senado, que 
seíaj, a escolha dos organisadores de gabinete : não 
são intimações c mo as qne, em despedida, commina 
o nobre senador nelo Rio de Janeiro, meios regalares 
de forçaram ministério a deixar o governo. 

Se o nobre senador qner ver sobstifcrldc p actual 
í gabinete, entenda-se com os seus amigos c- a]liados 

da camara, laccrvelhe-os a ^jae se rennão, ultimem o 
fcabalho da verificação de poderes, e promovão um 
veto de censura ao pisiroo gabinete, sobre a questão 
ãp emancipação. 

Se esse roto prevaiese, c nobre presidente do 
não se sca dia seqrjer na p «aição, 

lhe fúÃ 

Por outra forma, porém, não poderá abandona-lary 
"porque seria desertar do seu posto, o que não se con- 
forma nem com a sua dignidade, nem com o seu pa- 
triotismo. 

O orador, pois. não pode ao concluir uar ao seu i 
illustre amigo, senão o mesmo conselho do nobre se- > 
nador por S. Paulo: — mantenha-se no seu posto até 
poder deixa-lo decorosamerlte; e cada qual cumpra 
o seu dever. (Muito bem; muito bem/J 

O' Sr. Correia: — 0 nobre senador que acaba 
de fallar disse que ia protestar contra proposições 
que ouvira na presente sessão. 

E' este o motivo que também me faz tomar a pa- 
lavra, estando já adiantada a hora. 

Mas forão tantas as novidades theoricas, que hoje 
ouvimos, que impossível me é, no tempo que resta de 
sessão, tratar de todas ellas. 

Duas, porém, pedem immediato exame. 
A primeira foi a do nobre senador por S. Paulo 

apregoando a doutrina, qne ouço com sorpresa, de 
que- é possível ao ministério manter-se sempre por 
meio de dissoluções sobre dissoluções. 

O Sr. Leão Velloso : —E' mais leal aconselhar 
francamente a dictadura. 

O Sr Correia :—Devia lavrar o meu protesto, com- 
quantó eu desejasse antes escutar alguns dos nobres 
senadores, ainda hontem amigos do governo, mas 
que, depois dos deploráveis acontecimentos recentes, 
négào-lhe a sna confiança. Dissolução sobre dissolu- 
ção, disse o nobre senador, na' mesma occasião em 
que asseverava que a constituição, que as leis, devem 
ser entendidas no conjuncto de snas disposições. 

Realmente o artigo da constituição relativo á dis- 
solução da camara dos deputados não pôde ser en- 
tendido como se nelle se resutnisse toda a sabedoria 
dos que a organisárão, como se fosse um artigo su- 
perior que a todos domina, como se os autores do 
pacto fundamental acreditassem que a nação teria de 
viver sob a aôlictiva pressão da salvação do Estado! 

Não esperava que assim se enunciasse um represen- 
tante do partido liberal e tão conspicuo, qual o nobre 
senador por S. Paulo. O que se seguiria ia dissolução 
sobre- dissolução ? Que o governo teria de assumir 
por longo tempo, senão perpetuamente, o poder legis- 
lativo ; teria de decretar leis de orçamento e de 
forças quando a constituição manda que seja a as- 
sembléa geral quem fixe annualmente as despezas 
publicas e as forças de mar e terra, ordinárias e 
extraordinárias ; teria de exigir por sen arbítrio o 
pagamento de impostos e o tributo de sangue I Pôde 
tal doutrina transitar pelo senado ? 

Diante de tamanha ^berração en não podia deixar 
de protestar, mesmo em tão adiantada hora. 

O Sr. Junqueira ;—Muito bem. 
O Sn. Soares Brandão :—Como liberal, dou-lhe 

abi um—muito bem ! { 
O Sr. Correu :—Pretende-se que a camara dos 

deputados, convocada extraordinariamente, não só é 
obrigada a responder sobre o ponto que se allega 
haver provocado a convocação, como que deve fazê-lo 
á maneira dos plebiscitos, em voga.no tempo de Na- 
poleão III: sim, não ! 

Donde se deriva tal obrigação ? Algum preceito 
constitucional a impõe? Ou não se trata senão de 
hegnir a camara os dictames de seu patriotismo, de 
conf rmar-se com as boas praticas dó systema re- 
presentativo ? Mas se, om seu entender, o patrio- 
tismo aconselhar, o adiamento, não usa ella de um 
rec irso legal, não procede de accôrdo com o seu 
regimento t 

OSa. Bacros Barreto :—E* o governo que vem 
dizer que responda aquillo que lhe coovem. 

O Sr. Co • eia : — Não foi o proprio nobre se-Q 
nadT por S. Paulo quem, combaUndo o gabinete de ■ 
5 de Janeiro, tanto pi\ mmeiou-se contra o qae 
ciKvmoa amstikuidd, e por motivos que 
podc.-ji ser *tv sut preseule questão, feitas as 
jçKre&su» madiftrayãt a ? 
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O Sr, Jl.noi kjiía : — Maldito consoante, a quanto 
©brigas ! 

O Su. Cobreia: — A outra proposição que não 
pode passar sem contestação prompta foi a que ouvi 
ao nobre senador pela província de Minas Geraes, 
de que a parede é um recurso parlamentar. 

A parede poderá, em clrcumstancias extremas 
, ser imposta como uma dolorosa necessidade, 

mas está longe de entrar na categoria dos re- 
cursos parlamentares. O regular é estar o depu 
tado, como o senador, no seu lugar á hora marcada, 
para desempenhar os deveres que a constituição lhe 
incumbe, para exercer as funcções que a nação lhe 
confiou. Negar-se ao cumprimento deste dever é 1 annullar o systema representativo, tanto como 
annullaria a decretação seguida da dissolução da 
camara dos deputados. Neste caso a culpa da para- 
lysação do movimento constitucional seria do poder ; 
naquelle, dos representantes da nação. Mas, em ambos 
os casos, não imperaria o regimen do direito. 

O nobre senador foi longe em seu veliemente dis- 
curso de hoje. S. Ex. quiz ver na questão que have- 
mos levantado sobre o decreto de 28 do mez findo, 
prorogando a sessão extraordinária da assembléa 
geral e adiando a ordinária, uma queslão de hyssope. 

O nobre senador por S. Paulo não foi até ahi, 
achou sómente que era uma questão de palavras. 

Quão diversa é a minha apreciação ! Em meu con- 
ceito, a observância da constituição" protesta contra 

' o decreto. O que a constituição estabelece, resal- 
vando excepções por motivo de ordem superior, é 

I que no dia 3 de Maio se reuna ordinariamente a 
assembléa geral e trabalhe durante quatro mezes. Se 
até então não conclue todo o trabalho, o poder mo- 
derador proroga a sessão ordinária, não servindo para 
esse caso a faculdade da convocação extraordinária, 

só é cabida—no intervallo das sessões. Se está 

se explicava para continuar 
deputados e senadores. 

O Sr. Affonso CELSO ; 

a abonar subsidio a 

que . 
trabalhando, mas circumstançias, .que podem ser 
de ordem diversa, aconselhão que os trabalhos se 
interrompão, o poder moderador adia a assem- 
bléa geral, como faz não estando ella reunida se 
clrcumstancias idênticas jnstificão que para mais 
tarde fiquem os trabalhos ordinários. Se ainda não 
chegou o tempo destes trabalhos, e o bem publico 
reclama que as camaras funccionem, o poder mode- 
rador as convoca extraordinariamente ou até á época 
dos trabalhos ordinários, ou começando e terminando 
a reunião no intervallo de uma a outra sessão ordi- 
nária. E', porém, afastamento da doutrina constitu- 
cional fazer com que a assembléa geral trabalhe 

, extraordinariamente na época pela constituição fixada 
I para 08 trabalhos ordinários. 

A prorogação da sessão ordinária, como a convo- 
cação extraordinária, regula-se pela urgência dos 

I trabalhos legislativos ; o adiamento pela necessidade 
' ou conveniência de os retardar. E sendo as attribui- 
i ções da assembléa geral as mesmas, sempre que está 
' reunida, devendo ella em todo caso dar preferencia 

em seus trabalhos ao que mais importa a > interesse 
i pnblico, não se comprehende como se possa pegular- 
mente converter a sessão ordinária em extraordinária 

j prorogando esta, quando é aquella que deveria ser 
proro^ada se, no seu termo constitucional, ainda 
pendessem de deliberação sua medidas importantes. 

! Ííão trato da dissolução da camara dos deputados, 
porque não é a questão. 

Se esta doutrina que aprendi não é a verdadeira 
doutrina constitncional, digão qual é. Será essa, que ; considera questão de hyssope,' lazer com que o adia- 
mento da assembléa geral, que significa a privação 

■,do trabalho parlamentar, sirva pelo contrario para 
que elle se realize 1 

O Sa. Affonso Celso;—E' exactamente o contra- 
rio : é para a effectividade do serviço parlamentar. 

O Sn. Correia :—Para effectividade do serviço 
. parlamentar em 3 dr Maio, não havia necessidade de 
' medida alguma. 

Como entendo1 a convocação extraordinária ja o 
demonstrei quando um dos ministérios anteriores a 
bcoüícUiou em sqjuida i sessão ordiaaria; o que só 

  0 qne segue-se é que v_. J-.x. ja nesse tempo pensava como hoje, porém 
nao que seja essa a verdade. 

O Se. Correia : — Penso que é. A doutrina con- 
stitucional é clara e desenvolve-se naturalmente 
Para ju-tificar actos que não devião ser praticados é 
que se torna preciso escogiiar razões que antes não 
cccorrião. A nova doutrina vem de' se querer jus- 
tificar o facto, que pela primeira vez se dá, de tra- 
balharmos de amanhã em diante, não de accôrdo 
com o art. 18 da constituição, mas prorogando uma ■ 
sessão extraordinária convocada sem fixação de 
tempo, porque ahi estava o dia 3 de Maio para á 
terminação: 
O Sr. Affoxso Celso Qual é a differença? 

O Sn. Correia:—Se não ha differença, escusada 
foi a innovação. O argumento é contra-produoente. 

Sr. presidente, a hora está dada e não quero por 
mais tempo demorar uma sessão tão cheia de emoções. 

Vi a habilidade com que se procurou enredar a 
questão dos tumultos, dos motins, das assuadas, das 
ameaças, com todas estas grandes questões que em 
outra occasião podíamos debater, deixando o mo-" 
mento actual para o exame das medidas que o tm- 
verno tem tomado para impedir que os represen- 
tantes da nação continuem a soffrer desacatos. 
fApoiados J / ' 

Esta mesma taotica demonstra, que se reconhece 
que aquelles tristes factos merecem a grande repro- 
vação que encontrão no seio desta essa, e que hão de 
encontrar em todo o paiz (apoiados), factos a que 
não se associa a grande maioria da população desta 
cidade. 

O Sr. Nunes Gonçalves Certamente. 
O Sr. Correi» Portanto, o governo estará sem- 

pre em má situação, flesde que colloquemos a questão 
nos precisos termos em que a collocnu o nobre se- 
nador pur Pernambuco, o Sr. Soares Brandão. 

•oíírêrão ou não soffrèrão desacato os deputados ? 
Foi ou não desrespeitado o presidente da camara? 

O Se. Bvrros Barreto :—Duas vezes. 
O Sr. Correia:—Que repressão tem havido ? Acaso 

alguém poderá dizer que o desacato foi f -ito ao con- 
selheiro Moreira de Barros, aliás respeitável cidadão , 

não ao presidente da camara, ao deputado pela 
briosa província de S. Paulo? 

O offendido não foi o particular, mas o deputado 
por S. Paulo, mas o presidente da camara temporária, 
uma das mais altas dignidades do paiz. ' Apoiados.) 

O Sa. Leão Velloso : — Personificação da sobe- 
rania nacional. 

O Sa. Correia : — Invoca o governo esta taboa de 
salvação que, como disse hontem o nobre senador por 
Pernambuco, é a taboa dos náufragos: como se podia 
evitar que os factos se dessem ? 

O senado recorda-se de que desde os primeiros 
dias da sessão preparatória a agitação se tem mani- 
festado ; illustres membros, da camara íorão então 
apnpados na rua, e eu occupei-me dó assumpto 
nesta tribuna perguntando ao governo como consentia 
taes factos. 

O Sr. SotRES Brandão.—O mesmo fez o nobre 
senador pelo Kio Grande do Sul. 

O Sr Correia Depois outros factos occorrêrão, 
renovação dos anteriores, sempre com offensa dos 
deputados que não acompanhão o governo l 

Ainda agora o nobre ministro do império, esque- 
cendo a moderação própria de seu caracter, e imposto 
por seu elevado cargo, disse que não se referia ao 
presidente da camara, e sim ao chefe de um grupo 
partidário ; e que havia incompatibilidade entre o ^ 
exercício daquclla alta magistratura e o procedimento 
que S. Ex. lhe attribnia. 

Mas, senhores, o presidente da camara temporária ' 
está occupando aquella nobre cadeira por deliberação 
sua? Tomou-a de assalto? Não; foi alii collocado 
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Jegalrneate, na forma da constituição e do regimento 
' da camara ; e, emqnanto alli est;ver, quer o nobre 
ministro queira, quer não, ha de eer sempre repre- 
sentante da camara. (Apoiados.) O nobre ministro 
não pôde demitti-lo; pôde pretender desautora-lo, 

® mas não é possivel que o consiga. 
O Sk. Frango de Sá (minUtro di? império) dá um 

aparte. 
O Sr. Correia :— Então não pertença 7. Ex. a um 

ministério' que tem entendido poder conviver com um 
presidente da camara eleito pela opposição. 

Se V. Ex. fosse simples senador, eu diria— não 
La funccionario que esteja isento da censura parla- 
mentar, e ao senador pelo Maranhão é lic to apreciar o 
jj)rocedlmento#lo deputado por S. Paulo,presidente da 

/camara ; mas ao ministro não é licito ; o seu primeiro 
/ dever é respeitar actos legaes, praticados em virtude 

c -da constituição, e não Vir os desaaitorar publicamente 
i&o senado, poique a esse procedimento ligão-se os 
Ifactos lamentáveis que se têm dado, e que se hão de 
frdar,-era quanto, os ministros continuarem a enunciar- 
se do mesmo modo. 

{Apoiados-, muilo bem, muito bemlj 
Ficou a discussão adiada pela hora. 

k O Sr. Io Secretario (servindo de presidente) deu 
para ordem do dia 4 : 

Continuação da discussão do projecto do senado 
íJetra B de 1883, ^eorganisando as caixas econômicas 
/e monte de soccorro. 
i Levanta-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
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PRESIDÊNCIA DO SR. BARÃO DE COTEGIPS 

SamiARio—Expediente.—fíeorgahisação geral das es- 
tradas de ferro do Estado. Discurso e requerimento 
do Sr. Correia. Approvação do requerimento.— 
Ordem do dia.—fíeorganisaçno das caixas econômi- 
cas. Discursos dos Srs. Junqueira e Visconde de 
Paranaguá. Discurso e emendas do Sr. Lafayette. 
Discurso do Sr. Correia. Adiamento. 
A's 11 horas da manhã acharão-se presentes 31 

Srs. senadores, a saber : Barão de Cotegipe, Cruz Ma- 
chado, Barão de Mamanguape, Luiz Felippe, Visconde 
do B m Retiro, Barão da Laguna, Conde de Baepen- 
dy. Vieira da SPva, Cunha e Figueiredo, Junqueira, 
Viriato de M dairos. Barão da Estancia, José Bonifá- 
cio, Jgnacio Martins, Barão de Mamoré, Paes de Men- 
donça, üchôa Cavalcanti, Leão Velloso, Diogo Velho, 
Aífonso Celso. Visconde de Muritiba, Barros Barreto, 
Rinimbú, Paula Pessoa, Ribeiro da Luz, Chichorro, 
Visconde de Paranaguá, Jagnaribe, Correia, Fausto 
de Aguiar, Barão de Maroim e Lima Duarte. 

Deixarão de comparecer com cansa participada qs 
Srs. Octavtmo, Silveira L'>bo, Silveira Martins, 
Henrique d'Avila, Antão e Dantas. 

Deixou de comparecer sem causa participada o Sr. 
Barão de Souza Queiroz. ^ 

O Sr. Prksidente abrio a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não ha- 

vendo quem sobre elia fizesse observações deu-se 
por approvada. 

Comparecerão depois de aberta a sessão os Srs. 
^Diogo Velho, Lafayette, João Alfredo, Luiz Carlos, 
Casiro Carreira, Christiano Ottoní. Meira 4e Vas- 
cpDcellos, Martinho Campos, Silveira da Hotía. 
Franco de Sa, 6<»d»yt Visconde de Pelotas, Soares 
waodão. der Lamarc, Saraiva, Nanes Goncaivea, 
Fa^ifiiio de Souza, Teixeira Júnior, Carrão e Fer- 
Vrandes da Ctmha. 

O Sr. 1® Secretario deu conta do seguinte 

mez rfmeftendo em satisfação a ie ;uisiçã0 do senado 
mllL T9"! Prf3tada Pel0 commandante da escola mlitar da côrfe acerca do numero de casos de leri- 

onem fe ^ 1601 • • -0 ^l116116 estabelecimento.—A* qnem fez a requisição, devolvendo-o depois á mesa 

receres. ^ SeC'IETABI0 declarou que não havia pa- 
REOR& IKISAÇÃO DAS ESTRADA. DE FERRO DO ESTADO 

97°, Sr- «•"•'•ela : _ O Jornal do Commercio de 27 do mez.passado, noticia, creio que com todo o 

Sxp&rd-mtshpT»: 
'fi f0 para as estra'las de ferro do Estado classiíicando-as em nnotr^  _ r.staao, 

das 

ÇIXVEDIEXTE 
OJicio- do «li&Uterio -da guerra, de 2 do 

zsazstíz Ar 

«ir ™ governo entendia, e já contestei essa 

fee ja então nao se lhe podia reconhecer esse d! 

o^t MTa^da6 lei f00nhecid0 W-. depois ouê 
expressamente rmo do 0^amento vigente prohib. 
se imoute de™,, " " "'brica do orçamento se impute despeza que nella não esteia comnrehen- 

emexeZt' n^T"' ° pretenda pôr cm execução o seu decreto sem que o poder leo-Uln 
tivo se haja enunciado sobre o assumpto e menos 

o sistema de re^6- 86 Ír tornaado permanente 
aoniUn nnl P 8V 0 Z0™"0 «m íbnna de decreto' 
poder executivo!6 apre3eDtado Proposta do 

noJ d^et0» ^ Sanado desde 

de acto lernslntiVn - ^t'e 1)6816 decreto depende 
JUs LtTZ nao,t6rá desd6 loSO execução. 

fundir o que a cotmZ "' nvm deve 0 governo con- 
executivo com constltalÇao chama proposta do poder executivo com o que chama decreto do mesmo poder. 

decreto^nhíe''8™/* :77A,s3Im íoi expedido o ultimo o sobre as faculdades de direito. 

min,SRÁvCoaa?IA '~Ia refeHr -me a esse decreto, qne 
nno na0 •te.r s'do exIjedido, porque, na parte 
nio R0. f076™.0 julgou que podia mandar cumprir, nao ha beneficio que mereça ser apregoado 
-O Jcsoüeiua:— Nenhum; trouxe uma confu- são completa. Mas vamos assim ! 

O Sr. Correia:—Penso que, em todo o caso, o se- 
nado nao levará a mal a pergunta que faço, quanto 
ao alcance que se pretende dar ao decreto. 
deOSe-.WmaA E' uma fonte de repartições a 

O Sr. Correia:—Allega-se que esse decreto traz 
economia ■ vamos ver se essa economia não pode ser 
maior tu se o decreto, novo cavallo de Trota, não 
encerra em seu bojo muita cousa inconveniente. 

Von pedir hoje cípia de todos os papeis, refe- 
rentes a reorganisação das estradas de ferro. 
, ?' P0'3 fi.''6 trato de assumpto relativo ao minis- | terio da agrienitura, quizera que algum dos Srs. rut- 

j mstros se achasse presente, e se prestasse a dar in- 
( formações qne jaigo necessárias. Mas não ha remedio senão ir cnmprmdo o dever, na ausência de outros 

que também o deviuo cumprir; e os ministros lerãõ 
minuas perguntas, e poderão dar explicações quando 
poderem comparecer á sessão, sem incommodo. 

_ I.a E exacto que se pretende passar para a admi- 
nistração geral dos telegrapbos o serviço dos teie- 
papnoa de todas as estradas de ferro'? Isto, comba- 
tm.- ao Ctmgrato ám Estradas de Ferro, não o foi 
também pelos directores da estrada de Pedro 2° «s 
^erculano Pcnna, Bnrnier e Kadeniuker ? t 
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O Sr. Bárros Barreto : — E com muito bons fun- 
-damentos. q 

i O Sr. Corrcia : — Este ponto envolve uma questão 
• de impostos, porque, Sr. presidente, verifiquei prati- 
camente achando-rne em S. Paulo que varia o preço 

jdos telegrammas conforme slo expedidos pela estrada 
ide ferro ou pela administração dos teleg-raphos. 

i 2.4 E' exacto o facto a que se refere a Folha Nova 
iiios seguintes termos — « haverem sido os empreiteiros 
do prolongamento da estrada de ferro da Bahia ao 
S. Francisco dispensados dos 10% n0 pagamento das 
obras concluídas ? » 

O Sr. Junqueira — Ha de ser verdade. 
O Sr. Correia : — 3.a E' exacto o que refere a 

■ mesma folha qusnto á rescisão do contrato para 
a estrada de ferro da Victoria ã Natividade... 

Um Sr. Senador : —E' facto consumraado. 
O Sr. Diogo Velho : —A Folha Nova attribuio a 

esse acto do governo a remoção do Sr. Dr. Ámarilio 
de Vasconcellos de uma para outra directoria da 
secretaria da agricultura : e hoje foi annunciada sua 
demissão. 

O Sr. Correia: — ... perder ser feita com mais 
vantagem para o thesouro pelas razões que aponta? 
'4.il E exacta a noticia que dá o Jornal do Commer- 

cio da defnissão do chefe de secção da secretaria da 
agricultura o Sr. Dr. Ámarilio de Vasconcellos, 
a quem não tenho a satisfação de conhecer, mas a 
quem me recordo que o nobre senador pela Bahia, 1 o Sr. Leão Velloso, teceu os maiores elogios, quando 

l foi elle retirado da commissão da estrada de ferro de 
Baturité, acabando S. Ex. de exercer o cargo de pre- 
sidente da província do Ceará; elogios repetidos pelo 
nobre ex-ministro da agricultura, o Sr. Sinimbú ? 

O Sr. Sinimbu •—E' exacto; juizo que ainda agora 
confirmo. 

O Sr. Leão Velloso Elogios a que fez jus, ainda 
na secretaria da agricultura. 

O Sr. Correia: — Poderoso motivo deve explicar 
a demissão que lhe foi dada a bem do serviço pu- 
blico, e espero que os nobres ministros, quando o 
puderem commodamente fazer, darão as explicações 
pedidas. Agora o senado terá de resolver sobre o meu 
requerimento, na ausência de SS. EEx. 

Foi lido, apoiado, posto em discussão e sem debate 
approvado o seguinte 

Requerimento 
k Requeiro que. pelo ministério da agricultura, com- * 

mercio e obras publicas, se peção ao governo cópias 
de todos os papeis relativos á reorganisação geral das 
estradas de ferro do Estado. — Manoel Francisco 
Correia. » 

ORDEM DO DIA 

reorganisação das caixas econômicas do império 
Proseguio em 2a discussão o art. 1° do projecto do 

. senado letra B, de 1883, relativo á reerganisa- 
l ção das caixas econômicas e monte de* soccorro. 

O Hr, Jiiiifiiicira t — Esta discussão não podia 
terminar já.' As novas providencias sobre as caixas 
econômicas, que constão do projecto que está em dis- 
cussão precisão ser examinadas. 

j A' primeira vista parece uma matéria muito shn- 
í pies : aventurei-me em outra occasião a fazer algumas 

considerações, e outros oradores têm se occupado da 
matéria com bastante proficiência ; mas, Sr. presi- 

| dente, pela maior parte a encarandô sob um ponto de 
, vista que não me parece verdadeiro. 

/ Devemos ter surnmo cuidado na decretação dessas 
! providencias. A idéa capital do projecto é a àiííusâo 

de caixas econômicas, tanto quanto fôr possi ei, for- 
mulando regras para esses estabelecimentos, e, em 

; muitos casos, offerecendo a garantia do Estado. 
j Sou completa e diametralmente opposfo a essa idéa; 

; -o Etteráp pôde jáiaaais dar sua garantia a estabe- 

lecimento desta ordetp. Quanto a mim o nroieoto 
deve ser tn limine rejeitado; nós temos a. matéria 
perfeitamente regulada na nossa legislação; se se 
trata de sociedades que têm por fim fazer operações 
de commercio, ou ajudar a agricultura e a industria, 
então existe a lei de 4 de^Novembro de (882, acerca 
das sociedades anoaymas que regula essa matéria, 
s.e se trata, porém, de sociedades de garantia do 
Estado, contra as quaes me levanto, então a legisla- 
ção que regula é a lei de 22 de Agosto de 1860. A 
lei de 1882 diz o seguinte : 

« Continuão a depender de autorisação do governo 
para que se possâo organisar: 

« 1,° As associações e corporações religiosas; 
.<( 2.° Os monte-pios, os montes de soccorro ou de 

piedade, as caixas econômicas, e as sociedades de 
seguros mutuos. » 

Se se tratasse das antigas caixas econômicas, prote- 
gidas pelo Estado em detrimento de outras indus- 
trias, e dos cidadãos em geral, então regularião os 
favores e prescnpções, que, porventura, o governo 
concedesse em virtude da lei de 22 de Agosto de 1860. 
Não se precisa de lei fiova. 

E' esta, senhores, uma discussão pacifica; não hão 
de accusar injustamente o senado de tomar uma at- 
titude que não lhe compete. Nunca a tomou: está 
sempre no seu posto,, como nos dias passados diante 
da prepotência do governo. 

Realmente esta distineta corporação* costuma de- 
dicar-se a assumptos de interesse nacional : é a 
sua pratica constante: e se alguma vez levanta 
mais a voz é porque, em altos brados, o interesse 
j ublico está reclamando a intervenção dos legis- 
ladores desta casa, afim de pôr um paradeiro 
a terríveis desmandos. Tudo»quanto estamos vendo e 
que se está praticando sem que o ministério dê a 
menor satisfação á opinião publica, é altamente cen- 
surável . 

•Voltando á questão, direi que quando a lei de 1882 
emprega a locucão caixa econômica e moníe-vw, ella 
está se referindo áquella especie de instituições que 
existião, nas quaes havia intervenção e garantia do 
governo; era um privilegio para certos felizes deposi- 
tários. Porém, se nós crearmos estabelecimentos e * 
caixas de outro modo, se a época nãg pôde sup- 
portar privilégios, não se pôde admittir o texto do 
art. 1.° 

E' mister que os legisladores examinem esta ques- 
tão, e que distingão as phrases das leis de (860 e 
1882, com as phrases do projecto que está em dis- 
cussão. e 

Para mim, Sr. presidente, todo projecto estabele- 
cendo garantia do Estado para dinheiro levado pelo 
pobre em deposito a caixas econômicas e a todas as 
instituições desta ordem pecca pela base, porque são 
instituições que se tornão de caracter ou dictatorial 
ou communista; são os excessos extremos, e que se 
tocão. 

O Estado não pôde prestar garantia de pagamento 
a todas essas quantias levadas a deposito nessas 
caixas econômicas sob pena de estabelecer-se um 
monopolio para essas classes felizes ; do mesmo modo 
o Estado não pôde prestar sua garantia a respeito de 
estabelecimentos de industria e de emprehendimeh- 
tos_ agrícolas, por mais úteis e honestos que elles 
sejão. 

E' um monopolio inqualificável, estabelecer-se ga- 
rantia do Estado áquelles que levão seu dinheiro a 
esses depósitos e deixar que todo o resto da população 
fique entregue a seus próprios recursos, fique tra- 
balhando na lei commum para garantir e proteger os 
depositários de pecúlio ou de dinheiro, que não que- 
rem, em geral, entregar-se á industria outra. 

Na Europa é dominante a idéa de liberdade de 
associações dessa ordem; e se em alguns paizes , 
existem esses grandes bancos populares e de diffe- > 
rentes denominações, estando a'sua gerencia incum- 
bida aos representantes do governo, aos agentes 
fiscaes, repartições de correio e outras, é porque na- 
quelles paizes se quer por toctos os modos obter o 
obolo do pobre para o augmento do orçamento. Tuda 
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.;rve; mas no Brazil, nas terras americanas, essa 
economia financeira e politica toma um outro aspecto; 
aqui o que convém é, em geral, deixar o pequeno 
capital em mão do trabalhador que ganhou e que, 
animado assim, emprehenderá alguma industria, «al- 
gum trabalho novo. Reunir grandes capitães no the- 
souro, impedir que se formem fabricas e se montem 
pequenas machinas, não é proprio de uma lei brazi- 
leira. 

Eu não vejo portanto razão para que vamos agora 
adoptar uma nova legislação, quando temos já a de 
188^, regulando a matéria*e fazendo referencia á lei 
dc 18G0. 

Se é para estabelecer estas cláusulas todas que 
vêm no projecto, e que occupão os differentes ar- 
tigos, os nobres senadores sabem que isto é inteira- 
mente desnecessário ; porque, pela nossa legisla- 
ção de sociedades anonymas, qualquer caixa, qual- 
quer estabelecimento bancário dispõe miuda- 
mente nos seus estatutos o que deseja : indica quaes 
são os fins da sociedade, os meios de que lanção 
mão, as fôrmas de administração, tudo quanto diz 
cespeito a vida e desenvolvimento do estabeleci- 
mento. 

Nesta côrte existem algumis sociedades desta or- 
dem ; na província da Bahia algumas caixas de se- 
melhante natureza também existem, e ellas tem nos 
seus estatutos declarado o fim da sua creaçao.o modo 
da gestão de seus negocios, os seus fins, a sua li- 
quidação, etc. 

Por que motivo pois havemos nós de fazer uma le- 
gislação especial e casuística, unicamente para as 
caixas econômicas? 

Diz o art. Io: « as caixas econômicas serão instituí- 
das de conformidade com a presente lei,e soba garantia 
do Estado, o qual responde pela guarda e restituição 
das economias que nelías forem depositadas e dos juros 
vencidos. » ^ 

E' isto que hoje é uma idéa inteiramente repellida. 
Eu estou advogando a causa liberal; quero a ga- 

rantia para • todos, mas a garantia da lei ; quero a 
legislação protectora do homem qi?e tem uma eco- 
nomia, guardada, em pecúlio ; mas também quero 
?[ue proteja aquelle que emprega suas economias em 
undar uma fabrica, em comprar uma machina, em 

melhorar seu systema agrícola. Eu quero, portanto, 
a garantia do Estado estendida a todos. 

Se não fôr estendida a todos é um monopolio 
extraordinário e vem a ser fundada em favor destas 
classes de indivíduos que poupão, sem tentarem em- 
prezas e trabalho. São muito respeitáveis, mas não 
podegi ter legislação de favor, quando os outros não 
a tem. Seria uma especie de mhilisraq que estamos 
aqui querendo votar , pensando que vamos fazer uma 
grande cousa I A lei deve ser igual para todos ; estas 
caixas, estes estabelecimentos têm a sua base na 
legislação, que existe , não precisamos de disposições 
especiaes. As especialidades nas suas operações e 
fins hão de ser inseridas nos seus estatutos, e esses na 
fôrma da lei de 22 de Agosto, têm de ser exami- 
nados pelo governo, ouvindo-se o conselho 4de estado 
e hão de ser approvados ou modificacTos. 

Mas , agora, querer se estabelecer uma legislação 
especial unicamente em favor desses indivíduos, e 
por que, Sr. presidente?! 

Pois então quasi sómente os brazileiros que vivem 
nas capitães, ou em certos Ibgares e que podem 
ter uma certa poupança de seus rendimentos, ó que 
têm direito a esta protecção publica? £ o agri- 
cultor, o industrioso não têm direito nenhum ? Ha 
de pagar os impostos I 

Em toda e parte boje as idéas são as que sustento; 
o que se qner é a liberdade. Ainda ha pouco li 
um recente livro bem interessante sobre a matéria 
d|0 Sr. Fawcett, denominado Trabalho e Salario, no 
qual elle adyogi a liberdade das associações para 
todos estes misteres. 

Os nobres senadores sabem perfeitamente que isto, 
em ultimo caso, o que quer dizer ? Approxima-se das 
sociedades cooperativas ; ha uma especie de união, 
d« com»eração de muitos indivíduos ; mas essas so-' 

ciedades cooperativas não têm garantia do governo- 
era parte nenhuma. , 

A primeira formada, Sr. presidente, foi eivRocdale,^ 
na Inglaterra: em 1844, em que 18 operários de uma. 
fabrica de ílanellas reunirão-se para obter os seus 
mantimentos por um modo mais barato. Fizerão uma 
caixa e forão comprando ; tomou ura grande incre- 
mento, de sorte que em 1856 já possuia ella 12 milhões 
e 900,000 £ de capital, e hoje conta 10,894 membros, 
tendo começado em 1844 apenas com 18. Não tem ga- 
rantia alguma do governo; é a cooperação, a união 
dos operários entre si. 

E' o que eu quero, é que se distinga esta phrase- 
caixa econômica ; porque, se para caixa econômica se 
entende aquella especie de montes, em que outr'ora 
sempre intervinha o Estado, então está claro que a. 
lei é a de 1860 que ha de regular a especialidade do 
caso ; mas se a caixa econômica é simplesmente um 
estabelecimento bancário que tenha por fim fazer 
operações commerciaes livremente, como da Bahia 
que foi fundada em 1834 que já tem 50 annos de 
existência, e não tem garantia nenhuma do governo, 
não se precisa de nova lei especial. Até pouco tempo • 

'entrava-se até com 35. agora subirão a 95, mas 
Ossa caixa vive por si; tem o nome de caixa econô- 
mica, é o que se lhe deu. mas technicamente fallando, ! 
a caixa econômica é propriamente aquella antiga qtie 
existia em alguns lugares, com certo caracter d® i 
monte-pio e com intervenção do governo: as moder-' 
nas, com estatutos, permittindo operações bancarias, 
não são, technicamente, próprias para esse nome. Por 
isho é que eq dizia : nós, votando este projecto, va- 
mos votar um absurdo e uma confusão, porqua 
mesmo na pratica não se saberá distinguir perfeita-. 
ment- o que é caixa econômica da denominação an- ' 
tiga, do que é caixa econômica moderna, que pôde 
ser uma caixa de operações commerciaes as mais 
amplas e livres, adstrictas sómente ás fórmulas de 
seus estatutos e á fiscalisação de seus accionistas. 

E'. portanto, o principio de liberdade que eu estou 
vendo ferido neste projecto. / 

Na Inglaterra, Sr. presidente, existem muitas so- 
ciedades desta ordem, com o nome—Cooperatives 
Stores; mas, alli estão reclamando que não querem, 
a intervenção do governo, que querem o self-help ; 
isto é, o governo commercial do indivíduo sobre sií 
proprio. 

Na Inglaterra sempre se reclama o governo do in- 
dividuo sobre seu dinheiro; e tem-se enchido o Reino^ 
Unido de sociedades cooperativas desta ordem sem 
intervenção nenhu»a do governo ; hoje estão n'um > 
desenvolvimento extraordinário. ' i 

No entretanto que eu vejo aqui ter sido susten- 
tado o projecto e o nobre senador por Minas man- 
dou uma emenda que eu suppuz que modificasse 
completamente o assumpto ; mas, Sr. presidente, 
é a mesma cousa, mutatis mutandis, porque veja 
Y. Ex.: o art. Io exprime-se assim : 

« As caixas economizas serão regidas pela presente 
lei, sob a protecção do Estado, que çontinuará res- 
ponsável pela guarda e restituição das economias 
nellas depositadas e entregues ao thesouro nacional e 
thesourarias de fazenda e respectivo juro, assim como 
das que d'ora em diante tiverem igual destin •. » 

E por conseguinte a garantia do Estado, é o pen- 
samento que domina este artigo e tudo mais dai 
emendas. 

Por conseguinte digo eu : não se pôde admlttír uma 
legislação desta ordem ; é uma legislação de exce- 
pção. é uma legislação que não poderia ser apoiada • 
regularmente, assim como não o é, plenamente, na 
Allemanha do Norte, ém que o Sr. de Bisroark de 
alguma maneira procurou proteger certas cias es, 
porque desejava ter a população operaria inteira- 
mente entregue ás sympathias do governo,.L', [,or 
conseguinte, ou uma operação altamente dictatonaU 
querer concentrar nas mãos do governo esta ge- 
rencia e supremacia em todo o dinheiro poupado e 
economisado no Império, ou é um monopolio em fa- 
vor das arcas do thesouro, reunindo adias tod*» a» 
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«conomiasílos particulares, esterilisando-as. Xambem 
pode ser uma protecção a certa classe em prejuízo 

' das outras. 
Sm qualquer hypothese é uma legislação injusta 

« insustentável. 
Não se pôde admittir semelhante projecto. Se elle 

' fòr votado, vai fazer uma grande revolução, princi- 
piando por não saber-se justamente o que é caixa 
econômica, porque se poderá pensar que é sómente 
aqnella que tem por fim receber dinheiro dos' parti- 
culares e leva-lo ao thesouro : é apenas uma porta 
para enriquecerem o thesouro. 

E' esta a applicação auti-economica que está aqui 
no art. S" do projecto. , 

a Art. 5.° A importância liquida dos deposites 
diariamente realizados será, na côrte e província do 
líio de Janeiro, recolhida ao thesouro nacional, e nas 
demais províncias ás thesourarias de fazenda, do 
modo que se estabelecer no regulamento, abonau- 
do-serlhe, a contar do dia da entrada nas estações 
íiscaes até o da entrega, ás caixas econômicas, suas 
filiaes ou agencias, o juro pa razão de 0 "/o ao anno, 
que será semestralmente capitalisado.» 

O nobre senador por Minas, diz na sua emenda o 
seguinte ; 

te A importância liquida dos deposites diariamente 
realizados será, na cOrte e província do Kio de Ja- 
neiro, recolhida ao thesouro nacional e nas demais 
províncias ás thesourarias de fazenda, do modo que 
se estabelecer no regulamento, podendo, porém, a 
juízo do conselho fiscal ler também as seguintes 
applicações; 

n 1.0 Acquisição de quaesquer títulos de divida 
publica; 

k 2.° Empréstimos ás províncias e municipalidades 
das respectivas sedes por prazo nunca maior de um 
anno ; _ . 

«3.° Empréstimos hypothecarios, que não excedao 
do mesmo prazo e da metade do valor do prédio 

■enerado; 
« 4.° Adiantamentos a funccionariospúblicos, civis, 

»m militares e pensionistas do Estado, sob garantia 
de seus ordenados, soldos e pensões, nunca excedentes 
de 2/3 dos mesmos vencimentos durante três mezes ; 

o 5.° Adiantamentos a operariçs de oflicinas ou 
istabelecimentos do Estado, província ou munici- 
palidade da respectiva séde, até metade do salario 
durante um mez ; 

« 6.» Desconto de letras ate üO dias, garantidas 
pelo penhor de valores ou mercadorias, que excedão 
25 «/o pelos menos, á sorama do mesmo desconto ; 

« 7.° Empréstimos a prazo de ^'10 dias. sob fiança 
de instituidor da caixa, que tenha pelo menos igual 
«uuntia em deposito. » , . . 

O nobre senador permitle que estes depósitos sejao 
recolhidos ao thesouro, que é obrigado a pagar ura 
juro, c que possão ter as applieações de que trata a 
«emenda. 

Quanto ás' emendas do meu nobre amigo, tenho a 
observar que, além das considerações geraes que eu 
[fiz e que se referem também ao seu art. _1', nao se 
fpóde admittir a doutrina do art. 5", isto é, a facul- 
ISade que teria o Estado de receber estas quantias, 
«direito que ninguém sabe até onde vai, porque pôde 
«haver um anno em que haja grande-affluencia e o 
/thesouro ficaria onerado com dinheiro não previsto, 
isdterando-se o orçamento da receita sem o voto legis- 
53ativo, como daria isso lugar a despezas exageradas. 
QEra nm empréstimo constantemente aberto, disfar- 
çado e perigoso. , * 

Isto, porém, não está nas intenções do poder legis- 
lativo, visto que não pôde haver empréstimo senão 
^previamente decretado por elle, e portanto não se 
fcóde admittir estes empréstimos aéreos, sem se saber 
«a quanto montão, porquê realmente pôde haver uma 
«flluencia enorme de entradas. Por esta fôrma, para 
garantir a economia de alguns vai-se decididamente 
«erir o direito da maior partó dos cidadãos brazdeiros; 
'•é uma nova fôrma de communismo que o Lstado es- 
itabelece^ia. Favorecer a poucos, guia-los, ser o seu 
Sutor e protector. Oi outros que le arranjassem como 
|md«i«an. 

« Adiantamentos ^ funccionarios públicos. » 
O senado comprehende o perigo que ha nestas ope- 

rações, fazer por conta das caixas econômicas garan- 
tidas pelo Estado adiantamentos a empregados pú- 
blicos, civis e militares para desdbntar de seus 
vencimentos I Seria collbcar essa nobre, classe em 
sérias difficuldades. 

Eu noto em tudo isto um typo não liberal, porque 
liberal é a idéa que eu estou defendendo, mas ultra- 
liberal, que se approxima das idéas perigosas. 

Isto, dirá alguém, é tfm socialismo : querer que o 
Estado se constitua como emprestador de dinheiro a 
todos os empregados públicos", é estabelecer uma es- 
pecie de direito de to^os os funccionarios se diri- 
girem aos cofres públicos para pedirem dinheiro por 
adiantamento. O melhor é evitar essas difficuldades, e 
não trazer aos honrados empregados civis- e militares 
mais essa difficuldade na sua vida, já cheia dè emba- 
raços. 

O § 6o manda descontar letras garantidas por pe- 
nhores ou mercadorias. E' uma operação de commer- 
cio a mais lata possível! 

Ora, se uma caixa destas tem o direito de fazer 
essas operações de commercio, descontar letras na 
praça, dar dinheiro sobre penhores, etc., é evidente 
que é uma caixa de caracter puramente commercial. 
E como é que o Estado vai assumir a responsabilidade 
de garantir o resultado destas operações commerciaes ? 

Eu comprehendo 'que se estabelecessem as antigas 
caixas econômicas, debaixo da mesma denominação, 
como meio de sugar o dinheiro das economias do 
povo: o dinheiro entrava para av caixa, e dahi ia 
para o thesouro, de sorte que a caixa era apenas 
uma passagem; era,' como eu disse n'outro dia, o 
tal polvo de cem bocas, espalhado por todo o paiz.para 
sugar o dinheiro, mas o Estado não corria o menor 
risco, recebia o dinheiro e pagava os juros. 

Aqui, porém, não é assim, permitte-se fazer ope- ' 
rações de commercio, e estas operações são, por sua 
nautreza, aleatórias, muito perigosa§; e então segue- 
se que o Estado mette-se em uma empreza arriscada, 
porque vai garantir o bom resultado dessas operações. 

Ora, pergunto : outros bancos, os outros estabele- 
cimentos que existem no paiz, as outras casas com- 
merciaes não têm o mesmo direito de exigir que • • 
Estado lhes garanta o resultado das suas operações ? 

O Sr. Affonso Cejlso : — Mas V. Ex. está enga- 
nado. o Estado não vai garantir estas operações. 

O Sr. Jdnqüeira : — Vai : leia o projecto. Por con- 
seguinte vê o nobre senador que esta sua disposição 
tem este caracter restrictivo, odioso, em favo»*1 de 
uma certa classe. 

Mas, se disse, nós precisamos dar desenvolvimento 
a estas caixas, porque ellas não o têm tido bastante 
entre nós, e isto por vários motivos, porque o Brazi- 
leiro não é tão economico como o europeu, porque o 
B^izileiro luta com a grande concurrencia, com as 
loterias e outras causas. 

Eu não vou muito por algumas dessas alle- 
gações. 

O Brazileiro não é tão economico como o europeu, 
porque não precisa estar só cuidando no dia de 
amanhã ; não tem de supportar um grande frio, não 
tem grandes necessidades, e por conseguinte não 
precisa guardar tanto o obolo, a economia do"seu 
salario. Mas daqui conclue-se que elle não seja 
economico ? Não ; porque, mesmo as caixas econô- 
micas entre nós, os montes de soccorro e outros 
estabelecimentos desta ordem têm tido notável proi- 
gresso. A caixa econômica da côrte tinha nó the- 
souro nacional, em 1883, 12,321:832^077. E' uma 
quantia importante, porque íizerão-se varias opera- 
ções, retirárão-se outras quantias até para passarem . 
para o monte de soccorro, e ainda ficou aquella 
somma tão elevada. _ _ 

Não se pôde, portanto, dizer que o Brazileiro não , 
tem a precisa economia, porque não leva todo o seu. í 
pecúlio para as caixas econômicas. 

Agora, senhores, querer comparar os americanos 
com os europeus, é cousa que não posso admittir. 
Aqui tudo está por se fazer; o indivíduo, quando 
tem algum capital, ainda ^o^ueno, procura embar* 
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ca-lo em alguma empreza, porque tudo é novo, tudo 
está por explorar; ao passo que na Europa tudo está 
explorado,.pollegada por pollegada, e não na quasi em 
que empregar o dinheiro senão levando-o ao esta- 

■ belecimento de caracter bancário. Então compre- 
' hende-se que haja uma grande affluencia, mas esta 

affluencia é, como já disse, para as sociedades coo- 
perativa», que não têm nenhuma influencia do go- 
verno. 

Mas agora, querer-se entre nós, onde o Brazileiro 
não poupa muito, porque não» tem grandes necessi- 
dades, que elle vá no dia seguinte levar suas econo- 
mias ás caixas econômicas para no mesmo dia, con- 
forme se diz aqui, esse dinheiro entrar no thesouro ? 

O thesouro, de duas operações faz uma: ou toma 
esse dinheiro por simples empréstimo e vai lança-lo 
na voragem das despezas publicas sem autorisação 
legislativa... 

O Sr. Affonso Celso — Não apoiado ; é uma au- 
terisação que se reproduz todos os annos. 

O Sr. JüNQüéiRA : —,.. para depois restituir capi- 
tães e juros, ou então permitte, como está na emenda 
e mesmo no projecto, que essas sociedades tomem o 
caracter geral, comprehendido nessa lei de 4 de No- 
vembro de 1882, de fazer operações bancarias, cora- 
merciaes e mercantis, e então todo mundo dirá : 

<t E' isto retrogadar : o Brazil volta ao século 
passado. Pois hoje o Estado ha de garantir o bom 
êxito de operações commerciaes particulares 2 » 

Outra disposição de uma das emendas do nobre 
senador é que essas caixas possão contrahir emprés- 
timos. Ora, se ellas tivessem essa permissão era seus 
estatutos, pouco valor tinha isto ; mas em uma lei 

i sahida das duas casas do parlamento, é autorisar o 
abuso, é levar essas caixas a contrahirem graves 
empréstimos, e o publico ignaso, vendo que na lei 
está essa penpissao, resolve-se a dar seu dinheiro, e 
depois pôde íicar sem elle. 

A ultima parte da emenda do nobre senador, 
Sr. presidente, autorisa o governo a ir recebendo essas 
quantias e a emittir bilhetes do thesouro sobre ellas. 
Veja o senado a complicação que vai em tudo isto ; 
como remate de todas as operações dessa nova legis- 
lação inútil autorisa-se o governo a emittir bilhetes 
do thesouro e as quandias que fôr recebendo das 
caixas econômicas. Ora, nós não sabemos até que 
quantia os particulares concorreráõ para essas caixas; 
de maneira que o governo pôde em um anno lançar * 
na circulação -uma somma immensa de bilhetes do 
thesouro, bilhetes que, mais ou menos influindo em 
nossa circulação monetária, decididamente exercem 
pressão sobre o mercado. 

Presentemente qual é a grande difficuldade 2 E' a 
existência de 50 a 60.000:0003 em bilhetes do the- 
souro, divida fluetuante, mas-divida pela qual está 
responsável o thesouro nacional. 

Também é a divida ao cofre dos orphãos e aos 
monte de soccorro e caixas econômicas. 

Comp é, pois, que, em uma lei dessas, que se diz 
humanitária, que tem por fim favorecer os Brazileiros, 
autorisa-se o governo a emittir bilhetes do thesouro2 

O Sr. Affonso Celso:—Para que fim 2 V. Ex. não 
leu 2 Para pagar ã actual divida, para cujo paga- 
mento não existem saldos. 

'O Sr. Junqueira : — Perdôe-me, respeito sua opi- 
nião, gosto de ouvi-lo, e não queria m^is fallar nesta 
matéria; mas enifim, entendo que o senado não deve 
occupar-se com questões desta ordem, deve repellir 
de si a ,imputação do governo, de que nós muito nos 
©ocupamos com irritantes questões politicas. 

Só em circumstancias criticas, como nos aconteci- 
mentos últimos, é que o senado alça a sua voz 
BUtorisada contra o governo. 

Nós, em^ semelhantes occasiões, profligamos com 
, toda a razão os factos dignos de censura, ultima- 

mente os que se derão nesta capital; mas o nosso 
procedimento é o mais pacifico; examinamos todas 

i its questões; não ha assnmpto algum importante que 4 mão mereça aqui ser discutido com cuidado. 
^Eu ttão des^svA auuto voltar a este assumjrto. 
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mas o nobre senador por Minas, fallando 
sobre o que eu tinha observado, disse alguma coowfti 
que, comqnanto retirasse, comtudo sempre ficou H ' 
ponta do'espinho. Reconheço as intenções de S. Ex. 
para comrmgo, e elle deve saber as que me animão 
a seu respeito ; por conseguinte, entre nós não pôde 
baVer nem sombra de desconsideração. 

O Sr. Affonso Celso:—Sem duvida. 
O Sr. Junqueira: — Entretanto devo seríipre dizer 

que é meu dever pôr em pratica a obra de caridade, 
segundo o preceito Religioso, esquecendo o incidente; 
porque realmente attribuir um falso testemunho é 
cousa grave: é o 8o mandamento, meu collega. 

O Sr. Affonso Celso : — Por isso estranhei. 
O Sr. Junqueira : — Leva a transgressão do man- 

damento ás penas eternas, e por isso fiquei um pouco 
sentido.. 

O Sb. Affonso Celso : — Peço perdão; mas o cul- 
pado é o nobre senador pelo Paraná, que maliciou 
logo o caso. 

O Sr. Correia : — Como se eu tivesse usado da 
expressão. 

O Sr. Junqueira : — Em nossos argumentos cos- 
tumão dizer alguns collegas: « Não foi isso o que 
eu disse », quando o orador não repete palavra por 
palavra o que disse aquelle a que responde; porque 
é diíficil trazer para aqui o jornal e ler períodos in- 
teiros ; mas em taes casos o que o orador faz é tra- 
duzir em palavras suas, que lhe occorrem na ocasião, 
q pensamento do adversário: émbora não saião as 
mesmas palavras, o pensamento é o mesmo; por issp 
hão é licito dizer: « Não foi isso o que eu disse», 
como o nobre ministro do império tem-me dito duas 
vezes. i 

Não são as palavras de S. Ex. que as decorei e 
nem preparo discursos, mas é o pensamento do meu 
adversário, esse pensamento resumo como posso com 
minhas palavras. 

Fazem uma questão de palavras, e então reclamão. 
« Não foi isso o .que eu disse», ipsis verbis aquillo- 
que só pegando no Jornal se pôde repetir'. Assim se 
explica a allusão, bem que passageira, que me fez 
o nobre senador pela província de Minas-Geraes, que 
nesta questão tem prestado os melhores serviços. 

O Sr. Affonso Celso :—V. .Ex. não creia no nobre 
senador pelo Paraná; eu não disse cousa que o pu- 
desse magoar. 

O Sr. Junqueira:—Na verdade, se o senado votar 
pelo prejecto como está e essa emenda, vòta, no meu 
entender, uma disposição absurda, vai revogar a le- 
gislação existente, vai crear uma situação de mono- 
polio de uma classe, vai armar o governo com facul- 
dades extraordinárias e vai crear no Estado uma cousa 
que ninguém entende; poraue nós, que já luta- 
mos com muitas difficuldaaes, vamos semear pelo 
paiz todas essas repartições que o governo vai 
encarregar a agentes de correio e outros indi- 
víduos semelhantes, que se.tornão grandes sugadores 
de toda a economia nacional com dons fins: ou o 
governo toma-a para a si e gasta-a nas despezas 
publicas, ficando obrigado a pagar capital e juro, 
ou então creào-se sociedades commerciaes alea- 
tórias, perigosas, que ficaráõ garantidas por elle até 
nos seus desatinos commerciaes. 

Estamos ameaçados de voltar a uma legislação 
obsoleta, antiquissima, que só seria admissível nos 
tempos da índia, da navegação e commercio da 
Ethiopia, em que se fazião estas cousas unicamente 
para bem servir á corôa e a algum"subdito estimado, 

Hoje, não; não podemos esta "r leis senão 
tendo um. caracter geral que C' mlão o bem 
estar de todos os Brazileiros ; não ue • emos tratar pre- 
sentemente de constituir a'sim estas caixas econô- 
micas, que não estão bem definidas, e que, ou são ' 
uma pieuvre, segundo já disse, para sugar ti do o 
dinheiro nacional, ou então vêm a ser um meio de 
auxiliar operações aleatórias e commerciaes, bspecu- 
lações, fazendo com ^ue afinal de contas o thesottft' 
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publico, que já está em más circumstancias, veja-se 
€m maiores difficuldades. 

Nós jatemos o empréstimo do cofre dos orphãos ; 
temos o dinheiro dos montes de soccorro, temos o 
dinheiro das caixas econômicas existentes, temos os 
bilhetes do thesouro. Pois bem ; vamos au^mentar 
tudo isto com uma nova somma de numerário, pro- 
veniente de caixas econômicas, estabelecidas em to- 
dos os mivncipios dg Império, e augmentar ainda 
tudo isto com a faculdade de emittir bilhetes do the- 
souro a proporção que aqnellas quantias tiverem en- 
trada esahirem parafk)das estas despezas. 

Desculpem. (Muito hem.) 
O Nr. Visconde dc ParanasuA diz que, no 

discurso que acaba de pronunciar o honrado se- 
nador pela Bahia, ha tanta exageração que bem 
podia dispensar-se de aventurar quaesquer conside- 
rações, em resposta a S. Ex. 

O nobre senador mostra-se inimigo declarado das 
caixas econômicas, a ponto de descobrir na sua orga- 
nisação predominância de idéas communistas, e até 
Bm qerto nihilismo. 

O enunciado destas proposições basta para mostrar 
a prevenção de que S. Ex. se acha.possuido contre 
uma instituição, aliás reconhecida da maior utilidada 
publica... 

O Sr. Meira de Vasconcellos : —Apoiado. 
O Sr. Visconde de Paranaguá:—...instituição 

regeneradora dos costumes, instituição toda no inte- 
resse das classes operárias, das classes menos favo- 
recidas da fortuna, a cuja sorte o governo não pôde 
deixar de attender. 

Ora, quem ouvir o nobre senador pronunciar-se 
com tanto azedume contra instituição*de tanta utili- 
dade, ha de seguramente pensar, que o projecto con- 
sagra alguma grande novidade, que elle importa al- 
guma reforma radical, quando pelo contrario, se al- 
guma cousa se lhe pôde notar é o manter em grande 
parte q statu guo, pois que pouca alteração faz na 
legislação actual... 

O Sn. Meira de Vasconcellos Apoiado. 
O Sr. Visconde de Paranaguá:—... legislação a res- 

peito da qual o nobre senador como ministro achou mo- 
tivo para expedir um regulamento, e manda-lo pôr em 
execução. O nobre senador então não reconheceu os 
defeitos que nota agora no projecto, levado de amores 
pela caixa econômica da Bahia, fundada em 1834. 

Entretanto o projecto poucas alterações faz, como 
disse na actual legislação. 

O Sr. Mkira de Vasconcellos : — A garantia do 
Estado já existe. 

O Sr. Visconde de Paranaguá :— A garantia do 
Estado já hoje existe e existe mais do- que garantia, 
a responsabilidade ; e nem uma, nem outra cousá se 
poderia deixar de consignar no projecto, porque por 
elle o Estado é que se ha de utilisar das economias 
que forem recolhidas ás caixas econômicas. 

O Sr. Meira de Vasconcellos :—Apoiado. 
O Sr. Junqueira' :—O que não quero é que qual- 

quer venha tornar o Estado responsável por suas 
fazendas, engenhos, etc. 

^ Yisconde 1)11 diz que o nobre senador não deve estranhar essa disposição, consi- 
derando-a como empréstimo não autorisado, porque 
b. Ex. sabe que ahi apenas se reproduz o que já se 
acha nos orçamentos, onde esses depósitos figurão, 

J constituindo recursos com que o governo conta e onde 
ha votadas igualmente as quantias necessárias para 

, se satisfazerem os compromissos respectivos. 
A censura, portanto, que fez o nobre senador di- 

zendo que era uma especie de empréstimo sem auto- 
risação, cahe inteiramente, porque esses depósitos já 

.• figurão nos orçamentos; .e de futuro poder-se-ha aug- 
mentar ou diminuir a faculdade dada ao governo de 
emittir bilhetes do thesouro como adiantamento de 

/ receita, ou por qualquer outra consideração, tendo-se 
! «m vista os recursos que hão de vir ao thesouro desses 

Não ha, pois, inconveniente algum, não ha ilíega- 
lidade; nem ha empréstimo disfarçado, como quer-, 
suppôr o nobre senador, porquanto a matéria, já está 
contemplada na lei do orçamento. 

O nobre senador figurou] porém, que o Estado vai 
garantir as varias operações econômicas que são pelo 
projecto permittidas ás caixas econômicas. O projeefo 
não o determina. Apenas o honrado senador por Minas- 
offereceu uma emenda, em que se permittem certas 
operações que não são propriamente commerciaes. 
Mas, conforme emenda que também já foi offerecída^. 
ellas só poderão realizar-se depois de ouvido o con- 
s^ho fiscal das respectivas caixas, precedendo auto- 
risação do governo, e, segundo algumas considerações 
que o orador já aventurou sobre o assumptei, ainda, 
depois de constituído um fundo de reserva, para fazer* 
face- a qualquer prejuízo que, porventura, possa, 
resultar dessas operações, que, como se vé, serão 
cercadas de todas as cautelas indispensáveis á ga- 
rantia das economias confiadas ás caixas econômicas. 

Taxando o projecto de communista e mhilista, o no- 
bre senador impugnou-o também por consagrar o mo- 
nopolio e igualmnnte por attender quasi só ás capitães, 
quando as economias dos pobres que se achão env 
lugares mais distantes, deixào de poder ter o mesmo- 
destino. Entende o orador que o nobre senador foi de- 
pois contradlctorio, quando lastimou que o Estado/ 
assumisse tão grande responsabilidade, creando caixas 
econômicas era todos os municipios. E' preciso que 
prevaleça a primeira ou a segunda hypothesé ; as duas' 
não podem ter procedência ao mesmo tempo. Mas,: 
o que convém em todo o caso é que esses estabe- 
lecimentos sejão fuudados em vantajosas condições;, 
porque são creadns em beneficio das classes pobres, 
dos menos favorecidos da fortuna. 

E' necessário pois que lhes dê maior desenvolvi- 
mento assegurando-lhes o futuro. O projecto, porém, 
não e a ultima palavra sobre a questão; estabele-s 

cimentos desta ordem representão sempre uma cei>ta' 
pbase de estado social 

Actualmente não poderáõ ter o necessário desen- 
volvimento taes estabelecimentos, fundados sobre as 
bases que deseja o nobre senador enamorado, como" 
disse, pela caixa econômica fundada na Bahia, em, 
1834, sem se lembrar das que forão fundadas em 1852 
e 1854 em Valença e em Nazareth, e em pouco tempo 
entrarão em liquidação. Era preciso que o credito? 
tivesse assumido outro desenvolvimento para que se' 
pudesse contar desde já com a estabilidade de esta- 
belecimentos creados nas bases que S. Ex deseja. 

Quanto á analyse que o nobre senador pela Bahia 
fez das emendas do nobre senador por Minas, que se 
referem aliás a outros artigos do projecto, certamente, 
na occasião da sua discussão, o seu nobre autor res- 
ponderá a S. Ex., á medida que ellas forem sendo 
trazidas ao debate. 

O Sr. Junqueira;—No primeiro artigo também 
pôde. 

O Sr. Visconde de Paranaguá diz que pôde; gias 
como o nobre senador por Minas não tem agora a pa- 
lavra para responder, poderáõ ellas ser tomadas em 
consideração á proporção que se discutirem os ar-' 
tigos, e crê o orador que o nobre senador dará re- 
posta cabal. Chama porém a attenção do seu nobre 
amigo para um ponto das emendas de S. Ex. que 
convém esclarecer. 

Desde quando começa a responsabilidade do go- 
verno, se desde que os deposites são realizados nas- 
caixas econômicas, ou só depois que as quantias são 
recolhidas ao thesouro, ficando até então a descoberto. 
Parece ao orador que a responsabilidade do governo, 
não pôde deixar de estender-se aos depósitos apenas 
recolhidos ás caixas e antes de chegarem ao thesouro, 
porque os que depositão as suas economias, não acom- 
pannão a sua transferencia para o thesouro, nem 
sabem quando ella se realiza. 

Chama pois a attenção do seu nobre amigo, sena- 
dor por Minas, sobre o assumpto, convindo que fiqua 
esse pensamento bem claro no projecto. 

Essa duvida é que pode difficultar a confiança na» 
tòftjYiT icoaomlcas, e gerar o perigo ^ue o BwhU 

/ 
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nador pela Bahia enxerga no pfojectp, por autorisar 
operações aleatórias, que a emenda também peimitte, 
inas debaixo de certo ponto de vista. 

O regulamento ha de naturalmente ncautelar os 
capitães que forem erapi^gados nessas operações, 
salvaguardando ao mesmo tempo a responsabi- 
lidade do govetno. 

E' o que o orador tinha a dizer, certo de que seu 
nobre amigo, o senador por Minas, dará a resposta 
cabal á impugnação de suas emendas. 

O Sr. linfayctte embora se ache um pouco in- 
disposto em sua saúde, por não perder a opportuni- 
dade tomará parte no presente debate, procurando 
exprimir em poucas'e rapidas palavras o seu pensa- 
mento ácèrca do projecto em discussão. 

As caixas econômicas são instiiuições em favor 
das classes menos favorecidas e principalmente da- 
quellas que vivem do salario, no sentido stricto ; 
eilas têm por fim inspirar, facilitar, favorecer e pro- 
vrocar as pequenas economias, e ao mesmo tempo 
assegurar a formação de pequenos capitães. 

O homem sente uma tendência irresistível a des- 
pender as sommas que tem á sua disposição sem ap- ; plicação immediata. 

Sobre o assumpto dizia um economista francez : 
« homem em pequeno espaço de tempo despende uma 
ísomm» que, se fosse reunida, e lhe fosse entregue/ 
debaixo da fôrma de um capital mais volumoso, elle 
não despendiria. A somma, susceptível dè emprego 
razoavel, por si só se defende. 

A caixa econômica é creada para attrahir a pe- 
^OTuena economia, para garanti-la contra as tentações 
ido depositante, e formar um pequeno capital; for- 

; mado esse pequeno capital, por si mesmo se defende 
^ pôde, portanto, ser entregue ao depositante. 

E' esta a principal missão das caixas econômicas, 
<t é nesse ponto que ellas se distinguem das institui- 
ções bancarias. 

As instituições bancarias têm por fim empregar os 
capitães já formados, embora também indirectamente 
determinem a formação de capitães; mas o seu prin- 
cipal objecto é empregar o capital já formado. 
A caixa ecònoraica, porém, tem por fim reunir a pe- 
quena economia, e cora ella formar o capital. Por- 
tanto, el!a representa na economia, ama phase que 
está antes das instituições bancarias. 

E' esta, pois, como disse, a missão das caixas eco- 
nômicas. 

Mas,, como é facilmente explicável, ellas conse- 
guem reunir sommas enormes, conseguem concentrar 
grandes capitaès. E'' preciso dar um emprego a 
esses capitães. Esta parte é o que se denomina — 
constituição financeira das sociedades econômicas. 

Dado esse facto, a concentração de grandes capi- 
tães, que não é o objecto intencional das caixas 
econômicas, mas que é uma conseqüência natural da 
sua existência, cumpre que esses capitães sejão em- 
pregados. 

Para que se empreguem concorrem duas razões, 
cada qual mais poderosa. 

Em primeiro lugar tem-se entendido que as caixas 
econômicas devem abonar um certo juro aos depo- 
Bitçs, como um estimulo, uma provocação da economia, 
E' preciso, portanto, crear uma fonte para o serviço 
desse juro ; essa fonte não pôde provir senão do em- 
prego de seus capitães. ' ? 

Em segundo lugar, mesmo nos paizes onde os ca- 
pitães abundão e muito principalmente naquelles em 
que são pouco abundante1*, como o nosso, seria grande 
erro economico não empregar essas grandes sommas 
accumuladas pelas caixas econômicas, não lhes dando 
a seu destino, natural que é auxiliar e fomentar 
a producção e a circulação da riqueza. 

rroc.urou o orador accentuar o fim das caixas 
econômicas, chamando a aitenção do senado sobre a 
má constituição financeira, porque, tratando-se de 
Tcorganisar esses estabelecimentos, é indispensável 
iier bem presente os pontos capitães em que a reforma 
d.eve ass-entar, para que as caixas possão desempenhar 
o seu fim. 

E' mister qsa ellas seião armadas de atribuições 

que facilitem o desempenho da sua missão, que é 
promover e attrahir as pequenas economias. Estudará' 
este ponto e depois procurará.rer, se no projecto que 
se acha em discussão; essas condições são razoavel- 
mente attehdidas. 

A primeira'Condição é multiplicar as caixas eco- 
nômicas, é pô-las ao alcance das classes operárias, 
das classes menos favorecidas. 

Comprehende-se que o operário não fará um longo 
caminb > para ir depositar em uma caixa econômica a 
sua pequena economia da semana ou do mez ; é pre- 
ciso pois multiplica-las tanto quanto for possível. 

O orador passa a expôr rapidamente as praticas 
dos povos estrangeiros a este respeito. 

Em França, antes de 1861, as caixas econômicas 
erão instituições creadas pelas communas, por ellas 
dirigidas. Ora, tendo a França 36,000 communas, 
essa fôrma de caixas apenas existe em 1,322. 

Na» Inglaterra existiâo a principio as caixas eco- 
nômicas, que não erão senão sociedades particulares. 
Essas caixas erão pouco numerosas. 

Em 1861 o legislador inglez adoptoa um systema 
que tem sido seguido por outros povos da Europa : 
o de converter as agencias, de correio em caixas 
econômicas. A Bélgica, a Hollanda, a Suissa segui- 
rão este systema. 

Um escriptor notável que se tem occupado muito 
da instituição das caixas econômicas, dizia que a 
conversão das caixas postaes em agencias de caixas 
econômicas tinha o merecimento de realizar o que 
elle chamava a omni-presença. 

A administração do correio leva com effeito a sua 
acção a toda parte, convertendo-se em filiaes das 
caixas econômica». 

Em segundo» lugar, observa o mesmo autor: a 
conversão das agencias d© correio em agencias das 
caixas econômicas, perraitte uma organisação central 
com a grande unidade de administração ; de modo 
que o deposito, realizado em uma caixa, pôde ser 
continuado e angmentado em outra, o que é sem 
duvida uma grande facilidade para os operários que 
mudão^ de domicilio segundo as necessidades de sua 
profissão. 

Entre nós, a lei de 22 de Agosto de 1860 limitou-se a 
legislar sobre as caixas econômicas: mas, quanto á 
maneira de prganisa-las no paiz foi inteiramepte 
omissa. 

O decreto n. 5,596 de Abril de 1874 estabeleceu 
caixas econômicas nas capitães das províncias e per- 
mittio que ellas fundassem filiaes nas cidades e villas 
do interior. No seu art. 84^ declarou que emquanto as 
caixas filiaes não fossem instituídas, podiào ser em- 
pregadas como agencias suas as collectorias e mesa» 
de rendas. _ ,• 

O projecto a este respeito melhora a legislação 
existente, conserva a caixa de província e conserva 
a faculdade que tem ella de fundar filiaes nas di- 
versas localidades do interior, como também per- 
mittè que as collectorias, as mesas de rendas e agen- 
cias do correio possão ser convertidas em agencia» 
das caixas econômicas. 

Portanto, neste ponto, pôde aífirmar-se que o pro- 
jecto aceita o systema mais adiantado que tem sido 
seguido pelos povos cultos. 

Á segunda condição é permittir o deposito d» 
pequena» parcellas. 

O ideal a este respeito seria permittir, que o ope- 
rário pudesse depositar sommas representadas mesmo 
pelo typo menor da moeda divisionaria; mas não é 
esta a pratica admissível; ella traria grandes diffi- 
culdades para as caixas; traria grandes complicações 
em relação á escripturação e contabilidade. 

Assim, em todos os paizes se tem marcado um 
minimo. „ 

Em França, segundo a reforma de 1871, que aliás 
reproduzio o direito preexistente, admitte-se como 
minimo a spmma de um franco; na Inglaterra unt 
shelling; na Italia, uma lira. 

Entre nós o decreto de 1874 admittio o minimo do* 
mil réis. O projecto reproduz neste .ponto a dispo- 
sição desse decreto. 

Nós temos a nossa moeda de ,>00 rs. em prata c etfL 
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papel; talvez fosse possível que o mínimo do deposito 
fosse 500 rs. E' uma quantia que facilmente se 
presta as combinações de systema decimal e parece 
ao orador que evitaria as dilficuldades, inherentes ao 
systema que admitisse deposito de menor parcella. 

A terceira condirão é que o depositante tenha li-, 
."herdade de dispôr do seu deposito. 

E' evidente, que os indivíduos d^s classes menos 
favorecidas, e que levão pequenas soinmas ás caixas 
econômicas, tem por fim formarem um capital que 
possa obter emprego razoavel, e que possa servir para 
as suas necessidades imprevistas, para as occasiòes 
de moléstia, de falta de trabalho, etc , e portanto é 
mister que elles tenhão a liberdade de dispôr dessas 
sommas. Sem essa faculdade é evidente, que os de- 
posites diminuiráõ consideravelmente. 

Mas essa faculdade entra em conflicto com as 
disposições relativas á constituição financeira das 
caixas econômicas. 

E' preciso que o produeto das economias deposi- 
tadas nas caixas econômicas seja empregado : ora, 
esse emprego de capital exige necessariamente um 
certo prazo, pois não pôde ser util senão sendo collo- 
cado, pelo menos, por tres mezes. 

Sendo ast-im, a faculdade do depositante retirar o 
capital á sua vontade estabelece uma certa incom- 
Satibilidade com a necessidade de o empregar pro- 

uctivamente. Prometter pagar á vista quantias que 
são empregadas é, como disse um economista, pro- 
metter um impossível. 

Mas, as duas disposições que se condemnão, a da 
livre retirada' das quantias, e a que permitte o em- 
prego dellas, pôde-se conciliar, e a conciliação é 
conhecida, porque já é praticada ha muitos annos 
pelos bàncos de deposito. Concilia-se, estabele- 
cendo-se a faculdade de se demorar o deposito por um 
certo numero de dias, e assim como indica a experiên- 
cia diaria estabelece-se o que se chama rotação de 
fundos que se vão vencendo e que se vão recolhendo; 
e com semelhante experiência os' dyrectores das 
caixas reconhecerão qual a quantia media de que 
carecem para acudir ás retiradas que de ordinário 
são pedidas. 

A estç respeito o projecto estabelece as cláusulas, 
que são denominados pelos escriptores— salva-guarda 
— que é fixar um certo prazo entre a data do pedi- 
do e a da restituição da quantia, prazo que cresce 
na razão da sua importância. O projecto permitte a 
retirada livre até á somma de cem mil réis ; dahi por 
diante estabelece prazos de 15, 30, 60 e 120 dias. 

Ha uma emenda da commissão de fazenda redu- 
zindo a 90 o prazo de 120 dias. O orador não votava 
pela emenda, e sim pelo projecto, tal qual está re- 
digido nessa parte, porque, desde que, no seu sys- 
tema, as quantias devem ser empregadas, desde que 
se dê liberdade, como deseja, ao conselho fiscal para 

. administrar os fundos e dar-lhes o emprego que jul- 
gar mais conveniènte com os limites necessários, é 
preciso alargar o prazo da retirada para não 
collocar as caixas em diíiiculdades. 

A quarta condição é que se abone ara juro ás 
quantias depositadas. 

E' uma necessidade^ pois que, embora as caixas 
econômicas não tenhao a natureza de instituições 
bancarias, todavia é preciso esse estimulo para 
animar os depósitos, para provocar as ecopomias. 

Em França a caixa econômica paga aos deposi- 
: tantes 3 %, e o thesouro paga á caixa 3 1/2 0/o ; 
na Inglaterra as caixas particulares pagão ao deposi- J tante 3 0/0, e o thesouro 3 1 /4 0/o; as caixas postaes, 
que são propriamente constituídcis pelo Estado, pagão 
ao depositante 2 1/2 %. 

O direito brazileiro é a respeito o seguinte : 
A lei de 22 de Agosto de 1860 determinou que o 

thesouro pagasse ás caixas o juro de 0 0/o capita- 
lisado de 6 em 6 mezes, e o decreto que instítuio as 
caixas econômicas nas províncias reproduzio o mesmo 
direito. O projecto estabelece que o thesourt» pagará 

; ás caixas 6 »/0, e estas "4 % aos depositantes. 
í Os juros que o thesouro continuara a pagar ás 

caixas, segundo o projecto, parecem ao orador alta- 
aiefite exagerados, envolvendo talvez uma injustiça. 

O Sr. Castro Carneira;— Já ha uma emenda da 
commissão reduzindo a 5 %. 

O Sr. Lafayette Ainda assim. 
O Estado paga pelas suas apólices o juro de 6 •/,>* 

mas m estado actual da piaça,- os juros que os pogr- 
suidores recebem ficão reduzidos a 5,88 %• ,- 

Ora, é uma injustiça que o Estado pague ás 
caixas econômicas o juro de 6 0/o capitalisado de 6' 
em 6 mezes, quando paga na realidade aos actua^ 
possuidores de apólices o juro de 5,88 0/o. 

As caixas econômicas, como já mais de uma vez 
.repetio, não são instituições bancarias; o juro é um 
simples estimulo para animar a economia; e, portanto, 
parece-lhe que seria justo que o thesouro pagasse 
pelos dinheiros que retém da caixa econômica um, 
juro correspondente ao que os bancos pagão pelos 
deposites em conta corrente. 

Entretanto, por sua opinião elevar-se-bia esse juro 
um pouco mais, dando-se ás caixas econômicas o juro 
de 4 1/2 %, devendo ellas pagar aos seus depositantes 
4 %• Mas 6 % capitalisado de 6 em 6 mezes é actual- 
mente o melhor emprego que se pôde dar ao dinheiro, 
e não será de admirar que o thesouro reuna uma 
somma considerável de depósitos das caixas econômi- 
cas, porque o dinheiro não encontrará de outra fôrma 
melhor emprego. 

O Sr. Junqueira :—E o thesouro gasta-o no dia 
seguinte. 

O Sr. Castro Carreira :—Porque precisa. 
O Sr. Lafayette continua dizendo que entre a» 

condições para facilitar e attrahir as pequenas_eco- 
nomias ás caixas econômicas, figura a revogação de 
certas restricções legaes que entendem com a capa- 
cidade dos depositantes ; refere-se á incapacidade das 
mulheres casadas e dos menores. O projecto, repro- 
duzindo o direito inglez, o direito francez e de outros 
povos, permitte que as mulheres casadas possão fazer, 
deposito? nas caixas econômicas'. O orador dá a sua 
inteira adhesão á esta disposição que não é, em sua 
opinião, uma innovaçâo em nosso direito. 

Pelo nosso direito a mulher tem ma,niato tácito do 
marido para fazer as despezas que entendem com a 
vida econômica do casal ; ora, nesta faculdade se 
inclue virtualmente a de realiznr as economias que 
lhe seja possível fazer ; portanto, é apenas tirar uma 
conseqüência dos princípios existentes o permittir que 
ellas depositem nas caixas econômicas as economias 
que realizarem na gestão dos negocios domésticos. 

Depois, como observa um escriptor, a economia 
nunca pôde dar lúgar ao abuso, ou por outra, o 
abuso da economia, em certas circumstancias, é 
ainda uma virtude, e a disposição do projecto só tem 
por fim animar a economia. Portanto não ha perigo 
em que dahi .possa provir abuso de qualquer na- 
tureza. _ 

O projecto consagra igualmente permissão aos 
menores para depositarehi economias, podendo reti- 

, ra-las depois de completarem a idade de 16 annos. 
E' também repKoducçao de disposição do direito — 
estrangeiro a que dá inteiramente sua adhesão. 

Tendo estuda lo as disposições principaes do pro- 
jecto em relação uos fins das caixas econômicas, vai 
o orador occupar-sef de sua constituição financeira; 
mas antes de o fazer pede licença ao senado para 
discutir em poucas palavras a intervenção, do Estado 
na formação dessas caixas. 

Como é sabido, debaixo desse ponto de vista ha 
dons typos de caixas econômicas ou antes tres ty- 
pos : caixas econômicas particulares, fimdàdas peloi 
depositantes; caixas econômicas particulares, fun-. 
dadas por homens pertencentes ás classes ricas e mo- 
vidas por um sentimento de philantropia ; caixgs 
econômicas fundadas pelo Estado ou debaixo da pro- 
tecçào dir^cta do Estado. 

O orador pertence, á escola classica de economia 
política, a qual toma como base de todas as suas leis 
e de todas as suas demonstrações a liberdade indivi- 
dual na mais ampla esphera de actividafde no mundo 
economico; mas a economia política não é uma sciencia 
absoluta, é uma scieucia experimeuta], ea sendo uma. 
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sciencia experimental, naturalmente está sujeita aos 
correçtivos que os factos e a própria experiência lhe 
trazem. 

Portanto, em relação ao assurapto que se acha em 
riiscussão, parece-lhe queima certa intervenção do 
Estado é necessária para que as caixas econômicas 
póssão realizar a sua missão. As caixas particulares 
não podem ter a multiplicidade que o Estado pôde 
dar ás caixas por elle protegidas, como são exemplos 
d França, a Inglaterra e diversos outros povos cultos 
da Europa, onde as caixas particulares nunca puderão 
chegar a grande numero, como exigião as necessi- 
dades dos respectivos paizes. A intervenção do 
rEstado tem a vantagem de pôr as agencias 
do correio ao serviço das caixas econômicas, fa- 
cilitando assim sua constituição tanto quanto é 
possível. 

Portanto, admitte a intervenção do Estado mesmo 
em relação á constituição das caixas econômicas 
debaixo de um certo ponto de vista ; e parece-lhe 

•que o melhor systema a esse respeito ,é o inglez que 
foi adoptado pela França e pelos outros povos, de 
caixas centraes tendo por filiaes as repartições.pu- 
l^licas. como são as agencias do correio. 

O Sa. Castro Careeira : — A força moral estabe- 
lece a confiança. 

O Sr. Lafayette : — E ainda por um outro prin- 
cipio ; as caixas econômicas não são fundadas para 
utilidade e proveito dos seus fundadores, ou, por 
outra, os directores das caixas econômicas não têm in- 
teresse pessoal e directo na prosperidade dessas cai- 
xas ; portanto elíes não applicão á sua administração 
a mesma diligencia com que o fazem quando são, por 
exemplo, directores de sociedades anonymas; mas 
a» caixas debaixo da protecção do Estado, tendo um 
conselho director da confiança do governo, os mem- 
Inròs desse conselho recebem um mandato do Estado, 
exercem uma func.ção publica e, portanto, o seu 
procedimento é sempre dominado pela idéa do dever. 
Comquanto elles não tenhão nenhum interesse pessoal 
na direcção das caixas, todavia acha-se empenhada 
a sua dignidade pela consiencia de que obrão em 
nome do Estado. Por isso lhe parece conveniente a 
Intervenção do Estado para constituir as caixas 
econômicas. 

Passa em seguida o orador a occupar-se da con- 
stituição financeira desses estabelecimentos. Debaixo 
desse ponto de vista ha dous typos de caixas econô- 
micas ; a caixa econômica que é simples interme- 
diária entre o depositante e o thesouro publico ; e a 
caixa econômica que recebe organisação mais ampla, 
em que suas directorias se achão revestidas de attri- 
buições propriamente financeiras. 

Em França subsiste hoje o regimen das caixas 
econômicas do primeiro typo; ellas não são senão 
intermediárias entre os depositantes e o thesouro 
francez. 

Antes da reforma de 1881 as quantias recebidas 
pelas caixas econômicas erão levadas á caixa de de- 
poritus e consignações e abi erão empregadas em 
diversas operações fínane iras definidas pela lei; mas 
a reforma de 1881 sup rimio essa attribuição finan- 
ceira das caixas de deposito e consignação em rela- 
ção ás caixas econômicas e estabeleceu que a impor- 
tância dos depósitos seria exclusivamente empregada 
cm valores do Estado. Mas ess» systema acha-se 
limitado á França e á Inglaterra. Na Inglaterra tam- 
bém o prnducto da« caixas econômicas é recolhido á 
caixa da divida nacional e' é por via de regra empre- 
gado era apólices da divida publica. 

Mas em quasi todos os outros povos, na Bélgica, 
ua Áustria, na Itaha, na Prússia, segue-se o segundo 
ty, o. isto é, nas caixas econômicas as difectorias òu 
sejão de nomeação do Estado, ou ^ejão fiscalisadas 
pelo Estado têm certas alterações financeiras impor- 
tantes . 

Na Bélgica, os fundos das caixas econômicas 
Çodem ter d"US empregos, um provisorio e outro de- 
innitivo. £> 

Na Italia tem-se permittido ou concede-se ás caixas 
bancaria» a» mais livres operações financeiras. 

Entre nós, antes da lei de 18G0 uma ou outra caixa 
econômica foi organisada com operações financeiras 
livres. Assim ha a caixa econômica de Ouro Preto, 
fundada em 1838, e que exerce attribuições propria- 
mente financeiras, empregando os seus capitães em 
títulos da divida publica da pr jvincia de Minas, & 
fazendo outras operações de natureza semelhante. 

Mas a lei de 18G0 estabeleceu um regimen perfeita- 
mente semelhante áquelle que predomina em França. 
Segundo a lei de 1860 os fundos das caixas econômi- 
cas são recebidos no 'thesouro, escripturados como 
depósitos, sendo applicados ás despezas ordinárias do 
Estado, 

O decreto de 1874, organisando as caixas eco- 
nômicas que existem, estabeleceu a mesma doutrina, 
istD é, os fundos serião escripturados como depósitos, 
e applicados ás despezas ordinárias do Estado. 

O projecto reproduz a mesma doutrina, dizendo que 
as quantias depositadas nas caixas'economicas e re- 
cebidas no thesouro, serão de preferencia empregadas 
na am-ortização da divida fluctuante, e no resgate do 
papel-moeda. A palavra preferencia quer dizer, que 
o-projecto não exclue o emprego nas despezas ordi- 
nárias do Estado ; e pois o projecto reproduz no 
fundo a mesma doutrina do decreto de 1874. 

Segundo q modo de ver do orador, este systema é 
inconvenientíssimo, e traz grandes perigos ; e ppr- 
tanto, por sua parte condemna-lo-ha com toda a 
energia. 

Para impugna-lo, invocará duas razões : uma eco- 
mica e outra deduzida dos nossos cpstumes e da» 
nossas praticas financeiras. 

A razão econômica é a seguinte: todas as quantias 
empregadas pelo^ Estado podem ser utilmente appli- 
cadas, mas são improduetivas. 

O emprego reproduetivo de uma quantia ou de um 
valor é aquelle que faz com que essa quanjia ou 
valor reappareça depois debaixo ae uma nova fôrma, 
de uma nova riquezã. 

Ora, as quantias despendidas pelo Estado não reap- 
parecem debaixo de nova fôrma, não trazem nova 
riqueza , e é por isso que os economistas dizem qu« 
todas as despezas feitas pelo Estado são absoluta- 
mente improduetivas. 

Lembrará rapidamerite as verbas capitães do» 
nossos orçamentos. 

Despendem-se cerca de 52,000:0005, com ordenados 
de empregados civis, militares e de marinha. Sem 
duvida que esses empregos são úteis, mas são im- 
produetivos ; porque essas quantias não vão produzir 
riqueza, não reapparecem debaixo de uma nova 
fôrma. 

Despendem-se cerca de 42,000:000$ em juros da 
divida fundada interna e externa , e das quantias que 
o thesouro recebe a titulo de deposito. Essa somma 
considerável de 42,000:000$ em pagamento de juros é 
ainda improduetivamente empregada porque não re- 
apparece debaixo da fôrma de riqueza nova. 

Despendem-se em subvenções .a estradas de ferro 
presentemente cerca de 8 a 9,000:000$, e dentro de 
alguns anuos despender-se-hão 18,000:000$000. 

Coraquanto no conceito do orador essas sommas 
despendidas em subvenções com estradas de ferro 
devão ser consideradas utilmente gastas, não ha du- 
vida que as estradas em geral forão mal calculadas, 
forào meras combinações, não para servir o paiz ou 
a causa publica, mas para se obter uma renda do 
thesouro para certos capitães. PortantOj as quantias 
que '• thesouro despende com estas subvenções são 
quantias esterilraente gastas. 

Não quizera por isso o orador que as sommas re- 
colhidas nas caixas econômicas fossem mettidas na 
voragem da divida fluctuante. 

Ha, porém, outra razão como disse, para que essas 
quantias devão em vez de applicadas ás despezas do 
Estado ser aproveitadas pelo commercio, pela indus- 
tria, pela agricultura. 

Já disse que condemnava o systema do projecto, 
ainda por uma razão deduzida do nossos costumes e 
dos nossos hábitos financeiros. 

Ha 20 annos que se vive no regimen do déficit^ e • 
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déficit, como o ^nado sabe, tem o curso do rio, 
cresce descendo. 

A média do déficit nos dous últimos decennios é de 
28,000:000# e se se calcular o exercício actual, o 
déficit sóbe a 35,000:000#u00. 

Ora, como o senado também sabe, o déficit é o des- 
coberto entre a receita e a despeza; e como se pode 
ter realizado a maravilha de se viver 20 annos no 
regimcn do déficit ? Tem-se realizado esta maravilha 
pela facilidade de contrahir empréstimos. 

Julga o orador que a facilidade de contrahir em- 
préstimos é uma das causas principaes do nosso actual 
desarranjo financeiro, do estado deplorável de nossas 
finanças. {Apoiados.) Emquanto houver o recurso dos 
"empréstimos não se procurará limitar a nossa des- 
peza aos nossos recursos. 

Talvez se não tivessem realizado alguns melhora- 
mentos materiaes nós teríamos grande credito; 
teríamos dado prova de bom senso ; teríamos dado. 
diante do estrangeiro prova de espirito de economia. 

Se não fosse a facilidade de cçntrahir empréstimos, 
os orçamentos não serião confeccionados como são; 
não se apresentavão orçamentos, que são verdadeiros 
monumentos de prodigalidade, mandando-se despender 
em serviços que não tem o minimo valor para o paiz, 
quanfias horrorosas ! 

Para verificar este facto, é preciso entrar no the- 
souro, ser àlli o pagador mór como é o ministro da 
fazenda, que recebe de todos os ministérios as ordens 
pará todas as despezas. E' quando manda effe- 
ctuar esses pagamentos que o homem de estado 
verifica que sommas importantes são despendidas 
em coúsas queJ em linguagem vulgar, não valem 
dous caracóes. Ora, se o empréstimo tem sido uma 
das facilidades para a ruina financeira do paiz, o 
orador como financeiro ha de oppôr-se com todas as* 
forças a facilitar mais o empréstimo permanente, 
como o projecto-concede. 

O Sr. Junqueira ;—Apoiado, nisto estamos de 
accórdo. 

O Sr. Lafayette :—Pelo projecto as caixas econô- 
micas não são senão recipientes da economia dos 
pobres para serem atiradas á voragem da divida 
Üuctuante ! 

Ç) Sr. Affonso Celso dá um aparte. 
O Sr. Lafatette : — Negará portanto o seu voto 

ao artigo do projecto que consagra o systeraa pre- 
exisíente o ainda mais manda empregar em apólices 
o fundo da reserva. 

Segundo uma disposição do projecto, deve ser 
feito esse empréstimo ao Estado com a garantia de 
apólices expressamente emiti idas. Não aceita o orador 
essa disposição. 

Sem duvida o fundo de reserva deve ter um em- 
prego seguro ; e não duvidará dar o seu voto para 
que seja empregado em fundos públicos mas to- 
mados no mercado ; não dará porém o seu voto- para 
que o governo receba essas quantias, e faça nova 
oimssàó 

Terá o governo de fazer do thesonro a caixa central 
das caixas econômicas ? Desejaria que se adoptasse 
o systema belga, não tão amplo, attendendo ao estado 
do paiz ; desejaria que os membros do conselho fiscal 
tivessem, o caracter de mandatários, e o fundo da 
caixa econômica ficasse debaixo de sua adminis- 
tracção definindo-se quaes as operações em que po- 
deria enrpregar esses fundos, como por exemplo, na 
acquisição de apólices da divida publica geraes e 
proyinciaes , bilhetes do thesouro emittidos por 
anticipação de renda, letras á ordem, letras a 
prazo, empréstimos a particulares mediante garantia 
idônea. Mas não admittiria algumas das operações 
que vê consignadas nas emendas do nobre senador 
por Minas-Gerues, porque, se é preciso dar ao con- 
selho fiscal direito de fazer operações financeiras, 
convém evitar operações que possão pôr em risco a 
instituição, porque, se os fundos não forem emprega- 
dos com segurança, se as caixas econômicas se arrui- 
narem, se os depósitos desapparecerem, ellas estarão 
perdidas. Por isso não aceita algumas operações que 
• «obre senador estabelece em sua emenda. 

O Sr. Affonso Celso dá um aparte. 
O Sr. Lafayette : — E' preciso escolher um meio 

termo. 
Também quanto ás attribuições do conselho fiscal 

prefere o systema belga. 
O orador não aceita igualmente a idéa do empres- , 

timo hypothecario. Essa operação, preciso é reco- 
nhecer a realidade das cousas, ou por defeito de 
nossa legislação ou da administração da justiça, é 
hoje o empréstimo menos seguro (apoiados), está 
acontecendo com as execuções hypothecarias o mesmo 
que acontece com as fallencias.' 

O senado sabe quantas combinações se fazem para 
evitar a fallencia judiciaria, que é a fallencia de 
todos. Da m^sma sorte o credor hypothecario faz a.a 
maiores concessões e as mais lesivas para salvar-se 
da ruina que lhe traria uma execução hypothecaria. 
Ora, a administração da justiça não pôde ser refor- 
mada por uma só lei (apoiados), é negocio muito - 
longo, que exige muito tempo. 

Além disso ha uma razão econômica para não 
aceitar o empréstimo hypothecario. Não se ignora 
que elle tem prazo lon^o ; e-assim não podem convir 
ás caixas econômicas. (Apoiados.) 

Não duvidaria o orador permittir ao çonselbo- 
fiscal a faculdade de emprestar ás provinciás; mas 
parece-lhe que o empréstimo a municípios, não offe- 
rece a segurança que fôra para desejar em operações 
da caixa econômica. 

Falia também a emenda do honrado senador por 
Minas-Geraes em — adiantamentos a funccionarios 
públicos, civis ou militares, e pensionistas do Estado, 
sob a garantia dos seus ordenados, soldos e pensões» 
nunca excedentes^ de dous terços dos mesmos venci- 
mentos durante tres mezes. ' - 

O orador não concorda com isto pelas razões já 
adduzidas por outro Sr. senador. Entende que essas 
operações são falliveis; basta considerar que o func- 
cionario publico pôde fallecer: nesse caso o pre- 
juízo da caixa é evidente. 

Por outra disposição consignada ms emendas do 
nobre senador por Minas serião também permittidos, 
a juizo do conselho fiscal', os adiantamentos a operá- 
rios de offlcinas ou estabelecimentos do Estado, pro- 
vincial ou municipalidade da respectiva séde, até me- 
tade do salario durante um raez. 

Também não presta o orador a sua adhesão a esta 
idéa. Em primeiro lugar porque o operário pôde deixar 
o seu estabelecimento e, depois, porque pôde fallecer. 
Pôde até acontecer que o facto de ter contrahido um 
empréstimo, forneça muitas vezes o motivo para que 
elle deixe o estabelecimento. 

ü orador, aceita o art Io que o nobre senador por 
Minas offereceu era substituição do art. Io do pro- 
jecto ; mas não pôde aceitar o art. 5o substitutivo. 

O Sr. Affonso Celso : — Mas propõe outro ? 
O Sr. Lafayette, aceitando o art. 5o do projecto, 

apresentará emendas. 
O nobre senador consigna uma idéa que, segundo 

parece ao orador,, foi deduzida do direito belga» 
isto é a de permitiir ás caixas econômicas fazer em- 
préstimos. 

Sem duvida, esta faculdade é um corollario na- 
tural das attribuições financeiras que lhes são dadas. 
Se cilas não tiverem essa faculdade, podem por mais 
prudentè que seja sua administração vêr-se em diffi- 
culdades para acudir ás retiradas. Portanto aceitsv 
esta idéa. 

Ha, mais, entre as emendas do nobre senador esta 
disposição (lê) : 

(c Para pagamento de depósitos das caixas econô- 
micas sob a guarda e responsabilidade do Estado,, 
poderá o governo mediante accôrdo com os respecti- 
vos conselhos fiscaes, emitür bilhetes do thesouro, 
nos termos do art. 15 da lei n. 3,229 de 3 de Se- 
tembro de 1884 e de valor inferior ao máximo nella 
.estabelecido. » 

O orador não concorda com este artigo, porque é 
contra o systema que tem sustentado. No systema do j 
orador o governo terá em conta corrente as quantia® • 

i das caixas econômicas emquanto não são emprega— 
7 
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^as ; e portanto está obrigado restitui-las em di- 
.ubeíro no momento em qne forem exigidas. Ora, sendo 
xesta a doutrina do orador, ella é incompatível com a 
'disposição do artigo proposto pelo nobre senador por 
'3klinas... r 

O Sr. Affonso Celso dá um aparte. 
O Sb. Lafatette„ .. segundo o qual • Estado pode 

eflectnar pagamentos ás caixas econômicas por meio 
de bilhetes do thesouro. 

O Sr. Affonso Celso :—Não é esse o meu pensa- 
i mento. Perraitta Y. Ex. uma pergunta: se a caixa 
Veconomica da côrte hoje exigir o pagamento do que 
ylhe deve o thesouro, qual o recurso de que lançaria 
mão o governo ? 

O Sr. Lafatette diz que isso é um caso particular. 
^Explicará o seu modo de entender. Não admitte este 
pensamento como uma medida permanente, porque 

no systema que defende, o thesouro recebe das caixas 
«econômicas as quantias em simples conta corrente, 
e quando ellas as exigirem, o thesouro está obrigado* 
a restitui-las iramediatamente em dinheiro. 

E* certo que o thesouro devia as caixas econo- 
-micas, segundo o calculo de 31 de Dezembro de 1883 
a quantia de 18,840:000§; mas creio qne esta quantia 
se acha hoje reduzida a Í2.000;0(X)íjOuO. 

} O Sr. Affoxso Celso:—Não, senhor, 12,000:000§000 
•bô á caixa da côrte. 

O Sr. Lafayette: — Então, com as das províncias, 
'.até é provável que em vez de 18, o Estado esteja 

devendo 20,000:000^000. 
\ E' evidente que nas circumstancias actuass o the- 
ífiouro não pôde pagar essa quantia ; é preciso tomar 
^un^a providencia, e para este caso especial, o orador 
fdria até além do nobre senador : não duvidaria anto- 
trisar ao governcfa consolidar estes 20,000:.0003 dando 
L-ás caixas e.conomicas apólices ao par no valor de 

j,/0. Mas isto é um remedio. de occasião ; como 
pnedida permanente no systema do orador não é ne- 
^cêssario, porque o thesouro será obrigado a restltair 
em dinheiro, e prorppiamente, as quantias exigidas 

>jpelas caixas econômicas. 
São estas as observações que ao orador occorrem 

sobre o p'ojecto, na presente discussão. Terminando, 
manda á mesa diversas emendas, nas quaes se achão 

■consignadas algumas idéas em que divermo do sys- 
tema do projecto. (Muito bem ; muito bem.) 

■ Ao meio-dia e 3/4 o Sr. presidente deixou a cadeira 
da presidência, que foi occupada *pelo Sr. vice- 
presidente. 

Forão lidas, apoiadas e postas em discussão as se- 
guintes 

Emendas. 

Emenda additiva ao art. Io § 2o—Accrescente-se 
<* O deposito effectuado em uma caixa filial ou 

agencia poderá ser continuado ou retirado em outra 
caixa filial ou agencia da mesma província, segundo 
o processo que o governo em regulamento esta- 

' belecer. » 
Emendas ao art. 5*— Em vez das palavras : 

r m O juro na razão de 6 por cento, diga-se : 
: « O juro na razão de 4 1/2 por cento. » 

Accrescente-se ao mesmo art. 5o 

<* A importância dos depósitos recolhidos ficará sob 
a administração do conselho fiscal, o qual a poderá 
emprega : 

« 1 0 Era títulos dá divida publica geral ou pro- 
Tincial. 

« 2.° Em bilhetes do thesouro eraittidos. por antici- 
pação de renda. 

« 3.° Em acções o obrigações de sociedades anony- 
mas, que, sob proposta do conselho fiscal, forem de- 
signadas pelo governo. 

« 4.° Em desconto de letras de cambio ou da terra, 
®otas promissórias, bilhetes á ordem de prazos não 
excedentes de 120 dias, mediante penhores ou caução 

/idônea, de valor superior ás quantias garantidas,, pelo 
menos, íaíço. 

« 5.° Em empréstimos a particulares por prazo que 
igualmente não exceda de 120 dias e sobre garantia 
exigida no qumero antecedente. 

« Paragrapho único. O presidente e membros do 
congelho-íiscal são simples mandatários e como taes 
não respondera pessoalmente pelos contratos e ope- 
rações que realizarem no exercício do mandato. 

« Serão, porém, obrigados a indernuisar os prejuízos, 
perdas e damnos que causarem ás caixas econômicas 
pela negligencia, .culpa ou -dólo com que se houver 
no desempenho do mandato. » 

Emenda ao art 6®. 
O período que começa — do fundo assim formado— 

e que termina pelas palavras — capitalisado semes~ 
tralmenle —, seja substituído por este : 

« Do fundo assim formado, depois de deduzida» as 
despezas do estabelecimento, será o liquido produeto 
restante empregado, no fim do semestre, em apólices 
da divida publica do Império, obtidas por compra 
no mercado. 

".Paço do senado, 4 de Maio de 1885.—Lafayette. » 
<3> Correia: — Disse o nobre senador, que 

acaba ue fallar, que o projecto, no fundo, reproduz a 
legislação actual; que tal systema é imperfeitissimo, e 
que o coademna do modo o.mais energico. De- 
pois justificou magistralmente o conceito que assim 
enunciara. 

• K' justamente porque c projecto incorre na obser- 
vação que o nobre senador acaba de fazer, que desde ■ 
o começo não me tenho mostrado inclinado á sua 
adopção. t. 

Para ,manter o statu qno podemos ir vivendo com a 
legislação que existe. As pequenas modificações que 
faz o projecto não são todas dignas de approvação. 

Se não podemos dar passo decisivo para o melho- 
ramento desejado por todos os senadores que têm 
tomado parte nesta -discussão, então esperemos por 
melhores tempos, e não vamos legislar sem esperança 
de colher proveito algum, sobretudo se fôr votada a 
emenda apresentada na sessão de sexta-feira pelo 
nobre ministro do império. 

Considerem-se quaes as vantagens que se espera 
obter do projecto, se elle fôr adoptado , e ver-se-ha 
que, se alguma cousa se adianta, é tão pouco, que 
seguramente não justifica o esforço necessário para . 
se votar a lei. Ou entremos resolutamente no pro- 
pugnado como melhor por todos os oradores que têm 
defendido o projecto, ou deixemos a reforma para 
momento mais propicio. 

O Sr. JuxQtiEiRA ;—Apoiado; não precisamos de. 
reforma alguma agora. 

O Sr. Correia:—Se devem continuar as caixas 
econômicas a ser o vchiculo pelo qual todas as eco- 
nomias da nação entrem para o thesouro, . aíim de 
serem despendidas a arbítrio do governo, então fique 
o que está, máo como é, condemnado como parece 
que o senado condemna, e que eu tenho combatido 
nas discussões da lei do orçamento. O projecto ag- 
grava o mal. 

Até hoje. póde-se dizer que, ,nãq se tendo era ge- 
ral podido desenvolver as caixás econômicas das pro- 
víncias, ainda algumas das economias que alli se po- 
dem fazer entrão na applicação commum. servem 
para benefiçiar as localidrtdes cm que são feitas. 

O Sr. Jdrqueira : — O systema que se quer im- 
plantar desvia-las-hia das industrias. - * 

O Sr. Correia : — Mas, se se vai levar este sys- 
tema ao ultimo apuro, como faz o projecto, creando 
caixas econômicas nos mais remotos lugares, para 
todas estas economias virem para o thesouro e en- 
trarem na grande massa ida divida íluctunnte, exa- 
gerando-se assim os encargos dos contribuintes 
com o pagamento de juros, isso será levar o 
mal ao excesso, e eu não posso crer que tal dou- 
trina seja aceita pelo senado. 

O Sr. JuxfeüEiRA :—Esterilisando-se m industriai 
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' . O-Sr. ComtEiA ;— Já. é nm fundado qoeixume o de 
pque o Estado absorve todas as economias que vão 
Jiservir para despezas improductivas, como muito bem 
«as qualificou o nobre senador por Minas Geraes, o Sr. 
M-alayet.tr. não restando para o movimento econo- 
fmico da nação somma que possa produzir qualquer 
' beneficio notável. 

Pois bem ! esse systema que não houve um só se- 
nador que não julgasse dever ser abondonado como 
icontrano aos interejses do thesouro, prejudicial aos 
do contribuinte e infenso ao desenvolvimento eco- 
nômico da nação, o projecto o exagçrq de modo 
verdadeiramente para espantar, quando tão energi- 
camente estSi condemnado o seu ponto capital 1 

Depois que ouvi o nobre ministro do império, fiquei 
inclinado a julgar inopportuno o momento para a re- 

.fprma que se pretende. O nobre senador por Minas 
Geraes, o Sr. Aífonso Celso, havia estabelecido por 
meio de emendas o systema mixto, sujeito aliás a 
muitas objecções, como, disse S. Ex., um germen 
para a futura transformação das caixas eco- 
nômicas; é um passo pouco adiantado o que S. Ex. 
quer dar ; mas nem isto o governo consente; elle 
não quer que as caixas econômicas outra cousa 
fação senão arrecadar, e até o ultimo ponto do terri- 
torio.ãs economias mínimas que se puderem fazer,para 
virem todas cilas depositar-se no thesouro, que 
o nobre senador por Minas Geraes, o Sr. Eafayettê. 

■muito bem disse que, em tal caso, ainda mais se 
converteria em caixa central das caixas econômicas. 

OSu. Affonso Celso : — Como já é hoje. 
O Sr. Correia : — Mas o mal não tem a extensão 

que com o projecto se lhe daria; perque nem em 
todas as provincias as caixas econômicas têm prospe- 
rado, riem se tem levado a instituição acs mais re- 
motos pontos do tefritorio. 

Das idéas apresentadas no senado, as que accentuão 
melhor o pensamento dominante cm todos os povos 
cultos e aceito pelos economistas de melhor nota são 
as que acaba de apresentar o nobre senador que 
enviou á mesa as ultimas emendas; mas S. Ex. ainda 
transigio com o systema actiíal, e eu colloco a 
questão nestes termos. Se quereis manter o systema 
actual, deixai as cousas como se achão; os males 

, serão menores do que com a reforma proposta; mas, 
se quereis entrar pelo caminho que outras nações 
trilhão com grande vantagem para a sua prosperi- 
dade econpmica, então, encaremos resolutamente a 
questão e formulemos um projecto substitutivo mos- 
trando que as idéas que cortem victoriosas no mundo 
econornico, são também por nós conhecidas e apre- 
ciadas. 

O nobre ministro do império justificou o trabalho da 
commissão encarregada do estado da questão (trabalho 
a que sempre tenho dado o devido valor e o apreço que 
merece) dizendo que a commissão não fóra nomeada 
para propór o melhor plano de caixas econômicas; 
.mas sómente para ipdagar das cansas que tem en- 

" torpecido o mecanismo adoptado por lei para essas 
instituições. Devia ter sido incumbida de alguma 
cousa mais, devia ter sido incumbida de propór a 
reforma que reputasse melhor, embora com sacri- 
fício do systema vigente. Seria mesmo ura serviço 
que o nobre ministro da fazenda poderia prestar, o 
de mandar ouvir a conimissão, que já tão conbece- 
dora é da matéria, sobre qualquer outro systema 
que, adaptando-se ás nossas circumstancias, melhor 
possa attender aos fins das caixas econômicas. O 
nobre ministro do império, com as observações que 
fez, revelou a necessidade dessa providencia « Não 
temos a opinião definitiva da.commissão, sua missão 
foi restricta » ; mas o que cumpre, a meu ver, é 
dar-lhe a missão, que já se devia ter dado, de in- 
dicar e propór a melhor reforma de caixas econômi- 
cas, attendendo ás circumstancias enj que nos 
achamos. 

O nobre ministro do império, sórnente obrigado 
pela necessidade, aceita o projecto que se discute. 

Se esta necessidade não se apresentasse imperiosa, 
outro seria o rumo que o'nobre ministro daria á pre- 
sente discussão. 

Suas palavras são claras. » 
Elle disse : * , 
<r Entendem os nobres senadores que, aproveitando 

o_ ensejo, devemos examinar a questão da conveniên- 
cia de transformar, as caixas econômicas em simples 
caixas de deposito, em uma instituição em. que 
as economias do povo não só sejão guarda- 
das com segurança como ainda utilisadas de 
modo a haver vantagem para os próprios depositan- 
tes e pa- a sociedade em geral, para a agricul- 
tura, paia o commercio e para as industrias. 

« Esta idéa é realmente fecunda e tem produzido 
os melhores resultados em outros paizes. Este deve 
ser o nosso desideratum ; devemos fazer votos para 
que estas caixas possão chegar a dispensar completa- 
mente a protecção e garantia do governo. 

O Sr. Jcsqueira : — Faz votos : simples aspiração! 
O Sr. Correi* (Zentio) :—... « para poderem ter in- 

teira independência e autonomia, movendo os capi- 
tães confiados á sua guarda, sempre com cautela e 
segurança, mas com a sufficiente libcvdade para fa- 
zê-los fructificar.- » 

Nitidamente expõe o,nobre ministro o pensamento 
que me tem dominado na presente discussão, com 
uma differença : e é que não vejo esse obstáculo ir- . 
removível que ao nobre ministro se antolha para desde 
já realizar o proposito que S. Ex. tão bem de- 
lineou. 

Mas dado que esteja eu em erro, que haja os 
embaraços que fazem vacillar o nobre ministro na 
adopção da melhor doutrina, então deixemos as cou- 
sas como estão. 

Qual é o embaraço qüe, segundo o nobre ministro, 
torna inopportuna a adopção das verdadeiras idéas 
que S. Ex. aceita em principio"? Não vejo oütro se 
não o desgraçado estado das finanças. Mas é por 
causa desse desgraçado estado, que devemos fazer 
desapparecer,. que o nobre ministro não quer o com- 
plexo de medidas salutares que o minorarião"? dese- 
jando sabir do estado deplorável das finanças pre- 
tende S. Ex. que uma das causas que concorrem 
para semelhante estado, em vez de desapparecer, 
continue para que cresção os males que delia tem 1 

provindo "? 
Se é necessário curvar a cabeça diante da urgente 

necessidade de pedir para as despezas publicas as 
ultimas economias dos particulares ; se chegamos ao 
ponto de não poder dispensar nem as parccllas mí- 
nimas que'nas povoações do interior podem ser aceu- 
muladas, se é necessário que venha tudo isto para o 
thesouro. . . 

O Sr. Jü.nqeira ; — A banca-rota abi está. 
O Sr. Correia: —... então devemos ver cada vez 

mais remota a época da restauração financeira. 
Se se pretende que estes recursos que podem vir 

ao thesouro sejão logo indemnisados por meio de 
apólices da divida publica emittidas, então direi 
âue se quer ao mesmo tempo augmentar a divida 

uctuante, que se propõe uma consolidação que 
significa o angmento da divida perpetua do "Estado. 

Ter-se-ba de fazer uma emissão de apólices, não 
direi clandestina, masquasi despercebida," sem a pu- 
blicidade que deve cercar as operações de credito; 
chegar-sé-ha pouco e pouco, sem estrepito, mas com 
o mesmo deplorável resultado, ao que se costuma 
fazer cora toda a publicidade, a uma grande operação 
de credito- 

O Sr. Jcnoueiea ;—Apoiado. 
O Sr. Correia: — O que lucra pois o Estado com 

adopção deste projecto 1 Hoje o governo não pôde 
emittir apólices para pagar a divida da caixa eco- 
nômica. Se o caso chegar ao extremo de ser neces- 
sária a liquidação forçada das dividas exigiveis a 
todo o momento ha de ser precisa a intervenção do 
legislador; mas se o projecto passar nem essa ga- 
rantia fica para as poucas cautelas que com o sys- 
tema actual ainda o thesouro pódo tomar; e, note o 
senado, se vier a ser admittido o privilegio de qno 
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es quantias recolhidas á caixa ^conomica ficão isen- 
tas de penhora, do arresto... 

O Sr. Junqueira : — E* o systema do privilegio. 
{Cruzão-se outros apartes.) 
O Sr. Correia : — ... aí quantias afflairáõ para 

o thesouro, os "pagamentos se farão eriKapolices, e 
crescerá muito a despeza perpetua e improdactiva 
do juro. 

Com o mecanismo do projecto e com a emenda do 
nobre senador ministro do império, o mal que todos 
reconhecem, em vez de ser. atalhado, augmentará. 
E* para isso que devemos legislar 9. ! 

Qual é a maior necessidade financeira do presente ? 
O nobre senador, ex-presidentq do conselho e ex-mi- 
nistro da fazenda, se não o declarou expressamente, 
deixou comtudo entrever seu pensameuio ; é preciso 
abalar esse monstruoso edifício que se tem fundado 
sobre a accumulação de dejicils; o basta enunciar a 
proposição como acabo, de fazer para conhecer-se 
toda a gravidade da situação financeira do Im- 
pério. Ha muitos annos, disse o nobre ex-ministro da 
fazenda, domina o fatal systema do déficit, cuja 
média tem sido de 28,000:0005.. Accrescentou S. Ex. 
que o déficit ganha força caminhando, tanto que no 
cxercici. actual elevar-se-ha a 35,000:000^000. 

Aggrava-se de dia em dia esse terrível mal; e, 
quando os legisladores podem ser chamados especial- 
mente a-occupar-se com os meios de o fazer cessar, 
propoem-se medidas que contribuem para que a si- 
tuação financeira peiox*e. 

A doutrina melhdr no assurapto que discutimos 
tem sido apresentada com clareza, com eloqüência; o 
governo a reconhece ; mas o voto que se pede é in- 
teiramente contrario á doutrina, é para que o mal 
que se deixou asdgnalado torne-se ainda maior, e 
mais efficaz e activo o machinismo, para que nada 
escape a um meio inconvenientissimo de fazer avul- 
tar os recursos para as despezas do Estado. E este 
mal não tem somente o lado prejudicial de augmen- 
tar os encargos dos contribuintes pelo augmento da 

"despeza dos juros da divida publica, razão aliás muito 
de attender para que deixemos um systema que todos 
coademnáo ; ainda sob outro aspecto se manifesta, 
porque diminue os meios para o àugmento da pro- 
duetividade nacional. 

0_ edifício da prosperidade econômica de uma 
nação ergue-se sobre a accumulação de economias e 
a sua conveniente e judiciosa applicajão. Se o lavra- 
dor, por-exemplo, em vez de augmentar com o frueto 
de suas economias os meios de que lhe resultará a 
abastança, e que lhe permittirao a formarão do capi- 
tal, retirar esse accreseimo da industria que lhe 
trouxe as condições de fortuna, e o fôr destinando 
a absorpção pelo Estado, ou sentirá logo. diminuição 
na sua prosperidade econômica, ou por muito tempo 
nac a verá caminhar. Se individualmente este 
processo não lhe vier a ser prejudicial, se o Estado 
puder ir pagando por longo "tempo os juros dos em- 
préstimos que contrahe. é certo qne, em todo o caso. 
a prosperidade ecoaomica da nação não progride. E' 
uma questão, portanto, de grande alcance esta que 
actualmente nos occupa , de natureza complexa e 
de conseqüências que podem vir a tornar-se dam- 
nosas até ao proprio particular, que aliás reúne as 
economias de que o Estado se serve. Os revezes, as 
desgraças financeiras sobre quem acfciao 2 O Estado 
c impessoal, o damno recahe sobre todos que fazem 
parte da nação, ou com esta economicamente se en- 
írelação. 

Devemos estar tranquillos acerca do estado finan- 
ceiro do Brazil ? Podemos acreditar que de prompto 
se ^-omaraõ as enérgicas e efficazes medidas que o 
patriotismo impõe para que cesse o regimen de 
de fiei ts sobre deficits que, com tanto fundamento, 
acaba de condemnar o nobre ex-ministró da fa- 
zenda 2 

Do que devemos qneixar-nos é de que se tenha 
impassivelmente consentido qne mal tão sério, de 
tao perniciosos effeitos, se aprofundasse no orn-a- 
nismo social sem applicação de meios para o fazer /'PC IO >• 

Effectivamente. se quando se debuxava no hori- 
zonte esta situação de (ic/icifs, tivéssemos logo pru- 
dentemente arredado o mal que ahi vinha temeroso, 
quanto não seria então menos diíficil o remedio ! 

Entretanto, deixámos que o mal fosse engrossando 
até tomar as proporções collossaes que levarão 
espirito tão esclarecido, como o do nobre senador que 
me precedeu, a vir dizer perante o senado que será 
grande fortuna para o Brazil que desappareça a faci- 
lidade com que elle tem podido contrahír empres-^ 
timos! 

Que angustia não sentio o nobre senador ao prp- 
ferir estas contristadoras palavras ! Sim, chegámos 
ao ponto de que será fortuna para o Brazil, na opi- 
nião competente de tão atilado senador, que o cre- 
dito nacional soffra um eclipse ! 

Mas quando nada possamos desde já fazer para im- 
pedir as ulteriores e funestas conseqüências que de 
tal estado de cousas, se continuar, tem de provir ne- 
cessariamente, ao menos não votemos medida ne- 
nhuma de que possa resultar aggravação desta enfer- 
midade nacional. 

O projecto que discutimos não contém matéria que 
possa, ao menos, ser desculpada como não tendo in- 
fluencia perniciosa sobre o máo estado financeiro ; 
ao contrario, contnbue para engrossar uma das 
fontes do mal ; e neste momento, mais que em 
qualquer outro, deve ser temida a responsabilidade 
de tornar desgraçada a situação,.financeira. 

Assim me enuncio, porque neste momento unia 
série de circurastancias deploráveis opprimem e vexão 
o thesouro. Se não4 vejamos com quantas difficul- 
dades financeiras lutamos... 

O Sr. Junqueira : —Querem crear mais esta. 
O Sr. Correia : — Depreciação do papel moeaa, 

diminuição da renda, accreseimo não calculado de mi- 
lhares de contos na despiza proveniente deita verba 
que o descalabro financeiro introduzio no orçamento 
—a difterença de cambio. 

E, se pelo que respeita ao thesouro, cresce a gra- 
vidade da situação, o mal reproduz-se na sociedade 
debaixo de mil fôrmas, oppriraindo a todas as clas- 
ses, vexando todas as industrias, trazendo a'descon- 
fiança e a vacillação em todos os negocios. 

A depreciação da moejla altera todas as relações 
baseadas sobre o valor que ella deve ter. Os credo- 
res soffrem, m.as os devedores, sem embargo de fica- 
rem apparcutemente em situação mais favonfvel, vêm 
diíficultarem-se os meios de obterem essa mesma 
moeda fiduciaria; e assim póde-se dizer que não ha 
senão soffrimento publico quando se dá a depreciação 
da moeda, ainda que não na vasta escala em," qua 
actualmente a presenciamos. 

A esse art. Io só uma emenda tem sicto até agora 
offerecida, á do nobre senador o Sr. Affonso Celso. 

O Sr. Junqueira :—Pouco altera, póde-se dizer quô 
é de simples redacção. 

O Sr. Affonso Celso :— Altera radicalmente, por- 
que hoje o thesouro é responsável pelas quantias que 
entrão nas caixas econômicas, embora não entrem 
nelle ; ao passo que pela emenda será sómente res- 
ponsável pelas quantias que nelle entrarem. 

O Sr. Correia' : — Entretanto a emenda mantém 
no fundo o systema que seu nobre autor con- 
demnou. 

O Sr. Affonso f Celso : Sem duvida; mas já 
expliquei: é preciso transigir. V. Ex. me acompa- 
nharia; sei que é radical nesta matéria, mas cm 
geral não se pensa assim. 

O Sr. Correia : —Não sei se pôde nossa opinião, 
neste ponto de accôrdo, ser denominada radical; 
sei, porém, o pensamento que o nobre senador pre- 
tende assim enunciar, e neste pensamento segura- 
mente estamos concordes. Sinto que o nobre senador 
não tivesse afoutamente aprespntado um substi- 
tutivo. . 

O Sr. Affonso Celso : — Sim, senhor. 
O Sr. Correia : — Se sua idéa não vingasse BÒ 

penado, o tempo, creio, havia de dar-lhe razão 
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O Sn. Affonso Celso : — E' exacto. 
O Sa. Cobreia ; — ... e mais tarde havião de vir 

pedir a esta discussão esclarecimentos para se resta- 
belecer o regimen das caixas econômicas sob con- 
dições mais favoráveis aos interesses do Estado e ao 
desenvolvimento da riqueza. 

O Sn. Affonso Celso:—Mas também é bom o 
eystema italiano : vai-se aos poucos ; veja como têm 
elles conseguido as grandes reformas alli realizadas ! 

O Sb. Conur.u ;— Com a restricção constante da 
emenda do nobre ministro do império, creio que 
V. Ex. faria bem até em retirar sua emenda. 

O Sr. Affonso Celso :—Não. Espero que, quando 
V. Ex. seja ministro da fazenda, as caixas cbtenhão 
logo autorisação para realizar aquellas autorisações 

O Sn. C rreia : — O nobre senador quer que eu 
fique sabendo que, se S. Ex. .voltar ao cargo de mi- 
nistro da fazenda... , 

Sr. Affonso Celso :—Quod Deus avertal! 
O Sr. João Alfredo :—Está proximo. 
O Sr. Correia : — ... o que pôde brevemente suc- 

ceder... 
O Sr. Báuros Barreto:—Pôde, não; deve. 
O Sr. Correia —... teremos novo regimen para 

as caixas econômicas. 
O Sr. Affonso"Celso :—Bem; veremos. 
O Sr. Correia :—Sr. presidente, cbaracu minha 

attenção o nobre senador para a possibilidade de 
modificação ministerial. 

O Sr. Affonso«Celso :—Eu ? !• Oh ! senhor ? 
O Sr. Co num ;—Já havião circulado em torno de 

mim noticias de crise ministerial... 
O Sr. Affonso Celso :—Mas houve algnrnacousa ^ 

;V. Ex. é que ha de saber : é um dos generaes. 
O Sr. Correia :—O nobre senador está toraan- 

do-me por alvo de interrogações, qpe todos estão di- 
rigindo a S. Ex. 

O Sr. Affonso Celso Pergunte ao nobre senador 
pelo Kio de. Janeiro 

O Sr. Correia : — A noticia, que chegou até esta 
tribuna já depois de haver eu tomado a palavra, é 
de tal ordem que me fórça a demorar-me mais tempo 
no exame da matéria, para que eba fique integral- 
mente sujeita ao juizo que naturalmente terá de dar 
o novo .ministro da fazenda, que é provável seja breve 
nomeado  

O Sr. Affonso Celso ; — Olhe que o toléphone 
«stá desarranjado. 

O Sr. Correia porque não supponho que 
eg realize a regra do nobre senador por S. Paulo, a 
das dissoluções sobre dissoluções. 

. O Sr. Barros Barreto : — Apoiado. 
O Sr. Correia :— O que óuço é que na sesão de 

loje a camara dos deputados votou uma moção de 
desconfiança ao governo... 

O Su. Junqueira ; — Le roi est 'mort; 'vive le roí! 
O Sr. Affonso Celso : — O nobre senador pelo 

íUio de Janeiro pôde bem informar a V. Ex. 
O Sa. Correia : — Dizem-me qne essa moção 

triumphou pela maioria de 2 votos ; e assim V. Ex. 
vô que, além do dever que me corre, como senador, 
de estudar matéria tão grave como esta que se 
acha na ordem do dia de hoje, no intuito de conse- 
guir algum melhoramento na legislação relativa ás 
caixas econômicas, tenho mais um motivo para, 
desde que assim penso, aguardar a solução da crise, 
sem comprometter a sorte do projecto em 2a dis- 
cussão. 

Em todo o caso, se hoje se encerrasse a discussão 
do art. 1», o provável ministro da fazenda futuro teria 
de achar-se embaraçado, se algum novo plano enten- 
desse que devia ser adoptado nesta matéria. 

O Sr. Junqueira : — Apoiado. 

£3 

O Sr. Correia : — JD' um serviço que julvo une 
no momento presente me é imposto; e, se a hora não 
estivesse tão próxima a terminar, eu não me escusa- 
ria de discutir as emendas que têm de ser apreciadas 
no momento opportuno. qtyindo entrarem em discus- 
são os artigos a que ellas se referem. 

O nosso regimento permitte uma revista geral no pri- 
meiro artigo; nem eu censuro os que empregai ãi esse 
meio reçimental;mas,se tivesse de seguir o niesmo ca- 
minho, haveria de tratar de todos os mais artigos,que 
cfferecem margem para diversas ohservações,De pre- 
feri,discutindo o art. 1°, imitar-me o raáis'p05çi"ei ao 
que elle contende á influencia que elle pôde exercer 
sobre a situação financeira do Estado. 

Todo q senado sabe quão lugubre é esta situação; 
e não deixa de iiaver interesse em examinar o ' al- 
cance que o artigo pôde ter na aggravação do mal. 

Assim, parecs-nie haver demonstrado que o me- 
canismo do projecto não só não traz nenhum allivio a 
esta triste situação das finanças, como que antes con- t 
corre para que ella mais se deteriore. . 

O Sr. Junqueira — Cresce o déficit! 
O Sr. Correia : — Quando o déficit não cresça, o 

qne seguramente tem de ser augmentado é o ônus dos 
contribuintes, que deverão pagar qiiantíosos impostos 
para satisfazer novas dividas.; e nesta matéria con- 
vém não esquecer que de um momento para outro o 
thesouro pôde achar-se na mais embaraçosa situação, 
se, em curto espaço, tiver de prover á retirada de 
grandes sornmas depositadas nas caixas econômicas, 
visto que não dispõe para isso dos precisos meios. 

Tenho. Sr. presidente, enunciado sobre o assumpto 
as minhas idéas ; e. como a hora esteja adiantada, 
não abusarei por mais tempo da henevola attenção 
dos que me ouvem. [Muito bem.) 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
O Sa. Vioe-Presidente deu para ordenado dia O 

a mesma já designada. 
Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 

33a SESSÃO EM 5 DE MAIO DE 1885 

PRESIDÊNCIA DO Stl. BARÃO DE COTEGIPB 

Summario—Expediente — Representação da Socie- 
dade Central de Immigração, apresentada peto 
Sr. Francisco Octaviano. Ã imprimir no Jornal do 
Compiercio, indo depois ás commissões de agricultura, 
commercio, industria e artes, o do legislação  
Ordem do dia — Reorganisação das caixas eco- 
nômicas do Império. Requerimento de adiamento 
offerecido pelo Sr. Correia. J ffptvvaçâo. 

,A s 11 horas da manhã acharão-se presentes 35 
Srs. senadores, a saber: Barão de Cotegipe, Cruz 
Machado, Barão de Mamanguape, Luiz Felippe, 
Conde de Baependy, Affonso Celso, Barão da La- 
guna, Barros Barreto, Garrão, Paula Pessoa, Viriato 
de Medeiros, Leão Velloso, Barão da Estancia, Paes 
de Mendonça, Correia, Octaviano; Luiz Carlos, Vis- 
conde do Bom Petiro, Visconde de Muritiba, Jifii- 
queira, Ignacio Martins, José Bonifácio, Barão de 
Maroim, Lima Duarte, Castro Carreira, Visconde de 
Pelotas, Fausto de Aguiar, Vieirada Silva, Lafayette, 
Silveira da Motta, Jaguaribe, Chiehorro, Vi-conde 
de Paranaguá, Nanes Gonçalves e Christiano OttonL 

Deixarão de comparecer, com causa participada, os 
Srs. Franco de Sá, Silveira Lobo, Silveira Martins, 
Henrique d'Avila, Teixeira Jnuior, Antão, de La- 
mare, Saraiva, Cunha e Figueiredo, Dantas e Pau- 
lino de Souza. < 

Deixou de comparecer sem causa participada 0 J 

Sr. Barão de Souza Queiroz. 
O Sr. Presidente ahrio a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente e, não havendo 

quem sobre ella fizesse oliservações, deu-se por ap- 
prova.ia. 
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O Sr. 1« Segretarío deu conta do seguintô 
e 

EXPEDIENTE 
Officio do ministério do império, de Io do corrente 

mez, remettendo o officio do presidente da província 
do Pará, ao qual acompanha© as authenticas da eleição 
de senador a que se procedeu em varias parochiasda 
mesma provincia no dia 26 de Novembro do anno 
proximo passado.—A' commisaão de constituição e 
diplomacia. 

O Sr. 2o Secretario declarou que não havia pa- 
re ceres. 

REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE DE IMMIGRAÇÃO 
O Sr. F. Octavinno .fpela ordem) : — Sr. presi- 

dente, a Sociedade Central de Immigração, por meu 
intermédio, envia ao senado uma representação pe- 
dindo a reforma de alguns pontos da lei sohre con- 
tratos de locação de serviços. 

Escuso encarecer o mérito desta associação, porque 
o Senado na sua solicitude pelo progresso do paiz 
certamente conhece os boletins que cila tem pu- 
blicado, os serviços que. tem prestado, e com- 
prehende que ella pôde prestar ainda maiores. 

Eu peço a ,V. Ex. que esta representação seja 
publicada integralmente, dispensando-me assim de 
tomar tempo ao senado lendo-a. 

(A representação foi remettida ás commissôes de 
agricultura, commercio, industria e artes e de legis- 
lação.) 

O Sr. Presidente ; —Voa manda-la imprimir no 
Jornal do Commercio. O contrato diz qiíe será nelle 
publicado o que se ler no senado : mas est modas in 
rebus. Por conseqüência considero como lida a re- 
presentação. 

«^Augustos e digníssimos Srs. representantes da 
nação.—A directoria da Sociedade Central de Immi- 
gração vem perante esta augusta camara pe lif instan- 
temente a promulgação de. duas medidas já muito 
estudgdas e debatidas e que não podem mais ser motivo 
de prolongada discu são, sendo no emtanto indispen- 
sáveis para attrahir à immigração européa, de que 
tanto necessita o Bfazil, principalmente na grande 
crise por que está passando e que deve ser superada 
com energia c confiança no faturo. 

a A primeira dessas medidas é a revogação da lei 
de locação de serviços n. 2,827 de 15 de Março de 
1879, cujas disposições, sobretudo em sua parte penal, 
não se coadunão com os princípios de equidade vi- 
gente nos codigos de todos os povos civilisados. 

« Essa lei de difficilima applicação pratica, está de 
facío abandonada até pela própria provincia de 
S. Paulo, única que tentou pô-la em execução. En- 
tretanto sua permanência entre nossas leis e a con- 
tinua referencia que a ella fazem todo» os contratos, 
quer lavrados aqui, quer na Europa, são causa de 
desconfiança contra o Brazil nos centros de emigração 
e origem de confbctos muito desagradáveis, cuja re- 
percussão fóra do Império tanto nos prejudica. 

« Contrariando a opinião sincera de grandes pro- 
prietários que intelligentemente já encararão os ver- 
dadeiros processos do^ trabalho livre, não podemos 
conservar uma lei que attenta contra direitos indivi- 
diíaes e assim suscita o clamor geral, só produzindo 
descrédito para este paiz e repugnância naquelles 
que poderião procura-lo em busca^de melhor" sorte. 

« Simplificar quanto possível as prescripções legaes, 
deixando quasi tudo para ser accordado de conformi- 
dade com os interesses objectivos das partes con- 
tratantes, eis o verdadeiro detideratum na especie, 
de que nos dão tão bello exemplo o codigo civil de 
França e os posteriormente proníulgados nas Repu- 
blicas Oriental e Argentina. 

« Ainda quando nada substitua a lei de 15 de Março 
de 1879, muito lucraria o Brazil com sua revogação, 
porquanto mais vale não possuir lei especial sobre 
locação de serviços, do que ter esse conjunto de dis- 
posições iníquas e oppressivas, que era ultima analyse 
sao motivo de escarneo para os audazes e de terror 
f»ara os tímidos. 

_« Outra providencia de caracter urgente, já muito 
discutida no parlamento desde 1858 e na imprensa 
desde muitos annos, e que não pôde mais soffrer im- 
pugnação nem adiamento, é a decretação do casa- 
mento civil, pelo menos para os acatholicos, medida 
de alta justiça e moralidade e que impediria a re- 
producção de actos ministeriaes, c/uno o de 15 de 
Setembro de 1884, que pfoduzio e está ainda produ- 
zindo tamanho sobresalto na Allemanha. 

o*Muitas outras reformas legislativas se tornão ne- 
cessárias ; mas no monunto presente a Sociedade 
Central de Immigração limita-se a estas duas, de 
cujo conseguimento resúltarião Togo não pequena» 
vantagens, auxiliando o incremento desto Império pela 
localisação de iramigrantes que teriào prova com- 
pleta de que o Brazil faz quanto pôde para*charaar a 
si novos elementos de intelligençia e fio progresso, 
assegurando-fhes todo o bem-estar possível, quer na 
ordem moral, quer na material. 

« Rio de Janeiro, 14 de Março de 1885.—Henrique 
Beaurepaire Rohah. — Alfredo d'Escmgnolle Tannay. 
— André Rebouças. —Dr. Knnes de Souza. — Wen- 
cesláo de Souza Guimarães. — Saturnino C. Gomés. 
— "Barão de Teffé. — José Américo dos Santos. — 
José Ferreira de Souza Araújo. — Barão de Taut- 
pboeus.—Dr. Nicoláo Joaquim Moreira, — Dr. Vi- 
cente de Souza. — Barão de Irapuá. — Jacomo N. de 
Vincenzi. —Januário C. de Oliveira. — Prof. Dr. W. 
Michler. — Gustavo Trinks. —João Clapp. — Hugo 
A. Gruber. » % 

ORDEM DO DIA 

RRORGANISAÇÃO DAS CAIXAS EGONOMICll 
Proseguio em 2a discussão com às emepdas ofFere 

cidas o art. Io do projecto do senado letra B, de 1883 
relativo á reorganisação das caixas econômicas o 
monta de soccorro. 

O Sr. Correia : —Não é desconhecida ao senado 
a crise ministerial. ^ 

Não sô por bem da própria discussão do projecto 
que está na ordem do dia, como attendendo a pre- 
ceitos do systema parlamentar, vou requerer o adia- 
mento ^té que esteja resolvida a crise. 

Foi lido, apoiado, posto em discussão e approvado 
sem debate o seguinte 

Requerimento 

« Requeiro o adiamento a,té que esteja resolvida a 
crise ministerial.—Manoel Francisco Correia. » 

Nada mais havendo a tratar-se, o Sr, presidente 
convidou os Srs. senadores para se occuparem com 
os trabalhos de suas coriimissóes e deu para ordem do 
dia G: 

3f discussão do projecto do senado lettra I, de 1884,. 
declarando que os votantes do Corrego do Prata, per- 
tencentes ao municipip do Carmo, da provincia do 
Rio de Janeiro, ficãocomprebendidos na disposição d» 
decreto n. 3.091 de 28 de Julho de 1882. 

Levantou-se a sessão ás II 1/2 horas da manhã. 

ACTA EM 6 DE MAIO DE 1885 
PRESIDÊNCIA DO 'SR. OONDB DE BAEPENDY, VICEA 

PRESIDENTE 
A'8 II hqras da manhã fez-se a chamada e acha- 

rão-se presentes 27 Srs^ senadores, a saber: Conde dô. 
Baependy, Cruz Machado, Barão de Mamanguape» 
Godoy, Barão da Laguna, Barão da Estancia, AffonsoL, 
Celso, Castro Carreira, Paula Pessoa, Visconde do- 
Bom Retiro, Viriato dé Medeiros, Ignacio Martins- 
Meira de Vasconcellos, Lima Duarte, Visconde de1 

Muritiba, Junqueira, Barros Barreto, Vieira da Silva, 
Paes de Mendonça, Correia, Fausto do Aguiar, Carrão. 
Uchôa Cavalcanti, Lafayette; Nunes Gonçalves, Soares. 
Brandão e Paulino de èouza. 
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Deixarão de comparecer cora causa participada os 
Brs. Chichorro, Barão de Cotegipe, liarão de Maroim 
JBarão de Mamoré, Christiano Ottoni, Diogo Velho, 

Uao-uaribe, Franco de Sá, Octaviano, Silveira Lobo, 
■Silveira Martins, Henrique d'Ávila, Teixeira Júnior, 
João Alfredo, Sinimbú, Antão, Ribeiro da Luz, Fer- 
nandes da Cunha, de Lamare, Saraiva, Cunha e Fi- 
gueiredo, José Bonifácio, Silveira da Motta, Luiz 
■«Carlos, Luiz Felippe, Dantas, Martinho Campos, Leão 
rVelloso, Visconde de Paranaguá e Visconde de Pelotas. 

Deixou de comparecer sem causa participada o 
Sr. Barão de Souza Queiroz. 

O Sb. 1° Sbdretaiuo deu conta do seguinte 
EXPEDIESTE -> 

Officio do ministério do império, de 30 do mez 
•passado, remettendo, èm resposta ao do senado, de 
M daquelle mez, cópia do aviso que dingio ao pre- 
-sidente da província do Minas-Gcraes sobre a duvida 
.suscitada pelos vereadores da camara municipal ua 

i cidade de Cataguazes, do quatriennio passado, com 
-referencia ao modo de entender-se o resultado da 
'-votação na ultima eleição do municipio.—A quem 
jdez a requisição, devolvendo depois á mesa. 

O Sn. 2o Seouetario declarou qtie não havia pare- 
>ceres. 

A's tl 1/2 horas da manhã, o Sr. vice-pre- 
sidente declarou que não podia haver sessão por falta 

■de quorum, convidou os Srs. senadores presentes para 
•se oocuparem com os trabalhos de suas commissões e 
.deu para ordem do dia 7 a mesma já designada, a 
saber: 

3» discussão do projecto do senado letra I, de 1884, 
declarando que os votantes do Corrego do Prata, per- 
tencentes ao municipio do Carmo, da província do 
Jtio de Janeiro, ficão comprebendidos na disposição 
do decreto n. 3,091 de 28 de Julho de 1882. 

ACTA EM 7 DE MAIO DE 1885 

PKE.unr.NCii no SR. coxm: de e.vependt, tice-presi- 
DESTE • 

A's 11 horas da manhã fez-se a chamada e acha- 
.rão-se presentes 29 Srs. senadores, a saber; Conde 
de Baependy, Crnz Machado, Barão de Mamanguape, 
Godoy, Barres Barreto, José Bonifácio, Castro Car- 

■reira, Henrique d'Avila. Viriato dc Medeiros, Barão 
-da Eslancia, Visconde do Bom Retiro, João Alfredo, 
Junqueira, Correia, Visconde de Muritiba. Paula 
Tessoa, Affonso Celso, Barão de Mamoré, Barão de 
jMaroim, Martinho Campes, Lima Duarte, Christiano 
Ottoni, Ignacio Martins, Vieira da Silva, Paes de 

■Mendonça, Barão da Laguna, Siuimbü, Leão \el- 
(loso e Lafayette. 

Deixarão de comparecer com causa participada os 
iSrs. Lchôa Cavaloanli, Nunes Gonçalves, Chichorro, 
Barão de Cotegipe, Diogo Velho, Jagnaribe, Fausto 

ide Aguiar, Franco de Sá, Soares Brandão, Octayia- 
tno, Silveira Lobo, Mlvcirn Martins, Teixeira Júnior, 
IMeira de Vasconcellos, Carrão, Antão, Ribeiro da 
JXuz, Fernandes da Cunha, de Lamare, _ Saraiva, 
■ Cunha e Figueiredo, Silveira da Motta, Luiz Carlos, 
tLuiz Felippe, Dantas, Paulino de Sonza, Visconde 
ide Paranaguá e Vi conde de Pelotas. 

NJ Deixou de comparecer sem causa participada o 
tSr. Barão de Souza Queiroz. 

O Sr. Io Secretario çommumcou que o Sr. presj- 
' dente do senado participou que por incommodo não 
"■■pôde comparecer hontem nem o pôde fazer hoje. — 
/'Inteirado. 

O Sn. 2o Secretabio declarou que não havia pare" 
iceres. 

A's 11 1/2 horas da manhã o Sr. vice-presidente 
ídeclarou qne não podia haver sessão por falta de 

, quorum, convidou os Sr», senadores presentes para 

se occuparem com os trabalhes de suas commissões v, 
deu para ordem do dia08 : 

• 3a discussão do projecto do ' senado , letra I, <le 
1884, declarando que os votantes do Corrego do Prata, 
pertencentes ao municipio do Carmo, da provincia do 
Rio de Janeiro, ficão comprebendidos na disposição r 
decreto n. 3,091 de 28 de Julho de 1882. 

34a SESSÃO, EM 8 DE MAIO DE 1885 
PRESIDÊNCIA DO SR. CONDE DE BAEPENDY, VIGE-"* 

PRESIDENTE , 
Suhxabio—Expediente—Ordem do dia.— Votantes do 

Corrego de Prata—Approvação em 3a discussão. 
A's 11 horas da manhã acharão-se presentes. 34 

Srs. senadores, a saber: Conde de Baependy, Cruz 
Machado, Harão de Mamanguape, Barão da Laguna, 
Paes de Mendonça, Yiriato de Medeiros, Visconde do 
Bom Retiro, Barão da Estancia, Vieira da Silva, 
Meira de Vasconcellos, Paula Pessoa, Henrique: 
d'Ávila, Afíbnso Celso,.Diôgo Velho, Correia, Ignacio 
Martins, Luiz Carlos, Leão Velloso; Visconde de 
Muritiba, Barros Barreto, Antão, Cunha e Figueiredo, 
Barão de Mamoré, Lima Duarte, Christiano Ottoni; 
Visconde de Pelotas, José Bonifácio, Castro Carteira, 
Carrão, Chichorro, Visconde de Paranaguá, Lafayette, 
Junqueira e Jaguaribe. 

Deixárão de comparecer com causa participada os 
Srs. Uchôa Cavalcanti, Barão de Cotegipe, Barão de 
Maroim, Fausto de Aguiar, Franco de Sá, Silveira 
Lobo, Silveira Martins, Teixeira Junior, João Alfredo, 
Godoy, Fernandes da Cunha, de Lamare, Luiz 
Felippe, Dantas e Saraiva. 

Deixou de compareòér sem causa participada o 
Sr. Barão de Souza Queiroz. 

Comparecerão depois de aberta a sessão- os Srs. Sil- 
veira da- Motta, Martinho Campos, Sinanuii. Octa- 
viano, Nunes Gonçalves, Ribeiro da Luz, Paulino de 
Souza e Soares Brandão. 

O Sr. 1° Secretario deu conta do seguinte 
EXPEDIENTl! 

Officios-: 
Do Sr. senador José Antonio Saraiva, de 7 do cor- 

rente mez, communicando que S. M. o Imperador 
houve por bem, por decreto ue 6 do corrente mez, 
nomea-lo presidente do conselho de ministros e mi- 
nistro b secretario de estado dos negocios da fazenda. 
— Inteirado. _ . 

Do Sr. senador João Florentino Meira de Vascon- 
cellos , de igual data, communicando que S. M. o 
Imperador hopve por bem, por decreto de 6 do cor- 
rente mez, nomea-lo ministro e secretario de estado, 
dos negocios do império. — Inteirado. f 

Do Sr. senador Visconde Paranaguá, de igual data, 
communicando que' S. M. o Imperador houve por bem, 
por decreto de 0 do corrente, nomeá-lo ministro e se- 
cretario de. estado dos negocios estrangeiros. —Intei- 
rado. 

Do Sr. senador Luiz Felippe de Souza Leão, de 
igu^ data, communicando que S. M. o Imperador 
houve por hera, por décrqto dc 6 cio corrente mez, 
nomea-lo ministro e secretario de estado dos negocios 
da marinha.—Inteirado. 

Do Sr. deputado João Ferreira dé Moura, de igual 
data, communicando que S. M. o Imperador, houve 
por bem, por decreto de 6 de corrente mez, nomea-lo 
ministro e secretario de estado dos negocios da agri- 
cultura, commercio e obras publicas.—Inteirado. 

Do Sr. deputado Affonso Augusto Moreira Penna, 
de igual data, communicando que S. M. o Imperador 
houve por bem, por decreto de 6 do corrente mez, 
nomea-lo ministro e secretario de estado dos negocio^ 
da "justiça.—Inteirado. 

Do Sr. deputado Antonio Eleuterio de Camargo, 
de igual data, communicandorQue S. M. o Imperador 
houve por bem, por decreto de 6 do corrente mez, 
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íioinea-lo ministro e secretario jle estado dos negocios 
da guerra.—Inteirado. 

O Sr. 2° Secretario declarou que não havia pa- 
recêres. 

ORDEM (DO DIA 
VOTANTES DO CORREGO DO PRATA 

Entrou em 3a discussão e foi sem debate appro- 
vado, tal qual passou em 2a, e, assim emendado, 
adoptado para ser remettido á camara dos deputa- 
dos, Jndo antes á commissão de redacção, o projecto 
do senado, letra — I — de 1884. 

Nada mais havendo a tratar-se, o Sr. vice-presi- 
dente convidou os Srs. senadores para occuparem-se 
com os trabalhos de suas commissões, e deu para 
©rdem do dia 9 : 

Discussão dos requerimenfos adiados. 
Do Sr. Soares Brandão, para que se peça ao go- 

verno informações sobre as medidas que tem tomado 
pára garantir a independência da camara e a segu- 
rança pessoal dos deputados. 

Do Sr. Correia, para que, pelo ministério, se peça 
ao governo a seguinte informação: se foi ouvido o 
conselho de estado para a expedição do decreto 
n. 9,418 de 28 de Abril. 

Levantou-se a sessão ás 11 horas e 40 minutos 
dq, manhã. 

: ACTA EM 9 DE MAIO DE 1885 
. RESIDÊNCIA DO SR. CRUZ MACHADO, ,1o SECRETARIO 
A's 11 horas da manhã acharão-se presentes 22 

Srs. senadores a saber: Cruz Machado, Barão de 
Mamanguape, Godoy, Viriato de Medeiros, Visconde 
do Bom Retiro, João Alfredo, Barros Barreto, Jun- 
queira, Correia, Paula Pessoa, Vieira da Silva, Igna- 
cio Martins, Visconde de Muritiba. Jaguaribe,*Dantas, 
Lima Duarte, Castro Carreira, Barão da Estancia, 
Uchôa Cavalcanti, Leão Yelloso, Lafayette e Atfonso 
Celso. 

Deixarão de comparecer com causa participada os 
Srs. Nunes Gonçalves,. Chichorro, Barão de Cotegipe, 
Barão da Laguna, Barão de Maroim, Barão de Ma- 
moré, Christiano Ottoni, Conde de Baependy, DIogo 
Velho, Fausto de Aguiar, Franco de Sá," Soares 
Brandão, Octaviano, Silveira Lobo, Silveira Martins, 
Henrique d'Ávila, Paes de Mendonça, Teixeira Júnior, 
Meira de Yasconcellos, Sinimbú, Carrão, Fernandes 
da Cunha, Ribeiro da. Luz, Antão, de Lamare, Sa- 
raiva, Cunha e Figueiredo, José Bonifácio, Silveira da 
Motta, Luiz Carlos, Luiz Felippe, Martinho Campos, 
Visconde de Paranaguá, Visconde de Pelotas e Pau- 
lino de Souza. 

Deíxqu de comparecer sem causa participada o 
Sr. Barão de Souza Queiroz. 

O Sr. 2° Secretario, servindo de Io, deu conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 
Òfficio do Sr. Conde de Baependy, communicando que, 
por incommodo grave de pessoa de sua familic^ não 
pôde comparecer por alguns dias»no senado. — In- 
teirado. 

_0 Sr. 3° Secretario, servindo de 2°, declarou que 
não havia pareceres. 

0_Sr. Presidente declarou que não podia haver 
sessão por falta de quorum e deu para ordem do 
dia 11 : 

Continuação da 2a discussão do projecto do senado 
letra B, de 1883, reorganisando as caixas econômicas 
e montes de soccorro. 

Em seguida o Sr. presidente convidou aos,Srs. 
•eaadores para se occuparem com os trabalhos de 
tuas commissões. 

35a SESSÃO EM 11 DE MAIO DE 1885 
PRESIDÊNCIA DO SR. CRUZ MACHADO, 1° SECRETARIO 

Sümmario—Expediente—J oresentação do minislerlo— 
Discursos dos Srs. Dantas, Saraiva [presidente do 
conselho). Correia, Silveira a." *'■***" p t*** fionir 
fado—Ordem do dia—Reorganisação das caixas 
econômicas. Requerimento de adiamento do Sr. Ledo 
Velloso. Approvação. 
As 11 horas da manhã acharão-se presentes 41 Srs. 

senadores, a saber: Cruz Machado, Barão de Mãman- 
guape, Godoy, Nunes Gonçalves, Carrão, Lima Duarte, 
Vieira da Silva, Cunha e Figueiredo, Aftbnso Celso, 
Dantas, Luiz Felippe, Barão da Laguna, Barros Bar- 
reto, Diogo Velho, Castro Carreira, Meira de Vas- 
concellos, Paula Pessoa, Viriato de Medeiros, Vis- 
conde do Bom Retiro, Barão da Estancia. Paulino de 
Souza, Luiz Carlos. Ribeiro.da Luz, Chichorro, Vis- 
conde do Paranaguá, Saraiva, Leão Velloso. Correia, 
Uchôa Cavalcanti, Silveira da Motta. Junqueira, Vis- 
conde de Muritiba, Henrique d'Avila, Ighacio Mar- 
tins, João Alfredo, Lafayette, Paes de Mendonça, 
Soares Brandão, de Lamare, Fausto de Aguiar, Franco 

•'de Sá e Sinimbú. 
Deixarão de comparecer com causa participada os i Srs. Barão de Cotegipe, Barão de Maroim, Barão de 

Mamoré, Conde de Baependy, Silveira Lobo e Tei- 
xeira Júnior. 

Deixou de comparecer sem causa participada o 
Sr. Barão de Souza ^Queiroz. 

O Sr. Io Secretario, servindo de presidente, abre 
a sessão. 

Lêrãp-se as actas da ultima sessão e de 9 do cor- 
rente mez e não havendo quem sobre ellas fizesse 
observações, forão dadas por approvadas. 

O Sr. 2° Secretario, servindo de Io, deu conta do 
seguinte 

t. w-tuiEVrii 
Officíos: 
Do ministério da fazenda, de 5 do corrente 

mez, remettendo, em satisfação á requisição do 
enado, as informações com que se conforma aquelje 
uinisterio, prestadas pelo thesouro nacional, relativa- 
neute á prq^ençao dos empregados da repartição do 

imposto do gado, de ser convertida a porcentagem, 
que percebem em 2/3 de ordenado e 1/3 de gratifi- 
ação ; e bem assim á cios empregados da recebedoria 

l» Rio de Janeiro, de ser convertida em ordenado a 
parte que for precisa, da respectiva porcentagem, afim 
le (pie os seus ordenados fixos fiquem equiparados 
los dos empregados da alfandega da mesma categoria. 
—A' quem fez a requisição devolvendo depois á 
mesa. 

Do presidente da província de Pernambuco, de 27 
lo mez findo, remettendo dous exemplares da col- 
lecção dás leis e resoluções da assembléa legislativa 
iaquella província, promulgadas no anuo passado. 
— Ao archivo. 

Comparecerão depois de aberta a sessão os Srs. 
Jaguaribê, C. Ottoni, Antão, José Bonifácio, Fer- 
landes da Cunha, Octaviano, Silveira Martins, 
vTsconde de Pelotas e Martinho Campos. 
.0 Sr. 3o Secretario, servindo de 2o, declarou que 

lão havia pareceres. 
APRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO 

O .^r. Eíanías: — Sr. presidente, apezar da 
declarações que, por meu orgão e pelo de algun^ 
dos meus honrados collegas, o ministério 6 de 
Junho freqüentes vezes reiterara, emprazando os 
adversários do gabinete para a discussão do projecto 
de reforma do estado servil, antes da qual se lhe 
afiguravão inopportunas e inconvenientes as questões 
de confiança política, reunida a camara dos depu- 
tados em sessão de 4 do corrente, foi alli ofYerecid» 
uma moção de desconfiança contra o gabinete. 

Não obstante as palavras que, acto continuo, pro- 
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:íerio o mou honrado collega, Sr. ex-ministro da 
guerra, no intuito de demonstrar quanta razão assis- 
tia ao gabinete para esperar da camara dos depu- 
tados, convocada extraordinariamente, que ella se 
pronunciasse sobre o projecto relativo à extincção 
gradual do elemento servil, foi a "■'erida moção 

.approvada por 52 votos contra 50. 
Conhecido este resultado e depois 3e ter conferen- 

ciado cora os meus collegas de ministério, dirigi-me 
jiara Petropolis, onde tive a honra de informar a 
S. M. o Imperador do que occorréra. a 

O Imperador manifestou o desejo de ouvir-me sobre 
a solução que, no meu entender, a crise podia ter. 

_ Com a' lealdade devida á corôa disse que para con- 
tinuar o ministério de 0 de Junho indispensável seria 
a dissolução da camara dos deputados, accreseen- 
tando, porém, que no maior interesse da reforma pro- 
movida pelo gabinete, a qual urge por solução, e bem 
consideradas outras circumstancias do presente mo- 
mento político, o uso desse extraordinário recurso me 
parecia não dever ser reclamado senão depois de pra- 
ticamente demonstrada a impossibilidade deformar-se 
novo ministério para encarregar-se da reforma e 
realiza-la quanto antes. 

Interrogado por S. M. o Imperador sobre o nome 
do, estadista, ao qual pudesse ser incumbida a nova 
organisação ministerial, com a mesma lealdade de- 
vida ao cbefe do Estado, apresentei o do honrado 
Sr. senador José Antonio Saraiva, ao qual, além do- 
eeus notorios merecimentos, havião sido dirigidas 
varias indicações no parlamento. 

Sua Magestade, dignando-se aceitar a exoneração 
do ministério, ordenou-me chamasse o Sr. senador 
Saraiva, para comparecer no paço de S. Christovão 
no dia 5, o que cumpri. 

Assim expostos os motivos que determiná/ão a re 
tirada do ministério, que tive a honra de presidir, 
seja-me licito alllrmar que fora do governo, continua- 
rei ao serviço da can aque coostitrio a parte princi- 
pal do programma do gabinete de 6 de Junho. 

O gabinete retirou-se do poder, mas a idéa perma 
nece triumphante. « 

Nunca fiz, nem farei jamais questão pessoal em se 
tragando de satisfazer essa justíssima aspiração na- 
cional. 

Convencidos de que a reforma deixou de ser simples 
reclamo da humanidade e da moral, para impOr-se 
como a maior necessidade poiitica da actuahdade. 
restar-nos-ha a mim e aos meus nobres collegas do 
6 de Junho, em cada nm dos quaes encontrei com- 
panheiros tão dignos quanto os que mais o fossem, a 
satisfação de havermos contribuído para o adianta- 
mento da reforma. 

E seremos ainda mais felizes se para o seu com- 
pleto triumpho concorrer, em qualquer gráo, a nossa 
retirada do governo. 

« Sr. Saraiva {presidente do conselho): — Sr 

presidente, no dia 5 do corrente coube-me a honra 

de íer encarregado por S. M. o Imperador de orga- 
nisar o novo ministério. As difficuldádes da nossa 
situação política e financeira são taes, que impunhão 
o dever de não declinar da responsabilidade do go- 
verno. 

Tendo obedecido a esse dever, eu e os meus hon- 
rados collegas, membros do gabinete que se formou a 
0 do Maio, comparecemos boje perante o senado. 

Os programmas dos partidos podem ter certa am- 
plitude. O governo, porem, tem o sen programma li- 
mitado pelas questões opportunas e de mais urgente 
soluçãe. 

E' pois programma indeclinável do ministério 
nesta sessão e na que começará em 20 do mesmo 
mez, a reforma do elemento servil e o melhoramento 
do nosso estado financeiro. Se houver tempo o 
ministério attendprá também a outras reformas 
instántes, já submettidas á deliberação do par- 
lamento. . 

O intuito do ministério, quanto á reforma do ele- 
mento servil, é apressar gradualmente a' libertação 
geral dos escravo#, deixando tempo á nossa grande 

industria agrícola ppa reorganisar o trabalho e 
proporcionando-lhe os meios necessários a este fim, 

Não poderá resolvesse a questão financeira senão 
com sacrifícios da nação, pois sem interrompermos a 
execução dos planos de vias-fereas, sem adiarmos, 
até, alguns_ melhoramentôb encetados, sqm eífectuar- 
mos a maxima economia possível em diversos ser- 
viços, e, porventura, alguma consa mais não ss 
conseguirá o equilibrm do orçamento geral. Na falta 
de semelhante equilíbrio, são impossíveis medidas que* 
favoreçãq a estabilidade do nosso meio circulante e 
exerção influencia benefioa no desenvolvíii-">uto do 
credito publico e do particular. 

Se as circumstancias actuaes do nosso paiz s3o dif- 
ficeis as sobrelevão a sabedoria e o patriotismo das 
camaras, cuja valiosa cooperação o governo solicita, 
certo de que nas épocas melindrosas da nossa his- 
toria o parlamento sempre achou remédios éfficazes 
para os aoffrimentos da nação. 

O Sr. Correia s —Forão importantes as decla- 
rações feitas pelo nobre ex-presidente do conselho, 
uma das quaes a que consta de suas primeiras pa- 
lavras. 

Começou S. Ex. assignalando a contradicção do 
procedimento final com todas as suas declarações 
anteriores. 

E' certo que, querendo tirar de si a responsabili- 
dade de um acto de difficil explicação, S. Ex. pre- 
tendeu lançar sobre a camara dos deputados culpa 
que ella incontestavelmente não tem. 

Singular situação aquella em que se achou o nobre 
ex-presidente do conselho e que força-o a vir proferir 
no senado as palavras que Ine ouvimos ! 

A posição em que S, Ex. se achou, e que de suas 
palavras transluz, no que respeita á camara dos de- 
.atados, veio mostrar que tínhamos razão quando lhe 

aconselhávamos que tivesse differente procedimeuto 
daquelle que adoptou. 

A desastres» queda a que S. Ex. se íxpôzVha da 
ter convencido de que não erão adversários intole- 
rantes os que lhe dizião que deixasse o poder quando 
pela primeira vez não encontrou apoio na maioria da 
c uuara dos deputados; que S. Ex. se deveria ter 
contentado com a gloria já adquirida, de chamar 
para o lugar proprio a solução da questão servil e de 
ter incluído no seu projecto algumas idéas que en- 
contravão acolhimento. 

S. Ex., dominado não sei porque paixão ou espe- 
rança, não aceitou' este alvitre, e veio afinal a 
perder ou a modificar uma das glorias que então 
a.-signalavamos qual a de fazer com que na praça 
publica a questão não se debatesse, gloria que se 
mpanou nos primeiros dias do corrente mez. Outros 

acontecimentos provooárão depois a retirada do nobre 
ex-presidente do conselho, que então cahiria, senão 
com o estrondo dos berées de Homero, ao menos com 
a serena compostura'que attrahe o geral respeito. A 
nada o nobre senador attendeu: precipitou-se no 
pleito eleitoral; termipado este, lançou-se em um 
procedimento que o forçou a tomar nos últimos dias, 
na esphera da magistratura, medidas de odiosa reac- 
ção que ainda teria evitado se aceitasse no dia 
13 de Abril a moção que teve de aceitar em 4 da 
Maio. « 

Nem a advertência do nobre senador pelo Rio- 
Grande do Sul o demoveu do proposito em que es- 
tava. 

Veio o dia 4 de Maio ; e hoje, depois da desas- 
trosa quéda, S. Ex , estou persuadido, ha de fa- 
zer-nos mais justiça do que até aquelledia. Se al- 
guma de minhas observações titesse encontrado 
acolhimento no animo do nobre senador, não se da- 
rião os últimos successos que muito devem ter ma- 
goado a S. Ex. e a seus collegas. 

O nobre senador sorprendeu o senado com a ■> 
insinuação de que está apto a retomar o poder, assim 
que sé tornar indeclinável a dissolução da camara. 
Se o nobre senador entende que o momento não é 
opportuoo para tal medida, por que a auggcrio ao, 
chefe do Estado 1 Se tinha de indicar, como afinal o 

s 
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fez, o organisador novo ministério, a que vinha 
ewa referencia á dissolução, medida sobre a qual n^o 
»e pode anticipar juizo? e 

Se os acontecimentos marcharem de modo que a 
dissolução venha a ser neqessaria, occasião será essa 
de discutir seus eífeitos, seu alcance e conveniência ; 
mas, quando ainda havia a solução que o nobre se- 
aador suggeíio, a que vinha esse juizo prévio, anti- 
cipado, quanto á dissolução da camara ? 

O Sr. Dantas :— Eu disse a razão por que a não 
preferi. 

O Sr. Correia :— O nobre senador releia o seu 
discurso e verá que as palavras não envolvem so- 
mente a declaração do motivo pelo qual não solici- 
tava a medida ; o que S. Ex. disse foi, que para 
manter-se no poder seria necessária a dissolução da 
camara, mas que, não julgando dever aconselha-la. 
antes de empregados os meios que ainda havia para se 
resolver a questão servil, reservava-a para depois de 
esgotados todos esses meios. 

O que o nobre senador suppunha, e suas palavras 
denotão, é que ainda seria constrangido a continuar 
bo'poder; e então aconselharia a dissolução. Foi 
mais um serviço que prestou o nobre presidente do 
conselho, evitando essa medida, que nas circumstan- 
cias presentes não seria justificada. 

Indicou o nobre ex-presidente do conselho o 
Sr. senador Saraiva como o mais proprio para 
tomar agora o encargo do governo ; e, querendo mo- 
destamente diminuir a importância dessa indicação, 
disse que a fazia não só por sua conta, mas de 
accôrdo com declarações 'partidas do parlamento. 
Se' o nobre ex-presidente do conselho refere-se ás pa- 
lavras qne neste sentido forão aqui pronunciadas por 
dons illustres amigos meus, representantes nesta 
casa das províncias de Pernambuco e Rio de Janeiro, 
o Sr. Teixeira Júnior, devo dizer a S. Ex que não 
declinamos da parte de responsabilidade que por essas 
palavras nos possa vir. Desde que o partido conser- 
vador reconhecer que não é chegada á occasiáo de 
assumir a direcçao dos negocios públicos, não pôde 
declinar do direito de opção para preferir quem en- 
tenda que mais garantias offerece de bom governo. 

Receberia, portanto, o actual ministério sem pre- 
venções, ainda quando o nobre ex-presidente do con- 
selho não houvesgse lançado sobre o partido con-erva- 
dor a parte de responsabilidade que lhe pôde caber, 
quando referio-se ao nobre actual Sr. presidente do 
conselho como no caso de assumir a responsabilidade 
da administração. • 

Pesa-me não poder deixar ainda de dizer que a re- 
tirada do ministério de 6 de Junho era imposta como 
uma necessidade. Não forão poucos, nem de pecjueno 
alcance, os desacertos por elle commettidos. Nós os 
temos exposto desenvolvidamente. e sentimos que 
ne&te momento não tenhamos rectificação que fazer. 

O nobre pres'lehte de conselho^ cujo programma 
foi tão lacooicamente exposto  

O Sr. Silveira da Motta : —E' verdade. 
O Sr. Correia : — ... principalmente na grande 

questão do elemento servil, ooe motivou menor numero 
de palavras do que as qne inspirou a S. Ex. a tristís- 
sima situação financeira do Estado, limitou-se a dizer 

ue era intento do governo apressar a liberta "o gríl~ 
nal<dos escravos, com o menor soffriraentoda indus- 

tria agrícola. 
Mas havião-nos feito suppór que o ifobre presidente 

do conselho não tinha nenhuma resolução que só 
devesse ser sanccionada pelas capiaras. 

O Sr. Silveira da Motta :—Ha tres dias que estão 
estudando. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho): — Estava 
estudado, ha muito tempo; amanhã apresento o pro- 
jecto. Não ha ninguém que não tenha estudado esta 
questão. 

O Sr. Cosbsia :—Tinhão-nos dado a esperança de * 
q^t® o nobre presidente do conselho considerava esta 
questão como questão aberta, para cuja melhor solu- 
ção todos podíamos desembaraçadamente contribuir. 

Mas esta esperança S. Ex. não a deu em seu laccw , 
nico discurso ; não ficamos sabendo se esse projecto 
que S. Ex. annuncia para amanhã envolverá o pro- 
pósito da retirada do gabinete,se não fôr.elle adòptádo 
em sua maxima parte, ou se o nobre presidente do 
conselho reserva-se o direito de sustentar afinal, de- 
pois de ouvir as razões pró e contra, a medida que 
mais importante lhe pareça para realização de seu 
intento. Para a nossa boa disposição em relação ao 
gabinete precisamos saber se S. Ex. faz questão do 
seu projec/o. 
• O Sr. Lima Doarte :—Nem é occasião compe- 
tente para isso. 

O Sr. Correia ; — Não digo que o nobre presi- 
dente do conselho desenvolva hoje o seu projecto; 
basta dizer-nos que o governo está disposto a aceitar 
modificações e emendas. 

O Sr. Lima Duarte : — Quando discutir-se o pro- 
jecto. 

{Ha outros apartes.) 
O Sr. Correia:—Estamos vendo que declinão 

desta declaração por parte do nobre presidente do 
conselho muit s daquelles que antes querião que o 
nobre ex-presidente do conselho não se apartasse 
uma linha do ponto em (|ue se havia collocado. 

Pois é extemporaaeo dizer agora coiu que disposição 
de animo, em relação a seus adversários, o governo 
apresenta o projecto ? 

Não quero que o nobre presidente do conselho 
venha expôr já as disposições do seu projecto.. • 

O Sr. Skvíkwk (presidente do conselho): Nem è 
tempo de dizer, não estamos discutindo o projecto. 

O Sr. Silveira da Motta ; — Tempo, é. 
O Sr'. Correia : — Creio que não me fiz compre- 

hender. Quando V. Ex. disse : o governo temo pro- 
pósito1 de apressar a libertação gradual dos escravos, 
se tivesse additado a declaração de que aceitava para 
e-*te fim o concurso de .todos aquelles que igualmente 
entendem dever dar-se solução ao problema servil 
sem fazer questão de confiança, penso que não era 
isto anticipar a discussão do projeòto, e menos enun- 
ciar intuitos que neste momento não fossem bem 
cabidos. ' x 

Para nós é isso importante ; temos sustentado que 
a questão do elemento servil é uma daquellas para 
cuja solução o accôrdo dos pftrtidos, ou melhor a 
isenção partidarta é ainda mais justificada do que o 
foi na reforma eleitoral. 

Sendo assim, precisamos ouvir alguma palavra"do 
chefe do gabinete, da qual "se infira que S. Ex. pensa 
do mesmo modo. 

Podemos concordar em que se resolVa a questão 
sem ser por meio de um gabinete mixto; mas não po- 
demos deixar de reclamar da parte do actual ministé- 
rio a declaração de que está disposto a não prescindir 
dos princípios do partido conservador e da sua pon- 
deração e accôrdo em tão grave assumpto. 

De que outro modo poderemos enóarar o gabinete 
com o desprendimento com que o estamos encarando, 
sem prevenções, principalmente da minha parte, que. 
tanto quanto o nobre presidente do conselho, desejo 
apressar a libertação gradual dos escravos no Brazil, 
sempre com'o pensamento de que a escravidão não 
nodóe o século vindouro ? 

Mas necessitávamos de mais algumas palavras: 
o nobre presidente do conselho ha de reconhecer que 
nem é exigência desarrazoada, nem o quero forçar a 
declarações intempestivas. 1 • 

Está enunciada a minha .maneira de encarar o 
gabinete actual. Estou persuadido de que o nobre 
presidente do conselho completará as suas declarações 
na parte relativa ao elemento servil ; ou se S. Ex. 
consente que eu interprete o seu silencio, direi que 
este significa o desejo que S. Ex. tem de resolver 
esta questão sem excluir o concurso leal de todos, 
de accôrdo com o partido conservador, cõmo fica 
indicado. ' 

Na questão financeira S. Ex. disse quanto baSta». 
E' certo que não fallou em impostos; disse, poréne^ 
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«ue líavia (1<í ser preciso, além de economia, além 
da abstenção de novas obras e da interrupção de 
algumas já encetadas, mais 'alguma cousa", o que 
significa que não se poderá resolver a gravíssima 
questão financeira, sem que, o paiz se sujeite a no- 
vos tributos. 

Pois bem ; desejando nós, como S. Ex.. o equi- 
Jibrió entre a receita e despeza do 'Estado,_estamos 
dispostos a fazer sacrifícios para que se consiga esse 
íim, mas não podemos por íórma alguma concordar, 
na decretação de novos encargos para os contri- 
buintes, sem que estes tenhão a certeza de que se 
fizerão todas as possíveis economias. 

Nestes termos, não discuto com o nobre presidente 
do conselho a organisação que S. Ex. deu ao seu 
gabinete : não foi a melhor : mas damos os descontos 
que resultão das necessidades parlamentares a que 
S. Ex. teve de attender, e nos resignamos a receber 
o ministério, tal qual se acha constituído, na espe- 
rança de que os actos que elle tem de praticar hão 
de ser conformes, não ao prpgramma por S. Ex. 
boje enunciado, porque não disse cousa alguma 
ácerea da tolerância para com cs adversários e do 
respeito á lei em todas as províncias, mas aos ante- 
cedentes do nobre presidente conselho, á sua mode- 
ração e amor da legalidade. 

Para a melhor solução da questão do estado servil 
ha necessidade de que reine em todas as províncias 
laquella tranquillidade a que se referio a falia do 
throno ; e esperamos que, apezar do nobre presi- 
dente do conselho se ter cercado de alguns compa- 
nheiros que podião despertar .receios d_£ èxagerações 
partidárias, b. Ex. terá bastante força para, a des- 
peito delles, se tanto fôr preciso, fazer com que em 
todo o Império reine a serenidade, a ordem, o res- 
peito á lei. {Muito bem !) 

« Sr. Silveira d» MoitaSr. presidente, 
apezar das diliiculdades que sinto para entrar neste 
importante debate, por causa do estado de rainha 
saude, não posso furtar-me ao desejo de fazer, ao 
jnenos, alguns protestos em nome do systema repre- 
sentativo que vejo .todos os dias successivamente 
Bacrifioado pelas praticas novas que se tem intro- 
<duzido. / 

E' isto, senhores, qu« me traz á tribuna, e esta a 
idéa que me move ha muitos annos, e sempre que 
vejo alguns desvios dessas regras de nosso systema 
de governo, faço algum esforço para ao menos le- 
vantar a minha voz, embora separado do concurso de 
Iodos os partidos. 

O senado se recordará que mais de uma vez, quando 
«e áíss i vem e se creão novos ministérios, tenho in- 
sistido, mais principalmente, em saber âs razões por 
qhe se retira o ministério, do que as por que entra o 
jninisterio novo. Insisto sempre neste ponto, porque 
as-razões da retirada do ministério são as que dão 
ao paiz a decitração das condições de vida do novo 
gabinete, A ssirn, pais, o que quero, é comparar o 
ministério passado co'm o novo, paia ver quaes são 
ás condições de vida do actual, e que derivarão da- 
queda do Sr. Dantas. 

Senhores, o ministério hoje decahido dissolveu a 
«amara dos Srs, deputados, em virtude de um con- 
ílicto entre cila ç o governo, por causa do projecto 
«obre o elememo servil. 

Dissolvida a camara, consultada a nqção, e feita a 
eleição, era a primeira obrigação da nova camara 
-declarar; o projecto do governo é bom, ou não é hora. 

O poder moderador, consultando a nação nesse con- 
flicto, que devia esperar? 

Que a nação lhe respondesse pelos seus orgãos 
competentes, que erào os eleitores, porque éstes é 
queiderão a resposta, e não foi a camara ; delles é 
que te devia esperar a solução da questão. Os elei- 
tores é que devião dizer ; prefiro o projecto do go- 
verno, ou a retirada do ministério, que seria a con- 
seqüência da sua rejeição. 

• Dois bem, sonbores ; reunío-se a nova ccciara, e 
uo meio de embaraços que houve na verificação de 

^yoderes adiou ella até ha jonco essa consulta sobre 

o projecto, por differcrites artifícios de um e de Outro 
partido. 

O Sn. Feuxandes ba Cunha : —O artmeio era do 
governo, porque não tinhá^maioria, e a estava fabri- 
cando ; não era dos conservadores. 

O Sb. Silveira ba Motta : — È' o que V. Ex. 
pensa, mas foi de ambos. ' - ■ 

O Se, Fricnamies da Cünha : — De ambos, não. 
O Sn. Silveira da Motta': — Que o artificio foi 

de ambos, é claro,»e desde o anno passado que era 
| empregado. 
j O Sr. Fernandes da Cunha : — Ha tres mezes que 
I estão verificando poderes! Isto é um escândalo! 

Proroga-se a sessão extraordinária e ádia-se a ordi- 
nária ! E' inaudito ! V. Ex. não acha isto extraor- 
dinário e extravagante ? 

O Sr.i Silveiha da iMotta . — Não senhor; acho 
muito logico. 

O Sr. Fernandes da Cunha: —E' muito consti- 
tucional 1 Nunca aconteceu isso em regimen nenhum; 
só aqui se vê essa estravagancia. 

O Sn, Silveira da Motta : — Mas V. Ex. ha de 
deixar... 

O Sr. Fernandes da Cunha :—Não posso deixar 
sem protesto. 

O Sr. Silveira da Motta; — Mas sem fazer dis- 
curso; interrompendo-me. 

O Sn. Fernandes da Cunha:—Não estou para 
levar quiháos de V. Ex. 

O Sr. Silveira da Motta ; —Pois um homem que 
expõe sua opinião está dando quinàos aos outros? 
Pois alguém pôde pscandalizar-sc de que eu esteja 
expondo minha opinião ? 

O Sr. Fernandes da Cunha;—Esse tom dogmatlc0 

e cathedratico... 
O Sr. Silveira da Motta ; —Não, senhor, estou 

aqui sem cadeira. 
O Sr. Fernandes da Cunha;—Não reconheço nem 

a infailibidade papal. 
O Sr. Presidente ; — Attenção ! 
O Sr. Silveira da Motta ; — V. Ex. diz isso a 

um homem que menos pretençâo tem como orador. 
O Sr Fernandes da Cunha: — Quer-se legitimar 

até eleições de sangue, cousa inaudita, horrorosa, a 
diz-se que não se está fabricando maioria artificial l 

O Sr. Silveira da Motta:— Quarid) V. Ex. 
acabar, eu continuarei. 

O Se. Fernandes da Cunha :—Sim, séuhor. 
O Sr. Silveira da Motta :—Quando Y. Ex. 

acabar, eu continuarei. . 
O Sr. Fernandes da Cunha ;—Continue. 
O Sr. Silveira da Motta :—Ora muito bem! Com 

sua licença . .. 
Senhores, todas as-minhas referencias a esses actos 

do ministério passado, dissolução e convocação de 
reunião extraordinária—, todas as minhas reílexões 
a esse Aspeito tendem a m-.-strar que se acasdb 
ministério deu a demissão em conseqüência da moção 
ultima dos 52 votos contra 50, se acaso foi esse o' 
motivo, perdôe-me o honrado ex-presidente do con- 
selho, então o mimsteiio devia ter-se demít-tidoo 
anno passado diante da moção Penido. 

-enhores, a moção Penido não foi outra «ousa 
mais do que isso que se fez ultim nfénte, e o minis- 
tério manteve-se, declarando que não aceitava questão 
de confiança senão no terreno do projecto : entretan-, 
to agora julgou que devia consultar o Imperador a 
respeito das conseqüências da ultima moção dos 52 !; 

Mas, senhores, perguntarei; quando o mi usterio 
prorogou a sessão extraordlnrria, snas condições de1 

vida no parlamento não erào as mesmas que tinha no-, 
dia em que se deu a moção dos 52 ? Pois, se o mi- 
nistério tinha nessa occasião as mesmas condições de 
vida por que razão entendeu que devia consultar o ' 
Imperador a respeito da moção, quando não havi* 
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«Inda decisão sobre a qnestãb principal, que era o 
projecto do governo 1 Portanto o ministério recnou, 
e por ter recuado é que perdeu a partida. Seu papel 
era outro; não era o de propôr indirectamente a 
dissolução, era o de dizer ao poder moderador : 

« Senbor , uma vez que vós prorogastes a sessão 
extraordinária ê porque entendieis qbe a caniara 
tinha de pronunciar-se , não sobre a questão de con- 
fiança ministerial, mas sobre a questão do projecto 
dó governo. » 

Porque se convocou uma sessão extraordinária 1 
Para decidir sobre o conflicto nacional que dera lugar á 
dissolução. Depois disse-se : « Seja ainda extraordi- 
nária a sessão, e para isto prorogue-se ». O que 
Cuer dizer essa prorogação 1 Pois o poder moderador 
não sabia que, prorogando-se a camara extraordi- 
nariamente, e entrando pelo tempo da sessão ordiná- 
ria, era isso uma urgência para decisão do projecto 
do governo ? 

■O Sr. Fernandes da. Cunha : — Era ura absurdo, 
tona revogação da constituição despoticamente. Pois 
ha precisão de sessão extraordinária, quando é che- 
gado o tempo da sessão ordinária, e o parlamento está 
reunido ? 

O Sr. Silveira da Motta (ao tachygrapho):—Tome 
«sse discurso. 

O Sr. Ferníndes da Cunha :—Qual discurso? é 
aparte. Eu não tenho senhor ; Sua Magestade não é 
senhor do Brazil, é o primeiro'representante da nação, 
deve governar com a constituição. Aqui não ha sub- 
ditos, ha cidadãos brazileiros livres. 

O Sr. Silveira da Motta (ao tachygrapho) :—Tome 
tudo isso. 

O Sr. Fernandes da Cunha :— Pode tomar. Sna 
Magestade governa com a constituição, que é d'onde 
tira seu titulo de governo ; não é poder preponde- 
rante, não aniquila os outros poderes do Estado. E' 
absurdo sessão extraordinária quando está convocada 
a assembléa geral, e chega o tempo da sessão 
ordinária. 

(O Sr. Silveira da Motta senta-se.) 
O Sr. Fernandes da ^ unha ;—Pode sentar-se> 

fazer o que quizer. E' boa ! Ha de haver protesto e 
energico. 

O Sr. Presidente :—Attenção ! Peço ao orador 
que continue, não ha ofíensa nenhuma naquelles 
apartes. 

O Sr. Fernandes da Cunha :—Estamos acostu- 
mados a offerecer o pescoço ao cutello ; somos dignos 
do governo que temos. 

O Sr. Silveira da Motta: —Isso é verdade. 
Sr. Fernandes da Cunha : —Então sejamos cida- 

dãos; sursum corda! 
O Sn, Silveira da Motta Tudo isso é ver- 

dade. 
O Sr. Presidente: —Peço ao nobre senador que 

continue. 
O Sr. Silveira da Motta : — Mas é preciso que 

V. Ex. diga ao nobre senador que não continue. 
O §r. Fernandes da Cunha :—Se são eunucos, íevem 

vergalho. . 0 V 
O Sr. Presidente (ao orador) : — Não vejo nada de 

offensivo na expressão. 
O Sr. Christiano Ottoni : — E' um discurso em 

apartes. 
O Sr. Fernandes da Cunha: — Qualifiquem como 

quizerera, senhores emancipadores; tomo a responsa- 
bilidade de minhas opiniões e de minhas idéas ; dou 
contas á minha generosa província e á nação ; não 
dou- conta> a Sua Magestade. 

O Sr. Presidente (ao orador) :—Queira continuar. 
O Sr. Silveira da Motta —Y. Ex já pedio ao 

nobre senador que deixe-me continuar? 
O Sa. Presidente Peço a Y. Ex, que continue. 
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O Sr. Fernandes da Cunha-.—Edifique, solidifiquei 
e não damnifique. 

O Sn. Silveira da Motta (tornando a levantar-se): 
—Sim senhor. Respeito muito as opiniões do nobre 
senador ; ?icato-as muito ; mas parece-me que quando, 
eu emitío uma opinião differente da do S. Ex., é ser 
susceptível demais... 

O Sr. Fernandes da Cunha:—Tenho seguido 
V. Ex. tantas vezes ! Tenho-o acompanhado em mais 
de uma occasiãò, porque na defesa de certos princí- 
pios também sou radical. Mas»agora a doutrina de 
V. Ex. não é radical. 

O'Sr. Silveira da Motta:—E' ; cada vez sou mais 
radical. 

Sr. presidente, não é possível depois do enxerto de 
um discurso novo no meu deixar de haver alguma 
interrupção no raciocínio ; mas creio que poderei re- 
montar-me ao ponto em que estava. 

Como dizia , senhores , tenho insistido mais em 
saber as razões<por que sahirão os ministros, do que 
as razões por que entrarão. Por isso tenho-me occu- 
pado , em primeiro lugar , na demonstração de que, 
tendo a corôa resolvido o conflicto que se deu entre o 
ministério passado e a camara dos deputados, appel- 
lando para a nação , nãò o fizera para saber se ella 
tinha ou não confiança no,governo, mas se queria ou 
não o projecto , e por isso o governo tinha o direito 
de exigir ao menos que a camara se pronunciasse a 
respeito do mesmo projecto. 

A camara recusou-se por diversos meios a pronun- 
ciar-se sobre este ponto; e o resultado qual foi? 
Apresentárão-se moções de desconfiança contra o mi- 
nistério, até que uma motivou a sua retirada. 

E' justamente sobre o ponto da retirada do minis- 
tério que chamei a terreiro estas razões constitu- 
cionaes, em virtude das quaes entendo que o governo 
não podia, com franqueza deixar de pedir ao poder 
moderador a dissolução da camara. 

Senhores, sobre este ponto não tenho opinião di- 
versa da que sem duvida tem o paiz, desde que se deu 
a prorogação da sessão extraordinária; embora fosse 
um acto... 

O Sr. Fernandes da Cunha : —Absurdo... 
O Sr. Silveira da Motta ; — ... preparatório... 
O Sr. Fernandes da Cunha : — Despoticoi 
O Sr. Silveira da Motta : — ... de outra disso- 

lução, ninguém deixou de encarar nesse, acto, logi- 
camente, a declaração da dissolução da camara dos 
Srs. deputados... ' 

O Sk. Fernandes da Cunha : — lllegalmente. 
O Sr. Silveira da Motta : — ... no caso de nãc 

entrar em discussão do projecto. 
O Sr. Presidente :—Peço ao nobre senador licença 

para o interromper. O Sr. presidente do c nselho fejz 
chegar ao conhecimento da mesa que tem de achar-se 
na camara dos deputados a l hora, e eu faço estt, 
participação ao nobre senador. O nobre senador queira 
continuar. 

O Sr. Silveira da Motta :—Sr. presidente, eu tinha 
começado as minhas observações a respeito da entrada 
do novo ministério; e 'Se acaso o nobre presidente do 
conselho tem de retirar-se, achava melhor adiar-se o 
debate. 

O Sr. Paes de Mendonça : —Mas Y. Ex. ainda tem 
tempo; ainda falta meia hora. 

O Sr. F Ogtaviano : — O nobre senador pôde 
amanhã, em algum requerimento, continuar a expõr 
suas opinjões. j 

O Sr. Presidénte :—Eu apenas participei ao nobre 
sqnador e ao senado que o Sr. presidente do conselho 
tinha feito chegar ao conhecimento da mesa que 
devia compaxecer a 1 hora na camara dos deputados. 

O Su. Christiano Ottoni : — Mas o debate con- 
tinuará ? 

O Sr. Presidente : — Continuará hoje querendo o 
senado ; o que não posso pelo regimento é adia-lo; 
é um debate instantâneo, que não passa de um di* 
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para outro. O nobre senador comprebende que era 
do meu dever communicar a participação feita pelo 
Sr. presidente do conselho^ que é uma deferencia 
para com o senado. O nobre senador pôde continuar. 

c O Sr. Silveira da Motta ; — Bem. Os discursos 
são tomados, e o nobre presidente do conselho ha de 
os lêr, e na sessão seguinte poderá dizer o que 
quizer. 

Já vê o ^>nado, pelas considerações que fiz a res- 
peitado procedimento constitucional do ministério, 
retirando-se em virtude da ultima moção de con- 
fiança, que eu entendo que elle não devia ter pedido 
a demissão, ou devia sómente pedi-la no caso de 
ser-lhe a dissolução negada. Neste casó o minis- 
tério devia... , 

O Sr. Martiniio Campos :—Appellar da nação con- 
tra a nação. 

O Sr. Silveira da Motta : —.. .marchar regular- 
mente e não da maneira por que o fez. 

Senhores, retirado o ministério do Sr.'Dantas, foi 
chamado o Sr. conselheiro Saraiva. Ora, tendo S. Ex. 
sido ministro mais de uma vez, pode parecer muito 
natural que tenha sido agora mais esta vez chamado 
aos conselhos da corôa, pois que é homem habilitado 
para as funcções do governo. 

Mas eu entendo que na crise actual o nobre presi- 
dente do conselho não era o homem proprio para ser 
incumbido da organisação do ministério. 

O senado e o paiz sabem que agitava-se a questão 
da emancipação do elemento servil... 

O Sr. Martiniio Campos ; — No gabinete do go- 
verno; tinha éco em uma rpdazinha. 

O Sr. Silveira da Motta : —r. ..que essa agitação» 
apparecia no parlamento, na imprensa e nas reuniões 
populares... 

O Sr. Martiniio Campí s : — No governo. 
O Sr. Silveira da Motta : — ... e nunca durante 

todo esse tempo o paiz pôde saber qual era a opi- 
nião do nobre senador pela Bahia an-espeito dessa 
questão. 

Não sei, senhores, como em um governo parlamen- 
tar. póde-se pefo silencio conquistar o poder. Entre- 

* tanto o recurso que aproveitou ao nobre presidente 
do conselho, foi nao se saber qual a sua opinião. 

O que ouvimos a respeito da habilitação do nobre 
presidente do conselho actual para ser chamado ao 
Ígoverno, como disse o nobre ex-presidente do conse- 
ho. '-ra motivo para S. Ex. não poder ser chamado. 

O nobre presidente do conselho, inculcado pelos 
conservadores como o saae Nestor para decidir de 
todas essas questões, ouvindo aqui todos os dias pa- 
lavras animadoras do partido adverso, chamando-o 
para. o governo como homem salvador, como fizerão 
o nobre senador por Pernambuco e o nobre senador 
pelo Rio de Janeiro, o nobre presidente do conselho 
não teve urna palavra, nem um typarte pa/a mostrar 
se elles tinhào razão. 

O Sa. Martinho Campos dá ura aparte. 
O Sr. Silveira da Motta :— Foi uma tactica nova 

que os adversários empregárão contra o nobre ex- 
presidente do conselho. 

O Sr. Martinho Campos • Respondendo a outra 
tactica que tinha sido empregada contra elles. 

O Sr. Silveira da Motta : — Os adversários é que 
a estavão apresentando. 

O Sr. Martiniio Campos : — Não se julgava auto- 
risado competentemente. • 

O Sr. Silveira da Motta :—Senhores, á vista desta 
declaração, não era opportuno que o nobre presidente 
do conselho dissesse duas palavras, essas que disse 
hoje. ao menos, e qúe não adiantão nada 5 

O Su. Saraiva {'presidente do coníe/áo)Tenho 
que dizer mais alguma cousa depois. 

O Sr. Silveira da Motta : — Eu espero que diga 
mais alguma cousa do que Y. Ei» disse hoje muito 
avarameate. 
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O Sr. Saraiva (presidente- do conselho): — O 
tempo não permittia mais. 

O Sr. Silveira da Motta:—O governo roi orga- 
nisado ha 4 ou 5 dias, e têm estado em conferência 
para assentar e resolver. ^ 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) : — Eu digo, 
para as nossas discussões de hoje. 

O Sr. Silveira da Motta : — Mas podia ter dito 
mais alguma cousa do que disse o Jornal do Commer- 
cio sobre o projecto, do governo. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho):—Tenha 
paciência, espere um pouco mais. ^ 

O Sr. Silveira da Motta :— Mas o que eu queria 
é que havendo a indicação dos adversários, Y. Ex. 
dissesse alguma cousa: houve algum accôrdo? 

O Sa. Saraiva (presidente do conselho):— Não, 
senhor. 

O Sr. Silveira da Motta:— Elles adiantárão al- 
guma promessa ? 

O Sr. Martinho Campos :— A obrigação é de V. Ex. 
procurar adivinhar. 

O Sr. Silveira da Motta :— O nobre presidente 
do conselho devia em todo o caso reconhecer a ne- 
cessidade de dizer ao paiz alguma cousa. Nós estamos 
n'um governo parlamentar,onde os homens só podem 
ser escolhidos pelas idéas que professão. 

O Sr. Martinho Campos : — Com acerto. 
O Sr. Silveira da Motta : — Sem duvida, não são 

os loucos. No governo absoluto, o rei pôde escolher 
dentre os seus ^sallos, e dentro dos seus repos- 
teiros pôde conversar com elles, ç saber a opinião de 
t ;! ou tal individuo e chama-lo para isto ou para 
aiuillo; mas no governo constitucional, não é assim. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) : -r-Peço a 
palavra. • 

O Sr. Silveira da Motta :—Se não houve accôrdo 
algum com os conservadores, e nem alguma innova- 
ção no pacto, então o que houve ? 

Eu faço como sempre justiça a todas as opiniões 
do nobre' presidente do conselho, e suas opiniões 
sobre a questão servil são conhecidas desde que 
S. Ex. em uma celebre carta declarou que seu pro- 
gramma era eleição livre e serviço livre. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) : — Já co- 
meça a fazer-me justiça. 

O Sr. Silveira da Motta : — Eu estou fallando 
em uma idéa especulativa ha muito enunciada. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) : — Não é 
especulativa, é pratica. • 

O Sr. Silveira da Motta ; — Comquanto V. Ex. 
tivesse essa idéa, .achou inopportuno... 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho): — Na 
occasião. 

O' Sr Silveira da Motta : — ... cogitar disso na- 
quella occasião. Nôs podíamos também julgar que Y. 
Ex. julgava in ipportuna ainda na occasião presente^ 

O Sr- Saraiva Cpresidente do conselho): — íjjào 
era possível que fosse eternamente ino^portuna. 

O Sr. Silveira da Motta : —Mas V. Ex. não o 
disse. 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho) : — Eu não 
tinha necessidade de* dizer, porque não queria ser 
governo. 

O Sa. Silveira da Motta : —Então a culpa foi de 
quem o indicou (apartes), porque não pôde ser indi- 
cado senão o homem conhecido por suas opiniões a , 
respeito de questões incandescentes. 

Agora, Sr. presidente, teria lugar, á vista desta 
declaração ultima que fez o nobre presidente do con-^ 
selho, perguntar, se, dada esta orgánigação minis- 
terial, a questão do elemento servil, da emancipação, 
ganhou terreno ou perdeu? 

O Sr. Saraiva (presidente do conselho):—Yeremot 
depoi». 
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O Sr. Martinho Campos : Ganhou tranquiliamente. 
O Sr. Silveira da Motta : — Não é só tranquilia- 

mente. V. Ex.*quer tranquiliamente com escravos, 
nós queremos a solOçao da questão do elemento servil. 

O Sr. Ni/nks Gongaives—Não ha de ser resol- 
vida com vaias e» com'desordens. 

O Sr. Silveira da Motta : — Não se deixa de 
lamentar os factos que se derão, e muito mais ainda 
se houve quem ^.elies se aproveitasse' mas todos 
sabem que quando ha uma questão incandescente, o 
espirito publico tem seus desvarios, e ha parcellas da 
opinião.que sabem do caminho verdadeiro ; mas nós 
vemos que sa própria Inglaterra têm occorrido factos 
semelhantes. 

O que convém agora indagar e perguntar ao go- 
verno, é se ácaso suas idéas a respeito da emancipa- 
ção adiantarão ou atrazátão a solução da questão ? 
Este é o ponto. 

Eu creio, senhores, que se alguma cousa é ver- 
dade do que publicou o Jornal do Coramercio a res- 
peito do projecto do governo ; se é verdade qne elle 
pretende lançar o imposto de õ % sobre os que 
nunca tiverão escravos, e sobre aquelles que, se os 
tiverão, os libertárào todos... 

O Sa. Saraiva {presidente do conselho) : — Isso já 
estava no projecto do Sr. conselheiro Dan-tas, que 
V". Ex. apoiava; era até maior o imposto. 

O Sr. Silveira da Motta : — V. Ex. então não se 
recorda ; eu offereci um projecta de prazo; declarei 
que achava-o melhor do que o do governo, que pre- 
tendia offerecé-lo, como substitutivo ; e que se acaso 
não passasse, votaria pelo art. Io do do governo, 
que é o que trata da liberdade dos sexagenários ; o 
mais do projecto, não, porque ó governo não fazia 

, questão senão desse artigo. ■ 
Ora, se acaso o projecto actual conta com esse re- 

curso do novo limposto, eu acho até, senhores, que a 
nação se pôde levantar contra o governo. 
O Sa. Christiano Ottoni : —Apriadof 

O Sr. Saraiva {presidente do conselho^ : — Não 
teaha susto, não se levanta. 

O Sr. Silveira da Motta : — Se o governo fór 
agora sujeitar ao imposto de 5 0/o todos os pobres 
que nunca tiverão escravos, para pagar áouelles que 
os têm, e que querem desfructa-los até aepois dos 
00 annos, a nação pôde ievantar-se. E, se o nobre 
presidente do conselho diz que não ha perigo, é por- 
que não existe este artigo no seu projecto. 

O Sr. Saraiva {presidente do conselho): —E' 
porque conheço a nação. \ 

O Sr. Silveira da ííotta : — Pois se ha e^te ar- 
tigo no seu projecto, ha de ver que não conhece a 
nação. 

{fia alguns apartes.) 
O Sr. Saraiva {presidente do conselho) : — Isso 

havemos de discutir a seu tempo. 
^ O Sr. Silveira da Motta : — Não entro na questão 
nnaoceira... 

O Siu Martinho Campos: — Dessa não ha pressa... 
a pressa é para a anarchia na rua. 

O Sr. Silveira da Motta : — Ha pressa para a 
solução da questão legalmente, para* não haver a 
anarchia na rua, que é o que os senhores querem. 

O Sr. Martixho Campos:—Eu cambem conheço 
alguns que quçrem... 

O Sk. Silveira da Motta '■— Os senhores, indefi- 
nidamente têm procrastinado a solução- da questão, 
concorfendo para essa anarchia da rua. 

O Sr. Martinho Campos : — E continuamos com a 
( pr-esumpção de nos governarmos pelas nossas cabeças, 

à nao^pelos conselhos de outros. 
O S?* Silveira da Motta :— Sr. presidente, tenho emittido a minha opinião, entendo que o ministério 

que se retirou não devia ter se retirado -enào 
diante da denegação da dissolução, e que. no caso 
de retirar-se, o nobre presidente do conselho actual, 

não se tendo manifestado anteriormente sobre a. 
questão, e sobre os meios de resolvê-la, não devia i 
ser chamado para organisar gabinete ; e, portanto», 
chego a este ponto : a solução da questão do ele-., 
mento servil, que é a mais importante do paiz%í 
aquella que deve mesmo facilitar a solução daí 
questão financeira, em lugar de ter lucrado, perdeu, 
porque o nobre pre^' lente do conselho, nas poucas 
palavras que pronir iou depois da sua ascensão, 
não resgatou o seu silencio anterior. ... f 

Sobre a questão financeira oão faço observnçSes, 
porque as declarações do nobre presidente do conse- ' 
lho são um programma vago, que não deixa base 
para analyáe alguma. Mas eu tornarei a ella em ou- 
tras occasiões em que se tratar de questões políticas, 
mesmo porque agora estou quasi' impossibilitado de 
continuar a usar da palavra. Fiz o meu dever, e s6 
para isso foi que tomei a palavra com sacrifício, por- 
que ha muitos annos nesta casa protesto sempre alta- 
mente contra as depravações do systema parlamen- 
tar ; e esta organisação do gabinete actual é uma 
prova evidente dessa depravação. {Muito bem.) 

O Sr. Saraiva {presidente do conselho) em pou- 
cas palavras responderá aos nobre senadores pela 
Paraná e por Goyaz. 

Em primeiro lugar declara que o governo não tem 
pacto nem com os conservadores, nem com a corôa. 

Não conferenciou com um sõ membro desse par- 
tido. Se os conservadores entendêrão que o actual 
presidente do conselho podia, mais facilmente do que 
outros, solver as difficuldades actuaes, corre esse 
juizo por conta de SS. EEx., nem foi certamente tal 
indicação o que levou o orador ao poder. 

Gom a corôa é impossível o pacto. Está ella èm 
regiões demasiado altas para que, sem quebra de im- 
parcialidade, possa tomar parte nos conflictos entre 
partidos. {Apoiados.) 

O Sr Fernandes da Cunha:—Yejão que differençal 
O Sr Dantas ;—Os factos estão demonstrando que 

sempre foi assim. 
O Sr. Saraiva {presidente do conselho) diz que, 

pelo que acaba de expõr, claramente se vô que o 
governo, antes de tudo, zelará o systema parla- 
mentar, sacrific.indo-lhe mesmo por algum tempo, se 
preciso fôr, a questão do elemento servil, porque só 
o parlamento é que pôde e ha de resolver essa questão. 
{Muito bem I) ' 

Com relação aos reparos produzidos sobre o pro- 
jecto. observa que no parlamento inglez as chamadas 
questões abertas, em contraposição ás questões de ga~ 
bine/e, são principalmente estabelecidas nos casos em 
que o assurapto interessa a toda a nação, e quando 
um só partido talvez não possa dar-lhe solução ra- 
zoável. Ora a questão do elemento servil está neste 
caso. (Apoiados.) E' preciso que todos se convenção ' 
de que, se lutarem os dons partidos, quem mais 
soffrerá com o conflipto ha de ser o infeliz escravo. 
Deve resolver-se a questão servil, como já o orador 
uma vez ponderou na outra camara, de modo que o 
liberto fique bem com o seu ex-senhor. 

Pensando assim, não pôde o orador fazer questão 
de gabinete questão política do projecto que tem de 
apresentar. IlJude-se muito', porém, aquelle que por- 
ventura pense que o motivo deste procedimento é o ■ 
de>ejo de vida ministerial; o gabinete terá dignidade 
bastante para não soffrer que o seu plano seja miíti» 
ado ds maneira que não produza os resultados que 

delle espera. Discutirá, e muito, o que julgar capital 
no projecto, e conta que *do debate sahirá com vic- 
toria. 

Tendo assim respondido aos pontos principaes sobre 
qne /srsárão os discursos dos nobres senadores, pede 
ao senauo licença para retirar-se, afim de cumprir ira- 
pericso dever na outra camara. {Muito bem.J 

Ò Sr. Correia : — Só sinto que V. Ex. não tivesse 
logo dito isto, quando fallou pela primeira vez, 

O Sn. Saraiva {presidente do conselho) ; — Digo A4 
oousas opportunamente. Sou opportunigta. 
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O Sr. «9õxé Konifttcio n^Lo precisava de ouvir 
íh explicações do Sr. jjresidente do conselho de minis- 
tros, para qualificar devidamente o governo que surge 
dos elementos encontrados de uma victona, que a 
ninguém pertence, e de uma derrota que ninguém 
syibe definir. A organisação ministerial, e os prepa- 
rativos subtis de uma publicidade escassa, com re- 
lação a um projecto que para S. Ex. mesmo existe 
< u não existe, c-mforme os variadissimos alvitres de 
f-éus amigos problemáticos, inimigos duvidosos e sus- 
tentadores sem direcçâo, dispensio commentarios, 
valem por si sõs a historia inteira do abatimento 
da*8 instituições parlamentares entre nós 
' S. Ex. é o producto ultimo dessa alchimla eleito-, 

ral que, triturando o Império e as províncias, resol- 
veu o grande problema da verdadeira soberania na- 
cional em tudo o que ella tem de nobre, de ele- 
vado, nas extensas e variadas applicações da liber- 
dade, na arte, na sciencia, em Iodos os ramos da 
actividade humana, em todas as expansões da gloria, 
] t esta fórmula estreita ^ negra—o capital antes 
do trabalho, o privilegio antes do direito, as classes 
antes da nfiçao. 

Ainda hont.em lia o orador, com certo assombro, 
cm um artigo 'editorial ào fírazil, com referencia ao 
incorrecto procedimento do governo, que não faz 
questão de cousa alguma, e aceita os melhores al- 
vitres, aliás depi*eciando\ aquillo que elle parece 
querer sustentar ; "O governo vale mais do que o 
mesmo projecto ». Ora, se o projecto do nobre pre- 
sidente do conselho pôde transformar-se amanhã em 
projecto de cada um de nós, S. Ex. como organi- 
sador de ministério fica valendo menos que zero; não 
sabe bem o que quer hoje, poderá querer amanhado 
que lhe disserem que é bom e conveniente. Isto não 
e governar, é ser governado. Um governo que toma 
a si uma reforma, e que não quer, ou não sabe di- 
rigi-la, é o symbolo da peior de todas as anarchias 
— a anarchia oíficial em tudo o que ella tem de mais 
dcsanimador. 

O gabinete do nobre presidente do conselho, desde 
que lirmou-se^a fatal doutrina da omnipotencia dos 
corrilbos parlamentares associados para um hm de- 
terminado, com infraoção das regras fundamebtaes 
da Constituição do Império ; descle que adirtittio-se 
como pratica legitima prender ás portas do parlamento 
um numero mais ou menos reduzido de candidatos á 
espera de um lugar, que até hoje está vago, quando 
terminou a sessão extraordinária, e foi adiada a or- 
dinária; desde que é conforme os estylos das institui- ; 
ções livres pedir ás corporações vitalícias segurança 
de pessoa e vida para os/eleitos mais próximos do 
povo, ao passo que não podem aquellas expedir ordens 
de habeas-corpus para q livre transito de algunsjuizes, 
impossibilitados, á entrada do tribunal, de exercer o 
mandato especial que receberão; não é um ministeíio 
parlamentar, é um gabinete de camaradagem entre 
as fileiras liberaes e de reacçâo disfarçada para os 
mlvers.aríos, dispostos a governar sem a responsabi- 
lidade do poder. 

Os espíritos despre-jccupados já esperavão este des- 
cnlãce. Elles já se acostumárão a estas conspirações 
subitaneas que transformão ás vezes os presidentes e 
vice-presidentes de camara em commandante das 
patrulhas inimigas, dentro do proprio campo entrin- 
cheirado, entregue á sua vigilância ; elles sabem que 
lia muito tempo as grandes divisões de partidos, 
caminhando para a iüta sob a direcçâo de chefes 
conhecidos, parecem apenas conservar os nomes, dando 
lugar ao agrupamento de interesses, rpie unidos na 
vespera dissolvem-se no dia seguinte. >sa vida parla- 
mentar, com as lições da historia contemporânea^ na 
phrase de um escriptor brilhante,© talento não é muitas 
vezes lima força ao seoõço de um interesse geral ;_nas 
sociedades modernas, (pando corroídas pela divisão e 
pela intrio-a, a palavra humana não é accessorio ou 
instrumento do bem, e vale meno« pelo uso nobre 
que delia se faz do que pela extensão de seu -poder. 
Então os partidos não têm chefes, porque os chefes 
não têm partido. Cada um caminha para o seu lado, 
quasi todos perdem a physionomia própria, ninguém 
^ descuida de polir as asperezas da phrase, para dar 

satisfação á consciência publica e disfarçar as com- 
placencias dos conluios de momento, ou da amizade 
de sempre. E' nestes momçntos, solemnemente tristes 
para todos os partidos,' que elles vêem surgir, como 
por encanto, mv meio da0 descrença qu.ç vai gras- 
sando a pouco e pouco entre os mais graduados do 
seu exercito, e o surdo rumor das massas populareé, 
as grandes dymnastias e as pequenas realezas. E no 
emtanto nada valem, porque significariuo que o seu 
paiz é apenas • uma vasta planície, onde os olhos 
não. descobrem sequer mesmo ao longe uma pequena 
elevação. 

O ministério actual não é um gabinetev parlamen- 
tar ; em sua origetn política, na combinação dos 
homens e na ausência de doutrina própria sobre a 
questão' do dia, é a formal negativa do regimeu 
constitucional e das instituições representativas. 

Eúire a quéda do governe passado e a ascensão 
do pres nte ha um espaço quasi vazio para a camara 
dos Srs. deputados, e quasi todo cheio pelo senado. 
A primeira trazia um mandato especial, provocado 
pela dissolução da camara em moção determinada e 
certa: o segundo conservava o mandato vitalício, 
que lhe confere a constituição do Império, in- 
termediário e moderador elemento de ponderação 
legislativa, preso ao puvq pela eleição e ao mo- 
narcha pela escolha. Os lamentáveis successos, 
que resumirão-se em algumas vaias dadas no meio 
da rua, provocarão no senado um requerimento de 
natureza política, e que pejas circumstancias e alcance, 
pôde definir-se uma interpellação ao governo sem 
hora e sem dia. 

Pouco antes tentara um dos graduados, mem- 
bros desta casa declauar uma crise por conta do 
governo de então, ao mésmo tempo que outros annun— 
ciavão as portas da camara fechadas. 

Aberta a discussão do requerimento,© nobre senador 
pela Bah:a foi indicado pelo senado á corôa em nome 
do partido conservador como a individualidade polít ica 
apropriada para organisar ministério. Xo dia seguinte 
surgio a grande moção, e esta era em synthese o 
resumo da discussão do senado, consistente toda em 
responsabilisar o governo pelas vaias dadas ao pre- 
sidente da camara e ao autor da moção. 

Posta a v(,tos a declaração de desconfiança ao go- 
verno," por não garantir a prdem e a sfjçnrança, 
passtu por 52 votos contra 50, e couto'um desses 
votos era o do distineto deputado autor da moção, 
até á ultima hora snstenlaculo do governo, cujas íi- 

: leiras abandonara em conseqüência dos successos por 
elle mesmo referidos; segue-se que a victoria ou es- 
trondoso triumpho explica-se apenas por essa deslo- 
cação momentânea, tendo de reproduzir-se o mesmo 
empate de antes, se não fossem as vaias nas quaes o 
illustre deputado vio compromettida na segurança de 
sua própria pessoa a segurança publica. 

Se atrás do honrado Sr. presidente do conselho ficào 
ainda a bradar pelo seu direito adiado alguns dos 
representantes da nação; se a maioria que derrotou 
o ministério passado é a maioria de um voto, unidade 
perdida nas vesperas da moção, e portanto adquirida 
para todo o passado do ministério demissionário ; 
donde veio o nobre presidente do conselho ? Da ca- 
mara dos deputados, indicado no senado pelo partido? 
conservador para organisar governo, enterreirada 
anticipadamente a moção parlamentar em recinto 
impróprio, por meio de uma interpellação mascarada 
em requerimento ?! 

O orador espera que um dia ha de responder cciri' 
severidade a esta interrogação a consciência da his- 
toria. Pela sua parte elle não Aomjrehende assim as 
instituições representativas oe um governo parla- 
mentar. Sem pretender achar, pela impossibilidade 
das circumstancias, e-tas grandes e regalares divisões 
políticas, que chamão-se partidos na Inglaterra, que 
Edmnn io Burke definio tão brilhantemente pela coni- 
munhão de idéas, peloconsorcio do habito; á frente 
dos quaes figurárão Roberto Peel e Russell, um, con- 
forme a phrase de um publicista, remontando, por 
Canning, Castlereagh e William.Pitt até a fundação 
do torysmo,—outro podendo apresentar rio seio de sua. 
própria casa uma serie de tradiçõespoliíittw aím iatér- 
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Tompidas, durante dous séculos; também acredita 
(jue não ha gabinete parlamentar fót a do parlamento, 
isto é, sahindo de uma maioria real e effectiva, em 
nome de um principio vencedor. Toda associação 
nova tem um symbolo, dizia Guizot; o governo par-, 
lamentar è o governo das maiorias, dos chefe^ que as 
dirigem. O symbolo da dissolução, o symbolo da 
convocação extraordinária, o symbolo do adiamento 
foi retirado pelo nobre presidente do conselho ; elle 
não tem projecto algum ; a questão ser vil, social 
hontem e hoje pòlitica, desappareceu nas incertezas 
de um projecto que não é seu e que pôde ser de todo 
o mundo. 

Dóe profundamente estudar a-organisação ministe- 
rial ; porém o respeito á verdade é mais relevante do 
que a consideração pelos homens. Os nobres ministros 
irão mais cedo ou máis tarde dormir socegados na 
valia commum, e a raiz do mal continuará a dar seus 
fructcs. Desculpem-lhe, portanto, se é forçado a.vio- 
lentar as tendências do seu coração, julgando os 
homens na posição publica que boje occupào e que 
occupárão hontem. A solidariedade ministerial não se 
comprehende sem os laços de subordinação pqlitica e 
•confiança individual. Se o ministério é um ponto de 
/.apoio a que se prendem as diversas forças constitu- 
cionaes, no systema idéado pela nossa fôrma de go- 
verno, cada ministro é um coefficiente necessário para 
am resultado commum. 

O nobre presidente do conselho tem contra si todas 
as excepções, que em política podem-se allegar, tra- 
tando-se de um organisador de ministérios. 

Não era um chefe parlamentar militante; pelo con- 
trario a sua attitude de pertinaz silencio, ante as 
repetidas aggressões aos seus antecessores, com es- 
pecial e. contumaz appello a seu nome, a mais*inno- 
cente explicação que podia ter era esta : lavo as 
mãos como Pilatos; não empurro para fóra do poder 
o meu velho amigo Dantas, masi também não me 
proponho a embargar-vos o passo; mãos á obra, o 
caso não • commigo; depoi» veremos todos o que se 
faz, e, se realmente eu sou o inspirado Paracelso, 
como dizeis, que tenho a milagrosa receita de arran- 
car do nada subitamente homens, contai com o meu 
silencio. ( Contestação do Sr. Leão Veüoso.) i 

Ninguém mais ao que o orador apregôa e reconhece 
as qualidades do Sr. presidente do conselho; mas 
não está em seu poder mudar a condição das cousas 
e a sua própria posição. A luta é no fim de contas 
entre a propriedade homem e o homem liberdade. 

De um lado pala maxíma parte hão de agrupar-se 
os elementos mais ou menos aggregados ao domínio 
servil; do outro os que também em sua maxima parte 
independem da propriedade escrava.* 

Assim como em qualquer paiz do mundo, onde 
estivesse acirrada a luta pela liberdade dos escravos, 
por mais extensos os direitos políticos conferidos ao 
íiberto, aquelle que sahisse da escravidão não seria 
o apropriado presidente do conselho para transigir 
em nome do interesse publico, inspirando geral con- 
fiança, não é o mais conveniente organisador de mi- 
nistérios o dono de estabelecimentos agrícolas que 
possue escravos, por mais qualificada a sua posição, 
por mais nobre o seu caracter e por mais elevadas as 
if as qualidades. 

Ao seu juizo prefere expor o de uma commissão 
notável das camaras ' ancezas em 1845, cora referencia 
á magistratura colonial, a quem*estava incumbida 
missão importante de vigiar as relações entre o es- 
cravo e o senhor, entre o liberto e o patrono. Escre- 
via Júlio Lasterige, relator: « Não soubemos sem in- 
quietação que a maior parte dos magistrados erão 
colonos ou possuítttresf de escravos. Sem duvida a 
elevação de caracter e o sentimento do dever chegão 
algumas vezes a dominar os interesses e os prejuízos, 
e assim nos assegura o mipistro da mannaa, que 
«uccede nas colonias. Porém é prudente, é por ven- 
tura acto de sabedoria em um governo, collocar per- 
petuamente o magistrado entre o seu interesse e o 
seu dever, entre os prejuízos de seu espirito e os mo- 
vimentos de sua consciência ? » 

Não ignora o orador que entre julgar e governar 
vai longa distancia, mas neste caso o organisador de 

ministério é chamado justamente para resolver % 
grande questão, entrando em jogo os impulsos dês-, 
assoipbrados de sua consciência, e as exigências de ; 

seu legitimo interesse. 
A proeminencia da posição de S. Ex. governa ^ 

tinha igualmente outros perigos. Aos proprietários de 
escravos pareceria natural exigir do presidente do 
conselho mais do que elle pôde conceder; aos inimigos 
intransigentes da escravidão pareceria injustiça tudo 
o que elle negasse. 

E nesta dúbia e coagida attitude o illustre presi- i 
dente do conselho apparece como o representante " 
político de seus adversários, apontado na vespera (^a 
moção ^ pelos qualificados chefes'do partido conser- 
vador, triumphando na camara em nome da extensa 
minoria de seus inimigos políticos, que figurão assim 
como garantes ou tiadores de sua estada no poder, 
da mesma sorte que S. Ex. ostenta-se victorioso 
como seu delegado, para manter hoje a ordem que 
seus amigos de hontem não souberão resguardar. 

O notre ministro de estrangeiro^ só pôde explicar 
a sua entrada no governo pela natureza da pasta 
que escolheu. O conselheiro de estado é a negação 
do ministro, e entrando para o governo com o pro- 
jecto que não é projecto, S.' Ex. estendeu na entrada 
do ministério, como tapete glorioso, o seu brilhante 
parecer do conselho de estado. Não é um minifetro 
que vai realizar suas idéas; é um amigo particular 
que vai servir um amigo. 

Como tenaz companheiro de viagem da pasta de 
estrangeiros, explica-se naturalmente o repentino 
apparecimento do br. ministro do império, e dir-se- 
hia que o grande pràblema da organisação estava 
em annullar a força governamental, inutilisando o 
poder de cada um, ou pela subordinação da amizade 
ou pelo antagonismo dos esforços. 

Já foi ministro da marinha no gabinete Paranaguá, 
que em seu programma julgou de necessidade adian- 
tar a questão servil, e hoje deve ter como um de 
seus artigos de fé atrasa-la. De momento não pôde 
saber ao certo o titulo que o elevou ao governo. E' 
senador e sahio do senado quasi escondido entre o 
requerimento interpellatorio e a moção de confiança. 
Não é ura ministro constitucional, é um amigo dos 
amigos do Sr. presidente do conselho. 

O nobre ministro da marinha, cujas qualidades 
reconhece, e cuja pessoa estima, no instante presente, 
desde que é preciso sacrificar a verdade ás conside- 
rações pessoaes, na derrota de sua marcial navegação, 
é commandante de uma frota sem bandeira, e toma 
o lugar que mais legitimamente competia a ura de 
seus collegas por Pernambuco. E* também um amigo 
do tríplice ministério da fazenda, de estrangeiros e 
do império. 

O Sr. ministro da justiça—esse não é verdadeira- 
mente um amigo do Sr. presidente do conselho, é um 
fiscal da dissidência, amigo de seus amigos ausentes. 
Representa aos olhos dos conservadores a ancora sa- 
cratissima da ordem. Já foi o espirito da desordem c 

demonio da dissolução social; mas uesse tempo 
ninguém perturbou a ordem com vaias , a segurança 
publica estava por tcda parte , junto aos degráos da 
justiça ou pelas ruas e prqças. A missão especial 
de S. Ex. é descobrir todos os delinqüentes mysta- 
riosos que escapárào á acção providencial de sua 
reparadora energia. Foi ministro duas vezes. Do ar- 
ruido das armas passou á paz agrícola , e hoje tem 
por missão fazer justiça a todos, exceptuando ot 
escravos sexagenários, Para ligar a sua existência 
de hoje á de hontem, desde que o chefe da dissi- 
dência não pôde contar com o apoio bellicoso do Sr. 
ministro da guerra, só descobre uma relação de con- 
tinuidade : quiz dar hontem 500 rs. para a liberdade 
dos escravos, hoje quer dar títulos de S «Vo para 
emancipar os senhores. 

O Sr. ministro da agricultura traz para o governo 
a experiência que lhe deu a pasta da justiça, no 
gabinete Paranaguá ; teve uma virtude especial — 
classificou à vontade comarcas e baralhou juizes. 
Tinha antes naufragado, ministro da marinha n» 
ministério Sinimbú; porém escapou do naufrágio, c, 
hábil nadador, surge pela terceira vez á tona a'afua. 
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E' ami"-o dos Srs. conselLoiros Saraiva e Dantas, 
jorém, no gabinete, adversário ou inimigo incerto 
«io Sr. cortselheiro Áffon o Penna. 

i U orador tem pelo Sr. ministro da guerra antiga 
svmpatliia; mas ó preciso fallar-lhe com franqueza : 
K. Ex. no ministério é neutro ; nem quer fisoalisar 

• os fiscaes da dissidência, nem acender a luta entre 
tos seus amigos desconfiados: sympathisa cora o 
iSr. presidente do conselho; gosta do Sr. ministro de 
estrangeiros, admira a virilidade política do Sr. mi- 
místro da justiça, reconhece, a perspicácia do Sr. 
,■ministro da agricultura, não quer malquistar-se com 
►os Srs. ministros da marinha e do império, mas, 
,quanto ao elemento servil, tem opiniões especiaes, 
étodos os projectos lhe servem, talvez porque repre- 
senta uma heróica província, onde o grito de liberdade, 
echoando de canto em canto, não precisa de ministros, 
fiejão quaes forem, para aflirmar a liberdade dos 

•brancos, tornando eíectiva pela espontânea iniciativa 
de grandes corações a emancipação dos negros. A sua 
entrada no ministério não é uma saudação_ aos bravos 
de sua terra natal; o governo veio garantir a ordem, 
perturbada nas praças publicas; S. Ex. tem por 
missão garantir a ordem entre os seus proprios 
collegas ; não é o ministro da guerra do paiz, é o 
ministro da guerra do ministério. 

Tal a creação do Sr. presidente do conselho; ella 
descobre por sua natureza a coròa, porque não tem 

,.para acoberta-la a responsabilidade moral do parla- 
unento e a própria fortaleza da instituição ; ella re- 
•bãixa a caraára dos deputados, que os factos col- 
ilocao em um papel inferior na queda do governo de 
íliontein e na ascensão do governo de boje ; ella en- 
fraquece o prestigio do senado como elemento mode- 
rador no systema do nosso governo, trapstormando-o 

cem apresentante manifesto de organisad res,de gabi- 
nete, quando estes são indicados naturalmente pela 
mudez expressiva das votações de confiança na^ ca- 

,inara; ella reduz o proprio ministério a uma feitura 
^artificial, quando é também uma instituição respei. 
tavel, ponto dé harmonia necessário entre* o parla- 
jnento que vota leis e o monareba que as sancciona. 

De tal arte organisado o gabinete, o primeiro cni- 
'dado do Sr. presidente do conselho devia ser este 
 governar sem responsabilidade. O seuprojecto, pu- 
iblicado pela imprensa, é a imagem do_ seu governo. 
iE' uma obra que não deve ter autor; é mais do que iss0 um edílicio sem alicerces. As declarações semi- 
olliciacfs nem ao menos si/vão as bases do deno- 
minado projecto. 

Ao ler as antioipadas declarações do governo, acei- 
tando o concurso de todos e não fazendo questão de 
cousa alguma, o espirito mais Ctmfiante adivinha uma 
estratégia de combate — evitnr as dilbculdades da 
luta,* tingindo viver sob a inspiração nacional. 

Se as publicações feitas constituem os pontos de 
transacçSo possiv.l , é quasi enigma descobrir o 
motivo por que o ministério liberal colloeou-se nos 
extremos da resistência escravista. 

Dissolvida a. camara dos deputados, e provocada a 
, consulta feita á nação brazileira ; approvada na le- 
gislatura passada a moção de desconfiança ao ga- 
binete decabido, e reaffirtnada a pergunta feita por 
este á nação, ante a camara dos Srs. deputados; 
depois do'adiámeutó da sessão ordinária, ficando 
assim" prorogada a sessão extraordinária ; sob o ponto 
de vista constitucional o novó firojecto perturba o 
equilíbrio dos poderes políticos, collocando o minis- 
tério e a camara acima do poder moderador, e abaixo 
deste a nação brazileira, symholisada no eleitorado, 
quando a assembléa geral e o Imperador são apenas 
.representantes da nação. 

O exercício das prerogauvas magestaticas, sob a 
responsabilidade de ministros que resguardao as at- 

'tribuições do poder moderador, desenbão-se no hori- 
zonte político como enfesado pr iducto da confusão e 
da desordem ; e a salvação publica, que o devia ter 
inspirado, passa de • um momento para o outro a ser 
apenas a salvação de alguns interesses ou a glonfi- 
caçáo de alguns homens. O orador p^nsa que a ques- 
tão é mais séria do que parece : ou governo do povo 
'pelo povo, com as indispensáveis e necessárias sea- 
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tenças definitivas, ao caso de delicto parlamentar, ou 
a luta mais cedo ou mais tarde entre a omnipotencia 
das camaras e o absjlutisrao da realeza por.meio do 
dissoluções repetidas. E' ^ revolução que vem de 
cima. A solução pratica, necessária e pacifica estava 
na constituição : julgai como quizerçles, porém jul- 
gai. O ministro presidente do conselho não o quer, 
recomeça o caminho andado, abre espaço a todas as 
opiniões, não tem projecto, ou antes,o seu projecto é 
um ariete disfarçado contra á emancipação, é um ba- 
luarte erguido para servir de abrigo a todos os de- 
fensores da escravidão no Império. 

O orador prefere ao projecto do governo a i*ei Rio 
Branco. Só pôde comprehender o seu apparecimento 
como artificio politico para sophismar a reforma do 
elemento servil. 

A lei de 28 de Setembro nunca foi executada com 
a necessária fidelidade. Entre (futrqs factos pôde 
servir de exemplo na môr parte dos centros agrícolas 
o resgate individual. O escravo não tem o direito de 
requerer a sua liberdade, o magistrado não tem o 
direito de concedê-la. 

Não é tempo ainda para uma analyse minuciosa 
das medidas do ministério salvador ; por hoje bas- 
tar-lhe-ha • assignabir os pontos capitães desse ma- . 
chinismo incomprehensivel, se é que tal nome pôde 
merecer a ausência de systema, ou a confusão anta- 
gônica de meios, 1 não em favor dos^ escravos e dos 
escravisados, mas em prol do direito precário ou do 
crime triumphante. 

A liberdade dos sexagenários, com a aprendi- 
zagem obrigatória por tres annos até os 65 annos, é 
tanto mais odiosa, quanto eleva sem motivo o preço 
médio da velhice, difíicultando assim até o resgate 
individual, e ao mesmo tempo illude o preconisado 
principio da propriedade, porque faz aos escravos 
de 65 annos o que nega aos de 66. 

A elevação do valor, conforme as séries pela idade, 
coincidindo com o augmento do fundo de emancipa- 
ção, por meio de accrescimo de impostos, com espe- 
cialidade os de importação, sem deter-se o orador em 
considerações de ordem econômica e financeira, é 
medida que, em vez de corrigir os defeitos conhecidos 
da lei Rio Branco, diíficultando os abusos da espe- 
culação, constitue o Estado um parvo comprador de 
liberdades, em lucrativo contrato 2)ara o senhor de 
uma propriedade depreciada. 

A emissão annual até 6,000:000^ de títulos da di- 
vida publica a juro dé 5 %> para augmentar o fundo 
de emancipação, fòra um desastre financeiro, que 
teria como cousequencia primeira forçar os pobres, 
os remediados e todos esses que o nobre presidente 
do conselho excluio do direito de votar a pagar o 
serviço, com preferencia o agrícola, dos senhores de 
escravos. 

Não temos hoje as corveias do antigo direito ;crea- 
mos cousa melhor. Se a escravidão desapparecer, 
pague o trabalhador nacional o serviço do trabalhador 
estrangeiro. \ 

O destino especial dos títulos, para serem entregues 
aos fazendeiros, como» indemnisação total do valor de 
seus escravos, e obrigação de substituir o trabalho 
servil pelo trabalho livre, em um paiz onde a imino- 
bilisação dos capitães cresce todos os dias. e os capi- 
tães disponíveis quasi arrebentão as arcas dothesouro, 
com os magníficos orçamentos do império, não pas- 
sará de uma caixa de èoccorros mutuos, um tanto pa- 
recida com as garantias de juros de estradas de fjjrro 
e aos engenhos centraes, á disposição de todos os go- 
vernos para premiar os amigos, os compífidores c os 
afilhados. 

Não quer o orador faílar das multas impostas 
como accrescimo de pena criminal, pelo chefe de 
policia, com recurso para o presidente da provinoía. 
O gabinete dos liberaes pôde ter medo dotacoitador 
do escravo, ainda que seja este importado depois de 
1831 ; do que elle não tem medo é do excesso de 
açoites, mesmo quando lacerõo as carnes de creatnras 
humanas. Se a lei é igual para todos, respeitem ao 
menos o codigo criminal, que pune o delicto de mis 
e de outros, e não inventem processos especiae» 
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administrativos contra o espirKo da constituição do 
Império. 

erguendo o seu protesto, o orador julga fazê-lo 
também em nome da lavoura de seu paiz. As idéas 
do Sr. presidente do conseK-io sobre a questão servil 
não trazem "a paz e a conciliação, augmentão a luta 
de interesses rivaes, e em breve hão de re^uscitar a 
agitação adormecida com todo o seu cortejo de odios 
c vinganças. 

Não é pela .força que S. Ex. ha de vencê-la. 
Ella não poderá sem duvida lutar com o poder 
armado á luz do dia ; porém, recalcada para fóra das 
regiões da lei, irá, como em todos os paizes despoti- 
cos, procurar ura abrigo nas sociedades secretas e 
nas conspirações subterrâneas. 

E' por isso que o orador protesta em nome de to- 
•dos os interesses e de todas as classes; deseja a paz 
e a ordem, e acredita piamente que, mesmo para a 
lavoura, a emancipação é possível, mediante a indem- 
nisação j^pr serviços, calculando-se as liberdades por 
scriés, conforme os annos, e respeitada a libertação 
dos sexagenários, que nenhum coração bcazileiro re- 
jeitará, sob o argucioso pretexto de um direito de 
propriedade com assento no passado, e negado por 
todos no presente, pois que os escravos moços podem 
ser libertados pela lei, e não por vontade de seus 
senhores, polo preço da avaliação e não pelo que elles 
quizerem. 

Sente o orador, mas não tem outro remedio senão 
conservar-se no seu posto. {Muito bem ; muito bem /) 

ORDEM DO DIA 
aEOBGANISAÇÃO DAS CAIXAS ECONÔMICAS DO IMPÉRIO 

Proseguio a 2a discussão do art. 1° do projecto do 
eenado,.letra—B, de 1883, s< bre a reorganisação das 
caixas econômicas e monte de soccorro. 

O Sr. Leão Yello^o diz que. não se achando pre- 
sente nenhum dos honrados senadores membros do 
ministério, os quaes se ausentarão para comparecer 
na outra camara, vai requerer o adiamento da dis- 
cussão. 

Foi lido, apoiado, posto em discussão e sem de- 
bate approvado o seguinte 

Requerimento 
<f Requeiro o adiamento por 48 horas. — Leão 

Velloso. » 
Nada mais havendo a tratar-se, o Sr. Io secre- 

tario, servindo de presidente, convidou os Srs. sena- 
dores para se occuparem com os trabalhos de suas 
commissões, e deu para ordem do dia 12 trabalhos 
de commissões. 

Levantou-se a sessão a 1 1/2 hora da tarde. 

ACTA DE 12 DE MAIO DE 1885 
PRESIDÊNCIA DO SR. ORCZ MACHADO, 1° SECRETARIO. 

A's 11 horas da manhã fez-se a chamada e acha- 
rão-se presentes 21 Sr.-, senadores, a saber: Cruz 
Machado. Barros Barreto. Nunes Gonçí\jves, Barão da 
Laguna, Vieira da Silva, Meira de Vasconcellos, Luiz 
Felippe, Paula Pessoa, Ribeiro da Luz, Aífonso Celso, 
Diogo Velho, Cunha e Figueiredo, Fausto de Aguiar, 
Visconde de Muritiba, Barão da Estancia, Christiano 
Ottoni, Junqueira. Visconde de Pelotas, Lafayette, 
Jaguaribe e Lima Duarte. 

Deixarão de comparecer cbm causa participada os 
■ Srs. ücbôa Cavalcanti, Chicborro, Barão de Cotegipe, 
Barão de Mamanguape, Barão de .Maroim, Barão 
de Maraoré^ Conde de Baependy, Fraijco de Sá, 
Soares Brandão, Octaviano, Silveira Lobo, Silveira 
Martins, Henrique d'Ávila, _ Ignacio Martins, Paes 
de Mendonça. Teixeira Júnior, João Alfredo, Vi- 
riato de Medeiros, Sinimbú, Carrão, Antão, Godoy, 

- Fernandes da Canba, de Laiaare, Saraiva, José 

Bonifácio, Silveira da Motta, Castro Carreira, Luiz 
Carlos, Correia, Dantas, Martinho Campos, Paulíno, 
Leão Velloso, Visconde do Bom Retiro e Visconde 
de Paranaguá. 

Deixou de comparecer sem causa participada o Sr, 
Barão de Souza Queiroz. 

O Sr. Nunes Gonçalves, servindo de 1° secretario, 
declarou que não havia expediente. 

O Sr. BâRRos Barreto, servindo de 2° secretario, 
declarou que não havia pareceres. 

A's 11 1/2 horas da manhã o Sr, 1° secretario, 
servindo de presidente, declarou que não podia haver 
sessão, por falta dequor" - convidou os Srs. senadores 
presentes para se occupa. .i com os trabalhos de suas 
commissões e deu para ordem do dia 13 : 

' nnação da 2a discussão do projecto dç senado, 
letra B, de 1883, sobre a reorganisação das caixas 
econômicas e monte de soccorro. 
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PRESIDÊNCIA DO SR. BARÀ.0 DE COTEGIPE 
Sümmario •— Expediente. — Redacção. Approvação.— 

— Pedido de informações sobre'o Riachuelo. Z/í>- 
curso e requerimento do Sr. Correia. Discurso do 
Sr. Luiz Felippe (ministro da marinha). Retirada 
do requerimento, a pedido do seu autor—A proro- 
gação da .sessão extraordinária. Discurso e requeri- 
mento do Sr. Silveira da Motta. Observações do 
Sr. presid n'e. Discurso do Sr. Martinho Campos. 
Observações do Sr. presidente.— Ordem do dia.— 
Reorganisação das caixas econômicas do Império. 
Discurso do Sr. Visconde de Paranaguá. Rejeição 
do art. [0 e do projecto. 
A's 11 horas da manhã acharão-se presentes 31 

Srs. senadores, a saber : Barão de Cotegipe, Cruz 
Machado, Nunes Gonçalves, Barros Barreto, Jun- 
queira, Barão da Laguna, Viriato de Medeiros, Hen- 
rique d'Ávila, Leão Velloso, Barão da Estancia, 
Castro Carreira, Ribeiro da Luz, Correia, Luiz Carlos, 
Fausto de Aguiar, Luiz Felippe, Barão de Maroin, 
Visconde do Bom Retiro, Visconde de Muritiba, 
Ignacio Martins, João Alfredo, Paes de Mendonça, 
Barão de Mamoré, Lafayette, de Lamare, Christiano 
Ottoni, Vieira da Silva, José Bonifácio, Aífonso 
Celso, Visconde de Paranaguá e Meira de Vascon- 
cellos. 

Deixarão de comparecer com causa participada os 
Srs. Uchôa Cavalcanti, Chichorro, Barão de Maman- 
guape, Conde de Baependy, Diogo Velho,, Jaguaribe, 
Octaviano, Silveira Lobo. Silveira Martins, Teixeira. 
Júnior, Antão, Fernandes da Cunha, Saraiva, Cunha 
e Figueiredo, Paula Pessoa e Visconde de Pelotas. 

Deixou de comparecer sem causa participada o 
Sr. Barão de Souza Queiroz. 

O Sr. Presidente abrio a sessão. 
Lêrão-se as actas de 11 e 12 do corrente e não 

havendo quem sobre ellas fizesse observações forão 
dadas por approvadas. 

Comparecerão depois de aberta a sessão os Srs. Si- 
nimbú, Godoy, Carrão, Martinho Campos, Lima 
Duarte, Silveira da Motta, Soares Brandão, Dantas, 
Franco de Sá c Paulino de Souza. 

O Sr. Io Secretario deu conta do seguinte 

EXPERIENTE 
Officios: 
Do Sr. senador Visconde de Pelotas, de hoje, com- 

municando que por incommodo de saúde deixa de 
comparecer ás sessões por alguns dias.—Inteirado. 

Do presidente da província de Minas-Geraes, de 11 
de Março ultimo, remettendo um exemplar impresso 
da collecção das leis daquella província, promulgada^ 
no annd passado.—Ao archiyo. 

Do Sr. Dr. Kozendo Muniz Barreto, de 12 do cor- 
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jCnte mez, offerecendo um exemplar do « Elogio his- 
orico do Visconde do Rio Branco », escripto peto 

reíerido doutor em nome da Sociedade Auxiliadora da 
Industria Nacional.—Ao archivo. 

Foi lida, posta em discussão e sem debate appro- 
vada a seguinte 

Redacção 
« A assembléa geral resolve : 
« Art. I.0 Os eleitores alistados no territoriodo Cór- 

rego da Prata, annexado á parochia de Nossa Senhora 
do Carmo pela lei provincial do Rio de Janeiro 
*. 2,683 de 10 de Outubro de 1883. ficão pertencendo 
ao mesmo districto eleitoral de que faz parte aquella 
parochia, em virtude do art. 1° do decreto n. 3,091 
de 28 de Julho de 1882. 

« Art. 2.l, Ficão revogadas as disposições em con- 
trario. 

<r Sala das commissões, em 9 de Maio de 1885. 
—Visconde do Dom Retiro.—F. Ocíaviano.—Fausto de 
Aguiar, a 
reniDO DE INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM DO «RIACUCELO» 

« Sr. Correia s — O Brazil de hoje dá a seguinte 
noticia : 

«• Está resolvida a viagVm do encouraçado Rtachuelo 
á Europa. 

« Este vaso de guerra que não ha um anno foi en- 
tregue ao governo hrazileiro, já necessita de reparos, 
entre os quaes, segundo nos informão, um revesti- 
mento interno de madeira de lei e ventiladores, além 
de concertos e reformas no machinismo. 

ff Dizem-nos que o serviço está contra ido por 
300:000güü0. » 

O senado comprehende a conveniência de ser co- 
nhecida a verdade a este fespeito. E' o motivo do 
meu requerimento. 

Foi lido, apoiado e posto ém discussão o seguinte 
Requerimento 

■ <r Requeiro que, pelo ministério da marinha, se 
peça ao governo a seguinte informação : Se o encou- 
raçado Riachuelo tem de fazer viagem á Europa e 
por que motivo.—.1/. F. Correia, a 

O .Sr. í.ui/, l elijipc [ministro da marinha): — 
Sr. presidente, desde que assuíni o exercício das 
funcções de ministro da marinha, appliquei a rainha 
mais acurada attenção ás condições sanitarias do 
Riachuelo, onde effeetivamente tinhão-se dado casos 
de beri-leri, sendo acommettidas praças, em crescido 
numero, mais de 50, das quaes felizmente só unia 
succumbio, tendo sido as praças affectadas removidas 
para o hospital de marinha. 

O meu digno antecessor tinha tomado providencias 
no sentido de averiguar quaes as causas determinantes 
desse estado lastimável da hygiene de bordo, e não 
só commetteu ao chefe do corpo de saúde da armada 
e a outros distinctos médicos a tarefa de proceder 
a exame no navio, afim de .se apurar quaes as 
causas da epidemia, como aos constructores navaes, 
para que em seu parecer indicassem os meios de se 
remediar os inconvenientes notados, se porventura 
tlles estivessem dependentes da construcção ou de 
trabalhos a fazer neste sentido. 

Uns e outros já derão seu parecer ; levados ao 
meu conhecimento, tenciono ainda ouvir o conselho 
naval sobre o caso ; depois de ouvida essa corporação 
é que pretendo tomar providencias ácerca do que se 
deve fazer quanto ao navio. Por ora, porém, posso 
assegurar ao nobre senador e ao senado que não está 
resolvida a viagem á Europa... 

O Sr. Visconde de Paranagcí (ministro de estran- 
geiros) : — Apoiado. 

D Sn. I.ii/ Feuppe (ministro dn maritdid)'.— 
•.. nem lenho intenção de a mandar fazer. 

O Sr. Correia fpela ordem}, requereu verbalmente 1 

a retirada de seu requerimento. 
Consultado o senado, consentio na retirada, 

A PROROGAÇÃO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
O Sr. Silveira da' illotta : — Sr. presidente, 

mandarei á mesa um requerimento pedindo ao gover- 
no informação. Se acaso puder ser dada.ia continenti,, 
como costumão fazer ás vezes os Srs. ministros, não- 
será preciso outra. 

O que desejo saber, senhores, é se o parlamento 
continua a funccionar em sessão extraordinária ; por-, 
que, segundo o decreto que a convocou, depois daí 
dissolução, ficou patente que o motivo da convocação-j 
era exigir do parlamento que sua attenção se empre-i 
gasse exclusivamente na questão do elemento servií, 
para convenientemente resolvé-la. 

O decreto de convocação da sessão extraordinária, 
já tinha tido esse sentido; e o decreto de prorogação 
ainda mais o esclareceu, fazendo ver que o corpo 
legislativo, antes de entrar nos seus trabalhos ordi- 
nários, devia fixar a sua attenção sobre a questão do 
elemento servil, questão capital e que estava pen- 
der.te de uma decisão da camara electiva e sobre o 
projecto do governo, que dera motivo ab conílicto 
entre a camara e o ministério transacto. 

Entendo, senhores, que o parlamento hoje não. 
pôde continuar um dia em sessão extraordinária. Os 
motivos todos da convocação extraordinária e bem 
assim os da prorogação desapparecêrão. O governo 
descuidou-se ; já hoje devia ter expedido um de- 
creto cassando o decreto "de prorogação e convo- 
cando a sessão ordinária. 

O Sr. Christiano Ottoni ; — Salvo se pretenda 
resolver o problema antes do dia 19. 

O Sr. Silveira da Motxa ; — Aceito o aparte:, 
salvo se o governo entende que, apezar de ser seu 
projecto mais adiantado do que o do ministério pas- 
sado, pôde romper todas1 as didlculdades e obter defi- 
nitiva decisão antes do dia 19. 

O Sr. Christiano Ottoni ; — Apoiado. 
O Sr. Silveira da Motta : — Ora, isto creio que 

não passa pela mente do ministério actual ; elle 
não pôde esperar uma solução antes do dia 19i 

Sendo assim, eu esperava, Sr. presidente, que as 
cousas marchassem regularmente; que no dia se- 
guinte áquelle em que se organisou o nòvo ministe-' 
rio apparecésse um decreto cassando o da prorogação 
e convocando a sessão ordinária. Isto, porém, não 
aconteceu, e vejo que estamos n'uma confusão per- 
manente. O ministério substituio a outro, o passado, 1 

o de idéas mais atrasadas a respeito do elemento 
servil; mas, arredado o projecto do trqnsaçtn gabi- 
nete, não ha razão para se decidir a questão em 
sessão extraordinária. Nestas condições, por que não 
resolver constitucionalmente o negocio, por que não 
cassar o decreto da prorogação? 

Estou convencido, Sr. presidente, que tem havido 
descuido do governo; se tivesse reflectido em sua 
posição, já devia ter cassado o decreto da prorogação 
da sessão extraordinária. Portanto é justificável a 
minha curiosidade : quero saber se o governo está 
resolvido a continuar o trabalho do parlamento em 
sessão extraordinária. A resposta até pôde projior- 
cionar ao gabinete occasião opportuna de pronunciar- 
se no meio das confusões em que nos achamos 
a respeito do projecto substitutivo do do ministério 
passado. 

E' preciso que haja alguma franqueza, aliás Vèri- 
fica-se o que eu'disse: o ministério actual, apezar 
de suas promessas, ha de trazer retardação ás me- 
didas de emancipação do elemento servil. 

Vou mandar á mesa um requerimento; • mas, se 
acaso, apresentando elle, alguns dos nobres ministros 
der explicações a respeito da prorogação extraordi-' 
naria, não farei duvida alguma em retira-k), porque 
terei sabido o que desejo saber. 

Meu fim único é provocar uma explicação do mi-" 
nisterio. 
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Sinto q^e nào esteja presente o Sr. presidente do 
conselho íjctuul; mas o ministério actual já não pôde 
ser considerado como era de praxe , isto é, como 
composto de ministério e resto de ministério, porque 
hoje no resto lirr r.m nobre ministro que já foi presi- 
dente de conselho e agora pode ser considerado o 
segundo presidente doc mseiho. íílí^odj Ksse honrado 
ministro poderá dar a explicação, e eu então reti- 
rarei o meu requerinun o. 

O Sr. Visconde »z 1'ara.n.gcA foünislro de estran- 
geiros) : —.Peço a palavra. 

Veio á mesa o seguinte 
Requerimento 

n Requeiro que se peça ao governo, pelo presidente , 
do conselho, informações sobre a continuação da 
sessào extraordinária. ' 

«Paço do senado, 13 de Maio de 1885. — Silveira 
da Motla. » 

" O Sr. Presidente :— Parece-me que o objecto não 
é"caso" de requerimento; trata-se antes de uma 
interpellação, e pelo nosso regimento não temos ín- 
terpellações. Póde-se apresentar requerimentos de 
informações sobre ohje%tos que o governo manda 
informar; mas isto que o nobre senador quer é 
objecto de uma interpelação, e portanto eu não posso 
propõ-la a apoiamento ; tanto mais quanto, havendo 
um decreto de prorogação, o senado tem trabalhado 
e continua a trabalhar em virtude desse decreto. Se o 
governo tem ou não de cassar esse decreto, o senado 
não pôde indagar isso jJor um requerimento. 

O Sr. USartfiuSio Campos [pela ordem):-—Sr. pre- 
sidente, o nobre senador por Goyaz não vai segura- 
mente se admirar de que eu appareça de accôrdo com 
S .Ex. neste ponto, porque elle é radical para des- 
truir o governo representativo, e eu seu para mantê-lo 
e eleva-lo. S. Ex. é para dêstrui-1 ». porque o 
radicalismo do nobre senador, se S. Ex. me desse 
licença para. dar ao senado a razão de me achar em 
divergência com S. Ex. mesmo agora, eu diria; o 
radicalismo de S. Ex. é uma mistura de corcundismo 
que não professo e ultra-liberalismo, 3 que eu nunca 
cheguei; Ex. quando sahe de um extremo, cahe 
n'outro. 

O meu, não; eu me contento com o que a consti- 
tuição deu, não quero nem mais nem menos. Se as 
nossas instituições tiverem livre desenvolvimento, 
marcha e tempo sufficiente. nos darão os benefícios 
que a Inglaterra tem colhido, chegando ao estado em 
que acha-se, em que pôde desafiar as iras do mundo 
inteiro, e ter proposito seu firme e inabalavel de 
resistir ao universo, autorisando seus subditos a 
dizerem com justo desvanecimento: sou cidadão 
romano. 

O Sr. Presidente : —V. Ex. pedio a palavra pela 
ordem... 

O Sr. Christiano Ottoni r — Se está erri discussão, 
peço a palavra. 

O Sr. Presidente : —Não ha nada em discussão ; o 
nobre senador pedio a palavra pela ordem sobre 

' a decisão da mesa. 
O Sr. Martinho Campos ; — Sim, senhor, 'e o que 

digo não é senão para justificar-me de pedir a V. Ex. 
que tomemos uma resolução que não nos faça retro- 
gradar. * 

V. Ex. sabe quanto andamos devagar no livre 
goso dos privilégios do governo representativo. As 
primeiras legislaturas, talvez majs pelo defeito de 
nacionalismo, de portuguezisrao, se assim me posso 
exprimir, forão um pouco mais ousadas; mas a revo- 
lução de 7 de Abril, pondo novamente era perigo a 
ordem, autorisou a creação de nm partido que não 
existia, e que chama-se conservador; porque o par- 

> tido que nós conhecíamos era o liberal, que era a 
nação inteira. . _ 

O Sr. Christiano Ottoni : — Assim se escreve a 
Estória l 

^ Sa. Martinho Campos ; — Escreve-se a historia 

com mais um pouco de imparcialidade do que V. Ex.% 

asseguro isto, e 'quando quizer liquidemos este" ponto. 
O Sn. Silveira da Motta : —Isto tudo é libera- 

lismo !... • 
O Sr. Martinho Campos : — Sim, senhor, delibera- 

lismo, e liberalismo que nunca variou, que nunca 
mudou... , 

O Sr. Presidente ; — Attenção ! 
O Sr. Martinho Campos : — Mas, Sr. presidente, 

o objecto da moção do nobre senador por Goyaz 
afasta-se dos usos; porém eu divirjo um pouco da 
opinião de V. Ex., não acho-a extraordinária, refe- 
re-se-ao uso de uma prorogativa do po ler executivo, 
dessas que se chamam do poder moderado^, da qual 
já se usou, na minha opinião, mal e inconstitucio- 
nalmente. 

O Sr. Silveira da Motta: — Está se continuando 
a usar mal. 

0 Sr. Martinho Campos ; — Neste ponto não en- 
cubro minha opinião, ella é de accõrdo com a do 
nobre senador; o que admira é que S. Ex. só en- 
tendesse assim agora, isto é, de quatro dias a esta 
pafte. 

O Sr. Silveira da Motta : — Até agora era muito 
direito. 

O Sr. Martinho Campos?: — Eu não achei direito 
ha quatro ou cinco dias, e continuo a não achar di- 
reito ; embora hoje eu jdeva dizer que já curvei a 
cabeça á interpretação que o corpo legislativo deu 
acertando á prorogação. Junto dc mim senta-se um 
d( s membros mais eminentes do senado pêlos seus 
conhecimentos em jurisprudência e direito constitu- 
cional, a quem eu disse : convinha que o senado, 
quando se. deu por inteirado com a leitura do de- 
creto de adiamento da sessão ordinária e prorogação 
da extraordinária, convinha que o tal decreto tivesse 
sido remettido á commissao de constituição. 

O Sr. Leão Velloso :—Eu também ouvi de 
Y. Ex. êssa opinião. 

O Sr. Martinho Campos : —Porque é sem duvida 
inconstitucional e attentatorio'do corno legislativo, o 
adiamento da sessão ordinária sem um motivo que o 
justifique ; sem duvida o poder executivo podia adiar 
a sessão, ou o poder moderador, na phraseologia da 
constituição; podia, mas o que não cabia nas attri- 
buições do poder executivo, nem do poder moderador, 
era convocar uma sessão extraordinária no espaço do- 
tempo designado pela constituição para a sessão or-" 
diiiaria. 

O Sr. Presidente : — Perdão, o nobre senador 
pedio a palavra pela ordem... 

O Sr. Martinho Campos : — Sim, senhor, en 
cingir-me ao fim para que pedi a palavra. 

Nesta idéa e neste sentido V. Ex. vô que eu não- 
posso entender que seja umacousa fóra de nossos 
poderes indagar do exercício dos poderes constitu- 
cionaes ; não basta o simples exame.., dofe actos • 
consummados pôde já ser tarde. No caso presento* 
não vejo perigo de qualidade alguma, porque o novo.! 
ministério se justifica com a aceitação tacita que 
parlamento deu ao acto do, adiamento e da proroga^ 
çào simultânea. 

E seria talvez pouco acerto pratico levantar 
questão que não tem razão sufficiente hoje. 

O Sr. Cruz Machado: —Está respondendo agor* 
por S. Ex., é inútil a indicação. 

O Sn. Martinho Campos : — Eu não sou radicali. 
e posso ser imparcial. 

O Sr. Silveira da Motta : — Sou eu. 
O Sr. Martinho Campos :—Assim, eu pediria a» 

V. Ex. que reílectisse sobre a solução. Desta vez o, 
radicalismo do nobre senador não sei se emprcgoT^ 
com motivo sufficiente, mas elle ^sou de uma attri-^ 
bnição que me parece legitima, e que o senado penso^ 
que não deve menosprszar, porque por esse modo po-x 
aerenios pxeitar relevantissimos serviços á canaapi^n 
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, "blica, maiores do que os que poderemos prestar cen- 
surando os actos depois de praticados. 

NaÒ me parece aiuda que a moção no fundo se 
afaste da marcha regular, ou antes, do que se tem 
feito até hoje ; e ainda que se afastasse disto, não 
creio que exceda as nossas faculdades, nem que de- 
vamos facilmente deixar um precedente nos demit- 
•iindo desta attribuição. 

O Sr. Silveira da Motta : — Sem duvida. 
O Sr. Martimto Campos : —Y. Ex. vê como eu, 

não sendo radúftl, posso adoptar es=a opinião. O 
simplef; d! oito, mesmo de moção política, que é mais 
antigo, sabemos com quanta difficuldáde foi admit- 
tido no nosso parjamento. 

Eu sei muitó bem, aprendi depois que entrei para 
o senado que aqui a liberdade de requerimentos até' 
certo ponto substituo, o não uso de moções, porque os 
requerimentos não são outra cdusa. 

Peço licença para dizer, que não vejo innovação no 
requerimento do nobre senador para que V. Ex. en- 
tenda que não o pode admittir. 

Neste ponto é que desejava que, pelo menos, o 
precedente não ficasse reprimido, porque o nobre se- 
nador usou do direito de moção que nós temos, que é 
o requerimento. 

Na carnara dos deputados está hoje admittido o 
direito de. interpellação, é eu faço votos para que o 

, senado também o admitta. Com isto nós muito ga- 
nharemos, até tempo, porque se tornarão mais rega- 
lares as outras discussões da casa. 

Eu pediria, pois, a V. Ex., se é possível, que re- 
considerasse a sua deliberação. O requerimento do 
nobre senador não me parece no caso de ser rejeitado. 
Não digo que vou votar por elle, mas é o principio 
em que elle se fundou. O nobre senador iis©u de um 
direito precioso para a casa ; ' se usou bem ou mal; é 
o que a votação do senado deve decidir. 

O Sr. Presidente : — Eu procedi de confornji- 
dade com o regimento, e não posso altera-lo de motu 
proprio, nem por conveniências de momento. 

O requerimento , pela forma por que-está redigido, 
não é senâcc urna interpellação; e emquanto no se- 
nado não se permittirem as interpellaçoes, não posso 
admittir uma fôrma que seria sopbistica 

Demais os requerimentos no principio das sessões 
são justamente para que os senadores .obtenhão infor- 
mações sobre factos e sobre assaníptos que possão ser 
objecto de discussão, e este não está nesse caso. 

Em qualquer outra occasião pôde o nobre senador 
por Coyaz tratar da questão : mas, se eu admittir o 
seu requerimento, terei de dar a palavra a todos os 
nobres senadores sobre política geral, e já o nobre 
senador que acaba de fallar, entrou por ella um pouco, 

O Sr. Silveira da Motta^—Muito. 
O Sr. Presidente : — Portanto, não aceito o re- 

querimento, salvo se o senado assim o resolver ; mas, 
pela minha parte, não sujeitarei ú deliberação questões 
cuja solução acho clara no regimento. 

O governo poderá dar explicações em qualquer 
outra occasião. 

ORDEM DO DIA 

REORGANISAÇAO DAS CAIXAS ECONÔMICAS DO IMPÉRIO 

Proseguio, em 2a discussão, com as emendas offere- 
cidas, o art. 1° do projecto do senado, letra--B, 
de 1883, sobre a reorganisação das. caixas econômicas 
e monte de soccorro. 

O Sr. ViMcoíide ile Paraniiççwá fminidro dos 
estrangeiros) :—Sr. presidente, eu já tive occasião de 
manifestar o meu pensamento mais de uma vez sobre 
o objecto em discussão. A minha nova posição não 
altera o meu modo de pensar a este respeito. 

Entendo que o projecto é de grande utilidade pu- 
•blica e merece o assentimento do senado... 

O Sr. Meira df Vasconcellos {ministro do imperio)t 
—Apoiado. 

O Sr. Visconde de Paranaguá (nvnistrn dos estran- 
geiros) ;— ... com algumas das emendas offerecidas 

pelos honrados senadores pela província d^Minas os 
brs,. Aflonso Celso e^Lafayettç, que em mais de um 
ponto_ cumbmao. Aclio, porém, que - alg 
emendas não podem ser traduzidas ntf pratica desçle que - algumas das 

^   — -—..-.«.o naí pratica des< ja, devendo outras ser adoptacias como facultativa» ; 
i ois que uma mudança Radical agora poderá trazer 
graves meonveaienies, por não estafmctè ainda pre- 
parados para ella. , f 

Como já disse, estas instituições representão a 
phase do nosso estado social; mas havemos de ir 
gradualmente, até chegarmos ao grande UesidenÜum 
de emancipar completamente as caixas econômicas. 
Antes disso, porém, é preciso crear os hábitos de 
economia e generalha-los. i 

O Sr. Meira de Vasconcellos (miiuslro do império): 
— Não se pôde dispensar a garantia du Estado. 

O Sr. Visconde de Paranaguá (ministro dos estran- 
geiros) : — A intervenção e garantia do Estado me 
parecem indispensáveis. 

Não julgo também conveniente dar desde já grande 
! amplitude de acção a estas instituições, aventuran- 
do-se ellas em trgnsacções por natureza arriscadas, 
como são as transacções cnmmerciaes ; só poderão 
admittir-se com certas cauteiis e creado. conveniente- 
mente um fundo da reserva^para fazer face aos pre- 
juízos que porventura possão resultar dessas trans- 
acções. 

O Sr. Meira de Vasconcellos {ministro do impé- 
rio) : — Apoiado. 

O Sr. Visconde de Paranaguá {ministro dos estran- 
geiros) : — A garantia do Estado não se pôde reti- 
rar, desde já, e para este ponto chamei a atteriçao do 
meu nobre amigo senador pela provincia de Minas 
Geraes. porque de sua emenda pôde-se entender que 
o Estado só torna efíectiva a sua garantia desde o 
momento em** que os depósitos são recolhidos ao 
thesonro ou ás thesourarias de fazenda mas eu en- 
tendo que não ; que desde q momento em que esses 
depósitos são recolhidos ás caixas econômicas, que 
são administradas po^ prepostos do governo, este não 
pôde declinar da responsabilidade. 

O Sr. Junqueira ; — Ainda mq^mo 
commerciaes ? 

em operações 

O Sr. Visconde de Paranaguá [ministro dos estranf* 
geiros) ; —.Não se trata de operações commerciaes : 
o meu nobre amigo, senador pela provincia de Minas 
Geraes, concordou com a emenda offerecida pelo 
Sr. ex-ministro do império, tornando essas operações 
dependentes de proposta do conselho^ fiscal e autori- 
saçào do governo. 

E' com esta clausula que não duvidarei aceitar 
algumas das emendas- btterecidas pelo meu nobrp 
amigo, e pelo Sr. senador pela mesma provincia, o 
Sr. conselheiro Lafayette, cujas emendas tocão-se eun 
muitos pontos com as de S. Ex. 

O Sr. Affonso .Celso;—Aceitei' a emenda <?/> 
Sr. ex-ministro do império e também a restricção 
lembrada por V. Ex. 

O Sr. Visconde de Paranaguá (mímsíro dos estran- 
geiros) : — Sim, senhor. 

O Sr. Lafayette apresentou varias emendas*, entre 
ellas uma additivaao art. 1° § 2o, dizendo: « Accres- 
cente-se: o deposito effectuado em uma caixa filial ou 
agencia poderá ser continuado ou retirado em qutra 
caixa filial ou agencia na mesma provincia, segundo o 
processo que o governo em regulamento estabelecer.» 

Esta disposição é conveniente, mas não só ella coaio 
outras terão de ser incluídas no respectivo regula- 
mento ; entretanto, se o senado entende que deve 
adopta-la, não me opponbo. Estava na mente dõ 
projecto a adõpção dessa medida; mas,- se o senado 
entende que deve torna-la explicita, não serei eu quem 
a isso se opponha. 

O Sr. Nunes Gonçalves: —Nas emendas do Sr. 
Lafayette ha um pensamento capital a cujo respeito 
eu desejava ouvir a opinião de V. Ex., —o de se 
probibir o emprego do fundo das caixas econômicas 
em empréstimos ao thesonro. 
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O Sr. ?7isco.\de d^Paranaccí. (ministro dos estran- 
geiros) :— Não posso concordar com esse ponto. Eu 
já. disse que essas instituições representào uma pliase 
iio nosso estado social; nós começamos e o governo 
não pôde prescindir ainda desse recurso. J5e o Estado 
regorgitasse de recursos,( seguramente não teria jus- 
tificação o* seu procedimento de recolher ao thesouro 
para pagar juro aquillo que lhe não era necessário ; 
ínas o Estado precisa, de sorte que aqui combinão-se 
as necessidades do Estado com o interesse dos parti- 
culares. Havemos de chegar a esse desideraíum. 

O Sr. Junqueira: — Pelo menos é louvável a1 

franqueza. 
O Sr. Affouso Celso : — Não quero prohibir, mas 

é um recurso carissimo tomar dinheiro a 15 0/Q', 
cumpre que nos preparemos para desprezar esse re- 
curso, que é ura horror. 

O Sr. Presidente:—Attenção! 
Esta discussão é muito importante. 
Peço ao nobre ministro que se limite ao art. Io, 

•que é sómente de que se trata. Já tivemos a Ia dis- 
cussão em que cabia tratar-se do projecto em geral. 

O Sr. Visconde de Paranaguá {ministro dos estran- 
geiros):— A respeito 4o art. Io eu já disse que não 
se deve prescindir da intervenção e garantia do Es- 
tado, garantia que se deve tornar effectiva desde o 
momento em que esses depósitos são recolhidos ás 
caixas econômicas e não sómente depois que são re- 
colhidos ao thesouro. Uma vez que essas caixas são 
administradas por prepostos do governo, a garantia 
do Estado é indispensável, não pode ser de outra 
fôrma. 

Desde que o governo recebe esses deposites e se 
utilisa delles, a sua responsabilidade é manifesta, é 
natural ; não ha garantia sómente, ele é obrigado a 
restituir, é um devedor; a garantia, portanto, é in- 
dispensável, e muito justificada desde o momento em 
que os depósitos se reco" hem ás caixas econômicas, 
que são instituições publicas. 

Eu já havia chamado a attenção do meu nobre 
amigo para, e-^se ponto, e creio que elle concordará 
commigo nessa parte. > 

As outras emsndas do nobre senador por Minas 
Geraes, o Sr. Lafayette, referem-se ao art. 5o, e nessa 
occasiãó terei de dizer o que entendo a respeito dellas. 

Quanto ás outras emendas do meu nobre amigo 
por Minas Geraes, já tive occasião de fallar sobre 
ellas; agora, para abreviar a discussão e obedecer ás 
advertências do nobre presidente do senado, limito-me 
ao que tenho clito. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra encer- 
rou-se a discussão. * 

Posta a votos, não foi approvada a emenda substi- 
tutiva do Sr. Affonso Celso, 

Posto a votos, não foi approvado o artigo, ficando, 
portanto, prejudicado o projecto. 

Esgotada a matéria da ordem do dia, o Sr. presi- 
dente convidou os Srs. senadores para se occuparem 
com os trabalhos de suas commissoes, e deu para 
ordem do dia 15 : 

Trabalhos de commissões. 
^Levantou-se a sessão á meia hora depois do meio- 

dia. 

* 
. ACXA DE 15 DE MAIO DE 1885 It» 
fresidencia DO SR. BARÀO de cotegipe 

A s II horas da manhã fez-se a chamada e acha- 
rão-se presentes 23 Srs. senadores, a.saber: Barão 
de Cotegipe, Cruz Machado, Barros Barreto, Barão 
da ^Laguna, Jaguaribe, Junqueira. Paula Pessoa, 
Barao de Mamoré, Diogo Velho, Viriato de Medeiros, 
Uchôa Cavalcanti, Visconde de Muritiba, Paes de 
Mendonça, Vieira da Silva, Barão da Estancia, La- 
fayette, Cunha e Figueiredo. Lima Duarte, Soares 
*randao, Affonso Celso, Martinho Campos, Leão VeL- 
loso e Carrão. 

Deixarão de comparecer, com causa participada, os 
Srs. Nunes Gonçalves, Chichorro, Barão de Maman- 
guape. Barão de Maroim, Chrístiano Ottoni, Conde 
de Baependy, Fausto de Aguiar, Franco de Sá, 
Octayano, Silveira Lobo, Silveira Martins, Henrique 
d'Avila, I^nacio Martins, Teixeira Júnior, João Al- 
fredo, Meira de Vasconcellos, Sinimbú, Antão, Ri- 
beiro da Luz, Godoy, Fernandes da Cunha, de Lamare, 
Saraiva, José Bonifácio. Silveira da Motta, Castro 
Carreira, Luiz Carlos, Luiz Felippe, Correia, Dantas, 
PauJino de Souza, Viscond do Bom Retiro, Visconde 
de Paranaguá e Visconde de Pelotas. 

Deixou de comparecer, sem causa participada, O 
Sr. Barão de Souza Queiroz. 

O Sr. Barros Barreto, servindo cie 3® secretario, 
declarou que não havia pareperes. 

O Sr. Presidente declarou que não podia haver 
sessão por falta de quorum; e bem assim que ia oífi- 
ciar-se ao governo p«lo ministério do império, afim de 
saber-se o^ dia, hora e lugar em que S. M. o Impe- 
rad -r se digna de receber a deputação, já sorteada, 
que tem de ir respeitosamente pedir ao mesmo au- 
gusto senhor a designação da hora e lugar da sessão 
imperial de encerramento da presente sessão extraor- 
dinária e abertura da Ia sessão ordinária da 19a legis- 
latura da assembléa. 

Em seguida convidou os Srs. senadores para s& 
occuparem com ) os trabalhos de commissões, o deu 
a seíruinttí ordem do dia para 16: 

Discussão dos requerimentos adiados pela ordéTí. 
de sua apresentação, a saber ; 

Do Sr. Correia, para que se peça ao governo in- 
formações sobre se foi ouvido o conselho de estado 
para a expedição do decreto n. 9,418 de 28 de Abril do 
corrente anno. 

Do Sr. Soares Brandão, para que se peça ao go- 
verno informações sobre as medidas que tenha to- 
mado para garantir a independência da camara e a 
segurança pessoal dos deputados. 

ACTA DE 16 DE MAIO DE 1885 
presidência do sr. barIo de gotegipb 

A's \ l horas da manhã fez-se a chamada e acha^ 
rao-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: Barão 
de Cotegipe, Cruz Machado, Godoy, Barão de Ma- 
moré, Nunes Gonçalves, José Bonifácio, Affonso 
Celso, Viriato de Medeiros, Junqueira, Barão da Es- 
tancia, Visconde do Bom Retiro, Ignacio Martins, 
Carrão, Castro Carreira, Barros Barreto, Ribeiro da 
Luz, Paula Pessoa, Correia, Jaguaribe, Visconde de 
Muritiba, Visconde de Paranaguá, Vieira da Silva, 
Paes de Mendonça, Luiz Carlos, de Lamare, Lima 
Duarte, Leão Velloso^ Saraiva, Uchôa Cavalcanti a 
João Alfredo. 

Deixarão de comparecer com causa participada os 
Srs. Barão tle Souza Queiroz, Chichorro, Barão de 
Mamanguape, Ba ão de Maroim, Christiano Ottoni, 
Conde de Baependy, Diogo Velho,. Fausto de Aguiar, 
Franco de Sá, Soares Brandão, Octaviano. Silveira 
Lobo, Silveira Martins, Henrique d'Avila, Teixeira 
Júnior, Meira de Vasconcellos, Sinimbú, Antão, 
Fernandes da Cunha, Cunha e Figueiredo, Silveira 
da Motta, Lafayejte, Luiz Felippe, Dantas, Martinho 
Campos, Paulino de Souza, Visconde de Pelotas e 
Barão da Laguna. 

O Sr. 1° Secretario leu o seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios : 
Do Sr. senador Barão da Laguna, de hoje, com- 

municando que por incommodo, não podia comparecer 
â sessão. — Inteirado. 

Do ministério da marinha, de 12 do corrente mez, 
remetendo, em resposta ao oflicio do senado de 1 do 
dito mez, as informações exigidas a respeito dos caso» 
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de bcri-beri qne m tem dado nos navios da armada. 
— A' quem fez a requisição, devolvendo depois á 
mesa. 

O Sr. 3* Secretario, servindo de 2*., declarou 
^ue não havia parcceres. 

O Sr. Presidente disse que tendo sido nomeado 
ministro e secretario de estado dos negocias do impé- 
rio o Sr. senador Meira de Vasconcellos, sorteado para 
a deputação, que por parte do senado tem de ir Res- 
peitosamente pedir a S. M. o Imperador a designação 
do dia, hora e lugar do encerramento da sessão ex- 
traordinária ; do dia e hora da missa do Espirito-Santo 
na capella imperial ; e do dia e hora e lugar da sessão 
imperial da abertura da Ia sessão ordinária da 19a le- 
gislatura, ia se sortear a outro Sr. senador para sub- 
stitui-lo nessa deputação. Foi sorteado o Sr. Soa- 1 res Brandão. 

A'8 11 Va l10ras da manhã o, Sr. presidente 
declarou que não podia haver sessão por falta de 
quorum, convidou os Srs. senadores presentes para 
se occuparem com os trabalhos de suas commissôes e 
deu para ordem do dia 18 : 

Trabalhos de commissôes. 

37a SESSÃO EM 18 DE MAIO DE 1885 

PRESIDÊNCIA. DO SR. BARÃO DE COTEGIPB 

Summario — Expediente — Empréstimo ao thesouro 
provincial da Bahia. Discurso e requerimento do Sr. 
Correia. Adiado pela hora.—Ordem do dia — Tra- 
balhos de commissôes. 
A'8 11 horas da manhã acharão-se presentes 31 Srs. 

senadores, a saber: Barão de Cotegipe, Cruz Machado, 
Godoy, Nunes Gònçalves, de Lamare, Viriato de Me- 
deiros, Henrique d'Avila, Barão da Laguna, Paula 
Pessoa, Affonso Celso, Conde de Baependy, B^rão de 
Mamoré, Barão de Maroim, Barros Barreto, João Al- 
fredo," Paes de Mendonça, Luiz Carlo8,_ Vieira da 
Silva, Visconde de Muritíba, Correia, Leão^ Velloso, 
Barão da Estancia, Cunha e Figueiredo, Uchôa Ca- 
valcanti, Ignacio Martins, Christiano Ottoni,^ Castro 
Carreira, Junqueira, Visconde de Paranaguá, Lima 
Duarte e Jaguaribe. 

Deixarão de comparecer com causa participada os 
Srs. Chichorro, Barão de Mamanguape, Díogo Velho, 
Fausto de Aguiar, Franco de Sá, Octaviano, Silveira 
Lobo, Silveira Martins, Teixeira Júnior, José Boni- 
fácio, Meira de Vasconcellos, Sinimbü, Antao, Fer- 
nandes da Cunha, Saraiva, Silveira da Motta, Luiz 
Felippe, Dantas, Martlnho Campos, Visconde do Bom 
Retiro e Visconde de Pelotas. 

Deixou de comparecer sem causa participada o Sr, 
Barão de Souza Queiroz. 

Comparecérâo depois de aberta a ' sessão os Srs. 
Ribeiro da Luz, Paulino de Souza, Carrão, Lafayette 
e Soares Brandão. / 

O Sr. Presidente abrio .a sessão. 
Lérão-se as actas da ultima sessão, e dos dias 15 e 

16 do corrente mez, e, não havendo quem sobre ellas 
fizesse observações, derão-se por approvadas. 

O Sr. 1° Secretario deu conta do seguinte 

expediente 

Oííicio do ministério do império, coromunicando que 
S. M. o Imperador digna-se receber no dia 19 do 
corrente mez, a 1 hora da tarde, no paço da cidade, 
a deputação desta camara que tem de pedir ao 
mesmo augusto senhor a designação da hora e lugar 
do encerramento da sessão extraordinária e abertura 
da Ia sessão ordinária da 19a legislatura. Inteirado. 

O Sr. 3° Secretario, servindo de 2°, declarou que 
**0 havia pareceres. 

empréstimo ao thes^ro provincial dá bahia 
O Sr. Correia:— Entre as muitas necessidades 

que aconselhão a urgente solução da questão do es-* 
tado ser vil avulta a de tratarmos de outros impor- 
tantes assumptos q-ue a falta dessa solução retarda. 
Assim é que a fazenda geral recláma um orça- 
mento equilibrado, para cuja votação devemos, os 
representante? da nação, empenhar os últimos esforços, 
não deixando nossos lugares emqtramo não estiver 
attendida necessidade tão imperiosa. 

Assim é que cumpre cuidar da desgraçada situação 
financeira das províncias, que annunciárão, pela pe- 
núria de seus cofres, o que estava reservado á fazenda 
geral, a qual,entre tantas difficuldades que-a affligem, 
ainda conta a da reduccão extraordinária das rendas 
publicas, como demonstra a arrecadação na alfandega 
da côrte. Comparada a renda dos 16 dias deste mez 
com a correspondente do anno passado, nota-se o 
decrescimento de cerca de 520:0008000. 

Se os dias restantes deste mez forem ainda assigna- 
lados por igual facto, imagine-se qual não será a 
reducção da receita em todo o exercício! 

Para a escabrosa situação em que se acha a fa- 
zenda provincial concorreu o • acto, praticado pelo 
nobre ex-ministro da fazenda, actual ministro dos 
negócios estrangeiros, suspendendo illegalmente em 
algumas províncias impostos arrecadados durante 
longos annos, embora de modo menos conforme á 
constituição. 

Não se tomou medida alguma até agora para re- 
mover inconvenientes que desde então se tornarão 
mais sAlientes. • 

O Sr. Junqueira : —Na Bahia não foi só isso ; foi 
também o grande desperdício que álli se tem feito. 

O Sr. Affonso Celso: — Desperdícios havia alli 
desde muitos annos. 

O §R. Junqueira ; — Hei de provar o que disse. 
O Sr. Affonso Celso; — Os Srs. Venancio Lisboa 

e Cruz Machado deixarão as finanças provinciaes em 
más condições. 
,0 Sr. Junqueira : — Se soubesse que se discutia 

isto hoje, traria dados. 
O Sr. Cruz Machado ; — Eu não augraentel a di- 

vida ; quando deixei a administração a província só 
devia 1,800:0008000. 

O Sr. Lima Duarte ; — Este pouco ! 
O Sr. Cruz Machado:—Hoje deve 8 a 9,000:0008000. 
O Sr. Junqueira:—10,000:€008> 9,000:0008, etantea, 
O Sr. Cruz Machado :—Os Srs. Venancio Lisboa e 

Lucena forão ecocomicos ; faça-lhes essa justiça. 
O Sr. Affonso Celso :—Mas já chamárão a atten- 

ção da asVembléa provincial para o estado das finanças 
da província. 

O Sr. Junqueira:—Mas depois, foi que as circum- 
stancias da província peiorárão extraordinariamente» 
Hei de discutir isto. 

Fizerão até contratos que não se publicárão para 
uma estrada de ferro, que o Sr. Paranaguá veio a 
descobrir mais de um anno depois. 

fHa outros apartes.) 
O Sr. Cor"reia A situação em que se achava a 

Bahfa levou o governo, ao que parece, a autorisar o 
empréstimo de 150:0008000. t ■_ _ 

Dando noticia deste empréstimo feito pelo Estado 
ao thesouro,provincial da Bahia, o Jornal do Com- 3 

mercio escreveu o seguinte no seu numero de sexta— 

« Vimos acima que na'divida fluetuante da provín- 
cia se acha incluída a quantia de^ 150:0008 por em-', 
prestirao que recebeu da tbesouraria da fazenda, isto 
é, do Estado. Quando se effectuou este empréstimo V 
Quem o autorisou ? A que verba do orçamento gerar 
foi imputado ? Tudo que a este réspeito sabemos é 
que o poder legislativo não autorisou semelhant© 
operação, nem a deu por approvada. » 

O senado sabe como o codigo criminal e a lei da 
responsabilidade heim. àmU 



7.2 SESSÃO EM 18 DE MAIO DE 1885 
o z ~ ' 

ordem. Não lia acto legislativo que possa explicar o 
empréstimo de que se trata. Procurei vêr se nos do- 
cumentos Çfficiaes ultimamente publicados encon- 
trava noticia âo empréstimo e não a encontrei; 
ignoro em que data foi elb feito, em virtude de que 
ordem 'e cmn que condições. Pelas'discussões desta 
•casa. sou levado a crer que o empréstimo foi antorir- 
«ado pelo nobre actual Sr. ministro dos negócios 
estrangeiros, qifando ministro da fazenda. Mas, como 
disse, não são-coníiecidos os termos em que foi feito; 
;ponto que convém averiguar.' 

Sdbre este assumpto versará o meu requerimento; 
mas, como assumptos para requerimentos infelizmente 
mão faltão, terei de occupar a attenção do senado e 
•do nobre ministro com três outros, dous dos quaes 
'Chegáfão lioje ao meu conhecimento por meio de re- 
presentação e o outro pelo Diário Official. 

Primeiro assumpto — Sobre elle peço as necessárias 
informações, não devendo dar desde já por provada 
■a representação. Trata-se da comarca do Rio Grande 
do Sul, e a representação diz : 

« Ultimamente um official de justiça, insultado na 
iionra de sua mulher, chamou á responsabilidade o 
Artista e na falta de responsável, que não foi achado, 
teve de assumir a responsabilidade o proprietário. 
Diante do perigo de verem o amigo, que prestara sua 
cfoíha a tudo, preso por injurias, começou um movi- 
mento de assassinos, que já na semana passada in- 
vadirão a audiência do juiz municipal,, dirigidos pelos 
subdeiegados da Mangueira e do Povo Novo, acompa- 
nhados de indivíduos suspeitos em numero superior a 
cincoenta. Suppõe-se que planejão crimes nesta ci- 
dade, onde pretendem assaltar a typographia do 
Cojnmercial. » 

Segundo assumpto.—E' uma representação que 
recebi da cidade do Rio Preto, província de Minas 
Geraes, com data de 13 do corrente: 

« Levamos ao conhecimento de Y. Ex. factos que 
se têm dado na administração municipal desta cidade 
desde 1881 até esta data, comosejão; obras publicas 
-mandadas fazer sem concurso e pagas arbitraria- 
mente sem as formalidades legaes. O livro da receita 
e despeza da camara de 1881 a 1882 tinha folhas 
colladas, numeração alterada, entrelinhas e borrões 
que inutilisavão cc mpletamente não uma, mas muitas 
folhas. Um desfalque no cofre municipal foi o epílogo 
desse procedimento. 

« Oebalde alguns vereadores da actual camara recor- 
rerão ao presidente da província de então (o Dr. An- 
tônio G. Chaves) ; até hoje o município continua pre- 
judicado, e continuará, se o governo não olhar para 
o mesmo município, que parece inteiramente esquecido, 
vpois até esta data não se acha aqui em execução o 
rsysteraa métrico. A camara não tem padrão para 
diferir os pesos e medidas, de sorte que os negociantes 
vendem pelo systema que lhes convôm, cora detri- 
mento do povo, que isto soffrerá até quando a Divina 
Providencia queira! 

« O governo que mandasse proceder a Um exame 
cm todos qs livros das administrações municipaes de 
1881—1885, bem mereceria do povo. Passárão-se treze 
mezes sem que a camara celebrasse uma sessão! » 
"O Sr. Lima Duarte : — O que afianço a Y. Ex. é 

que, se isto chegasse ao conhecimento do Sr. Chaves, 
elle havia de tomar todas as prqyidencias; mas du- 
vido que isto seja exacto. 

O Sn. Correu:—E' o que o governo mandará 
áveriguar. O que posso fazer é mostrar ao nobre se- 
nador a representação. (Mostra.) 
f Terceiro assumpto.—E* fornecido pelo Diário Official 
de boje, no qual se acha publicado o decreto expe- 
dido ha um mez, e que rescinde, mediante cláusulas, 
o contrato celebrado entre o governo e Waring Bro- 
thers em 30 de Junho de 1882, para construcção da 
estrada de ferro da Yictoria á Natividade. 

« Cláusula I— Pela revisão do contrato de 30 de 
Junho de 1882, celebrado entre o governo imperial e 
Waring Brothers — pelo qual concedeu á companhia 
que estes organisassem privilegio por 70 annos para 

construcção, uso e gozo de uma entrada de ferro 

entre a cidade da Yictoria, capital da província do 
Espirito Santo, e o porto da Natividade, no Rio Doce, 
fronteira da província de Minas Geraes, e garantia 
de 6 % sobre o capital que f^sse fixado depois da 
revisão dos estudos — será vnga pelo Estado áquelles 
concessionários a quantia d 8 tenta mil libras ster-1 

Unas (£ 70-000) até Dezembro do corrente anno na 
delegacia do ihesouro nacional em Londres, que com- 
pre hende a importância dos estudos da referida es- 
trada de ferro já feitos pelos ditos concessionários e 
entregues ao governo.imperial. » 

Esta clausula é nulla. O decreto funda-se no art. 18 
§ 2o da lei n. 3,229 de 3 de Setembro de 1884, o qual 
assim dispõe : 

<(■' E' o governo auforisado para entender-se com os 
concessionários de engenhos centraes e estradas de 
ferro com garantia de juros, airda não em elléctivi- 
dade, e cujas obras possâo ser adiadass para o fim de 
rescindir a mesma garantia, solicitando do poder legis- 
lativo os créditos necessários á execução do ajuste 
que celebrar. » 

Nem havia necessidade da expedição do decreto. 
O- governo devia entender-se com os concessionários 
dessa estrada e trazer ao conhecimento do poder 
legislativo o accõrdo a que chegasse, para que este 
concedesse, conforme o juizo que formasse, o credito 
necessário para se realizar o ajuste. 

Emquanto não houver concessão de credito pelo 
poder legislativo, o acto não pódç ter execução ; é 
isto que dispõe o § 2o dfo art. 18 da lei do orça- 
mento. 

Como, pois, a clausula Ia, approvada pelo decreto 
de 18 do mez passado, estabelece que se faça, em 
todo caso, o pagamento de £ 70,009 pela delegacia 
do thesouro em Londres até Dezembro do corrente 
anno 2 

Se o poder legislativo não conceder até então o 
credito necessário para levar-se a eífeito o accôrdo a 
que o governo chegou com os concessionários da es- 
trada, como se terá effectuado, ou se poderá effectuar 
o pagamento das £ 70,000 2 

Se o poder legislativo, depois de pesadas todas as 
razões, resolver o pagamento, não de £ 70,000, mas de 
quantia menor, donde sahirá a differença 2 Não 
podia,.portanto, o decreto ordenar que se faça en- 
trega na delegacia do thesouro em Londres de £ 70,000, 
dentro de certo pi;azo, de^-.e que a Jei está dizendo 

'qne é indispensável a prévia decretação de créditos 
pelo poder legislativo. 

Pelo decreto o ajuste feito é definitivo ; pela lei 
não : esta só autorisou o governo para entender-se 
com os interessados sobre o assumpto. 

Para o formal accôrdo, indispensável é que o poder * 
legislativo conceda o credito preciso. 

Com grande sorpreza minha encontrei hoje no 
Diário Official esse decreto, manifestamente contrario 
á lei. * i 

O decreto Hão é do ministério actual, mas urge 
que o governo diga o que pretende em relação ao 
assumpto. 

Como declarei, o meu requerimento versa sobre 
o emprestimn feito pelo Estado ao thesouro provincial 
da Bahia; mas julguei dever dar conhecimento ao 
governo dos dous outros assumptos de que em seguida 
me occupei, e pedir informações sobre o procedimento 
qne o gabinete pretende ter acerca do decreto que se 
encontra no Diário Official de hoje , e que foi expe- 
dido contra preceito expresso da lei do orçamento 
vigente. 

O meu requerimento é este : 
« Reqneiro que, pelo ministério da fazenda, s« 

peção ao governo as seguintes informações : t», em 
virtude de que ordem foi emprestada pelo Estado ao 
thesouro provincial da Bahia a quantia de 150:0003 ; 
2°, em que data se realizou o empréstimo e com que 
condições. » * 

Foi apoiado e posto em discussão. 
O Sr. Visconde de Para^aouA (ministro dos es Ir an' 

geiros) : — Peço a palavra. 
O Sr. Presidente: — Já se'excedeu a hora des-» 
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tinada aos requerimentos, portanto darei a palavra 
ao Sr. ministro para amanhã. 

O Sn. Visconde de Pabanasüí fininis(ro dos estran- 
{jeirosJ : — Então desisto da palavra para votar-se. 

O Sr. Junqubira : — Peço a palavra. 
Ó Sr. Presidente : — Fica adiada a discussão. 
Um Sr. Senado* : — Mas o Sr. ministro desistio. 
,0 Sr. Junqueira : — Quero discutir isto. 
O Sn. Presidente : — Fica adiada a discussão. 

ORDEM DO DIA 
TRARALBOS D* OOKMXSSÕES 

O Sr. Presidente convidou os Srs. senadores para 
se occuparem com os trabalhos^ de suas commíssões, 
dados para ordem do dia de hoje, e deu para a do 
dia 1,9 : 

Trabalhos de commissões. 
Levantou-se a sessão ás 12 e 10 minutos da tarde. 

38a-SESSÃO EM 19 DE MAIO DE 1883 
PRKSIDENGIA. 1>0 S». BA-RÃO DE COTEC1PE 

SmniARio —Expediente — Companhia Espirito Santo 
e Caravetlas. Discurso e requerimento do Sr. Cor- 
reia. Ápprovação do requerimento.—Escravos exis- 
tentes no Império. Discurso e requerimento do Sr. 
C. Oltoni. Apoiamenlo. Adiado pela hora. 0 Sr. 
Olloni pede urgência para ser discutido no pri- 
meiro dia Útil de sessão. 0 senado concede a ur- 
gência.—Ordem do dia.— Trabalhos de eOmmfssoe». 
0 Sr. presidente convida a deputação para ir ao 
paco, afim de saberá o dia. hora e lugar do encer- 
ramento da sessão extraordinária e da_ abertura 
da sessão ordinária. Suspende-se a sessão.— Con- 
linúa a sessão. 0 Sr. Jaguaribe dá conta da missão 
da deputação. 
A's1l horas da manhã acharão-se presentes 31 

Srs, senadores, a saber; Barão de Cptegipe, Cruz 
Machado, Barão de Mamoré. Barros Barreto, Conde 
de Baependy, Barão da Laguna, Viriato de Medeiros, 
Jamiaribe, Leão Velloso. Barão da Estançia, Ribeiro 
dal.nz, Paula Pessoa, Luiz Felippe, Barao de Ma- 
roim, Diogo Velho, Carrão, João Alfredo. Henrique 
d'Avila Visconde do Bom Retiro, Visconde de Mu- 
ritiba, Vieira da Silva, Christiano Ottnni, Correia, 
Ltiiz Carlos, Soares Brandão. Ignacio Martins, La- 
fayette, Junqueira, Lima Duarte, Affonso Celso 
e Qastro Carreira. 

Deixarão de comparecer, cora causa narticioada, qs 
Srs. Uchôa Cavalcanti,, Nunes Gonçalfes, Cbichqrro 
da Gama, Barão do Mamanguape, Fausto de Aguiar, 
Franco de Sá, Octaviano, Silveira Lobo, Silveira 
Martins Paes de Mendonça. Teixeira Júnior, Sinimbu, 
AntSo, Fernandes da Cunha, de Lamare, Saraiva, 
José Bonifácio. Silveira da Motta Paul'™ 
Visconde de Paranaguá, Visconde de Pelotas e Dantas. 

Deixou de comparecer, sem cansa participada, o 
Sr. liarão de Souza Queiroz 

O Sr. Presidente abrio a sessão. 
Leu-se a aotada sessão antecedente e, não havendo 

quem sobre ella fizesse observações, deu-se por appro- 
vada.. 

Comparecerão depois de aberta a sessão os Srs 
Meira de Vasooncellos, Canha e Flgueredo, Godoy e 
Martiuho Campos. 

O Sr. 1° Secretario deu conta do seguinte 
expediente 

Ofticios ; 
Do ministério da agricultura, cemmercio e obras 

publicas, de 16 do c rrente m?z, p-estando, em resposta 

ao officio do senado de de Março proximo findo, 
informações sobre a renda da estrada de ferro dó 
Paraná, desde que foi aberta ao trafego, e sobre se 
tem sido por ella transportado algum vclumo de herva1- 
mate—A quem fez a requisição, devolvendo depois á 
mesa. - ^ 

Do presidente da província do Rio Grande do Sul, 
de' 20 do corrente, remetteudo dous exemplares im- 
pressos da collecção das ieis daquella província, pro- 
mulgadas no anno proximo findo.—Ao archivo. 

O Sr. Correia requereu verbalmente que o officio 
do ministério da agricultura fosse impresso na sua 
iutegia no jornal que publica os trabalhos da casa. 

Consultado o senado, consentio na inipréssão pedida. 
O Sn. Barros Barreto, servindo de ii" secretario, 

declarou que não havia pareceres. 
COMPANHIA ESPIRITO SANTO B OARAVEUAS 

O Sr. Correia i — Da villa de S. José de Porto 
Alegre recebi a seguinte representação com a data 
de 28 do mez findo : 

« Tendo o governo, por decreto de 13 de Fevereiro 
ultimo, reparado era parte a grande injustiça que 
fez a este municipio com a extineção dos vapores no 
porto desta villa e navegação do rio Mucury, vimos 
ainda uma vez pedir a V Ex. para chamar- a attenção 
do governoiiio sentido de fazer com que a Companhia 
Espirito Santo e Caravellas satisfaça os compromissos 
do novo accôrdo, pois até hoje não temos tido vapor, 
nem os habitantes de Santa Clara a lancha de que 
trata o referido decreto. » 

Com effeito, peto decreto, •« durante o prazo da 
concessão os vapores da companhia empregados nas 
linhas do seu Contrato aguardaráõ na barra do rio 
Mucury a chegada da lancha que a mesma companhia 
deverá ter no porto de Santa Clara para transporte 
dos passageiros e cargas que tiverem de embarcar 
nos referidos vapores. » 

Está exposto o motivo que me determina a solicitar 
a approvação do, senado para este requerimento : 

ti Kequeiro que pelo ministério da agricnltu-a, 
commercio e obras publicas se peça ao governo a se- 
guinte informação: se tem sido cumprido em todas 
as suas partes o decreto de 13 de Fevereiro deste 
anno, relativo á Companhia Espirito Santo e Cara- 
vellas.—Manoel Francisco Correia. » 

Foi apoiado, posto em discussão e sem debate 
approvado. 

ESCRAVOS EXISTENTES NO IMPÉRIO 
O Sr. Cliriatiano OUonl mandará á mesa um 

requerimento que tem os mesmos motivos e a mesma 
opportunidade de outro rejeitado, ha dias, pelo Sr. 

•presidente, que o considerou uma irnerpellaçào, alheia 
aos estylos do senado: espera não ser recebido do 
mesmo modo, porque o que pede é uhaa estatística 
dos escravos existentes no paiz, segundo as ultimas 
mformaçães, classificados por idade, côr, estado e 
profissão. _N " 

Informação manifestamente util e necessária ,ao 
estudo de questões,, de qpe o senado tem de occu- 
par-se. 

Vem á tribuna, hoje que termina a esterilissima 
sessão extraordinária, porque observa com muita 
tristeza que da divisa , do ministério passndo, vfo 
parar, não retrogradar, não precipitar, o actual ga- 
binete parece ter a peito sómente o tercejro termo : 
sob influencia de SS. EEx. a importante questão, 
já fez uma parada e mesmo deu passos para a reta- 
guarda. . . . ■ 

Crê qne o miuisterio passado foi contradi tório era 
ceder á moção de 2 de Maio, tendo resistido á de 
13 de Abril, porque este feria o ponto essenóial do 
programma c do projecto de 15 de Julho e aquelle 
só se referio á ordem publica e á segurança dos 
deputados que considerou ameaçada. 

Não quer examinar se foi logic, a conclusão tirada 
dos desacatos, aliás condeuinaveis, di igidos a dous 

10 
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representantes, um dos quees^ o autor da moção re- 
canhecen terem partido o» insultos de meia dúzia de 
komens sem imputação. 

'■Se a caraura <; julçou a ordem publica em perigo, 
tinha o direito de dizè-Io: mas o ministério nao pro- 
p«ndo a dissolução e retirando-se, .ourvon-se i\ de- 
<ãsão e pareceu reconhecer-se inhabil para manter a 
•rdem e a traaouillidade publica : é isto que o orador 
»ie comprehende. 

Acaso, exclama, nos altos conselhos, em que se 
resolveu a crise, dominou o medo de algumas vaias 
da rua ? 

Cnmo quer que seja, acolhido o actual ministério 
pela ctmara unanime, cessou o motivo allegado para 
não discutir '-o projecto ; e se o Sr. presidente do 
conselho provocasse o debate, a questão não pararia, 
como parou, com a apresentação de novo projecto, 
nova commissão, novo estudo, isto é, um mez perdido, 
provavelmente. 

Hoctem, por exemplo, não havendo na ordem do 
dia a matéria urgente da verificação de poderes, bem 
podia ter entrado o projecto. 

Encetada a discussão, S. Ex. nem ficava inhihido 
de a considerar questão aberta, aceitando ou recu- 
sando as emendas que surgissem. 

Observa que o chefe da, dissidência aceitava, disse-o 
em 1884, o projecto Dantas, se fosse apresentado 
como questão aberta : pelo que esta declaração, pensa 
o orador, seria sufficiente cortejo á dissidência. 

A proposito desta questão aberta, pedida ém Julho 
de 1884, concedida em Maio de 1885. recorda üma 
controvérsia philosophica entre Stuart Mill e A. Comte, 
ou um dos seus primeiros discipqjos, hesita neste 
ponto, controvérsia em que, depois de debaterem 
altas questões; como a formação da terra, a idade 
do mundo, a apparição do homem, a idade da pedra, 
etc., quando tratárão da existência de Deus, disse o 
sahio frencez ; Cest une queslion ouveríe, ao que 
respondeu o inglez —Yes ; open question. 

Crê que a existência de Deus é principio pat-d ser 
sentido pela consciência, reconhecido instinctivamente 
ou aceito' da tradição revelada; mas que entregue 
is demonstrações geométricas dos philosophos ha de 
ser eternamente questão aberta : e é isto o que teme 
da parte dcs atheus, defensores da escravidão. 

Pensa que ó ministério não só parou, mas também 
retrogradou, ao menos em relação aos sexagenários. 
O projecto os libertava todos, o que importava a ma- 
numissão no acto da matricula, de 80 a 90 mil es- 
cravos. 

Nas bases do estudo ministerial, se são as que os 
jornaes publicarão, porque só pela imprensa teve no- 
ticia dellas, se dizia não serão matriculados, o que 
importa liberta-los. 

Crê que ainda ua vespera da apresentação do pro- 
jecto se mantinha nelle esta declaração, pois que a 
leu na cópia communicada a uma das folhas publicas. 
desta côrte ; mas ua ultima hora supprimirão a pro- 
messa, o que é recuar. . 

O Sr. Meirx db Visconcbi.i-ds (ministro do im- 
perioj:— O projecto contém a declaração. 

O Sr. Ohristiano Ottoxi na publicação do Jornal 
nãb está eila. 

O Sr. Meira de Vasco^celi.os (ministro do im- 
pério) :—E' verdade: escapou por um engano e ha de 
ser restabelecida. 

tO Sr. Chrisxiano Ottoni é com o maior prazer que 
omitte o que tinha a dizer sobre esse ponto: mas é 
outro passo atrás sujeitar o sexagenário a tres annos 
rie serviço obrigatório, o que constitue indemnisação, 
e indemnisação valiosa. 

E infelizmente o silencio do nobre ministro do 
império sobre este ponto prova que o orador não 
faz ao ministério censura injusta. Não é partidista 
dos pontos e virgulas do projecto de 15 de Julho; 
sempre pensou que, em vez de uma medida especial 
para os escravos de certa_ idade, seria preferível 
estabelecer regras applieaveis a todas as idades, mas 
crê que fazer questão de indemnisação, quando se 
trata de pobres velhos qne passárão a vida a enri- 

quecer seus senhores é uma iniqüidade, quasi uma 
immoralidade. 

Examinando a tabella dos preço», mostra que devem 
ser reduzidos á metade, porque estão em notoria 
desproporção com o presente valor venal dos escravos; 
e se forem votados aquelles algarismos, não serão 
limites máximos, serão era geral para toda a esorá- 
vatura. 

Nada no projecto incita o» senhores a reduzir os 
preços, e tudo os convida a ficar na supposto maxi- 
mum. 

Observa que a concessão aos senhores da faculda- 
de de arbitrar o valor de cada escravo pertence origi- 
nalmente ao orador ; mas é inadmissível sem fortes 
correctivos para evitar abusos. Tinha lembrado dous, 
que ambos estão desprezados : estipular como pri- 
meira preferencia para a emancipação o menor preço 
e impôr tributp ad valorem, pelo menos 5 •/,. Sem 
estes correctivos a concessão occasionará inevitavel- 
mente enormes abusos. 

Aquella tabella dará um valor médio superior a 
600S, quando ainda bontem e hoje os jornaes derão 
noticia de mannmissões officiaes pela média de 36011 
a 3808000. _ 

Passando a tratar da indemnisação pecuniária e 
dos impostos para este fim lembrados, sustenta que o 
plano proposto traz o cuníio da injustiça e da 
desigualdade ; que muito difficultará, se não impossi- 
bilitar, a solução da questão financeira; que em 
relação à emancipação, será de todo insufficiente, e 
que virá alimentar grandes abusos e delapidações. 

O Sr. Presidente :—Observo ao nobre senador que 
a hora dos requerimentos está passada. 

O Sr. Christiano Ottoni diz que se o nobre presi- 
dente julga que deve sentar-se, lhe obedecerá ; mas 
parece-lhe que, sendo a ordem do dia trabalhos das 
commissões, .nenhum inconveniente terá a tolçrancia 
que S. Ex. lhe conceda, procurando aliás resumir-se 
quanto puder. 

O Sr. Presidente :—E' que eu temo os precedentes 
que resultão dessas tolerâncias. 

O Sr. Christiano Ottoni não se porá era luta com 
S. Ex,, que considera o regimento vivo ; mas, real- 
mente, não vê que perturbação produza a tolerância 
de S. Ex., quando a sua estada na tribuna em nada 
embaraça'a dos nobres senadores qne quizerem, como 
reza a orderq do dia, ir trabalhar nas respectivas 
commissões. 

Demais, S. Ex. corta-lhe a palavra justamente 
quando tinha avançado proposições que carecem de 
demonstração, e sem ella fieao perante o senado como 
asserções dogmáticas. Será breve. 

Julga o projecto desigual e injusto, porque é iniqüi- 
dade'exigir que as províncias e mumcipios qu6 se 
libertárâo com sacrificios, contribuão para'as outras 
circamscrlpçõqs. 

Os senhores? que libertarão 20, 40 e 60 escravos, 
pagarem imposto para arredondar as fortunas dos em- 
perrados, é clara injustiça. 

E' mais atroz'ainda tributar para esse fim os pobres, 
os que nunca armarão para a Costa d'Africa, nnnca 
comprarão meias caras, nunca recebêrão e menos es- 
cravisárão Africanos lirres, distribuídos na casa de 
correcção. 

A aggravação das difficuldades financeiras é mani- 
festa. "Quando é necessário crear recursos para equi- 
librar o orçamento, quando ninguém tem fé nas pro- 
mettidas economias, lançar novos impostos com um 
fim especial, e annunciar uma emissão annual de 
6,000 contos em apólices, é atacar o credito publico 
e difficultar mais e mais a questão das finanças. Com- 
plicando' as circumstancias financeiras, nem por isso 
resolverá o projecto a questão servil. Avaliados os 
5 "/o sobre os impostos em 4 a 5 mil contos, dedu- 
zido o necessário para os juros de 6, 12, 18, 24 mil 
contos das emissões annuaes, restaráõ 3 ou 4 mil, 
que com os títulos emittidos prefazem 9 a 10 mil 
contos. Ora com a tabella de valores que o projecto 
diz máximos, e que os senhores de escravos farão 
preços correntes, o valor médio ficará muito acima de 
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600íf por serem muito mais «umerosas as classes de 
pequenas idades a que se promfcUe os altos preços 
de 8008 e de EOOÜgOOO. 

Conclne que o fundo proposto não chegará a li- 
bertar 20,000 por anno, o que garante á escravidão 
uma duração de muitas dezenas de annos. 

("ausa-lhe espanto que o Sr. presidente do conselho 
ckamc a isto um proiecto mais adiantado que o de 
1-5 de Julho. 
'Crê que com tal systema de «mancipaçãd  

O Sr PaasjDKNTs.: -Isto já não é pedido de infor- 
mações, é uma aualrse de um projeeto apresentado 
na outra camara, que não me parece opportnua nem 
admissível. 

O Sr. Cnmsruvo Ottori não aualysa o projeeto, 
artigo por artigo ; aprecia as suas feições geraes, 
que fazem parte do pfogramma do ministério; e * 
terminação írnje da esterilisada sessão extraordinária 
deíermina a opportunidade das suas observações. 

O Sa. Presidente : —Não penso assim; de mais a 
hora terminou ha muito tempo, e eu não desejo 
crear precedentes que depois me embaracem. Ouço 
.sempre o nobre senador com muito prazer, e sinto 
ver-me obrigado a contraria-lo; mas o regimento a 
isso me obriga. 

O Sr. Christiaro Ottoni vai sentar-se, mas pede 
desde já a palavra para continuar na primeira sessão: 
então apresentará o requerimento. 

O Sr. Presidente;—O nobre senador deve mandar 
« requerimento á mesa, porque só para isso podia 
•liter a palavra. 

O Sr. Christiano Ottoni manda- lo-lia ; mas em 
demonstração de que não recofthece a inopportuni- 
dade do que ia dizendo, requer urgência para entrar 
• requerimento em ordem do dia na próxima sessão. 

Foi lido e apoiado o seguinte % 

Requerimento 
« Reqneiro que do governo seja requisitada, pela 

secretaria da agricultura, uma estatística dos escra- 
vos existentes no Império, segundo as ultimas infor- 
mações, classificados por idade, côr, estado e profis- 
são.—C. Ottoni. ti 

O Sr. Correu (pela ordem) : — A urgência não 
pôde ser para a próxima sessão, porque nessa se de- 
verá fazer, como o regimento determina, a eleição da 
mesa. 

O Sr. Cruz Machado : — Na 1' sessão disponível. 
O Sr. Barão de Mamoiié; —Está sübentendido. 
O Sn. Presidente : — E' assim que deve ser enten- 

dida a disposição do regimento : o requerimento, ven- 
cida a urgência, entrará na 1" sessão útil. 

Consultado o senado, concedeu a urgência pedida. 
4 

ORDEM DO DIA 

TRABALHOS DE COHJIISSÕE» 

O Sr. Presidente convidou os Srs. senadores para 
se occuparem com os trabalhos de suas commissões 
dados para a ordem do dia de boje, e os membros 
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da deputação encarregada de ir pedir a S. áf. o Im-> 
perador a designação do dia, hora e lugar da sestãó 
imperial do encerramento da presente sessão ex- 
traordinária ; ,dp dia e hora da missa do, Espirito^ 
Santo, na capella imperial, e do dia, hora e lugar da 
sessão imperial dq abertura5da Ia sessão da 19* le- 
gislatura. para, á hora designada, desempenharem 
sua missão, e suspendeu a sessão ate o.regresso da 
deputação. 

A' 1 hora e 40 minutos da tarde jnbseguio a sessão. 
O Sr. Jaguarue (peta ordem) disse, na qualidade 

de orador da deputação acima mencionada, que esta 
desempenhou sua missão, depois de haver sido, com 
as formalidades do estylo, introduzida ã presença de 
S. M. o Imperador, o qual dignou-se de responder 

] que a sessão imperial de encerramento da premente 
; sessão extraordinária e da abertura da 1' sessão da 
j 19» legislatura éerá amanhã, á l hora da tarde, no 
; paço do senado; e a missa do Espirito Santo no mes- 
| mo dia, ás 10 horas da manhã. 

O Sr. Presidente declarou que a resposta de 
| S. M. o Imperador era recebida com muito especial 

agrado. 
Em seguida o mesmo Sr. presidente convidou os 

Srs. senadores para se reunirem amanhã, ao meios 
dia, no paço do senado; do que ia dar-se conheci - 
mento á camara dos deputados. 

Levantou-se a sessão á 1 hora e 50 minutos da 
tarde. 

Rio de Janeiro, IG de Maio de 1885.—Illm. e Exm. 
Sr. —Em officio de 20 de Março proximo passado 
communicou V. Ex ter deliberado o senado, a re- 
querimento de um de seus membros, que se pedisse 
ao governo as seguintes informações sobre a estrada 
de ferro do Paraná: 

1.» Qual a renda da mesma estrada de ferro desde 
que foi aberta ao trafego ; 

2.»- Se tem sido por ella transportado algum volu- 
me de herva-mate 

Tenho a honra de responder a V. Ex. para que se 
digne fazer chegar ao conhecimento do senado, e de 
accórdo com o que acaba de declarar o engenheiro 
fiscal daquella estrada de ferro ; 

Quanto ao 1° quesito, que a receita arrecadada 
desde 8 de Fevereiro até 31 de Março findos, é ava- 
liada approximadamente em 31:9203700 e a despeza 
em 55;Ü003. resultando o déficit de 23:0793300. 

Quanto ao 2o quesito, que pela dita estrada forão 
transportados 797 volumes de herva-mate com o 
peso de 57,044 kilogrammas. 
" Cumpre, entretanto, accresoentar, em. relação á 
matéria de oue se trata, que este ministério, á vista 
da representação de vários nego iantes e indu-triaes 
do município de Morretes, recoramendou ao enge- 
nheiro fiscal, em data 'de 24 de Abril findo, que 
procJrasse entender-se com a companhia respectiva, 
no intuito de conseguir delia a necessária acquies- 
cençia para ser reduzido o frete da herva-mate 
transportada pela estrada de ferro já indicada. 

Deus guarde a V. Ex.—Joãa Ferreira de Moura.} 
A' S. Ex. o Sr. Io secretario do senado. 
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DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 21 
DE ABRIL DE 1885 

NEGÓCIOS POLÍTICOS 

O Sr. silveira' Mnrtins ■ —Sr. presidente, 
declaro a V. Ex. que o discurso do nobre senador 
me é infomprehensivel, tão encontradas sao as pro- 
posições que emittio. * 

Affirmou o principio, que dizem corrente, mas que 
eu não professo, nem os factos confirmão, que o se- 
nado não faz política. . 

Senhores, o senado é. uma corporação política de 
primeira ordem. (Apoiados.) Querem converté-la em 
conselho administrativo 2 

O Sr. Franco de Si {ministro,do império) : —Não 
faz crise politica. 

0 Sr. Silveira Martins : — O senado não deter- 
mina a politica, não muda situações politicas,_e, em 
regra, não derriba ministérios ; mas é corporação es- 
sencialmente politica, e terá sempre tanta mnuencia 
sobre a camara dos deputados e sobre a nação quanta 
far a sua força moral pela experiência dos negocies e 
superioridade intellectual de seus membros. 

A ultima evolução parlamentar na Inglatera trans- 
ferio a preeminencia para a camara dos oommuns, 
composta de immediatos representantes da naçao; 
mas nem fei sempre assim na Inglaterra, nem sera 
assim por muito tempo entre nós pela maneira por que 
se compõe o senado brazilpiro — dos chefes e supe- 
rioridades intellectuaes dos partidos políticos. 

A camara dos lords foi até Walpole, que repre- 
sentou o espirito progressivo na Inglaterra pela 
educação superior de seus membros; o conserva o 
rismo se personificava na gentry dos campos, repre- 
sentada por robustos caçadores de raposas na camara 
dos eomtmins. Hoje, pela ultima evolução política (e 
o que se chama a grande revolução na Inglaterra; 
passou o predomínio para a camara dos communs. _ 

Nós, que procuramos adaptar ás instituições m- 
«dezas a nossa patria, creámos um senado que corres- 
ponde á camara dos lords, uma camara de deputados 
correspondente á camara dos communs ; mas, se isto 
basta para dizer-se que um governo é representativo, 
não hasta para torna-lo parlamentar. 

Cora effeito, ha grande differença entre governo 
parlamentar e governo representativo. 

O governo alfemão é representativo, como e o aos 
Estados-Unidos, mas nenhum delles e parlamentar, 
porque o ministério não é commissao ao parlamen , 
não depende, para administrar, do apoio as ca 
jnaras. 

Eu sou da escola do parlamentarismo sustentando 
que o ministério não pôde viver sem maioria na ca- 
mara dos deputados; o nobre senador por y . 
que sustenta o contrario, chama de revoluciona 
meu requerimento sobre matéria da competência 
senado ! Quererá o nobre senador acabar com - 
Ruencia do senado 2 E' impossivel. O senado nao e 
hereditário, como a camara dos lords, e e'ec • 
gnuito embora vitalício, emquanío os chefes dos p 

tidos forem escolhidos senadores, e o serão sempre, 
a influencia do senado sobre a camara não será depra- 
vação de systema, mas facto legitimo, deduzido da 
natureza das consas, sem nenhum perigo para as in- 
stituições, porque os chefes de partido derivão seu- 
poder da opinião publica. O que perturba a pra- 
tica leal e sincera do regimen parlamentar não é 
o senado, é o poder superior do chefe do Estado, que 
não se tem imposto, pela força, mas introduzido 
pela falta de educação politica do povo, pela igno- 
rância do mechanismo do systema de governo da 
parte daquelles que lhe imprimem o movimento e 
que perdura pela fraqueza de caracter dos Brazileiros, 
e interesses dos partidos, sempre fáceis em subscrever 
as nomeações as mais inconvenientes e disparatadas 
de ministros com que a coróa sorprende o paiz. 

O que é o presidente do conselho no systema par- 
lamentar, e o que são os ministros 2 Aquelle é o 
homem do par'ido que tem mai r influencia , que 
congrega em torno de si todos os elementos de força; 
que^representa a corrente da opinião na camara dos 
denutados; estes são os chefes secundários da maioria 
da"camara, que acompanhão o chefe principal, presi- 
dente do conselho. Os nossos partidos estão longe 
dessa disciplina, mas os ministérios cada vez mais 
delia se divorcião. Se sujeitássemos o gabinete actual 
a este critério não é verdade que encontraríamos 
umá desharmonia immensa entre os homens que 
oecupão as pastas e as opiniões dominantes na ca- 
mara dos deputados 2 , _ 

O nobre presidente do conselho ainda não pOde, 
sequer, completai o ministério. 

S. Ex. sabe, porque francamente lh'o disse, que 
apoiava o ministério na sua pessoa, muito embora 
então, e hoje mais do que então, reconheça que 
elle padecia da grande fraqueza de pouco parlamentar; 
desde que os ministros não tinhão sido tirados dos 
elementos que podião assegurar mais força moral, 
mais vida, mais duração ao ministério. 

O Sr. Dantas ( presidente do conselho );— Estamos 
ainda constituindo a camara. 

O Sr. Silveira Martins Eu me refiro ao pas- 
sado. 

Sempre entendi, e disse a S. Ex., que o gabinete 
não poderia continuar, se não se reorganisasse diante 
da camara nova, que sem duvida nenhuma apresenta 
idéas muito differentes das da camara passada. 

Sr. presidente, eu votei pêlo adiamento da discus- 
são de resposta á falia do throno, proposto pelo nobre 
senador por Goyaz, porque entendia que a camára dos 
deputados devia fallar em primeiro lugar ; mas ver- 
dade é que, sendo isto, não uma determinação de lei, 
mas uma pratica, um arranjo, um modus vi rendi das 
duas camaras, o senado estaria até hoje sem podei 
dizer cousa nenhuma, visto que são decorridos quasi 
dous mezes. .e a camara nem sequer ainda nomeou a 
commissão da resposta ao discurso da corõa. 

Nestas condições não foi sem grande vantagem, 
mesmo para o governo, o debate que se estabeleceu 
no senado sobre o projecto da resposta á fallado tbro- 
no. onde as discussões são geraes, de princípios poli- 
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ticos, e não se entra nas miijudencias, nem nas dis- 
jiamfõe» formaes do projecto. 

0 nobre senador mais de uma vez tornou verda- 
■ ierro aquelle principio de Taillerand: sempre que 
encarregava alguém de ; Iguma coirmissão, dava-lhe 
es instruações, e rematava, e — t, urtout pas trop de 
têle. ' , 

O demasiado zelo é inconveniente áquelles a quem 
se serve ?u se finge servir: ninguém deve ser 

uiaii papiata do que o papa, nem mais realista do 
que o rei. 

O nobre senador está neste caso, enxergando no 
meu'requerimento ataque directo ao nobre presidente 
do conselho', muito meu amigo, embora eu começasse 
dizendo que 'era um meio de explicar o que se tinha 
passado, não com a dissidência, pois com esta tinha 
tido uma conferência particular, mas com o nobre 
presidente do conselho, e tornar clara minha posição 
perante o ministério, uma vez que a imprensa que o 
apoia julgou-se com direito de atacar a minha indivi- 
dualidade, do que me não defendo, mas de inverter e 
atacar a lealdade do meu procedimento, o que não 
psaao consentir. Então julguei que era do meu dever 
como homem político, visto que cada um inverte, 
aagmenta, diminue e até -mente,, dizer o que penso a 
todos, e o lugar proprio para um senador fallar a 
todos é o senado. Vim. pois, restabelccr a verdade, 
alterada nós artigos da imprensa que apoia o go- 
verno, creando-lhe adversários para melhores provas 
dar de «eu ardor rainistenal e proseguir n'"ania 
agit ição sem objecto, desde, que o governo chama 
a si resolver a questão servil. E' razoavel tanto 
barulho ? Cada barulhento mais serve a si do 
qu« á idéa, que já não precisa de defensores, porque 
todos a querem, e o poder publico determinou re- 
solvé-Ia. O que é incompatível cora a honra ,e dever 
do governo é apoiar-se n'um elemento que especula 
com a agitação, e ameaça perturbar a ordem pu- 
blica, como provarei ao nobre senador por Goyaz, já 
que o exige. 

Justiíicando omeu requerimento, dissè ao Sr. presi- 
dente do conselho que o apresentava como um meio 
de dar as explicações a que me julgava obrigado, e 
que retiraria— 

O Sr. Dantas {presidente do conselho) :—E' exacto. 
O Sr. Splvkira Martins ; — Pois bem. o nobre 

senador por Goyaz, que começou a fallar dos seus 
annos que náo são poucos, esqueceu-se que ei^a isso 
razão para trazer aos conselhos da nação a prqden- 
cia do velho Nestor. e não para vir, novo Erostrato, 
empunhando o facho incendiario, collocar-se ao lado 
dos pertubadores da ordem publica e anima-los com 

« seus applausos. 
E' exacto, Sr. presidente, que na Inglaterra e em 

outros paizes livres se fazem meetings, reuniões po- 
pulares de milhares de pessoas, sem que a ordem se 
perturbe ; ninguém isso ignora, mas. é bom que êe 
saiba que essas manifestações são geralmente emoppo- 
sição ao governo que está á frente da policia, dispõe 
da força publica, e portanto garante-se a si mesmo, 
garantindo a ordem estabelecida. ( Mas será a me-ma cousa, que os meetings inglezes, 
pergunta ao nobre senador, a reunião de individuos, 
em sua maior parte sem responsabilidade, que se 
collocão ao lado do governo, por si sõ — synthese da 
força ^social, para insultar e ameaçar os representan- 
tes da nação, que o não apóião? O governo inicia 
uma pratica de funestas conseqüências se afastar-se 
dos representantes do eleitorado na camara dos depu- 
tados, para apoiar-se . em grupos tumultuosos de 
gente que nem sequer tem a plenitude dos seus di- 
reitos políticos, e só pôde intervir criminosamente no 
debate, como o. faz ameaçando, como eu mesmo 
tenho ouvido e até ura, como preveni ao nobre pre- 
sidente do conselho, declarando-me que tinha os ra- 
pazes ás ordens para assaltar a camara. (Oh! Oh!j 

A Gazeta da Tarde vive impunemente fora da 
legalidade açulando as paixões ruins das camadas 
inferiores; em um dos seus últimos artigos appella 
para a revolução que ha de vir do throno, ou será 

feita pelo povo! Ha multo tempo que tem dessas 
explosões, que ameaça ir ás fazendas, e seu redactor 
em conferências publicas aconselha o emprego do 
punhal contra os senhores. E se a autoridade tem-se 
mostrado tibia, tem-lhe mesmo estado em frente 
para conter qualquer distúrbio, mas hoje que ,eUa 
continúa no mesmo tom, acoroçoada pela força do 
governo de quem se ostenta defensora e conselheira, 
e protegida com publicações officiaes, quem pôde 
prever as consequenc/as de sua grita? 

A sociedade brazileira está preparada para o in- 
cêndio ; a patria corre um perigo real quando as 
idéas andão de tal modo desorientadas, que a outra 
imprensa, a pacifica, a coramercial, como o PaiZ, 
transcreve os artigos insensatos da imprensa incen- 
diaria ! quando, att o Jornal do Commercio parece a 
applaadir a idéa de rjformas contra o voto da camara 
dos deputados, decretadas pelo governo apoiado na 
força publica! Começaria entre nós a época dos 
pretorianos, e dos pr onunciamentos. 

Pergunto agora ao nobre íenador por Goyaz : quem 
. ataca as attribuições da camara dos deputados são 
aquelles que, como eu, entendem que o senado tem 
direito- de indagar dos meios que o goveruo conta 
para garantir a ordem publica, ou aquelles qu^, como 
o nobre senador, entendem que o ministério pôde 
continuar sem maioria, e decretar reformas contra o 
voto dos representantes da nação, apoiando-se na 
força militar? 

O Sr. Franco de Si {ministro do império) : — Nun- 
ca houve tal intenção. " 

O Sr. Silveira Martins : — Sei que o ministério 
nunca pensou em tal; estou respondendo ao nobre 
senador por Goyaz. 

O Sr. Franco de Sá {ministro do império) : —Bem. 
O Sr. Silveira Martins:—O nobre senador por 

Goyaz quer restaurar o systema parlamentar em 
degenerescencia, annullando a camara dos deputados, 
e applaudindo os grupos populares que apoião com 
vaias a opposição aos ministros de Sua Magestade 
e atacando de insignificante o numero dos dissidentes ! 
Sr. presidente, é um velho mestre de direito publico, 
que tem vivido meio século na tribuna parlamentar, 
que profere tal heresia! Uma opposição não vale 
pelo numero, vale pola justiça de suas pretenções, 
])elas idéias que sustenta, pelas qualidades de seus 
membros. Os votos conlão-se, é verdade, mas muito 
embora abstractamente a dissidência apresente um 
numero pequeno, realmente é para o governo de 
valor incalculável, porque sem ella o partido liberal 
não tem maioria para continuar á frente dos negocios 
públicos.» 

Não é insignificante, é de uma importância im- 
mensa, a dissidência; o partido liberal delia não 
pôde prescindir, e o ministério, que é liberal, não 
deve consentir que seus escriptores a injuriem, nem 
que seus amigos das ruas a insultem. 

Permitia o nobre presidente do conselho que es- 
tranhe a sua declaração, filha sen\ duvida de um ar- 
roubo inspirado pelo calor da discussão, de que essas 
manifestações populares nascem da abundância de 
coração do povo e não ameação a ordem publica. 

O Sr. Dantas (presidente do conselho): — Respeito 
o direito de reunião e o direito de opinião pacifica- 
mente. 

O Sr. Silveira Martins;—Por isso mesmo que eu 
respeito o direito de reunião e de opinião é que re- 
claino respeito para a do parlamento e liberdade d» 
opinião para cada deputado, que a constituição" consi- 
derou de tal magnitude que torrlou irresponsáveis 
criminalmente os seus representantes pelas opiniões 
que emittirem. 

O Sr. Dantas {presid'nte do conselho) : — Até hoje 
não houve ameaça-da ordem publica. 

O* Sr. Silveira Martin- : — Até hoje não houve 
perturbação, deve o nobre ministro dizer, pt rquanto a 
ameaça é constante, e ninguém ignora o acto de lou- 
cura de um fanático*, que foi á camara armado de pis- 
tola para matar ura deputado e nao podendo conseguir 
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porque o arrancarão dalli, como dizem uns, ou por 
íalta de coragem, com Informão outros, voltou a 
arma contra si e desfechou um tiro na cabeça. 
Era um allucinado, raa« a allucinaçâo é uma nevrose 
e as nevroaes facilmente se communicão ás mul- 
tidões. 

O governo não pode ignorar nada do que se passa, 
deve saber tudo e tranquillisar a opinião, já que 
dispõe dos meios para isso. 

Um dos representantes da província do Rio Grande 
do Sul ouvio do chefe de policia, que ia em pessoa 
para a camara, por não ter força; que só dispõe de 
meia dúzia de homens; e nem ao menos encontra 
hoa vontade no ajudante peneral. Mas, senhores, 
acima do ajudante general está o ministro da guerra. 
Tome o governo medidas com antecedência. 

A* vista de tudo isto o commercio está inquieto, 
© cambio cahio mais baixo do que as transacções do 
mercado devião fazer naturalmente ; era summa, 
reina "no espirito da população uma especie de temor, 
que se traduz, uma desconfiança geral que compete 
ao governo destruir de uma vez, e não o fará em- 
quanto a especulação mantiver nas ruas da cidade 
a agitação das classes inferiores. 

O nobre senador para ter o prazer de refutar-me 
attribue-me proposições que não proferi : aífirma 
que eu dissera ao nobre presidente do conselho : 

« Se tendes maioria, governai, eu vos presto meu 
apoio, se não tendes, sahi »; mas isto seria uma 
banalidade. O nobre senador, se tem bom senso, não 
devia acreditar em tal, ainda que lêsse nas-folhas, 
que invertem, pervertem ou mutilão os pensamentos 
alheios. O que disse, o senado ouvio, e repito; Se 
com o apoio de meus amigos tendes maioria para 
governar, contai commigo ; eu não vos faltareise 
nem Commigo tendes a maioria necessária, então o 
patriotismo está em deixar o posto, e não em conti- 
nuar com sacrifício das instituições ecom prejuízo da 
administração. _ , 

O nobre presidente do conselho, que não tem direito 
de ver nas minhas palavras, senão a franca manifes- 
tação de um sincero servidor da ideia_ liberal, disse- 
me que nAo podia deixar o poder senão dignamente; 
no que estamos de accôrdo ; o ponto de divergência 
entre nós c a intelligencia da dignidade ; — qual é a 
do homem político nas circumstancias em que se acha 
o nobre presidente do conselho O cargo de ministro, 
no sy-tema parlamentar, é sobretudo'— de honora- 
bilidade, e o illustre Boutmy, membro do instituto 
de França,, director da e»cola de sciencias políticas 
de Pariz diz — que os ministros parlamentares, hoje, 
escrupulisão ficar no poder ao menor signal de des- 
confiança da maioria da camara a ponto de nao 
permittirem que lhes seja dito duas vezes que nao 
agradào mais. 

• Eu entendo que nada pódc elevar mais um homem, 
qualquer que seja a convicção da puresa de seus 
intuitos, e por mais resplandescente que seja a 
gloria a conquistar, do (|ue o esquecimento da pró- 
pria individualidade ate sacrifica-la por amor de 
maiores conveniências para a patria. O que se esta 
passando pôde parecer desprezo das instituições por 
aquelles que mais interesse têm na sua manutenção. 

Ameaça-nos o nobre senador por Goyaz com a 
chamada dos conservadores, a quem deve caber a 
successão do actual gabinete. 

Eis como o defensor das prerogativas da camara, 
o eterno censor das degenerescencias do systema 
parlamentar resolve a crise: de um lado ministério 
iiberal á vontade da corôa, sem maioria na camai^., 
de outro lado ministério tirado da minoria. 

E' livre á corôa fazer a experiência de chamar um 
!ministerio da minoria opposicionista como fazia no 
yegimen do systema eleitoral, ella tomará a respon- 
sabilidade, que comprometeu a monarchia, de crear 
situações políticas. 

Chamados os conservadores como aconselha o 
senadorl radica], o* ministério comparecerá perante a 
camara dos deputados ; se a camara os apoiar, e 
jrova que a corôa inspirou-se na opinião ; se lhes 
.negar confiança ha de cahir ou dissolver a camara, 

sem outro objecto, que na3 o de perguntar á nação 
se a corôa pôde continuar contra as instituições a 
mudar situações a capricho. , ^ , 

Seria admirável,Sr. presidente, que o nobre senador, 
velho parlamentar, tV-ProíessoJ de direito publico na 
academia de S. Paulo Vesolva, depois da reforjna elei- 
toral, uma simples difficuldade por um gblpe de Es- 
tado. no mesmo discurso em que se apresenta como 
paladino das prerogativas da camara do.s deputados.se 
elle não fosse em si mesmo uma contradirão viva ! 
Senador vitalício, radical dc partido ; defensor das 
prerogativas da camara, propõe ú corôa que chame a ' 
minoria; quer regenerar as degenerescencias parla- 
mentares, anima o ministério derrotado a manter-se 
contra a decisão do parlamento; affirraa que Gladstone 
não fez caso do voto da camara dos lords, e que o se- 
nado brazileiro como a alta camara ingleza, não faz 
política, e quer que votado o meu requerimento pelo 
senado, o ministério se retire. Decididamente o nobre 
senador padece de infermidade contradictoria ; como 
não ser seu discurso uma contradicção, se o effeito é 
sempre da natureza da causa? 

O nobre senador nem sequer é exaclo em suas 
affinnações, eu nunca disse que tomava a palavra 
para explicar o que se passou na conferência que tive 
com a dissidência, acto iuteiramnte particular, de 
que não devo contas ao publico, mas sim para res- 
tabelecer a verdade do que houve entre mim e meu 
nobre amigo o Sr. presidente do conselho, que havia 
sido com alterações desfavoráveis publicado por alguns 
jornaes. Agora cumpre-me esclarecer senão rectificar 
algumas proposições do nobre presidente do conselho. 

Quando tive a primeira conferência com S.- Ex,, de 
que resultou entender-me com a dissidência, foi pos- 
teriormente á votação da moção de desconfiança em 
que é minha opinião, como não pôde deixar de ser 
opinião de todos aquelles que desapaixonadamente 
julgarem, que o governo foi derrotado, não só pelo 
empate na \otação, mas pela maioria real que a op- 
posição mostrou, visto que o presidente que não 
votou estava assignado na moção. 

Pareceu-me que o nobre presidente do conselho vè 
contradicção no meu conselho de hoje com o que antes 
dei-lhe, quando diz que sempie fui de opinião que 
devia esperar constituir-se a camara para o governo 
conhecer se tinha ou não maioria, e hoje, apezar de 
faltar reconhecer deputados, digo que o governo não 
tem maioria e aconselho que se retire. 

Aprecie o senado a differença ; 
. Foi minha opinião, quando havia pouco mais de 
metade de membros reconhecidos, que a eleição para 
presidente do candidato da opposição não era bas- 
tante, para produzir a retirada do ministério. 

A sessão é extraordinária ; faltava reconhecer tal- 
vez 50 deputados ; demittir-se o governo era faltar 
a seu dever, de conserVar-se emquanto èstiver con- 
vencido que serve á causa publica e tiver por si a 
maioria da camara dos deputados que não podia 
pronunciar-se por incompleta. Entendi-me sobre isto 
com o nobre presidente da camara, o Sr. conselheiro 
Moreira de Barros, que com a maior franqueza de- 
clarou-me que estava de accôrdo com o principio, e a 

; que só daria o projecto para a discussão quando o 
| governo reclamasse. 
í A camara deixou de funccionar por mais de raez, 
! para tratar da verificação de pod^res, até que em^um 
I bello dia o ministro da guerra levanta-se e pede •*> 
( solemnemente ao presidente que dê para a ordem do 

dia o projecto, de cujo art. Io o nobre presidente do 
conselho faz questão de gabinete. 

O presidente da camara attendeu á exigência do 
governo, e deu para ordem do dia designado pelo 
ministro a discussão do projecto. Nesse dia apresen- 
tou a opposição a moção de desconfiança. 

Ora, se o art. Io fosse votado e cahisse, o ministério 
não se retirava ? Retirava-se, diz o nobre ministro ; 
então a camara estava completa. 

Se a derrota ha votação do art. Io obrigava a re- 
tirada quanto mais a moção de desconfiança, que mais 
importava recusa dos ordinários para o 

/, u 
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gabinete viyer, administrar' e iniciar toda e qualquer 
medida no parlamento ? 

w A coútn.v.ação do ministério depois-desta votação, 
pareceu-me^prejudicar ^s boas praticas parlamentares. 
Um goi;erno assim poderá ser ,.-epresentativ6, mas 
parlamentai^ não. O principio do governo parlamen- 
tar é qu'o o ministério representa uma commissão 
executiva do parlamento e sem a confiança explicita 
e frança deste não pôde administrar com a força e 
prestigio que o poder exigi. , 

Ap )iei sempre o nobre presidente do conselho, mas 
á vista desta decisão entendi que elle não podia con- 
tirfiar a governar, se a dissidência não transigisse. 
Eis porqu j dirigi-me áque.les cõ-religionarios, que, 
sem tomarem uma deliberação em massa, mostrarão- 
se, era sua maior parte, dispostos a transigir, menos 
com o actual gabinete, e ratra quem íorão eleitos, o 
que lhes não merece confiança. 

Fiz-lhe ver que o projecto em si não é uma obra 
consagrada : h^de ser discutido no-parlamento, alte- 
rado na camara dos deputados, emendado no senado, 
ouvidas tbdãs as opiniões, conciliando-se o mais que_ 
for possível todos os interesses. 

Não acho razoavel, senhores, demorar com mu- 
dança ministerial uma reforma necessária, que afinal 
não ha de ser como o governo quizer, e sim como a 
fizer o parlamento ; mas desde que declaravão que não 
tinhão confiança no ministério, que não era bas- 
tante forte para garantir os grandes interesses de 
que i eráo representantes Contra a onda abolicionista 
por elle levantada, o que oppôr-lhesf 

Confiança adquire-se não se impõe ! 
Nem é motivo de escândalo político fazerem os 

dissidentes questão pessoal do ministério, como que- 
rem entender alguns; a confiança é essencialmente 
pessoal e o mais transcendente gênio pôde não offe- 
recer nenhuma pelas quebras do caracter ; assim pô- 
de-se dizer correctamente, e se pratica todos os dias 
na vida commum : aceito vossa idéa, aceito vosso 
projecto, não querp a vossa pessoa, não quero a vossa 
administiação ; não me oftereceis bastantes garan- 
tias ; não creio na vossa energia para reprimir as 
demasias do elemento ameaçad ir, que estã a vosso 
lado hoje, e que amanhã estará contra vós. 

E a ve dade é que os elementos, não de que o go- 
verno se cerca, como i.izem os adversários, mas de 
que o governo está cercado, prejudica-ofenormemente, 
e, o que mais é, prejudica o partiíb liberal. 

O g nerno C'>rre risco de iliudir-se, querendo ver a 
opinião publica nas mãnifestações tumultuosas e in- 
copscienteB das praças, ou nos grupos da rua do Ou-» 
vidor, em vez de procurar ncs delegados das pro- 
víncias do Império, reunidos em parlamento. 

O Sn. Fkhmndes da Cunha : —No Brazil basta 
o que se diz na rua do Ouvidor e o que dizem os iu- 
glezes. S. Cbristovão decreta e está tudo feito. 

O Sn. Silveira da Motta : — Comece por abi. 
O Sr. Fernandes da Cunha : — Hei de ir por abi, 

sim. 
O Sr. Silveira Martins : — A própria imprensa, 

que todos os dias se intitula orgão da opinião pu- 
blica, não é orgão senão da opinião individual de 
quem escreve o artigo. 

Se a imprensa fosse a opçpião publica, esta era o 
sim e o não; era o prô e o contra; não era nada! A 
imp-ensa não passa de factor da opinião, isso sim, é 
a imprensa. 

A respeito desta reforma que o nobre presidente do 
conselho, era boa hora, resolveu fazer, qual é a opi- 
nião publica 1 onde está ella ? 

No meio de idéas oppostds, no conflicto de inte- 
resses encontrados, na luta de partido contra partido, 
de imprensa contra imprensa, a opinião não se acha 
com nenhum especialmente", está em todos ao mesmo 
tempo, e só pôde ser a resultante geral de todas essas 
forças representadas no pari ardeu to nacional, onde 
têm assento os deputados das províncias, a quem 
grupos populares do Rio de Janeiro não podem impôr 
silencio. 

Desde que a dissidência recusou transigir com o 
ministério para restituir-lbe. por uma votação cie 

confiança, a força perdida pclq, empate da moção de 
desconfiança, entendi que o mjnisteri» estava impos- 
sibilitado de continuar, e manifestei meu pensamento 
ao nobre presidente do conselho, dizendo-lhe o que 
em sen caso faria; fi-lo como amigo dedicado que o 
foi sempre sem condições ; fi-lo como liberal e.como 
patriota, por entender que o nobre presidente do con- 
selho não é menos liberal , nem menos .patriota 
do que eu ; fi-lo ainda por amor da gloria dó nobre 
presidente do conselho, que apoei com apoio inexce- 
divel. como S. Ex. teve a bondade de qualificar o 
meu fraco auxilio; porque a gloria não é o ruido, 
não é o barulho que passa, mas a abnegação, o es- 
quecimento de si mesmo, o sacrifício da própria pes- 
soa pela victoria de uma idéa generosa, que, ao 
mesmo tempo que lava uma nodoa que infama í 
patria, é um grande acto de humanidade, que im- 
mortalisa o homem. Pelo contrario, continuar sem 
maioria, se me antolba uma luta em que só tem a 
ganhar o imperialismo: o ministério, para sustentar- 
se, é obrigado a estabelecer precedentes antiliberaes, 
com prejuízo das idéas de seu partido ; a empregar 
tacticas que desacreditão o Systema parlamenlar, com 
prejuizo dás instituições ; excita os odios e appüfunda 
o vaUo que separa dos governistas a dissidência; pre- 
judica a reforma projectada, que pôde ser mais am- 
pla, e enfraquece o partido liberal, que tem direito 
a continuar no governo para realizar outras reformas 
urgentes do seu programma político; finalmente, 
perde o ministério porque, com tudo isso. não cob- 
seguirã viver, apenas prolongará por alguns dias as 
agonias em que entrou desde a votação empatada 1 

(Ha vários apartes.) 
O mais, senhores, é capricho que um governo não 

pôde ter. Um homem pôde ter caprichos; sacrifica 
o que é seu ; o 'ministério i um delegado, subor- 
dina-se ás conveniências publicas. Utn eleitor pôde 
dar, ou deixar de dur o seu voto a um concidadão 
porque quer. Um deputado pôde apoiar ou deixar 
de apoiar ura gabinete, porque quer. Ainda que o 
devão fazer levados por patriotismo, não são obri- 
gados a externar os motivos de sua confiança ou 
desconfiança. 

Aquelte, porém, que aspira governar, qne quer 
conquistar adbesões, esse é obrigado a dizer o que 
se propõe realizar, e deve tudo sacrificar ao interesse 
do Estado. Não importa o valor abstracto do r/rupo 
dissidente, a que em tom de menospreçb referio se o 
nobre senador por Goyaz, por não etqcèderem os 1 seus membros a 10; é preciso vermos o que valem 
para o ministério, para sabermos se podem ou não 
estipular condiçõe§. Ora," esse grupo insignificante 
abstractamente considerado, é, na luta, de um valor 
inapreciavel, porque é a maioria, érii victoria, é a 
continuação das reformas, qne o partido liberal 
deve decretar! 

O nobre presidente do conselho declarou que não 
paga escriptores, que não subvenciona a imprensa. 
Eu acredito que os defensores do governo não rece- 
bem por isso salario, mas pergunto ao nobre mi- 
nistro : O Estado paga as publicações feita nos jor- 
naes em favor do ministério 1 

O Sr. Franco de Sá (ministro do império): — Já 
declarou que pagava e declarou-o na camara dos de- 
putados . 

O Sr. Silveira Martins : —Bem, não subvencio- 
na imprensa, paga a impressão dos artigos, paga a 
quem publica. Pelo codigo criminal o responsável 
não é o autor do artigo' é quem publica. Já dizia o 
velho Homero — os presentes agradão até aos deuses í 

As publicações feitas no Jornal, são transcnptas 
no Pais, e reproduzidas na Gazeta, para serem lidas 
pelos mesmos leitores, constitne um verdadeiro des- 
perdício equivalente a uma subvenção. 

O Sn. Dantas (presidente do conselho) : —Olhe qne 
ha orgãos da idéa que vivem por si e sustentão-se 
por si. O governo não subvenciona imprensa ne- 
nhuma. 

O Sn. Silveira Martins : —Como os Mineiros que 
vêm buscar sortbnento á corte voltão para os seus 
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arra'.aes contentes e satisfeitos, tendo comprado deze- 
nas de contos de fazendas ao negociante que deu-lhes 
caraarcte de graça no tjieatro,' e não lhes cobrou o 
alugue! da casa. (fifío. ) 

Os nobres collegas que forão ministros commigo, 
sabem perfeitamente que não fizemos essa despeza 
(apoiados) porque sempre entendi que partido sem 
força para sustentar imprensa, também não tem força 
para governar. Sei porém, que é pratica con.stante 

Epagar-se" o Sr. Marquezde Paraná o confessou pu- 
blicamente no parlamento; oSr.Visconde do Kio Bran- 
co disse que era preciso para preparar a opinião, e 
assim, não para censurar o gabinete pelo pagamento 
ilas" publicações, mas para mostrar a importância da 
despeza das transcrinções, direi, qne é um modoindi- 
recto, não de comprar, direi cora os santeiros, de 
trocar ; porque, como não se comprão nem se vendem, 
(rocão-se os santos ("ríso^l; dá-se com a imprensa o 
o mesmo uma troca de serviços; porque um 
jornal qne não é orgão de partido, mas pura em- 
preza mercantil, que vive de annuncios e publicações, 
se apanha um freguez da ordem do governo, que 
leva-lhe diariamente centos de mil réis, e que no 
fim do mez sommão contos de réis, é um freguez que 
não se espanta, que se acaricia, que se amima, e não 
se bota fõra ineptamente. 

O Sn, FnntANDrs d* Cunda :—Assim, pôde alimen- 
tar toda a imprensa. 

O Sn. Siiveíra Martins :—Senhores, eu não qnero 
abusai1 da attenção do senado. (Não apoiados.) Já sa- 
tisfiz ao nobre senador por Goyaz que, apezar de 
haver eu declarado qne meu requerimento não tinha 
outro fim senão justifiçar meu procedimento, desvir- 
tuado por certa imprensa que quer á força inspirar o 
governo, parece comella commungar vendo na vota- 
ção desse requerimento a quéda do ministério. 

Para tranqnillisar tão zeloso amigo do governo 
direi que, se penso que com a dissidência do partido o 
gabinete não pôde continuar, lamento a intransigên- 
cia da deliberação, porque entendo que todos deve- 
mos sacrificar desejos, prazeres, vinganças á maior 
vantagem da patria ; ora para mim a maior vanta- 
gem actnal não c in agar se o ministério é fraco ou 
forte; se deve ou não ser substituído; mas aceita-lo 
tal qual elle é, e decretarmos de- commum accôrdo 
governistas, discidentes, conservadores, quanto antes 
a reforma de uma instituição que nos deprime, que 
nos envergonha que nos impede todo o progresso 
real. Como o nobre senador, penso que os conserva- 
dores não devião ficar mudos, devião facilitar a re- 
moção do maior embaraço de quantos entorpecem a 
civilisação do Brazil, c ameação a vida da nação. 

Kalla-se em nova dissolução, já é impossível; a 
menos que não estejamos atravessando uma quadra 
dessas em que parece que todos perderão o juizo. 

Ha também'epidemias mentaes como as ha physi- 
■caa ; as idéas são contagiosas ; não sei se a terra, se 
•s astros têm influencia sobre o systeroa nervoso e 
dão ao espirito humano uma direcção fala), que em 
certas épocas "irapellc os povos e até os homens 
de educação superior á pratica de actos de insen- 
satez. 

Não é de entristecer ver, por exemplo, Pariz, a 
capital da civilisação, o cerebro do mundo, a gloria 
da humanidade, entregue ás chammas por seus filhos! 

Doutos, ignorantes, homens, mulheres, crianças, 
todos dominados de fúria diabólica empunhando ar- 
chotes incendiarios destruírem em um instante os 
monumentos de tantos séculos de trabalho e esforço 
do gênio da França! ... . 

Não é para duvidar da realidade da civilisação < 
Não faz crer na possibilidade de voltar o ranndo á 
barbaria, quando aqnelles qne estão 4 ma frente 

Oí 
1 

'' - 

81. 

pela civilisação podem allucmados comtr itter taes 
desatinos ? 

Senhores, se isso succede lá, o que não é possivel 
n'um paiz como o nosso, de raças '.âo diversas, de 
interesses tão encontrados, de paixões „ao àrdentes, 
de tanta inveja, de tanta ignorância e de tão pouco 
patriotismo f 

O Sn. Carrão :—Não apoiado. 
O Sr. Silveira Martins: —E' preciso evitar o in- 

cêndio.; se começar, ninguém o extinguirá antes dè ter 
reduzido o paiz a ruinás. Devemos acabar com o es- 
cravo para todas as classes trabalharem. Etnquanto 
houver escravos todos os Brazileiros quereráõ ser 
funccionarios, ninguém quer ser official de officio ; o 
ferreiro é um prodigio, funde, transforma o metal ; o 
pai não quer o filho ferreiro, porque é um officio im- 
mundo, tisna de caligem ; o carpinteiro é uma especie 
de constructor, trabalha com a regoa. com o compasso, 
deve saber geometria ; o pai não quer o filho carpin- 
teiro, porque um preto velho da família exerce a 
mesma profissão! 
Todos preferem um emprego comum ordenadinho de 

1008, que -será a miséria durante a vida da família, 
a" atirarem-se ao trabalho, ás industrias, com a espe- 
rança de serem um dia raillionarios I (Apoiados.) 

O melhor, portanto, a meu ver é tratar quanto 
antes de acabar com a escravidão, e para não per- 
dermos tempo é aceitar o ministério como elle está... 

E' fraco T tanto melhor para a opposição, terá 
maior intervenção na reforma. A mudança' de gabi- 
nete terá como conseqüência a demora de uma nova 
organisação ; a volta do projecto á commissão para 
as" emendas, ou substitutivo, que o novo ministério 
queira apresentar ; e emquanto se espera continuará 
o espirito publico suspenso, indeciso, sem animo 
para emprehendcr cousa alguma. 

Por que não havemos de resolver esta difficil questão 
todos juntos, fazendo, amigos c adversários do minis- 
tério, as concessões razoáveis ? 

Este é o meu voto, é o meu desejo, e é sem duvida 
a conveuiencia do Estado. 

Mas, senhores# se os adversários não transigem 
com o nobre presidente do conselho, se a dissidência 
não se convence; se a camara, finde a co|ligação tem 
maioria não qner, o que se ha de fazer f Uma consa 
única aconselha o dever politioo, retirar-se de uma 
vez o ministério que está empatando as funeções re- 
gnlares da vida da nação, sem esperança de conseguir 
maioria. Como amigo do ministério, responsável 
também pela sua política, foi o conselho que em par- 
ticular dei, é o conselho que da tribuna dou ao me* 
honrado amigo o Sr. presidente do conselho. 

O Sn. Dant.s (presidente do conselho):—Que eu 
aceitarei opportnnamente; a camara é que ha de 
decidir. 

O Sr. Silveira Martins : — Queira Deos que o 
nobre presidente do conselho depois de verificar a 
improficuidade de seus esforços para a causa que sus- 
tenta, não lamente o tempo perdido e a desharmonia 
qne origina essa política no partido liberal que unido, 
compacto tem mai"ria suthciente para govfrnar • 
realizar outras reformas que são imprescindíveis como 
a centralisação do» interesses proTinciaes. 

Agora pôde a imprensa que apoia o governo, inverter 
os meus pensamentos e atac-r-me. se entender que 
o deve fazer ; o partido liberal Rio-grandense verá 
em mim, hoje como sempre, o mesmo homem qu« 
pôde errar, mas cujos intuitos são inspirados pelo 
dever publico, e filhos do sentimento do mais puto « 
desinteressado patriotismo. 

E' o que tinha a dizer. 
(Unito bem ; muiío bem.) 
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SESSÃO IMPERIAL
 

DE ENCE 3A ENT A s~s lo EXTR onDINARIA
 

n. e,2 & de 3 d,e §a!embi'o de 1884 

E ERTURA DA. ~l" S 'SSÃO DA i9a LEGISLATURA 

EIVI .20 DE MAIO DE 1885 

~l\ESIDEi'\CIA DG su. UARÃO DE aOTE~IP~ 

Ao meío-dia Jcl.wndo-,~ reuaidos no paço rlo sell~c1o 
os :;'l">. J.eputaJ0s e senadores for1ío nomeadas as se
gujnte~ dep.,ltações: 

Para receber S. M. o Imperado}' ; 

~pUI'l<.los : O~ S,.S Leopoldo Cill1C1o., Monto.ndon, 
DOt'i~ , Ribeiro de N[en'~zes, Dt<ls Carneiro, Seba.stiio 
Ma.scarenbas, i.L\ciei. Diana: Accioli Franco, Segis
rnun(lo Gonçalves, mY5S~S Viaan:J., Carlos Peix.oto;;, 
Ferci') dos S:lnto>', Fro.nç~ Carvo.lbo, C"uz, Vianna 
V ". Lo, I'0ldo de l3ulh"es. Delnetrio l3eze..,·a, Araujo 
Piul1:), Frederico Borges. Jllvencio, Costa Rodrigues, 
Vaz de Mello ~ J3,uii.o de Gu"hy. 

Se""dores: 03 Srs. Lafavetre, Diogo Velbo, Luiz 
C:ldos J CJ.str0 Carreira. l ~Jaguari:JR Leão Vellnso, 
J~ibeirü .h CIlZ. Barlo do. La.guoa., Visconde do Bom 
netiro. Cc co. Gaqdcanti e Henrique d'Avila. 

Para rec ber S. M. a Imperatriz: 
Depilt~clos: 3 Srs. Soares, A. de Siqueirrc, Ildefonso 

ele Aro.ujo e Gasprcr Drummond. 
Seoad.ores: os Srs. Conde de Baependy e Earão ele 

::vralHore. 
P.ua receher SS. AA. a Prioceza Imperial e ,eu 

au~u3lo esposo 
Depllta:clns:: ':Os 51"5. Caelho C8.mpo3," Soc1r0, .]08.0 

D.1ntas Filltn e Lei ';0 d.a Cunha. 
:':t;;nJ..Jores; 05 Srs. Soa.rfS Braudâ.o e Igo.acio 

Martins. 
.~. I hora dJ. tarJe, annnncianllo··sb a. che<:<;atla de 

:U;lS jla~est.1Jes e _~ltez<ls lmneri3es. s:lllirão as 
,1el'u,aç,-)e·s .1 ,·ecebé-las ,\ portá do ed.ificio, e, e1l

tmndo S. H. o Imperador no salã.o toi "bi recebido 
p~·f.iS Srs. p!'esidenles e secret.a.rias. os qu;~es reltaidos. 
:.l0S memui'os ;,1. re~pectlva deputação acornpanhúriio 
o ll1eswü Au~nsto Senbor até o r.brono. 

Logo que S. ~L o Imperador tomou o.s;eoto. mJ.n
àOll H.:iseublrel \-S~ os 51's. deputados e senanores, 
e ieu :.! segui te 

.:::'.'..LLA CO:U: QUE 5. ,l:{. o r;U!?EfiADOR E~OEí\ROU A. sessÃo 
.e:n';L\.{);:W[~AP.r.-\ E A3nro A pnr:ururu.. 5Esslo D..\. 

1.Da i.EGISLATUTIA DA. asSEMOLÉA G-EnAL, I~O DIA 20 DE 

;;1.<10 DG 1885. 

«Augustos e digaissim05 seahores represeataotes do. 
::10·9;(0 - fi. rel.\Uiiio da assembléa geral, despertan.do 

fundadas esnerc:nças, é sempre para mim objecto clt) 
lnaís vivo prazer. 

" Min!Ia muiLO amada e prezada filha a P,iaceza Im
perial e o Coade rI' Eu, mel' muito amado e p"ez~do 
genro, regt'8s~arã,o COiU felú~idalle da via.g(~nl quo fi
zerno a algumas proviocias ào sul. 

"Dnrante o periodo e]a sessito e::ttraordinaria não foi 
perturbado. a trJnquillido.de publico.: e continuão sem 
a.lteração as relaçúc entre o Irnperio e as outras u,,
ções, 

cc às coucliçõe5 saoitclrias perm~necems:1tisfaetorias, 
tendo-se apen'b ele lamcnt"r nlp;Llos co'os tataes de 
reure am,U"ella occonidos n" cOrte, e recentemente no. 
B"hio.. 

,. Nosso e,tado financeiro. ao·gravado pelo notavel 
deeí'escillleoto duo rend~ public':': no corrente ex.erci
cio. reclam" vossa, particular alkoçiio. C0I1'.ém '1',e 
decreteis wedidas efRcaze6 pua comegLlir o equilib"io 
entre a renda f. " c1espcza d.o Estado. 

" ..\. cxtincçiio grndmtl ela escravidão, o.ssumpto es
pecial ~la sessão extraorelinaria, eleve continuar a me
recer-vos a maior ôolicituci8. Essa. questã.o, que se 
prende :lO':) m1.is altos interesses do Brazil, e:-:lO'e 
nm8. soIU9';0 que tra0'luillise a noss3. lavoura. Co·~
fio-a, pois. á vossa sabedoria e patriotismo. 

(I PeUdelTI de vossa clecis:ío ui versas propostas do go
ver.o~, qllC ~xami, arei~, dando prerere~cia. ás 'lue 
satIsnz rel.l lnterc c- nnporrantl:;s do Eiit~l\.lo sem 
uccrescimo da· despeza publio, que é impossivel hoj<l 
augrncu t:J.r. 

I( _AugnsLos e digllissimos 81'S. representantes tllJ. 
na.ç:lo. 

« Eópe.ro que a aetnal sessão lla assembléa geral 
seri, -fecunda em beneficios pam a nossa patr;"-, 

({ E.stá encerr:tda. a. sessao ex.tra.orcHoo.rio.. e a.berta G. 
)a ses,io da l.9 a legislaLllm . 

(( D. PEPno Ir, I.lIPlZni\Don CONSTITUCIONAL E DEFENSOR 

PERPETUO DO nTIAZIL. )) 

TcnninaJ.o est,e acto rctirárão-se Suas Magesblle.s 
com () mesmo ceremooí·al com 'll1e farão rece~bid.os, e 
i'l1lJ1ediatameute o Sr. presidente suspeodell a sessão. 
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1" SESSZO EM 21 DE MAIO DE 188~ 

pnESIDEI"iCIA DO SR. U'AnÃO DE COTEGIPE 

SO'IHAU!O - Expediente - Ordem do di;). - Eleição 
cl1, mesc, e de.varicós commissües. 

A's 11 boras da manbã acharão-se presentes 37 
Srs. senadores, a saber: B,wão de Cotegipe, Cruz 
Machado. Bar,tO de Mamnn~nope. Nnnes Gonçalves, 
Borros Bar"oto, Leão Velloso, Barão eh Lagnna, 
Meira de Vasconcellos, Jose Bonifocio. Jagnanbe, 
João .AHredo, Jnnqneira,. Carr:lo, Viriuto de Me
deiros Alfonso Celso, VIsconde do Bom Rotno, 
Barão' da Estanciu, Correia, Vieira.. da Silva, q:ls~ro 
Carreira, il'Iartinho Campos, Pa~da Pess~a. RIbeiro 
da Luz, Lima Dnarte. DlOgo Vc~bo, V,sconde de 
J\Iuritiba, Uchóa Cayalcantl, Conele de Baependy, 

. Paes de Mendonça, Cnnba e Figueiredo, IgnaclO Mar
tins, B:trão de Maroim, Sar:tiva, Visconde de Pa
ranagnú, Chichorro, de Lamare e Lafayette. 

D~ix.úrão de comparecer, com causa pa~·ticipndn.) os 
Srs. Barão de ilInmoré, Christiano OttOllt, Fansto de 
.AO·lU(\!" Franco de SÚ, Octavi~no, Silveira Lobo, 
H~nl"lq;,e d'Ayiia. Teixeira Jnnior, Silveirada Motta, 
Luiz Carlos, Dantas, Panltno de Souza e Visconde de 
Pelotas. 

Deixou de comparecer, sem cansa participad;, o 
Se. Barão de Soma Qneiroz. 

Comparecérão depois de aberta a sessão, os Srs. 
Sinimbú, Ant;j,o, Godo)'. Fernandes da Cnnna, Sil
veira Martins. Soares Brandão e Luiz Felippe. 

O Su. NUNES GO:-iCALYES, serviudo de '1 0 secretario, 
den conta do seguinte 

EX.PED\ENTE 

Officios: 
Do ministerio da justiça, de 12 do corrente mez, 

. transmittindo, na fórm:t da requislçao do senado de 
~n do mez findo, cópia elo officio em .que o presI
dente da provincia ela Bahia. commUillCOll quaes as 
)'rovidencias dachs para manter a ordem na comarca 
de Alcobaca e "amntlr o respectivo JUIZ de .d\relto.-;
A quem .fez "a. requisição, devolvendo del'OlS a 
mesa. 

Do mesmo ministerio, de 18 do dito mez, transmit
tindo, em satisfação á requisição do senado, de. 2,7 do 
mez findo, cópia da informação prest::da pelo JUIZ. de 
direito de Botucat.lÍ ácerca da suspensao que tem o!do 
imposta ao escrivão de orphãos daquelle termo, Alberto 
Julio Ribeiro de Barros.-O mesmo destmo. 

Do ministerio da fazenda, de 19 do corrente mez, 
remettendo, em ·satisfação. á reqnisição d.o senado, de 
2D de J nnbo ultimo, o officlo da tbesourana de fazenda 
rlo Cear:\, ue 25 de Agosto do anno p'10Xlmo findo e o 

'. 

quadro demonstl'8.tivo, que o acompanha, do café 
exportado pela alfandega da mesma pro\'incia c1umnte 
o anno ele 1883.- O mesmo destino. 

Do I' 'ecretario da camara dos deputa,los, de igual 
data, communicando '1ne aqnella camara adoptou o 
projecto do senado relativo á flublicaçã"l dos p"'re
ceres do conselho de estado e vai .dirigir á sanc\,",o a 
respectiva resolnçâo.- Inteirado. 

Do ministerio elos ne~ocios es1r:lnc;eiros. ele hOrJt~n17 
participando aesta carOara', de orr:,Ím cle::l. M. o Im
perador, que o mesmo Augusto Senhor hOlll'e por "em 
nomear S. Ex. o Sr. senador LafayeUB Hodrigues 
Pereira para completar o lugar do Sr. cOllselueiro 
Lopes Netto, que pedio demi,s"o dc cadll uma das 
cOlnlnlssões mixtas íoternn.cion:les estabelecidas 81n" 
S:J.ntiaO'o para o julgamento de :'ecJama~ões por pre
juizos ~e guerra, de conformlrb.üe com as convr-n\'ões 
conciuicLas pelo Cbile com <\ Itnlia, a Grã-Bretanha p

a Repuhlica Franceza. e soJiclbnc1o a necessaria au
torisa';>i.o. na forma do art. 34 da Con. ituiçiio do Im
:veria, pai'a que o mesmo Sr _ senad r possa se~l1iI" 
para O sen destino. - A' commi::; 'âo de constittliç~io, 
com nrgencia, 

O Sn. 20 SEcuETAnlO declarou que núo havia pa"e
ceres, 

ORDEiIi DO DIA 

ELErçÃo DA :\lESA E DE VARIAS CO:U:UISSÕES 

O Su. PUESIDENTE declarou que, na fórma elo regi
mento, ia proceder-se á eieição da mesa, principlan~lo 
pela do presidente. 

Corrido o escrutinio, forno recolhidas 39 ceduias, 
sendo uma em branco, e sabio eleito o Sr. Barão de 
Cotegipe por maioria absoluta de 37 votos~ . 

Para a eJeH;ão de 10 vlce-presldeute forao recolhi
das 4.1 cedulas. sendo duas em branco, e sabio eleito 
o Sr. Conde de Baependy, por maioria absoluta ele 
36 votos . 

Para a eleição de 20 vice-presidente forão recolbi
das 41 ceelulas, sendo uma em branco, e sabio eleito o 
Sr. Cansansão de Sinil1lbú por maioria absoluta de 
32 votos. 

Para a eleição' de 1° secretario forão recolhidas <í3 
cedulas, sendo duas em branco, e sabio eleito O 
Sr. Cruz Machado com 38 votos. 

Para a eleição de 20 secretario forão recolhidas 4.3 
cedulas, sendo ditas em branco, e sahio eleito o 
Sr. Barão de Mamanguape com 4D votos. 

Para a eleição de 30 e 1;0 secretarios forão reco
lhidas 41 cedulas, sendo uma em branco, e sahirõ.o 
eleitos: 3° secretarLo, o Sr. Godoy por 34 votos, e 4° o 
Sr. Nunes Gonçalves por 31 votos. 

Ficárão supplentes os Srs. Ignacio Mart,i'lse Bar't 
ros Barreto com 3 votos cada. um, desIgnallilo " 
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sorte para. 1° supplente o Sr. Ignacio Murtins e para 

0 o Sr. Barros Baneto. , 

Passou-se á eleição da~' cOlllll1issões permanentes, 
a qual teve o seguinte resul,ado; . 

Resposta á, falta dó throno- Forao recolbidas 30 
cedulas, sendo um(l em branco, e sabiriío eleitos os 
Srs. Correia com 36 votos, Junqueira e Nunes Gon
çalves com 30 votos cada um. 

Constit1Li~ão e diplomacia-'-- Farão recolhidas 35 ce
dulas, sendo uma em branco e uma incompleta, e sa
bln1.o eleitos os Srs'. Vieira da Silva com 33 votos, 
João Alfredo con) 32 e Conde de Baependy com '29. 

Fazenda-Fúrão recolbidas 34 ceJulas, sendo uma 
em brauco, e sabirão eleitos os Srs. C(lrrão e Ja
gnaribe com 30 votos c"da um, 
com L4. 

e Franco de Sá 

Legislaçc(o- Farão recolhidas 3'2 cedulü.s, sendo 
uma em bmnco, e sahiriio eleitos os Srs. Leão Vel
loso com '28 votos, Fernandes da Cunha com 27, e 
Lafayette com 25. 

Harinha e guen-a- Forão recolhidas 36 cedulas, 
sendo llma em branco, e sah.irão eleitos os Srs. Barão 
do. Lag:una Com 34 votos, Junqueira com 33 e Vis
conde de Mmitiba com' 32. ' 

Commercio, agricultura, indu.sl?'ia e artes- Farão 
"rec~lbidas 32 cedulas, sendo uma em branco, e sa
11.irão eleitos os Srs. iVIartinho Campos com 29 votes, 
P,es de Mendonça com 28 e Uchó(l Ca\'alcanti com 
27.	 . 

Indo proceder-se á eleição da commissão de elll
prezas privilegiadas e obras pllblicas verificou-se não 
ha\'er nllmero legal. ficando, port.:l.nto, adiada a elei
ção' desta e das demais commissões. 

O Sê.. PnEslnENTE dell para ordem do dia. 22 ; 

Continnação da eleiç:ão das comm12sões perma
·nentes. 

Levantou-se a sessã.o a 1 '1/4 hora da ,tard·e. 

2' SESSÃO E~1 ~2 DE MAIO DE 1885 

PRZSIOENC1A DO SR. Bàl\ÃO DE OOTE.GIPE 

SO:UM"i\IO - O Sr. cruz Machado pede dispensa do, 
cargo de I o secretct?·io. Consultado o seTUulo, nâo 
concede a dispen<a pedida -EJ<pedieote - PI.t?·eceT 
sobj'e a liccni;a pedida pam o Sr. senador La(ayet
te - projecto de resposta li (nUa do t/t,-ono 
Ordem do dia - Conclusão da eleicão das commis
sões permanentes. ' 

A's 11 horas da manhã acharão-se presentes 32 
S,·s. senadores, a saber: Barão de Cotegipe, Cruz 
Machado. Bmão de Mamang:uape. Nuues Gonçalves, 
Barros Barreto, Visconde do Bom Retiro, Correia, 
J0ão Alfredo, Viriato de Medeiros. Junqueira., Paula 
Pessoa. Castro Carreira, Barão da Estancia. 19na.cio 
lIiartins, Visconde de Paranagllá, Chichnrro, Barão 
de Maroim, Affonso Celso, VIsconde de Muritiba, 
UctoS: Cavalcanti, Vieira da Silva, Leão Velloso, 
Diogo Velho, Paes de Meodon(;a, Luiz Carlos, Si
nimbú. de La.ma,·e, Lafayette, Ribeiro da Luz, Carrão, 
José' Bonifacio e Lima Duarte. o'' 

Deix.:irão de comparecer, com causa participada, os 
'Srs. Barii.o da Lao-nna. Barão de lVlamoré, Chris
tiano Ottoni, Conde ~e Baependy, Fausto de Aguiar, 
'Octaviano, Silveira Lobo, Silveira Martins, Hen
ri,ne d'Avila, TeiJ<eira Junior, Meira de Vascon
eellos, Antão, Godoy, Saraiva, Cunha e Figueiredo, 
Silveir~ d.a Motta, Llliz Felippe, Dantas, PauJino de 
Souza e VisconJe de Pelotas. 

Deixou de comparecer com causa participada. o 
Sr. Barão de Souza Queit;oz. 

O SR. PUESIDENTE abrio a sessão. 
Leu-se a aeta da antecedente e, não havendo quem 

sobre ella fizesse observações, deu-se por approvada. 
Comparecêrã,o depois de aberta a s~ssão os S'rs. 

Franco de Si, Soares B,'andão, Jao'uaribe, Fernandes 
da Cunha e Martinho Campos. o 

DISPE~SA. DE CARG() 

o SR. PRESIDENTE declara que se vai lér o ~xpe-. 
diente. 

O 'Sn. CRUZ ~1A.C!IÁDO ;- P~ço a palavra. 
O Sn. PRESIDENTE: - Pevo ao nobre senador que 

deixe lêr o, expediente. 
O Sn. Cnuz IlüOIIA.DO : - E' mesmo para negocio

de	 expediente.. . ' 
O SR. PnES1DENTE ;- Bem; tem a palavra: 

OS,'. (;"UZ ~I!aeh..do : - Sr. presidente, hontem . 
retir~i-me do senado, por incommodado, depois d,,' 
elelçao do presidente, e hoje vi no Jornal que o' se
nado mais uma vez fez-me a honra de reeleO'er 10 
secretario, pelo gne ap"esento-lhe a e:xcpresr,'io do 
meu profundo'agradecimento. 

\\'Ias o meu estado de saude n;o me permitte a. 
assiduidade precisa para desempenha,' os deve-res deste 
cargo, como é mister á causa publica. Por isso rp
garia a V. Ex. que consultasse o senado, se me· faz 
a graça de conced.er dispensa do c(lrgo. 

O SR. PUESIDENTS; - O Sr.. 1° secretario pede 
Jispensa do cargo para o qu:>.l foi eleito. Os Srs. se-
nadores ouvirão as razões que S. Ex. acaba de dar, 

Oõ senllOres queconcedern a dispensa pedida. queirã() 
levantar-se. ' 

Consultado, o senado não concedeu ~ dispensa. 
O SR. PnEsID~Nn :,-Não foi concedida a dispen,a. 

e por isso convido O Sr. 1° secretario a assumir () 
cargo. 

O SR. 1°, SECl\ETARIO, occupalldo a. sua cadeira. 
deu conta do segllinte 

EXPEDIENTE 

amcio do ininisterio da' justiça, de lD do corre0 ta
 
mez, transmittindo, na fórma da requisição do senado•.
 
de ~5 do mez findo, cópia. da informação prestada.
 
pelo chefe de poltCla da cOrte sobre as occurrencias
 
relativ"s á prisíi.o de Lniz Domingos Monte. - A
 
quem fez a requisição, devolvendo depois á mesa.
 

O Sn, 20 SECRET,\mO leu os seguintes 
c 

PARECEn E pnOJECTO DE I1~SPOSTA 'Á FALLA DO THRO~ 

A commissão de constituição e diplomacia., sen~
 

ouvida sobre a autorisução ,pedida pelo governo em
 
aviso do mioisterio de estrangeiros de ~O dp corrente.
 
dirigido ao Sr. 10 secretario, para que o Sr. senador
 
Lafayette Rodrigues Pereira possa completar', em
 
lllgar do Sr. conselheiro Lopes Netto, que pedí()
 
demissão de cada uma das commisoões mixtas io

ternacionaes estabelecidas em Santiago para. julga

mento de reclamações por prejuizos de guerra, de
 
conformidade com as convenções conclUldas ,pelo
 
Chile com a Italia, Grã-Bretanha e a Republica Fran

ceza, é de parecer que seja concedida a autorisaçã.o
 
pedida nos termos do art. 34 da Gonsti.tuição.
 

Paço do senado, 21 de Maio de 1885. - L. A. 
Vici?"a da Silva.-Condc de llaf!'pendy.-J. A, Corrl!~
 
de Oliveira. '
 

j 
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Ficou sobr~ o. mcso. paro. entro.r na ordem dos trn
'balhos 

l'ltOJ~Õ"'ro DE UES:POSTA Á. FAJ.T.A. DO TDRO~O 

Senhor.-0 sena<lo ngrndece resp~itos~tmente ns 
1isongeiro.s expressões com que V. l\I. Imperio.l se 
digna. do re-ferir-Se á reunião dn. nsscn1bléa. geral ; 
e ncompnnhn V. M. Imperial em. seu jubilo pelo 
~eliz regresso do. Serenisstmn Princezn Imperial e de 

JeU augusto esposo, da via.gem que fizerü.o o. n.lgumns 
i-provincio.s elo sul. 
' Devido.mente nprecio. o seno.tlo ter sido cm gernt 
lma.ntirln n· trnnquillielo.elc publicn durnntc o pcl'iodo 
:da sessão extro.ordinn.rin. ; continun.rcm inn.ltero.veis o.s 
1 reln.ç(•es entre o Impe·rio c o.s outras. nnções; e pcr
mnneccrem sa.tisfnctorins ns condições s"nitario.s. 

O sonndo prcstnr{t 'dcsvcltidn nttenção ao estnd > 
~:B.nn.nceiro,. o.ggra.vo.do pelo notnvel decrescimento lla 
:rendo. publica no corrente exercício; e não poupç.r{L 
;sacrifi.c1os pa.rn. que se consigo.· o desejavel equilibrio 
'entre a renda. c a despeza. do Estnc1o. · . 

Continunrú. o. merecer elo senado a mnior solicitu-
de a. cxtincçii.o gro.duo.l dn escrnvidii.o, nssumpto cs- · 

\ pecial.da. sessii.o. extrnordina.rin, n'? qual se p~endcm 
; os ma1s o.ltos 1uteresscs do Bro.z1l, e que ex1ge so
ilução ouc trnnquillise n Jnvourn. 

O seilndo exo.tnina.rú.. cuidadoso.ment'e as c1iversn.s 
propostas do governo, dnndo preferencia ó.s que sa

i·dsfizerem interesses importnntes do Estndo sem 
;::accrescimo dn dosp_eza publicn, que é impossível hoje 
.augmento.r. . 

; ::>eohor.-Oscnndo, desejnndo corresponder ó.s pa.
rtrioticns es;pernnçns de V. M. Imperia.T, esforçnr-se
\,hn, nn molmdrosn situnção em que nos acho.mos, pnrn 
1 
que n nctuo.~ sessão da. assemblén g-eral nii.o deixe dd 
ser fecundo. em beneficias no ·Brnzil. 

Paço do senndo, . 22 de 1\fnio de 1885.-Jifanoc 
Francisco Correia.-Joüo Jose de Oliveira Junquclra
.Antonio llfarcellino Nunes GónJJalves. 

A imr>rimir pa.rn entrar na ordem dos trabnlhos. 

ORDEM DO DIA 

qONCL'C'SÃ.O DA. l:!:LEIÇ;\.0 DE CO::U:UISSÜES PEI\MA.NENTES 

- Proseguio a cleiçii.o das commissões permnnentes o. 
qu~l teve .o seguinte resultndo : 

Empre:::as pr•v>.lcgiadas e obras ?ntbliccts - Forüo 
recolhidns 3~ cedulns e snhirrto eleito• os Srs. Chris
tiano Ottoni com 32. votos, Silveira d.:1. Mottn com 
27 c Henrique d'Avila. com' 26. 

Instru.cr.tl.o :publica c negoc:ios ccclesia,st'ico.~.- Foriio 
recolhidas 34 cedulns e sahirüo eleitos os Srs. Correio. 
com ·33 votos, Virinto de Medeiros com 29 o Soares 

· Brnnclii.o com 27. 
Sa.ude publ'icct.- Forüo recolhidas 34 ce<lulns · e 

. so.hirão eleitos os Srs. Castro· Cnrreirn com 34 votos, 
'Luiz Cnrlos com 32 e Limn. Duu.rte com 30. · 

1/cdetcçc<o clets leis.- Farão recolhidns 34 ce<lulns, 
:sendo uma. etn branco, e sn.hiríLO eleitoS' os Srs, Vis
; canele do Bom Retiro com 32 votos, Fmtsto de Aguinr 
com 31 c Octnvinno com 30. ~ 

Esta.tlstica, ca.thechesc c colonisar.iio-ForãC> reco
. lhido.s 34 cedulns, e sahiriio eleitos 'os Srs. Sinimbl\ 
com 34 votos, Cunhu e .Figneiredo com 33 e Pn.u!u 
Pes~on com 3~. · 

Esgotn<la n mo:terin dn orelom 1lo dia o Sr. prcsi
<1cnte convic1on os Srs. scnndores pn.rn. ;c occupg,rem 
com os trnho.lhos de suas commissões e deu puro. 
ordem do din 23 : · 
d Discussão ·dos r~qu-:>rimentos ndiadosl>e1n. ordem. 

e sun. a.prcsentaçu.o, tendo, porêm, prcfercocio. dn.
qttelle pnm o qual ·so votou nrgencin, o. sa.ber : .· 

Do Sr. Ott~ni, para. que sejn. rc:ruisitada do n-óverno, 
:pelo. secrctnru1. dn. nrrl"icltltut•n. umn. csta.tis'ticri. dos 
~scrnvos· existente~ ;o Impcrio, segundo n.s ultima.B": 
mform~ções, clo.ss1ficução por idndes, cOr, estndo e 
profissa.o. 
_ Do Sr. Correio., pa;a qne se pcçn o.o governo que 
mfonnc se foi ouvido o conselho de estndo parn a 
expedição do decreto n. 9,418 de 28 de Abril do cor
rente nnno. . 

Do ?r.' Sonres BrnncUi.o, paro.. que se peça no go-
- verno mfort:>a.çõe~ sobre ns medielns que tenha tomu.d'o. 

pnrn gura.nttr n Jndependencin. da. ca.mnra. c n. segn- · 
rnnça. pessoa.! dos deputn.elós. · 

_D_o Sr: Correin, pnrn que se peçn no governo, pelo 
IDlnts~erio rla. fn.zendn., as senouintes informo.çties: la., 
em v1rturle ele que ordem f~i emprestadn pelo Es-
t'!;do no thesouro provincinl da. Bnhia. n quo.ntin de 
lnO:OOOI!; 2•, em que da.tn se rcnlisou o emprestimo 
e com que condições. 

Levantou~se. a sessão a 1 1/4 horns ·dn tarde. 

3• SESSÃO EM 23.DE MAIO DE 1885 

PRESIDENCIA. DO SR. BAUÃ.O DE COTEGIPE 

SIDO<.<nto -Expediente - Projecto - Emp1•egos 
· oflicios de justiça.. · Discm:so o requcr•mento do-. 
· Sr. Junqueira. . .t1cliamcnto -·Ordem do din - Es

cravos existentes no Imperlo. Discursos dos Srs. 
Christiano Ottoni, Saraivet (presidente do conselho) 
e José Bon·i(ctcio. Enccrrámento.- O decretó 
n. 9,418 do 28 ele Abril. O Sr. Correiet pede a re
tirada de sm• requer·lmento. Encerramento. - Per-· 

I turbetção d_a orclem pubti.cci. .o Sr. Soares Bretndão 
pecle a retwa.cla de seu requerimento. Encerramento. 
..;... Emprest·lmo ao thesouro provincial da. Bahict. 
Discursos do;• Srs. Visconde de Paranagud (ministro 
de. estrangeiros) e Jun']ueira. Acliamento. 

A 's 11 horas eln JiDanhii ncharão-se presen tcs 31· 
Srs. senndorcs, n. snber : · Bnriio ·de Cotel:ipc, Cruz: 
i\'Inchndo. ~m.·üo ele .1\'In:mnngunpe, Nunes üonço.lves, 
Viriato r1c 1\Iccleiros, ~ffonso Celso, Junqueirn. Luiz 
Carlos, Co.rriio, Cnstl"o Carreira., Pnulo. Pessoa., Bo.rros~ 
Bnrrcto, Cunha c Figueiredo. Joii.o Alfredo, Correin., 
Visconc1e elo Bom Retiro, Ignncio Mnrtins, Conde de· 
Bnependy, Visconclc ele Muritibo., Vieira. dn Sil"a, 
Meim <~e Vasconcellos, Luiz FcliE_po, Sonres Brnndrw, 
José Bonifncio, Christinn<> Otton1, Lnfo.yette, Jngun-
ribe, Uchoa Cavnlcnnti, Lima Duo.rtc, Pnes de lY!en-. 
donçn c Franco ele Sú. . 

Deixll.r<to do comparecer, ·com cuusn participndo., os. 

Assemblt!as p>·ovinciliCS- Forii.o recolhidns 34 ce
dulas e snhirüo eleitos os Srs. José Bonifo.cio c Si!- . 

! vcirn 1\Inrtins com 34 votos cud" um, o. Silveirn 

Srs. Chicharro, Barüo dn Estnncin, Bnrão <la Lugnna, 
Bn.rão de JHnroiln, Bnrü.o de Mo.moré,. Diogo Velho, 
Fnusto de Aguinr, Octnvinno, Silvciro. Lobo, Hen
rique d'Avila, Teixmrn Junior, Antii.o, Godoy. Fcr
nnndes dn Cnnhn, de Lamnre, · Silveira dn Mottn, 
Dnntns, Pp.ulino de Souzn e Visconele de Pelotas. 

Deixou de com1Ja.recer, sem cnusn pnrticipncltl, o·· 
Sr. B"nrão ele Sottza Queiroz. Lobo eom 20. ' 

Orçetmenlo- Forii.o recolhido.s 34 ccdulns e snhirü.o 
eleitos os Srs. Ribeiro dn Luz c Bnrros Bllrrcto com 

, 31 votos cndo. um, Pu.ulino com 30, Aft'onso Celso c 
Dnntns com 29 cad:. um. Bo.rüo de 1\lo.moré com 28, 

·•e Diogo Velho com 2G. ' ' 
Pensões e ordenadob -=Foriio recolhidns 35 cecln-· 

]ab, e suhirki.o eleitos os. Sra. <.1e I4umo.re e Ignncio 
Martins com 33 votos cadu um c Visconde de Pelo

,%:>.s com 31. 

O Sa. PRF.SIDENrn nbrio a sessii.o. 
Leu-s-:~ n nctn do. sessüo nntecociento e; nüo hnvenclo 

quem sobre elln fizesse observo.ções, deu-se por appro
vatlo.. 

Compnrecêrii.o ~lepois de a.bcrto. n sessi\o os Srs" 
Visconde de Po.rnnnguú., Ribeiro dn Luz,. Sinimbú~ 
So.rnivo., Leiio VelJoso e Mnrtinho Cnmpos. 

· O S11. 1 o SccmlrA.lllO deu contn do seguinte " 
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EXPEl>IEN:'.fE 

Officios: 
Do lninistcrio do. guerra., do 22 do corrente tnez, 

rcn1etteudo. l'ar,l. scrctn distribuídos pêlos Srs. sena.
doros, 60 exemplares da propostn apresentada pelo 

. :respectivo ·ministro :l, cnmnrn dos·, Srs. deputados, 
:fixando as for<'ns de terrn pnr:J. o nnno financeiro de 
':l.SSü-1887.-A 'distribuir. 

Do 1 o secretario dn cnmnra dos dcputo.ilos, de igu:J.l 
data~ conununicnndo que aqnelln ca.tnnra. elegeu o. 

: mesa que deve funccionur no corrente mez, a. q unl 
~-eon1põe-so- dos SEI~uintcs Srs.: Fro.n:klin A1nerico de 
. J\-Ienczes Dorin.. 1uCsidcntc; ... ~ndré _t\.ugusto de Pn.dua. 
· Fleury, F1·ancisco Antunes Maciel c Antonio de àl

meicln. Oliveira, ,~ice-presidentes; Dr . .Afl'onso Celso 
de --~ssis Fin·ucircU.o Jllnior. Bcnedicto Cordeiro de 
Campos Vnlbdnres. Mnnoel Bernardino dtt Costa Ro
drigues c Joü.o dos Reis de Souza. Dnntn.s Filho, 1°,. 2°, 
3° e 4.0 secretarias. -Inteirado. 

O Su. 2• SccuETARIO declarou que não havia 
J?nreceres. 

Foi lido, c ficou sobre a mes:J. para ser opporttmn_ 
ll'lente · apoiado na :fúr1no. do reghnento, _o seguinte 

• PROJECTO 

<c A a.sscmbléa geral legislativa resolve : · 
te Artigo unieo. Fica. concedida. a. licença. de seis 

mezes, com todos os vcnchnentos, ao bacharel Aris
tides Augusto Milton, juiz de clircito d:J. comarca de 
Pedro II, na provincia do Piauhy. 

cc Rcvogü.u-sc o.s disposições cm contru.rio. 
" Paço do senado, cm 23 de 1\:Inio de 1885.- "J, J. 

O. Junqueira. " 
o Sr. CCot•reia :-0 ministro da. justiça., e1n officio 

ele 18 deste mez, prestou as info.-maçües que a re
qucrlmcnto n1et1 o scna.do ex.igio. a. respeito dç 
suspensões que- tên'l sido ~n1postn.s no escrivão de 
arpbilos do termo de llotucatú, Alberto Julio Ribeiro 
de Barros. 

O meu pcc1ido agora. é que sejam publicadas inte
gralnlentc no Jm·nál elo Commc'rcio o.s informações rc
éebidas. 

Consultado, o senado consentia na publicaçiio pc
didtt. 

E:UPREGOS E O:PFICIOS DE Jl15TIIJA. 

O Sa·. Jun<IUCII"a :-Sr. presidente, ·h!L tempos 
a. esta. parte csta.n1os acostumados u. ver de ,·ez em 
qunndo snhir elo krcn1lin ministerial algtun uknse es
--r.lol.belecendo direito novo ; csta.n1os acosttuundos n. 
5sto, principalmente depo!s do d,ecreto ele 19 ·de .!l.bril 
de t879, alternnllo l)i·ofnntlnmente o ·nosso systenu!. 
dl" instl"Ucr;Ü.O publico., Seln que hOllVCSSe fllll'O. lSSO 

·. uutorisayão "legislativa, c Uo dccrbto.de 17 de Jn
:~eiro deste u.nno, n1odificnndo csscnciu.lmcntc os es
itudos nas fnct.tlt.lades de direito, sem existir llermis-
sã.o lc,.,.isla.tiva. · 

... '\.go~·o.. c1n :!S de .Abl'il deste anuo, surgia u1n ou
tro decreto, arJprovnndo o regulatneuto desta da.tu., 
esto.bciJecetltlo regras que aprouve ao governo esto.
belece:r sob1·e cmptog;os e o!llcios de justiço.. 

Xo Diario 0/ftcial de 20 do corrente occupa lup;ar 
i1nportnntissin1o esse rCgnlan1ento do governo. Süo 
.340 n.rtigos. c a. epigrnphc desse decreto se inscreve 
do Inodo seguinte. : (( Consolida n legisln~:ii.o relutivn. 
n en1pregos o oflicios de jul:)tiya., prevc! os ca.sos omissos 
c clilninu. n.lgntnns dispoSições nntinb1nica.c, • obsqleta.s 
c iuconven.ientes no servi(,:O p_uUlico. >, 

Quem ler semelhante titulo que precede as dispo
siç-õc5 ,djctntorin.cs do governo, pcnsu.ri1. t:;ttte hnvia. 
nlgtun neto lcgisln.tlvo autorisnndo o nunistcrio n. 
usar de ta.l nttribuição. r.rn.s. Sr. pr~sitlcnte, IlÍLO hu. 
nenhuu1, c esse tlecreto no seu vrcLl.mbLtlo cscudu.-so 
unicamente 11a ilisposi1:i'w ilo ~ 12 do nrt. 102 t.la 
constituir.!40, que confere n fn.culUut.le de cx.r)cdir 
rct;;!-1-lunlentos po.rn. n. Unu. oXecuçíLO das lciz;. 

• .C:i-Jo : c1 expedir os decretos, instrucções c regula
mentos n<.loquo.dos ;, boa oxecuçüo da.s leis. » 

1\!as no cnso vertente ou existem leis, regulamento~ 
e O!J.tras di!3posições. c ontã.o dá-se uJna. repetição,. i 
uma. capemo do pleonasmo, um h1xo de. poclor, um : 
luxo de :fazer leis, OU hn. DOVUS dispOf-lÍÇÕOS nesses 3q0' 
artigos, cm que decididcuuente crn preciso intervenção ' 
do JJOder legislativo . 

Mas, senhores, vamos caminhando nesta senda de 
cha.nu1do progres!io ! Nã.o se ouVem as o.utorido.des,. 
as corporações, nquolles que possiio auxiliar o go
verno ! N~o me consta que po.ra a . expedição a-:sse 
decreto o llllportnnte rcgulnn1ento o governo ouvisse 
autoridade alg<J.mo., nem o conselho de estado que era. 
scm:r.re ouvido o que pela lei de suo. c1·eaçiio tem esse 
.attr1Luto. 

Entrctn.nto, o. gOverno não o ouviO nestn., como em 
outras recentes occusiões, porque nü.o tem querido ; 
nii.o o ouvia o.ç;orn., ·nsshn como deixou de _o~vi-lo 
quando qn.iz prorogn.r n. scssü.o extruordinnria., que, 
pela:: prhneira. vez no pniz, foi preterir n sessü.o ordi
na.rm .• 

E·o nobre ex-ministro do imporia, respondendo no 
qne eu disse, quando trntei deste nssumpto Il:J. sessão 
proxima. nii1m1011 que eu repetira o qllc já. obserYúra. 
a.. este respeito o nobre senador ·pelo Pnro.ná. Eu não 
quiz fallnr nnquelln occasiiio, .porCJ.Ue não desejo nunc:J. 
ser menos agrudavel a. o st:no.do,. e seguin-se uma.. 
discussiio solemne, da qual não quiz desviar a. 
ntten'.~ã.o dos illnstres colld'gas ; mus eu porlerio. re
plicar com vantagem ao nobre ex-ministro ; dizer-lhe 
que o nobre senador pelo Paraná perguntou se hl!ovin 
sido ouvido o conselho de estudo e eu perguntei se 
ho.via sido ouvida. o.lgumo. secção do 1ncsmo conselho. 
ainda 1nesmo verbahnente. como o governo costuma 
fazer ás vezes. 1\:Ins o nobre ex-nlinistro do imperio 
tratot1 c~m uma especie de poucn attençiio o que s.e 
estava d1zenrlo ... 

O Su. FuA.NOO DE S.l. :- So1>re actos do poder mo-· 
derndor DiLo hn essa nudienciu. · 

O Sn. ComiEIA.: -Não h:J. a respeito de commu
taçõ!:s da l'enn de morte? Apenas é ouvida uma. 
secçu.o. 

O Sn. Joio ALFREDO : -Apoiado. 
O Sn. FRANao DE SA: : -Silo netos politieos. 
O Sn. JusQUEmA :- Actos politicas ! Que razão ! 

E' snbido, Sr. presitlente, como se fez isso que cen
suro.; a nobre ex-presidente do conselho doe~te, 
g1.1n.rda.ndo o leito, segund~ a. phra.se consa.gra.da., o 
nobre ministro do imperio partio para npresentnr em 
Pctropolis a S. 1\:I. Imperial o decreto precipitada
mente, fazendo-se tudo de um modo que não foi con
veniente, que nüo i'oi ·'o n1a.is conseuto.neo com a lctrn. 
e o espírito da nossa constituição, . dizendo-se que o 
co.so ern de grn.nde urgencin.. 

1\-'las, Sr. presideutr,, no caso llresente o e;overno nã.o 
podia deixar de ouvir o conselho de cst:tclo. 'E' o. lei 
do. creaçíLo desse conselho que o estnLelece, e vou le1• 
o trecho della: .; de 23 a., Novembro de 1841, onde 
cst{• indicado que .; do. sna competencin sc1• ouvido 
em casos s01nelhnntes, un1a. -vez que o ministerio 
queira sincera.n1cntc illustra.r-se . 

Eis o que diz o nrt. 7• : 
« Incumbe ao conselho de estado consillta em todos 

os negocias : 
· <t E principalmente: 1°, 2o, 3o, 4o, 5o -a 6o,. 

sou1'e decretos •·egulamentos e ·ln#ruccües 21ara a boa. 
exccucüo das leis e sob'·" ;pmpostas qúe o 71oder e:re
cutivó tenha de a;p,·esentar <i assembleia. ge,.al,» E' o 
texto ilo meuciooaJo § ü•. 

Ora, t.rntn.vn-se ou não de un1 regulamento que 
tinha pm.- fin1 dar bou execução {ls lãis existentes CZ 
tratava-se ou uii.o disso? E' o proprio decreto quem 
o dccl::z.ru. uo seu nrcn.1nbulo, 

Portanto o gov~rno esqueceu inteiro.mcnte a lei da. 
creuf':Ü.o Uo conselho de osta.Uo, uüo tendo ouvillo esta. 
i1lnsirnda corpol'nçü.o u.ntes de expedir o seu l"egula.
lncnto. UllltL vc~ que desejava. ncertur. ... · 

9 Sll. FaA.NOG J>E S.l. : - Essa (utJ.i.,;:nci:J. tl fo.cul
tntlv!L • 

o Sn. JfJSQIJElllA :-E' fncultatim;· ror~m torna.-

? ' 
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··~~e oh\'igntorin. para. os governos quo dascjii.o n.ccrto.r. -rtYJ?Í~o. nem .vislumbro cl~ innnvo.çü.o perigosa. que se 
~.l,tio ou,·io tn:mben1 os tribunaes, do cujn snbecloru.\ Ynt 1ntroduzmdo na. P.ra.ttcn., e 9uc o nobre ex-presi
podin obter p:rn.ndo cópin. de justn.s iofo1·mnções, ni"1.o dente do conselho, CUJO. n.r:scnCLn. deploro porque qui
eons\.lltou os juizes, os nutgistrn.dos; não quíz ouvir zorn. f'~tltnr etn sun. presença., veio cxhibir nrrÜi Uc uma. 
distinctoe n<lvognclos, nii.o procurou n.lca.nr;nr a. ver- mnnch-n. tão cornplctn. · 
dnrle e1n toans cssns fontes em quo poderia. hn.nri-ln; Sinto n. nusencin. de S. Ex., pois n. sun. preciosa. 

, e no cmtnntn exp<>dio o seu regulnmento de 3(,0 nr- snude foi que o fez procurnr por nlguns din.s, como 
ti~rHs, estnbc lcccndo direito novo cn1 1nuitos cnsos. deu-me a. honra. de dizer, os melhores ares das 

Vou 1nost1·n-lo ao scnndo. O rcgttln.m.ento (mos- n.ltipltt.nurn.s da. provincin. 
tran<lo) deve produzir um volmne re~peitnvel, occnpo. O presidente do conselho. pelo dcereto eln crençi:Lo 
algumns pn.ginns do Dlario Of!lcial, Eu poderb. cito:r dessn. dignidade, não tem direito de indicn.r á. corOa. 
1ntlitn.·~ tlc snns cli~posiçõcs crcnndo direito novo· o seu successor. 
J1ltl.S nt1.o rtnoro n.bnsn.r <ln. a.t.tcn(;ü.o dos nobres sena.: · Sü.o rt.ucstõc-; f'Jhc so pnssüo int,·a ·muros, dentro dos 
dores: 1:on1cmos no ncnso un1n, c. ó o que von :fuzcr. reposteiros ; c não é licito vir dizer no pnrln.mcnto: 

Sin•o 'Iuc o nobre ex-ministro di\ justiç<', que eu tendo eu sido conáultndo pelo. corón. npresentei o cs
est_imo. tivesse a.ccitncl<' conselhos e proposto.s <lc tn.dista. Fnlnno para. o cn.rgo de l'l:linistl·o e presidente 
7cfurllladm·as nprc•sados, que llle nconselhú.rüo de do conselho. 
prescindir do concurso 1cgisla.tivo. 0 Sn. FnA.NClo n~ s.t: _ Foi sentprc esta. o. pra:xe. 

Sinto,_ 11n~que só- desejaria. qtlc :tcerta.ssc e que só · 
·1izes~c JUStt<,~n n.os S(.::tls ndvcrsnr1os: queda. võ-lo O Sn. Ju:'ll'QUEU\A.: - I-In. pouco totnpo. e entl"e nós 
smnpr~~ do Jn<lo dn lcL sú!D~nte :· ~ um nbuso. E: umo. u.ttl"itiuiyüo que um 

Por exmnplo, o nrt. 337 diz: cc Cnsso.dn. a. nomençno mtnlstro nu.o 'P6dc ter, suo questões que se nO"itií.o 
. do servcntuuri'?• por incompntibilidnele, níLo pódc, ilcntl'o do a:nbinctP, mns pelo decreto de 20 de J";,lho 

cessn.nrlo o tnottvo desta., voltar o 111esmo servent.uario dP. 1~47, que crcotl u:n presidente do conselho do 
ao ·exercício do cnrgo senão cnl. virtndc de nova. no- n1inistros~ c mn termos 8itnples e cla.ros, ni"w tcrn 
111eu.yüo. n nssc cn1inente _fnnccionnrio scme!hat'ltc attrihuiçü.o .. 

E niio citn-::;e lei a.lg·umn. Nesta regula.mento. todnS Por conscqucnctn., o nobre ox-pta~:ud<:nt~ do con:o:elho, 
as vazes que se consolido. n. disposiçãO de o.lgnnuL lêi, \ uomo todos os se~ts nnt~ce~sores, v1nclo dech1ra.r lls 
é- elln. citn.•la., ?- orUenac;ü.o, a..lci, 0 decreto, 0 rog11_ cn.mnTns e r~.o pntz que tndtca.~n tn.l ou tn.l estn.dista; 
lan1c.ntç, o n.vtso, etc.; n1a.s ncssu a.rti ..... o nüo vem. ·po.rn. p1"C:Sldent~ ct'"! consclh<?• a.mda mesmo que S. M. 
ref~rencin. nenhnn1a., o que que!" clizer qué' nõ.o hn. lei o Impernc1o_r lhe t1vesse f~tto n. honra. de per~;untn.r, 
dispo1;clo o que no nrtigo se lc. ~ que, por canse- o~_,conversa.r !1- J!_ss._e rcs~lclto, cumtn~ttc tuu u.buso; 
quencw., o nobre ex-ministro dn. justiçu. entcndfm-se ViOla._ a con~tltutçu.o ; :fn.z de n.Ignn1 nl\ldo utna. dc
hnl)ilita.do po.rn. estabelecer dirc'ito novo lcu·isln.ntlo pr~~:~s.uo, e ta.Ivez qunsi offenso. rt.o co.ru.cter do indi
-sohrc jncOinpa.tib.iliclades. ' 0 cada, pnreccndo tn.n1bCJn exercer so'hre n. soberana. 

S. Ex. tem as precisas hnbilitações pessunes mns corOn. uma influencin. indehittt e illc:;nl. 
não tinha. compctcncia. ' Ent~Ln qnetn é o eleitor dos n1inistros? Pa.sso. n. ser 

_O ~11:u dever u.qui é pugnar jleh~o exect1ção da. con- o pr~sldc=!ltc do r.ons<:lho demi~si.onn.rio C'] E. se é, · 
stttntç:..to e dns leis,. sem 1ne tolher corr.. a.s rcla.c;õns qun.st vlrHl. a. ser o eletto~ d':'s mtntstros ... 
particulares. . Isto é um nb~ttrdo, .Pri?Cipahnente t.r~tnnelo-sc ele 

Ora., perg:unto n.o senn<lo, podto. ser objecto de de- um monnrc.ha. tu.o sab!o, 11lustra.clo e ctntnente, como. 
ereto. d~ g::>vern.o esse dh·eito novo, esse desfavor, essa. o c1ue fehzrt~cnte possue .o Br.nzil. rvin.s 0; fórmttla. 
restncçno conttcln. cm um nrii0"6 n.ssim concebiUo. usndn nos u1ttmos tempos e pessnua.. Convcn'l. n-ua.r
<r C:ts.s~dn. n rto;nen.ção ae um ser;entunrio pOl~ incnm~ d~r o. verdade e os preceitos constitucionaes:=' que 
patllHhd~ele, nao pó~e, cessando o motivo clcstn, voltar duo n~ I!npernc1?r! só n. cllc, n fnculdo.de de nomear 
o _n1es1no ~ervcntm.1.rto ao exercício do seu ca.rgo, se- c d?.m1ttlr. os mtnts~ros de estaqo. 
:nao em v1rtucle ilc nova uomençiio "! " , · J..1s nqm o que i11sp1ie o decreto de 20 de Jttlho de 

Unl. digno mn.gistraUo, um dos ornamentos da. clnss1~ 1847: cc Tomnndo em considernçii.o a. convenienclo. 
,.o 11obt·e scnnclor pch~ província do Ce;~.rá que est~ de dar no ministcrio umo. orgnnisnção mais nelnptndo. 
j :fnzc.nJ.o sigonl de nppl'?V:'\'Ú.O !tO que levo po?derndo, ás C~ndições d? systemo. represento.tiv,o,, hei por bem 
· .?· Ex., .9 ue tnnto ,se ~ltst1ogne por sun intelhgcncia. e cren.r ?m pres,dcntc do consel}to de m1n1stros. >) 

1:tl1ustrnçu.o, })O<lcra. dtzer se asse n.rti~o não deveria .A.sstgnn.do pcll? Sr. Frnncisco de Pa.ula.. Souza. c-
~ntes figurny ccyn1o um projer:to o!'pecu:Ll na.s <lun.s 1\felJo. . . . 
c::tmaras legtslnt1vns. (O Sr . .raauaribe {a::: si!)nat Por consegumte, é o prtmus tnter pares, é o.penas 
afli~''}Wlivo.J. Isso é qJ.\C s.erin regúlnr. pnrn mnnter tt ordem, _porque umt\ rc~ni1i.o de ho-

Nao dcs~J'!•. Sr. prcsu.lentc, com esta.s pnlo.vras n1ens sem um centro nu.o p~de ter a. ~rectsn rc~ula.ri
l:fazcr oppost1·uo, que o.lp;t:em ~han1arin posthnmn; e se d<'de. S!"":''lo, porém~ se r?t1rn elo gnl:im~tc, sen_do pela 
-"trato deste. neto .elo nun1sterto passado é porque 0 cor~!l ~ntetrop;n~o, ó tsso tntra muros, Cj questuo toda. 
'<lecrP.~o _ f01 ;p:1hhcnelo. hn poucos dias. Sempre fiz d~ slgt!lo pohtt'?O• de .confio.nço. pessoal e que não 
cppos1çuo serto. c dt"nn no ministcrio. ele G de pude VIr o. pnblu:o. ,VeJa, Sr. pres1dentc, o que se 
.Junho~ . . r:t • passo. nos }Jo.izcs estrangeiros: a.indn..o.gorn. nn. Frn.nço., 

Se csttV~$scnlos nn consta.ncin ou nn. v.idn ele pu- um telegro.mma. cxnge~n.do do Tonk.tm fez com quo a. 
.5nnço. que a.pr:Jsenta.va. esse n1inisterio eu bo.vin de cn.mo.rn. se dec1nrn.ssc contrn. o ministerio e cnhisse 0 
1me exprimir do mesm? modo, comqunnto tivesse S!· Fcr~y. tendo •!do chnmndo. o Sr. FrcY.cinct, que 
I bons t•clnçõe".• . que mu1~0 nprecio, com nlgnns dos nuo n?ettou, c. ll,l!ttS il_ous es~ndtstns, que nuo puderão 
,nobres . cx-nuntstros, prtncipnlmcnte eom 0 nobre orgnnt~nr ndtn1n1~trnçuo. Fo1, fino.lmcnte-, chnma.do· 0 
i ex-prestelente. ~c conselho, o mesmo com nq11ellc cujo Sr. Brts~on, prc~ulcnte do. cnmn;n dos deputados, que-
y:nctn ngorn crltlC:o. ~ . consegtltO orga.ntsn.r o n-ovo gn.btncte. 

N'íLo me ern possiYel homolo.,.nr ns doutrinns e os Ne"': Q ::;r. Frcycinct, nem o.lgt1em ousou dizer 
,principiCJs de•sc ministcrio, ·c ti~c de pronunciar-me qtte tmhn. ttpresento.do o nome elo Sr. Bri•
; vari~s ve:z:es profiignndo-ns. son ; ning~:_em o clissc ~ entrctn.nto , nn.turn.l
.- Nuo qutz toma.r n.. pala.vrn. no momento em qttc mente, hnvm.o de te.r convel"sndo a. • escc respeito 
S. Ex. o Sr. ex-pros1dente do conselho apresentou- com o St·. Grévy, pres1ilente elo. Repnbltca; mas nada. 
•
1
so :>esta cnso. dnndo n.s razões da rotira.ila. elo minis- trnnspirou ; ·:Co'i questão de gnbinete, de índole de 
t~rJt) por cortas motivos. n.ltn. politico., questão que devin viver c n1orl·cr intra 

J..Il!S ulgttn'l.n. cousa. do quo onvi me .soou ma.l. Eu mu,·ns. como snccedcu . 
.. entendo que estamos retrogt•aell\nuo. . No. ~ngl~terrn o m<:_smo se ~á : h::t <!-isc::uosiio poli-

Vo.mos nndnnclo em cu.minbo uw. pouco crro.<lo t1cn. ~lnuctoso., ml\s nu<> se d1z quem md1cou o nCJTO 
<ant mntc~in eonstituciono.l. Nlio vejo no. Constitniç.üo orgnmsador · 

ldo !!"peno, qnnnd<> confere no pocler, modero.dor n O SI\. Fn~r1co nz S.l. dli. nm npnrtc. 
a::'i1'1!tl.e. de certos dire!tos, como àe nomear e O Sn. JuriQt!EtnA. :-Polo menos nüo .; com eSII). 

·· w· llvrcmente os numstros de esto.do, N.iio vejo, franqueza. inconatitucionnl, feriado-se de frente ~ 

A 
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decreto que creou o cargo ele presidente do conselho. 
.. ! Cnntrt&. isso ó que me Jcvn.nto: nü.o quero que vamos 
.J jndo por essn. lu.J.eirn nba.ixo. 

Se o governo cont.intín. n. cXpcdil· rc~nln.montos 
como o ele 28 de Ab1·iL ticnr;\ n. n.sscmblCu, geral re
duzida n. tomar contu. rle umn. pcquenn. licençn. c de 
questit.tncnlns. porque ns grandes questões vü.o-so re
solvcnrlo com essds decretos c sendo cx.ect~tn.do.'d logo, 
como o decreto de 17 de Janeiro deste anno crettrido 
.... ··~ cursos jt1rhlicos novns cndeirns . c ~x.igindo 
nvvos prepnrn.tLlrios, fazendo umn cottso. 1nto1rn.mcntc 
nova. 

O Sn. Fn~"co '"' SA di• um aparte. 
O Sn. JuNQu•m,o,.: -Este decreto ao menos tem 

n 'um de seus a.rtigo . .; n. disposir;tio de ouvir o poder 
leg-islativo. porque rcnlmcntc uugmcntn. 1nuitos orde
nados c dt\. mtlitas gratifica~ões c então o seu art. 3()1 
diz: 

« Art. 39 L. ~iciiu de pendentes de approvação le
gislativa as disposições dos o.rts. 2°, 7° CJUnnto ús 
novas ca<leiras, 17, 40, 45, 4J3, 47, 49," 52. 82 'J.Uanto 
:.í creaçáo dos lugares de n1na.nuenses~ 10!) qun.nto :.'L 
do lugar de nuxiliar, l!J8, 2\lG, 372 qnnnto ao 
:!.U~men to dos venchnen tos do sec:retnrio,, sub-secre
tario, bibliothecnrio c ajudante do bibliothecario. c 
ao dos emolumento& devidos pelas cartas e pelas 
certidões de exame, e 373 cm .relaçiio nos nmannenses 
e ao auxiliar. » 

"Portanto o nobre ex-ministro do imperio teve esse 
lampejo c1c lega1idac1c; 'via que era de mais, e não 
podia. ~star decretando no thesouro que pa.go.sse esses 
novos ordenados e então determinou que se onvisse 
o pn.rla.mento ; mo.s o regulamento de qu~ cu trato ó 
de 28 de Abril, esse niio tem tlmo. palnvrn n respeito 
do poder le:;islil.tivo guando, nliU.s, crõa disposiç,ões 
novas. E', como cu disse,-um decreto do kremlin. 

O producto do nrbitrio vai correndo mundo, já 
! ha. 'de estar nn.vegnnrlo, se jú. nã.o estú. nns provincins, 

e ha de ser executado. · 
(.t!pru·tcs.) 
Por essas ro.zões, Sr. presidente, en me a.nimo a 

·! manJar i• mesa um requerimento, porque ninda 
\ penso qu~ ;;e púdc snlvn.r nlgumo. cousa. dessa. espccic 
• de nn.ufrn.g1o. 

(Muito ucm.) 
O requcrilncnto ~ o segnintc 
cc Requetro que se peça. ao governo inforn1n.ções, 

, por intermedio do tnimsterio dn. justiço., de qua.es a.s 
, autoridades, tribuna.cs. ou corporn.(~õcs que forão ou
vidos ácerca. da. consolídn.çiio e nltern.(~õcs e'ffcctuo.dn.s 

', DQ. Jegislcr.QÚO relatiVO. fi.OS Clllpregos à olficios de jus
tiça.. de que ttn.ta. o recente reguln.mcnto mnnàado 
executar pelo decreto elo pocler executivo n. !J,4'W de 
28 de Abril deste anno. " 

Foi apoiado c posto cm discussilo. 

O Sn. Pnlm>ENTE declara que Jnr:'t n palavm no 
Sr. senador Saraiva, presidente do conselho, na pro
xima sessiio, porque jU. clctl a hora dos requeri

·: mcntos. 

ORDEli:I DO DIA 

ESCI\A YOS EXISTE~TES NO I:UPEfiiO 

. Entrou cm cliscussüo o requerimento elo Sr. Ot
•-toni pnrn. que scjn. requisitado do governo 

) ~e lu. secrct::t.r!u. do. ngriculturo. tuna. estatística. 
1~do~ escravos existentes no ltnpcrio, segundo n.s 
r'"Ultbnus inforrun.(,~ües. clnssiflcndos por iclndc, cOr, cs
i-tado c l'rofisaiio. 
1\, O ~··· ()Jaa•iHC h• no Ottoni :-Sr, presidente, 
.· creio c1tu.• P reghnento do senado niio exige co1no o 
1\ iln ca.ruurn, que o debato con1oco po1· opposiçü.o. 

,, Quando exigisse, estou c1n cnso cspecia1, porque 
j:niiu pw.lc conCluir n. n1inlln cxposiç~ii.o na. primeira 
1"vez <1ne tomei <L :t'<LlnVl'a: esgotou-se. O tClllllO que 

me era concedido. Desejo, pois, comPletar' o n>ctT 
pensun1cnto • 

Eu 1110 dlrjgi no scnnU.o no dia 19 destõ·n1ez. ultin1o 
do. estel'il ~c.;são ex.traorU.inn.rln.: comn1entnva. essa ele .. 
plOl·nvel osterilisn.çtto e n.precinva n n.ttitnde do gabi
n&tc ent rcln.(,!Uo u.o p1·o"otemn qnc o 1ninistcrío pas
sa.do poz etn eqnaf;ão pern.ntc o pnrlumcnto, a. quen1. 
compet~ determinar o vn.lor.· dn. inco~nitn. 

Dn interrupção elo que eu in dizendo pro,•6m· 
talvez tunn certu. procedcncin. n.ppn.rontc de obiecc;Ues, 
qnc tr10 farão dit"j,gidn.s por tun csct•iptOl" :min'isteria.l, 
u.liús co1n umn. cortezin. c dclicn.dczn. ql.lC agradeço .. 

No tnosmo dia. c no imn1ediu.to vierii.o a ltuue U.ou,.. 
documentos políticos, a que tenho necessidade de 
refe1•ir-mc antes de prosegnir na ex.poslçã.o dos mo
tivos do tneu requcritnento : sü.o o pa.recer do. conl
tnissii.o especial ntt cntnn.rn. t<nnpornrln e o discurso da,.. 
cor<)o. nn. nlu~rtnra du. scssi~oo ordino.rin.. 

Artuellc pttrecer, comqnnnto anticipando-sc tenha 
f~ito cessar o rocei·> ele nulior delonga, co1utudo con
fi.rnln. a tninba. nurecia.çlto qno.nto ú. pn.r.n.dc.t inutil. que 
softh:nt n: qnestiLo, por se ter npr::!seotn.do novo pro
jecto e ex.i~idQ rlO\'O listnllo. A cotnJni'3süo~ com ra.;&Üo 
declinott ela anlLlyse elo projecto ; ·disse t\. camara. 
silnplesn1entc que, visto sct• questão nbertn, póde 
cntrnt· em c1iscusslto, nt""L qunl seriio nprcse:otaclas qnn.es
quer emenda.s. 

Üra, 6 exactamente o que podia :fazer-se com o 
projecto de 15 de Julho, <lcc1arndo questão nbertn; 
e não se teriüo perdido dnns scn1nna.s~ pelo menos~ 
desde n instnllação do ministerio. O tempo é. tiio 
escasso que uma quinacna "perdida púde prejudicar a. 
questiio. 

Todnvio., eu nii.o insistirei neste ponto, visto que a. 
apresenbv;ão do p.n.rccer, segundo creio .. <lar{L n.ncl.t".
tncnto ú. discussão. 1 

Este receio do pa,~ada n.ggro.vou-se com o boa.to. 
que correu por toda a cidade, c teve éco na im
prensa, ele que se projecta votar o ·adiamento dn 
questão, para depois elos orçamentos, isto é, uara ns 
ko.lend.ns gregas. '.ra.I nd.ia.mcnto significaria. clo.rã.mente 
n intençilo de nada fazer este nnno, o· que seria uma 
calami<lade. Por este motivo niio creio que o boato 
passé de boato : nilo me parece criirel. ; 

Se, todavia, provoco declaração autorisado. a este' 
respeito ••. 

O Sn. Lnr~ Du~nTE: -O projecto já :foi nté an
mincia<lo pnrn a o1·dem do dia na camara dos Srs. 
doputado.s. . . 

O Sn. CuiUSTIA.NO ÜTTONI : - Ma.s, se nlguem 9-,ncr 
pt·opür .o adiamento, ha ele ser nessa occnsiii.o. C:om 
1sto respondo no n.pn.rte. 

'l'oda.vin julguei, con1o dizia., .dever ]?rovocar uma 
dccla.rnçi"Lo a.ntorisndn, porque csto. notu:in de projecto 
de tulimncnto parece basear-se em palavrns emittidas 
do throno. · 

O discurso <ln corüa lido n 8 de Mn.r~o na al.,er
tnrn. da sessão cxtt•no1·dinnrin, falln.Vn-nos em .pri .. 
n1cjro lugar dt\ questão do eletncnto servi], em ter
lnos instn.ntcs, c sl'l no segnnclo plnno dn. questíi.o 
fi.nnnccirn. O discurso li elo n :!0, no. n.bcrtn:ro. dn se~sfto 
ordinnrln., inverte n ordmn ; collocn. e1n prin1ciro lugnr 
n q ncstü.o fi.nn.nceirn., o sú e1n se~unau. linha vcn1 u. 

-outra questão. Esta. n1ullnn~:n. pniece proprin. pa.rn nn
torisnr o bottto do adin.tncnto. 

Mas ha outra di!Tcren<;a notavel entre os dons 
uiscltl'sos da. corOa sobre este ponto. O primeiro, o ele 
8 de !IIarço, pede que a assamblt!a ge>•ctl raso/vn 
âcer·ca do projecto, que o governo Julga 1tl'il cí extinccéio 
gradual da escravi<l,io em nossn pat·ria ; refere-sa ·ao 
projecto, que saho dos moldes dn lei de 28 de Se
tembro, nlLo se prende a cstn. lei, amplin a. l).ttcstü.o. 
Mas o ultimo d1scurso dn corOa pede simplesmente 
(são palavras tcxtnaes) uma soluçün que trarlfJutllise n 
lavoura. 

Desse lnconisn1o podem vir tan1bcn1 r~pprcllcnsüe~, 
porque pnrn os defensores <.lu. cscr_n.,·.ídüo, isto :~, 
prtrLL oa troi-1 on quatro, que t.n.e.'i so dtzcJn cnm f'rnn
que:tn louvftvcl, c puro. g-rnnde numero que uutsct'trii.o 
o scn cmperruntcnto no .çfa'ln quo com ntn cnthnsin.snJt) 
su"l'cito pela lei do 28 de Setembro, pnrn toilo• esse:~ 
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n solução nestes termos :-cumpra-se o. lei vigento
bnstnri<> pa.t·n tranq~tilli.<ar a lavoura, que ó só o que 
pede o recente . discurso du coróu. 

Esta tiU~";tento.<,>.lto do s!atu. fJ!tO parece absurda., 1n~s 
cabe nos tennos do ult1mo d1scurso do. co:-~u. e· nu.o 

·cn.bill. nos tcrn10B do discurso anterior. 
Por tndo isto pnrece conveniente qne llujn decln

l'a<;~fto explicito. sobre n. tnnrchn. que deve ter esta. 
quastÍLO, tnO.Í~" ou n1eoos rnpida, tnnis ou menos pro
cra!Õttinnda. 

V'oltnndo o,.ora. i'Ls observações. que eu tinha feito 
e fJ.UC 1110 1no~êrii.o o. numdnr ú. mesa. este req.ucri
"lncnto. qnc nüo .é un1 pretexto, porgnc ped~ 1nfor
n1nc~ôes l'ú:.thucntc uteis ao estudo da qnesttLo, tnns 
·qne' apresentei nn.quclle din. paro. ter occa.siã.o de mo
ralis:t.l' n. ~st:cl·ilidu.àc dn sessão cxtrn.ordinn.ria.; vol
tando, cH...,.o, nos motivos do requerimento, flirci que 
insisto n~ opportunidn.(lc das n'linhns observações : 
não institui n.na.lysc elo projecto ministerial, mns 
'i.prcciei ns suns f.aic.~~es gernes, ctuc fnzcn1. })Urtc 
do prorrramtnn do gabtnctc. E1n termos ~encr1cos nte 
·pt·onu n~ici c tnc pronuncio centro. o systewn. de Clnnn
cipnr;ü.o n•radUt~l p01' lUCiO de tllU ÍUilLlU de elllfinCi
}>fl.ÇÜO í~r1nndo cmn essn. grande rêde de impostos · 
qll.e constn. à.~ pt:ojccto. 

·Nii.o IJOllcndo prose~uir, por ter dn~o o. horo., 
apetúl.s aventei l'O.lJido.un.::ntc nlgnmns obJec9ões, mn.:; 
·.:unrlu. nsshn creio que tornei claros trcs defe1to~desse 
systemn. 

O prin1eiro, 6 que o ln.nço.mento de impostos g:e rn.eS 
J'""" o fim especinl de gue se trntu traz o cunho da 
desigualdade -e cln injut;tu;a. Notei qu~ a. .província do· 
Atnn.zonn.s, que libet•ton todos os seus escravos à sua. 
custa, de:;pendenc.lo saldos que ti~bn. em cofre, ?ii.o . 
púdc razotwelmente võr-se envolv1dn nu rõde de un
}10stos pn.ra..libertnros escravos das outrn.s provincins. 

, .A. do Cc:trú., 'LlLÜ~ libertou os seus med~nnte csfory~"'~; 
dos seus filho~,. embora no dcsenvolv1mento dc-stn. 
e\·olu~/tio se cl~sse tun ou outro abuso, está no 1ncstno 
cnsJ, e,; inirp1o· CJ.UC scjn. -tributada. pn.rn libertar os es
cravos d::t.qnclles ·que .com os servirias dcllcs estão cn-
dq~lecendo. . · 

E~t.i'io ainda no n1csmo caso nluitos municípios da 
·proviucht do Rio Grande do Sul, que libertúrilo todos, 
0 s seus escravos. 

Apontei aindn o exemplo de senhores de escravos, 
que os liLertú.rü.o em nmnero de 2.0, 4.0 c GO se1u 
iL1detnnisa.\:ã.o. Cun1 que justi,,:n. se ~ão de sujeitar a 
in1postos paru. libcl"tn.r escravos dos outros? 

Üiói he1·deiros cln. Viscondessa. do Rio Novo, por 
-axcmpl1J 1 f!UC SC achú.ri:"~o priVtldOS do Serviço de .QQQ 
escravos qne n')nella. dignn senhorn. libertou cm tes
tnn1cntq, perdenclo n Q;l'nndc proprícdnllc 'rurnl legndo.. 
aos liLel·tos ; est.Cs indivilluos, n.ssi1n clesfalcudozo~o cn1 
inte1·esscs, n.té hoje considernlltJs lcp;itin1os, é injusto 
l)_UC sejllO env·olvlclos no. rCt.le dos trünltos. 

Portnn, nuüs do qt1e tudo isto, 11u\ÍS do· que os que 
tinhlt.o csc1·avos c os libcrtlrri"lO, 1nnior é.n iniquidade 
com os pobrccr., co1u os dcshordn.dL)S da fortuuu., con1 
os q ttc n une a ti verão .esc1·a.vos, e entrctnnto vü.o ser 
nlcu.n~.;ndos pela. dert·nmu., com mo.nifcsta injnstiçn.. 

Por n:"w ter <lescnvolvido este lJCttsmncnto, se tnc 
·reS!)Ontleu pela imprensn em nrtip;o G,Ue já ~·lludi, que 
urw se pt'JJ.e ln.uçu.r inlpostos sobre tuna. classe dctcr
miun.du, que hão de reco. h ii· sobre todos. 

~In.s, cu comb:.1.ti os impostos. não pm·n que rccn.ião 
sobre classe nlgutnn. detcrlninndo., c sim porque pnra 
o ihn especial õs julgO nbsolutn.mento innthnissiveis. 
Eu con1bati n. infietunisn~;il.o pecuníarin., c u. Oinnnci
vac~i'"Lo :;rndnnl por rneio. de :fundo ele emn.ncipn~,i"to. 
l'cnso que ns fontes de rcncla onde o thcsouro póue ir 
Ouscn.r recursos dcvcn1 ser conscr\~ndtts com suns 
f~('.nhln.rlni§ prolluctorns pn.rn ns in1postos noccs~nrios 
ao Ntttilihrio elo or~~mnonto. Po.ra. isto 1::1in1 todn.s n.s 
~hL!:!S~s 1}~\'Cffi COncorrer : pnrn. Ín1pOStOS gcrnes~ purn. 
d.csp ... ei'.ns geru.c~1 pa.'"n. nquillo d~ qu_o dcpon~o n. oxi~
do l~•tnclo. todos, desde os mms ncos nte os ma1s 
poOt·es, dovct11 contribuir. ~Ins nlr..o se trn.ta llis!i~o 

Cof3tunliLo dizer: o crin1o dn cscrn.vidii.o é de todn/ n. 
nn.~~ão, c portanto todn. n. nação devo res~a.ta.-lo. l\1ns, 
3enhorQs, aqui niio se trata. do punh· crimes; o crimu 

----------------------------------------. 
e ta.l que nüo ó pos•ivcl puni-lo ; trata-se de uma. r 

,trnnsnc<,,ilo com interesses, que a lei até hoje tolerou.~ 
Purn tnl trunsncçilo ni<o se devo ir fintar uquolles \ 

que dos 1nesmos interesses nunca n.uforirü.o lucro~ 1· 
lnns súmonte os que n.provoitárüo com elles. 

Assim o segundo defeito do systema ó embaraça.r ... 
senão impossibilitar o. solução da questl'o financeira. I 
c equilíbriO do or~nmento. · 

Dcma.is, compli~undo n. questü.o :fiila.nc«nro.~ o pro- r 
jecto n1ini:;terial nã.o resolve n. questü.o do elemento/ 
servil, porqu& estes impostos c essas emissões pro
peostus nüo poderií.o produ:úr senüo 10 u \2,(}()0:00011,; 
c a en1nncipnçõ.o grnduo.l, quando jú. nin~nem~.nem~ 
os proprios fazendeiros, GO atrevmn n. _ ped1r ma1s de • 
\0 nnnos de duração, núo se podet·,·, etrcctuur dentro• 
deste pruzo, nem com 20 ou 30,000:000S por unno,. 
principalmente qunndo o projecto mimsteril•l offerece· 
nos serlhores preços o.bsurdoc:J por elevados. 

Durunte trcs nonos successi\'os cu pedi n.o corpo· 
lcg1slntivo n.ugmento (lo fundo de ·cmnncipaçii.o, idén. 
que hoje abundonei. · 

Entiio, por nmis de uma. vez, fiz nota.r o.o senn.d0 
que. cn1qun.nto o valor vena.l do escravo desCia todos 
eos dins, o preço dns munumissões pelo :fundo de 
elnancipnc,~ii.p crescin.., o flUe demonstrava cln.ro.men,!e 

.a. cxistencio. de u.Uusos. ].>~;~rece que n.lgtll1Hl. reo.cçu.o 
du opinião tem produzido effeito, pot·que ultimn.tnente . 
o preço médio tem descido sensivelmente; •todas .us! 
noticin.s, e sü.o mtlito.s, que temos nesses ultitnos d1a.s 
nos dizem que se tem feite> mnnumissõcs pelo fundo 
de emuncipu<;ilo ao preço médio de 300$ n 4.00a. en
tretnnt;o que u média dos preços offerecidos pelo pro-, 
jecto excede u 600S. Ni<o nos illu~umos ~om u d:-1 
clara<;üo de que uquellcs preços sao mux1mos; hao • 
de ser preços correntes, se o projecto. pussnr. ' 

Nilo h a ne!lc uma só disposição que incite os senhores.· 
a dil!Jinuircm os, preços, e hn. tudo o que os _póde 
conv1dnr n. ficnr no maximum. A mcsmu deducçuo do · 
vulor no. rnzii.o de 6 •Jo por unno, alili.s justn, os". 
convido. o. o.ug1nentn:r os preços. Sendo o preço dos es
cravos moços I :OOOS, e sendo nsclasscs de pequenas 
idades mn.is nutneroso.s ào que n.s dos velbos, paro. as 
qunes o projecto dá menores preços, é claro que o 
termo módio ha de ficnr ncicnu de 500jj, mesmo de 
Goosooo. . 

Portunto, com esse projecto os impostos "Pedidos 
prejudicando .a questão financeira, em nn.<lu resolvem· 
a do elemento servil : ó um dos seus grandes de
feitos. 

Tem a.indn outro inconveniente, que no di<!- 19 não 
ti v(;} tempo de nssigno.lo.r: o dos en~rmc.s ~bus.os que 
esse projecto, se fór votado, ha de 1r tnphcundo ou · 
qun<lruplicnndo. 

Hn. dous n.nnos, dcnUncinnao eu no senado ~lguns ·, 
o.busos. fo.llei do preço exa.~ero.do que certa.~ JUntas ' 
pngnvi<o pelos escruvos clusstficndos, e ao sah~r ~esta 
casn., um ilhtstre ex-ministro, que me está ouv1ndo. 
disse-n1e : cc Tcn1 todo. a. rnzii.o ; n4a.s por que nü.o fallou 
tmnloom <lo compn.dr.esco dns clo.s_sificuçõe~, que.<> cs
cnucln.loso 'l )) Aceite1 o. n.dvertcnCln, e dab1 em d1n.nte,. 
sempre qne venho ú. tribunn., llio me . esquer,~o do . 
compndresco das clnssificnçües. 

Esse compndresco é o que favorece u immornlido.da 
dos cu.samentos ad hoc que ·estú. grussnndo por tods 
o pa.i:&: sei de nlgt1111as duzins: sii.o cn.~o.ment?s ~e· 
:pobr~s vcll:os com crinnças .. de escravo~ LncorrClgvc_t~ · 
unprestnvCis, con'l pcssou.s ltvres, que n 1sto so prc~tuo ~ 
por qua.lguer interesse, ou com outt·os escrnvos, c:tue' 
se sujeitno. porque t~n1 dinntc de si ns prcfcrencato 
que u. lei 1Ultrcn., ptéferencio.s que o llrojocto conserva. 
n.lünento.ndo o csca.ntlnlo. 

Umn t01·c;n. pn.rte do fundo ele cn1a.ncipnyUO crendo,. '
terc;~o. _pn.rt.e que, nüo sei se bem, nvnho o1n 3 ou. 
4.,0UO:UUO~OUO .•. 

O Su. S.-n.""·' (Jlrcsidente do conselho) :-O fnnd()., 
de cmancipnçr,o nil'> vui nlolm de 5,000:000~000. 

O Sn. CuntsTIANO OT·roNt : - Ett o sommnva com. i. 
n cn1issü:o. ~ ~ 

O Sn. S.-u.uvA. (p1·esidt:nt~ do conselho);- .A.h r:,· 
isso .; outrn cousa. 
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O Sn. CnnJsTJA.No ÜTTO~t : ....._EntiLO, nü.o n1c cngnno 
nvnlinndo-o eJll lO n 12,000:000~; siio os G,OUO da 
Clnissii.o, sotntnailos con1 o quo·rcstnr dos 5.000 de 
imposio.s.~cpois ele deduzido o jnro dos titulas cnlit-• 
tido•. I 

... -\. tcrçn. pnrtú siLo :J u .1:.000:0008, que, cotn o ttn
tit;;o :fnnJ.o de cnwnciptv,~iio, vni ser applicndo segun
do .;.o nrt. '27 dtt lo i de 28 de Sctc.nnluo ; stio ns tncs 
prefcrcncins, que têm dndo os bellos resultados de 'JllC 
jí< bllci. 

!\Ias lm. ou tnL ot·igcm Uo n.Unsos, do cujn. dcnuncin. 
nü.o sei se devo ter vnitlndc, on se devo nccnsnr-n1c; 
sú cu nté hoje n n.ssignnlci, e niio nchci nmo. voz que 
ccbonsse n n1inhu., n1as contintin. n. pu.recer-nle tun 
nbuso notn.vc],-os obitos dos es~rnvos dn. lnvourn 
nüo si:'t.o regisintdos, cm snn. grande tnniorin. 

Não sú cs t.e .:facto é notorio, 1nns ns cstntisticn.s o 
pro...-iio. 

Bt·cvcn1entc termnos no relntorio da. ngricultnrn. 
cstntistica tln populnç:üo escrnva; nhi se hn de ver 
CjllC fL lnOrt.aliJ.adC p;cnt}, isto é, n qne l"CSUJtn. dos 
obitos rc~i::;trnrlos, é de J 0 /o por n.nno. ou tnu pottco 
menos de l u '11 ; 1nns, hn dins, vi publicada a estn
tisticn. do n1nnicipio neutro, que é correcto. c não pôde 
deixar c1c sG-lo, porc1 ue nenbtun cnclnvcr se sepulta 
sen1 o visto ela. :lutora1ad.c, e porque, pngnndo in1posto 
os escravos .. , os s~nh0re~ aprcssrto-se 0111 dar baixa na 
n1n.triculn : a. estn.tistwn. elo nHn1icipio neutro, que é 
correcta, <1<.\ umn. n1ortnllclade snperior n. 2 °/u, isto é, 

· o dobre dn nJortaiidade geral, dn grnnclc 1TI11.iorln. àn 
· cscrnvn.turn, que é Jn. lavoura, quando sabemos 
que OS CSCl'U.VOS llo lUUnicipio llCUtrO são qunsi totJOS 
do scr\·ic:o domestico, CLlja 1nortnlicladc deve ser 
1nenor, .Porqne tem cllcs 111ais conforto e scrvic;:o 
:menos l'csado. 
1 .A. cxplicnçüo ú n fnltn do rcgistt·o dos .. ob!tos de 
escravos de lnvourn, fnltn que tem fnctlltndo c hn 
de fncilitur grunilcs cspcculuçõcs cm fruuilc do fundo 
de ctnnncipa0.ão. 

Note-se qu'c este nbuso vni provavelmente vicinr n 
nova 1natriculn, cnlcn.dn sobre n Ilrimcirn, nn. qnnl 
estão contemplados muitos mortos, de que não se clen 
bnixn. 

. O'ri<, qmmdo o ministerio offerccc altos pre,os pelns 
xnnnnn1issücs pelo :fundo de Cnlnncipnção, nncln. 1nn.is 

. :fncil no cotnpn.drcsco ela. ro~~n. do r1ue cla.ssificnr os 
defuntos pnra serem liiJerl<tctos. 

E' certo ·que o rcgnln1nento exige n n.prcsentnç!í.o 
dos clnssificailos parn rcccl>crcm das m<ios do juiz as 
cnrtn.s; nuts. senhores. no cmnpn.clresco dos districtos 
ruracs (j nHlito fn.cil illudir essa. oLrign.çtlo. Jit se diz 
que tem ltnviüo desses casos. 

Creio, JlDis, Sr. prcsident:!, que esse tnethoc1o ac 
cmnncipnçiio grndunl, por meio de um fnndo do emnn
cipnyü.o com pesados hnpostos está julgnclo ; sô poclin 
ser admittido em fnltn nl>solutn de outro que, suppri-
1nindo o nlhncnto ú cobiço., nos tlê gnra.ntin.s contra. 
os abusos denuncln(los. · 

Toilns as dillicul<lndcs cessão se prescindirmos dn 
indetnnisar.ü.o pecttninritt, que n~io ú indispcn5nve1, c 
quem no-1~ ensina ú n provincin do Rio Grnnde <lo Sul, 
que tem nntitos nntnicrpios sem escro.vos libertados etn 

. virtmle dn propaganda dos cidncUios c <la bon vontn<lo 
dos senhotcs; 1ibertüo-sc sen1 inclcn1nisn~~ü.o pocuniu.rin., 
simplesmente !icnndo sujeitos ú clnusnln de nlgmn 
tempo <1c serviço; por esse modo o problema, que cra 
ditlicilimo c qunsi pnt·ecia insoluvcl, se tornnrú rela
tivamente fncil. 

Talvez nüo sejn muito opportuno cxpór nctunlmcnto 
no senado um piano <li verso <lo elo ministerio; entre-

• tanto, tenho para isso meus motivos. ·• 
· Nn. cv{Jluçüo que tem seguido cm meu espirito 

esta questão c que mni$ de umn vez tem-me feito 
:tbandomw opiniões, até alli sustcntndt\S com o calor 
do. convicçii.o, cheguei ulthnnmcntc n crér que nüo 

.. ; convirít propor emenda~ no senado .. Se o. cnmarn 
i <los deputailos, como c de presumtr, votar umn 

;.J :medida séria, que gnrnntn a cxtincçüo dll; escravidão 
y dentro do prazo do 10 nnnos, votnre1 por clln, 
\.csem nprcscntnr emendas, parecendo-me util que 
'':'ln'lui ~ub~ á snnc~'lio, sem voltt~r ú. Cll.llltlrB ; isto 

nindn que contcnhn disposil'ões contrnrias••\s '1"" te.:..-
• nho sustentado. 

Assim, o lllOU clcscjo ó conser\·nr-tnc silôncioso pe ... 
rnnto o fll'l)jaeto que vict• dn. crnntu·n.. 

Se eu cstlves~e nrriginwnt.n.do cú1 pn.rthlo, se tives·· 
se occasiii.o de ser ouvido nas Cnnfercnciu.s qtte Ue 
ordinarin prcccdon' a iniciativa pnr]amcotnr, ern nhi 
(pto cn de\•in externnr ns n1Inhas iú~ú.s, n1inhas ob
jcc.~~t~.u~", o. me sujeitaria no qno clccidisscnl os co
rell~t01Jarlos. 

.1\Ius c~tou, pela natnrezn. dns cousas, pdvndo deste · 
recurso ; nil.u tenho occnsiü.o flc n1n.nifcstur-mJ u. nü.o 
ser en1 nlgun1n. conversn~lio cnsnn1 entro u.n1igos. 

Portanto, I'}UU.ndo n.s nlinhns iclóns divorgcn1 dns clu. 
situação cn1 ponto fLtndrttnontni. o nüo ~cndo inicia. ... 
tivn nn. cnmara, pn.rece-nJe opportuno cmitth· antes 
do debate as ~11inhas obscn:n~~õcs;. c ju~go cumprir 
um dever oflct·ecenJ.o-as tL consHlcrnyuo dos Srs. 
tninistros, dos Srs. deputados, do. imprensa e do 
p11hlico. 

En1 Jo lu,...,.nr, não aceito os nltos preços da tnbella. 
do projecr.c1°porque, como disse e repi~o seni. receio 
de c;ontcstn.~:ão, serií.o preços correntes, :o.ii.o serã.o 
llULX.llllOS . 

..'\.consclhn.ria qne o preço dos escravos 1nníores de 
tiO nonos fosse &0,~, porque nntcs quero uma medida 
applicavel a todas ns idades, do que n libertnç·ão ex
clusiva dos velhos. 

1\Ias este vnl01·, n.sshn co1no os dns outras iclncles, 
sú terin npplicnç~ão para. ns libertações promovidas 
JlOr pnrticula.res ou pela ncc,~ii.o do peculio. As lUrl.ltU
lnis.sões prc:;criptn.s pela. lei seriü.o sem .ontls p~ra. os 
1nnwres de 60 nnnos, e pura os outros 1ndcmn1sndas 
co1n nlgun1 t01npo de serviço dos libertos cotno passo 
n 1nostrar. 

~aro. estes fins "" substituiria n tnbelln do projecte 
pelo seguinte : 

.A.tú 20 nonos.. 500S000 
» 30 » •,• 4001! 000 
» ~ » 300$000 
» 50 )) 200~000 
» 60 » 100~000. 

Além de GO » 50S000 
Aos nrts. 3• n 7•. ql\c trnti\o dns nlforrins por indem

nisnf:Üo, c do fu.nclo ac : cmnncipayão proporia. os se
guintes artigos substitutivos : 

Jlla.numissücs 

" Art. 3.• No acto da mntâculo. c cm cndn um dos 
nnnos sccruintcs cndn senhor de escravos escolherá de 
cntln. dcz~nn qne possuir um que libertnrú, ou sern 
onus OLl co1n clo.ustdn. de ser,·iço obrigntorio. 

" § 1.• .A. clt>nenl n nrto poderú cm caso nlgmn c:x.
ccdcl· o.os seguintes lhnites : 
cc Idttde nté 20 nnnos. 1\fa:x.imo onus 5 

4 
3 
2 
1 

" De 21 o. 30 » » 
cc De 31 " 40 » » 
" De 41 ·o. 50 » » 
cc De 51 n 60 » » 

" " " 
" libertados 

nnnos 

" )J 

)J 

" sem cc Os mttiorcs de GO aunos serão 
o nus . 

"§ 2.• Parn o computo dn libertaç~o o.nnn:>l se· 
reputará completa a dczentt que tiver m.n1s de 
cinco; mns nenhum senhor deb:nrú de hbertnr, 
pelo menos um cndo. o.nno. 

«Assim o que tiver : 
De 1 n 15 libertttrú. •• 
" 16 o. 25 " 
" 26 (I 35 )) 
»36n45 » 

o assim por diante. 

1 
2 
3 
4 

« ~ 3.• No prazo de serviço obrigntorio corre por 
contn ao senhor, mudndo cm rJntrii.o, a despozn com 
hnbitncüo, alimentos, vcstuttrio u tratamento n~s _mo
lostit~s dos libertos como no tempo dn escravtduo, c 
mais um snlario de 511 por mez. 

« § 4.• O snlario de cado. quartel scr~í depositAdo 
dentro dos primeiros 15 dias do seguinte no cofre 
dos orphiios, for.tnt~ndo peculios 'àUC sorilo entregues 

':1.:..·~ 

-· 
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n c;ii.o. libert~· que. provo.r ter cumprido o. clausulo. 
com que foi liberto.clo. 

" .A. fo.lto. elo deposito 'ISento. o liberto ela conti
nunçüo do serviço obrigo.tor1o. 

(Esta. iclén me foi BU""'erido. cm nome de muitos 
fazendeiros clest n provincl~. que ncolbcm n idéo. de 
libcrto.rcm nnnno.lmente 10% do. cscru.vntma.) 

'' ~ 5.o A prescr1pc;üo deste artigo será cumprido. 
nnnunlmente o.tú o dio. ~7 de Setembro, Jibertnndo-so 
sempre um de caclo. dez elos . existentes no. !úrmn elo 
s:. "• 

;. ~ (j,o Ató o. mesmo. data,cndo. repnl"tis-iio fisco.l mo.-
triculnntc cx.nminn.rà pelos livros respectivos, se nlgum 
senhor deixou de cumprir o sctt dever ; o dndn. n. 
oxnissiio, libertar{, e:x;-o{ficio no clin 28 de Setembro, 
sem onl.ls, os mais velhos em numero igunl no dos 
que devi<L manmnittir o senhor omisso, ,o qunl :perde 
o direito no tempo de ~erviço obrigo.torio. 

« ~ 7.0 O chefe de ·repo.rtiç1io fiscal que nií.o cum
'Prir o disposto no § Go incorreríL no.s p,enns do c1•ime 
de reduzir ú. escravidão pessoas livres, sendo por ellc 
processado na fórma dns leis. 

Educação d.e ingenuos e libln'tos 

rc Art. 4. 0 As t<Lxns que actttalmcnto formiio o fun
do de emnncipa.c;õ.o contintuLrG.õ a. ser cobrndas; mns 
o seu producto cessar!• do ~er empregnclo em Jibet·tn

. çúo de escravos, sendO o.s unicns mn.numissões impos-
tas peln lei n.s prescriptas no nrt. 3•. · 

" § L• Por conto. dns quotns do fundo de emnnci
pac;ü.o, distribuido.s até n. datn dn promulg<LçÕ.o desta 

·lei, o governo fo.rú. ·effcctivo.s ns libertações que já 
t.ivcrem sido concedidas nu fórn1n dos- regula.tnentos 
VIgentes, e revogabl. a. nutorisn.çüo pn.rn. outra.s, de 

, :modo que destn do.ta em diante o Estado não pague 
1 mais a. dinheiro libertnçü.o a.lgumn. 

'c § 2. 0 O f11ndo de ernancipn.C"ÜO 4 convertido em 
:fundo de educnçüo, e será. dividiJo em cl.un.s lHt.rtcs : 
umo. destinada ú. educo.çü.o dos menores ingenuos c 
.Jibertos, outro. ú. fundnc;-ü.o dns ~olonia.s n.gricolo.s n. 

. que se refereni os artigos. scp;u1ntes. » 
: O mnis como estt't. no proJecto. , L E finnlmente nccrescentario. o seguinte : 

" Auditivo. No dia em que se aompletnrcm dez 
anuas dn. datn dn. promulgação destn.·lei, deixo.rú. de 
haver escravos no Brnzil, ficnnclo ipso facto livres os 
que porventura o.índa exi•tírem , e cessn.ndo todo o 
serviço obrigntorio e domicilio forçn.do, emborn. nüo 
vencidos os prazos respectivos. » 

Este processo offerece os seguintes cn.ra.cteres. 
1.0 G<Lrante q<~o n. escraviduo niio hu. d.e em caso 

o.l~um du1·ar tnu.is do dez n.nnós. 
2.0 Ol'l'crcce ns mais :fortes probo.bilidailcs de ficnr 

n extincçüo muito áquem do fim d<Lquelle prazo. 
3. 0 Emancipo. gradualmente, :fncilltnnclo a transfor-

nlaç5.o. · 
4.• Conserv<L e favorece n disciplina do tr<Lbnlho 

nctual, dctxnndo <LOS senhores a escolho. dos liber
tandos. 

5. 0 Indemnisn-os pelo meio mnis equitativo c eco
nomico, que 6 o trnbo.lho elos libertos. 

Tenho agoro. externndo c'ompletmnentQ o meu pen
snnlento : se ning1.1em o totnnr en'l ccmsiclernçiio, como 
con1 outras iiiJ;n.s minhas tetn ncontcciclo, devo con
clulr que n nlinhn intelligencin. estú. etu erro; 1na.s se 
ho. no que letubro nlgurUo. COUiõõ.Ll, a.proveitn.vel. nü.o 
devo expor-me " dizerem-me depois que niio cheguei 
a tempo, que 6 tarde. · 

Como o projecto ministerial. o meu tnmbe1n é 
questií.o o.bert<L : f<LÇO votos, qtto " do nobre presidente 
do conselho não fique eternamente O.berta como o. dl\ 
existenc•n do Doua entre os pbilosophoa quo nelle nií.o 
têm fé. 

Carrego nssin1 o. minha. pedra, pc9.ueninn, 'Propor
cionada às minh.ls :forças, paro. o edtficio tlo. libertn
çiio, que desejo ver coroo.d~ no. meia d.uzio. de nnnos, 
que talvez poderei ainda viver . 

.Ambiciono 0.0 :fechar os olhos uelxar o. meus filhos 
uma. IJntrin. livre. o nii.o perdi ·~ssu. espcrn.nçn.. 

. Se o cor,l'o lc.o;islo.tivo ac on.ccrrnr eato ILD.UO ~ 

tomo.r mcdiUa. nl~nmn., "sorú. cnla.midnde .. mn.s. o pro
.. bll'lmn. nüo dcixa.rú. de ter soluçi:'t.o· .• 

Se os lcgislndoros, se os :poderes publicas nio o re
solverem, o nô gordio serú. corto.Uo por desordens e 
crimes, qnc hlLo de n.rrn.stn.r-nos o. 1.1ma. soln~:ü.o se
melhante <• dos Estados-Unidos. 

Estn. previsão, que n.liás pern1itto. Deus nno r.nsse 
de sonho do um espirita doente, iico.rú.· bem !llus
trncla, se lhe t>pplicarmos a compnrnçü.o lemurudn ho. 
tempos pelo nosso illustre presidente o remoc;adn:. 
este nnno por um nobre senn.dor pelo Rio 'de Janeiro. 
Segundo n.quclle sitnile" :.1. cmnuru. tempornrin. f!l:lt(\vn. 
n.tú hn. pouco (nü.o sei se uindll csti1.) nssim com
posta: partido conservador represcnto.do pela juntn. do 
couce, quê estic<L os pola diantciNs c cnt.eza o tNsco~o 
nn. cnngn. pa.rn que o vohiculo não dê um pnsso: clis
sid.cnch~ libero.], repreaentnd<L pela juntn. da bois posta 
na. trnzciru. do ca.rro, u.juda.ndo n rcsistencia. Cump'!."Cl 
reconhecer que cstna clt1ns rcsistcncin.s unidn.s estão 
até hoje triumpha.n'.;cs; o cnrro da. reformo. est{,, pn
·rndo hu. qunsi 3 mczcs, desde o 1° de Mart;o em <1t1e 
devin ,.con1cçn.r o. n.ndm:. 

Completa o sim'ile a trin.iori<L liberal, representnndo 
n junto. da. guia, que pnrccia. quer~r do.r ~irecção ú. 
rc:t:or1ua.. Se cstn. enfraquece e esmorece, .dn.r-se-hn: 
por um certo tempo a. inin1obi1icla.de, que, porém .. n~to 
podcrú. per<lnrar. 

Continuando n nllegorin. do cnrro de bois, se per
mo.necem só os q11e resiste1n no tnovin1ento, veja-se 
bem de que natureza. são ns duns foryn.s oppostas, 
quo um momento se eqnilibrií.o. A que impelle pnrc. a. 
d.escidn 6 a evolução dn opiniíLo do paiz e do mundo, 
força. equil>n"t"nda. {t. da. wa.vid.ndc, eterna., constunte7 
conttnun., nunca. alterando o. su.u. dirccc.~rto nem n. sua. 
intensido.de ; mns n resistencin opposta, por bois no 
couce e nn trnzeiro. do cnrro depenc1e de esforço c1e 
musculos que cnnsü.o e se estro.gito. Logo" passado 
certo tempo, o. evolnçito ha. de qttebrn.r n.s rcsisten
cin.s, e então" não dirigido o cnrro da. refonna., ba. de 
prC!cilJit!l.r-se em ca.rrcirn. vertiginoso. ., scn1ennJo 
rui nas . 

Tnes siio, a meu ver, ns responsn.bilidadcs c1ue 
pesüo sobre os nctun.es lcgislo.dores do Bra.zil ; tnes 
sito os n1a.lcs que eu seria. feliz se pudesse njudu:r a. 
desviar d<L nossa po.trin. .. 

O Sn. PRESIDENTE :-Tem o. pnlnvra. o Sr. presi
dente elo conselho. 

o S•·· Su•·alva (presidente do conselho) tem de 
fo.zer, nntes ele tudo, uma. decla.rnc;üo. 

O noure senador pelo Espirito Snnto faz gr::tvc 
injustiçn no 1ninistcrio qunndo suppõc que este con
corrla.rin no ndiruncnto da. cliscussü.o e soh.v;ü.o do 
projecto relativo no elcn.1ento servil. O ora.clor nccres
ccnta.r{L que, depois dos nltimos acontecimentos, 
nenhu1n n1inistcrio poderú. toma.r esta. responsabili
dade. (.Apoiados.) 

Feito. cst:.1. Ueclu.ra.çü.o, d.irú. ao nobre scnnclor que 
n.s fino.nçns e o projecto da. gra.Uuu.l ex.tincr;t'Lo da.· 
escrn.vnturn podem corre~ paro.llelnmente, um o.ju
do.ndo no õutro. 

As fino.nças do lmpcrio niio podem hoje medro.r s(lm 
que n. questiio do c i emento servil toqha umn soluçi<o, 
porquanto n. incertczn. que pn.irn S~obrc todas na gran-· 
des 1oCLustrio.s é tn.l que do.hi llrov~m umn. gr:.tnlle 
diminui,:rLO Uo trabalho, c perturbn.çü.o na.'3 tra.nsnc
\1ües,. qtle nü.o podem clcixnr de inflt1ir consitlera,·el
mentc n<L receit<L public<L. (Apoia<!os.) Portanto, dir.cr
se tlue se púdo hoje renoula.risn.r o orçamento scnn tL 
solução da qnesti"a.o, pn~co a.o orndm· ntnn proposic;ü<> 
que d.i!Hcilmento so poderú. demonstmt•. (AJJOiculos.) 

Accrescc, qne nn nlthnn. vez que teve o. honrtt de se'!:' 
chnmndo por Suo. 1\Ia.gcsto.cle pnro. orgnniznr n1inist~
rio, cleclnron Rolemncmente qn" nüo so oncnrrt:gnrm. 
do formnr n1inisterio qne nü.o se inCl.1.mhissc. co1no 
ponto llt·incipn.l de seu. Jlrogrmnmn, l1n. solnc;lio t.lcst:.\ 
q uestü.o. Portnnto, n. suo. n.ceita.çlLo do encargo dGt 
governo só por si demonstrl\v& que o. questí•o ~o 
elctnento servil é, pn.ra. o n1inisterio, u. gro.ndc qn~stao 
do dio.. 

E nüo }lodcriu. o orndor retrog·rndnr neste ponto 
&em ~~oue o Rarlnmcnto tivesse o J.ircito de illze~· ~ 

'\. 
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nito z~l!', com'? deve zel?-r, a sua. dignidade, o nos~& 
}lUntu nu.o adnutte que nlngnam.- ~:x:cedn., por n1n.!S 
que :.;elo n. d1gnídu4u proprio" -. 

Fettns cstns consldernções, e vortnndo no nssun1pto 
e:"p~c!n.l, de que se oc.cupou ·o nobre senndor pe]o 
l:toõplnto Su.nto, pede hcençn. a. S. Ex. po.rn. nuo 
entrar nn.s miudns considerações e detn]bcs, o. que 
S. Ex. se entregou por mnis de uma. vez, por isso 
q~w so_!Jre o projecto apresentado vni abrir-se ampla 

· d1scussao na. cu.nut.ra, o o scnn..do terú. tnmbem de 
· dL~untir largntnente o nssumpto, talvez nHt.is lnrp:a
~ueute do que a camnru, pelo que se tem obscrvndo. 
:Por consequcnciu. pn.ru. que n.nticipnr hoje considera-
ções qut! nrnanbii. terlL de produzir 'I · 

Entretanto, 6 tal o. U.cforencin que lhe merece o 
\ nobre sennU.or noJo Espirita Santo, que o vai n.conl
' }1rLJ1llnr em algÜos pontos,. sobre que núo fallnrio., se 
' nil.(t fos::;c essa defercncin~ 

Se não cntenc.lcsi;e que n iodcmnisnyü.o pelns alfor
rias ~ utna. necessidade no estado aCtual da· 

• questi:o, estaria. de accordo com o nobre senador., 
com rruem por 1nnis de tllna. vez conversou úcerca 
àe! :nw~ idén~ ~uc, portanto, são dclle conhecidas. 

.:\.ceitn.-lns-lJia se nii.o houvesse umn. Uivergencia. 
suustunciul entre o orador e o nobre senador pelo Es
pirita San to. 

O nol>re senador entende que se púde resolver o. 
q nestão sem. indemnisaçü.o ... 

O SR. CunrsTIA~o Ü'J'TO!"ll :-Pccuniario.. 
·O Sn. S .. nuv.. (p1·csitlente rlo conselho) entende 

port!m o oradm~ que clla nü.o pôde ser resolvida sCin in
den1nisa.ção. (Apoiados.) E' cst.n. n. ditTtn·enr!a substan
cial que sepnrn. o orndot· de S. Ex. Desde' que o no
·hre senador entrou para o senndo, qne teve occns.iHo 

. a~ COUYersu.r COln S. Ex. sObi·e o U.S~hlmpto e achou-se 
de acct'n·do em tnuitos pontos. como S. Ex. snbe; se 
ni':.o teYe pois UllHL confe1·encin p1~úvin com o nobr~ se
n:Hlol· a c:;te respeito foi por conhecer ns snns id.6as 
e .sal.tet· o ponto capital fln sun flivcl·gcncin.. 

)1ns, por que é necessal"Ut a indcmnisaç:ü.o? 
Por duas razões, pensa o orndor, cada qun.l mnis 

:!arte. 
1 .<l porque o nobre senador se f~:~sse g-overno não 

J1üdcr.ia rt!solYcr n qul!.stão smn indP.mnisaç~ã.o; visto 
que 11 nnção se pronnncin pela itH1emni~n·;ti.n, sen1 olla 
n:-:o r1 ner n. ewnnc1pa~ão dos escravos e nesta 1nnterin 
quent cieve resr,Jver é n nnç~ão, e niio cndn. uriJ indivi
dualmente. Pur tnuis Sttbio que scjtL o nobre senador, 
nrw serin. cnpnz de Ol'g'rlllÍSu.t• Utn projecto SP.ll1 que 
fl•Sse previ::uncnte calcnla.tlo. a possibitidn.c1e de ser 
n.ceito ]Jelos representantes da nnç!iio. (ApuiruloH.) 

.Pt'tdc o ornd.or C01110 [ihiJosopho, como pJJiJo.utrupo, 
JH~nsnJ· lin·cmente. dar toda expnnsão n. seus scnti
nJC!ntos C icléns! Ó O Seu direitO; poderia COnJO :-;Cnndor 
npresentnr o projecto que lhe parecesse mn.is conve
·rta~nte; 111:1.s conw governo, tcn1 oLrign\·~ii.o de fol'lnu
:.lnr um J)rojcc..:to que tJOSsn. ser aceito pelos rept·cscn
, tuntcs dn. naç~iio. E' o que ensino.. n experienciu. 

O c1nc tern. porém, succcc1iclo Cf O 1nin?-sterio pas
S?-c~o orga_nisou ~uu _projecto tendo por base o prin
<!Jnw dn mdcn1nlstv·ao, n1ns clJeo·n,ulo nos cscrn.yc.s 
~ê 00 annos, i!cixoti. dn attcn<ler ~o principio. dcs\'i
ou-se dc]Je e desap}Jm•cccn n 1dôo. ele in<lenJnisnc,~ão. 

'Orn. o valor t'• tltntt questão de facto: se o gnvc1·no 
adoptn. o prin••Ípio dn. indenmisttc•iin, este J•l'Íncipio 
tem Ue ir uté onde flir o vnlor; 'CJ vn Jr.r ncnbn. nos 
•(j(l, aos Gti, nos G5, vai nté nos 70 '! E' questão de 
:fnl'to .. 

F'ni n~sim que, pnrnndo o prnjecto do governo pnR
stHlo com n inUcmniHl.~:'io no" GO annos, teve oppl•Si<;fLO 
.nJcsnto de lll'ua parte elo partido liberal : c: clizin-sc : 
cr o prcJjectn nílo é logico, pnrqnc u.dmittc o principio 

-<lu inrlcmniRn.r·rw, nHts não scro·uio cotn clle até onde 
devia seguir.' u r-

I o Sn. CIIIIlôl.'IANO Ü'!'"I'ONI :-Os ac G5 estiLo no 
mcHmo cn.so. · 

, O Sn. S.\IIAJVA (11residnnte do collselho):- Diz 'liiC 

I quanto no~ Uc: 70, to~o o ... n1undo dnrt'L unín, p:n.rp:nllmtln. 
xe. rie pedtr J.ndemnJ.snr;ao parn snn.s nHorrtUs. l\Ins 
a.tt_• aos G5 o valor l)Údc ser <lcfeuUiclo, c cou1 ct:rtn 
.,.eg-urauça. 

O ·Sn. CnnrsTIANo · ÜTTONr :-lia muitos de mais da 
65 nnnos com robustez para o serviço. 
_O Sn. S~l\AIVA (presidente do conselho) diz qus 

:~nt!~ccpc;oes ; mns como excepçõea nii.o se n.rgl.t-

0 l?rojecto do minísterío pn.ssatro. foi censurado 
po; nuo s!'r lo!l'íco. O do ministerio actual, n.dmittinclo 
n m?emn_rsaçiio, mas po.ra os de 60 a 65, por meio de 
scrv1ço run.dn. é trunbem nccusndo de illogico; mnitos 
ruem bros. 1mporto.n tes elo partido conservador o lm
pugniio por nü.o ser logico até a.o fim, por ntio ir co1n · , 
o valor pago em dinheiro até onde possa. existir va
lor. 

O o;ador, nüo te'.'do :força. para resolver a q~estiio 
por."'· nem hn mnguem que o. possa. ter, prectsn. de 
canunhn.r d.e t}-CCOrdo com o purln.mento, porque só 
elle tem o d1re1to e o poder de a resolver. (Apoiados.) 
O oradcrr seria muito feliz, e applaudiria muito o par
lamento, se este dispensasse 'lun.lquer indemnisn.çiio 
n.lém dos 60 nnnos ; mo.s, mtutos dos seus membros. 
rcceii'i.o que, desde que este o.rbitrurin.mente não 
respeitar o principio dn. indctnnisnçü.o, venha outrn· 
que o resp_eitc menos, dcsnpparcccndo o princrpio do. 
enlnnCipn~uo grndun.l. . 

Eis a primeira razão pela qual formulou o projecto 
nru~ como quiz. mns como julgou dever formula-lo. 
á v1stn dns circumstancin.S n. que niio podia deixar de 
attender. . 

A segunda razão é de propria convicçiio. Tem-se 
nccusndo o 1ninisterio actual do querer dar ú. lo.voura. 
ll'lCtnde do valor do escravo, tem-se chamado a isto

. ntúd1io ú. lavoura.- Chnntcm-lhe como quizerom, 
1nn.s n sua convicção é que nenhum paiz transformo. o 
seu tmbnlbo servil em trnbo.lho livr~ sem dispincl o 
do Estuclo. (Apoiados.) 

E esta clespezn será ímproflcua 'I niio será utíl 'l 
Ct·ê que é nmn tlespezn cminentetnente provcitosn. e 
util. Se se puder reorgnnisur o trabalho em 10, 50. 
GU ou 80 fazendas, a questúo do elemento senil 
est;.u·á ncn.bndn.~ 

Por conseguinte a parte elo- projecto, que se tem 
ilupugnado cmno importando nnx11io {a. lavouru, di
zendo-se até que o orador sendo propri~tnrío de es
cravos, sendo c;otno é, fazencleiro nú.o podia. ser cbc!'e. 
de un1 gabinete que tem de tratar dn questão, essa. 
parte do projecto 6, etn sun opinião n xna.is racional, 
n. n1nis justa, n mnis convcr;liente. 

Não é a primeirn. vez que se ten1 dito que o pro
jecto é de retnlhos, 1nns é este o seu mcrito; clle 
não contém opiniú.o indiviUunl do 1níniSterio ; :foi or
ganisado depois de muito estudadas pelo oro.clor. as 
opiniões enunciada~, sendo nfinnl acolhidas e aclo
ptndns ns que lhe p; .. u·ccêl·ü.o aceitas pela nn.çiio, orgn
nisando afinal um systema. 

O orndor tem, con1o disse, estudado o nssumpto. 
n.cmnpnnbnn<lo sua. di!'!Cnsslw, nü.o sendo idén. novn ú. 
que :d"innl adoptou no projecto. 

Diz que não é id<!n nova porque qno.nào os con
servndc.rcs ;;çovernnviw, t.liseutinUo aqui no sena.do 
corn o Sr. l'homnz CocJho. co1no 1nini~tro da. ngricul
turn, o orador entre outras observações que fez disse 
(j,llC S. Ex. 11rcstnrin un1 grnnde serviço, se tJcdisse. 
ôs cn.1nnrns qne npplicn.escm unu1 p;.ute do pequeno 
i'nndn de mnnncipll~!ÜO a umn. c:x:pcrtencia. cln libcrta
~:lw de todos os escravos do nlgm·nns fttzendns, como , 
en:i1nio da passagem do tru.bnlho cscrnvo pa.ra. o tra.-

1 

bnlho livre. S. 1;::x:, nbundou no~tn.s idén.s, ma.s nndn. 
ptide fazer porque todos snbcnJ. gue n~o se póde trutu.r 
sún1cnte J e utna ])nrte dtt qucst.áu. A rcforn10. impõe
se todn.. ou nü.o se fu.z nenhuma. 

Portanto n. pnrtc que o nobre scnn.Uor pelo Espirito 
Snnto in1pngnn, c :forten1cntc, é, nn. OJ1iniii.o do orador •. 
melhor do projecto. 

O Su. Cums"riANo 0"l'TO"I : -Não fc>llei neste. 
ponto. 

O Sn. SAnArv .. (p1·esi<lcntc do conselho) diz que 
S. Ex. ftlllou nos impostos e por isso npolíca o que 
S. Ex. disso. . 

O nobre scnndo1" exclamou : quereis ImpOr 5 O/o ao 
paiz que ·~Cln clo rcorg-nniznr n.s íinunya.s, sem quB. 
pet·ttu·!Jeis n. rcfo1·mn íinnnccirn 9 
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O Sn. CnmsTIANO OTTONI : -E maia a cmissi<o. 
O Sn. SARAIVA (pres·idonte do conselho) replica que 

a emissão se resolve pelo imposto, é este qu<l a re
solverá desde o principio nté o fim ; o SQU ~roducto 
determinará a emissão dos tit.ulos, c bnb1litará o 
governo com os meios de amortiza-los ate sua total 
-extincçiio. 

Nesses títulos se traduz uma ·grande idéa; é que a 
,geração actual. que vai soffrer n.s consequencins im-

\ n~cdiatas da pa.sagem do trabalho servil pura o 
'trn.bo.lho livre, não deve só cn:rrognr com o onus do. 
transformaçii.o ; é justo que as gerações futuras que 
della Mm de· se aproveitar, concorrão tambem com 
uma parte, paga-ndo a contribuição de que trata o 
projecto. 

Aquillo, pois, que S. Ex. qualifica o maior defeito 
do projecto é a sua primeira virtude •. 

O orador está rersuadido, de que, se o n_obre se
nador occnpn.sse o lugnr .que elle occupa.. segurnmente 
não npresentarin esta proJecto, e sim o seu, mas seria 
eom certeza repellido não só. pelos conserv!tdores, 
eomo por grande numero dos hbernes que npo1úrü.o o 
ministcrio passado, c apoiüo o nctnnl. 

Mas o orador, que mirando a resultados praticas, 
nico pó:le deixar de caminhar com o parlamento, 
-tendo em vista o espirita c;.ue nP.Jie ·domina, suas opi
niões conhecidas, entende que procedeu acertada
mente dirigindo-se de moilo a obter a sua atl.hesão• 
ao projecto qüe teve de formular. 

Disse o nobre senador, se não ngoro., em outra 
occnsiüo : vós ncho.reis uma resistencio. grnnde no 
iJnposto de 5 •; •. 

Mas essa resistencia devia ter apparecido tambem 
contra o outro projecto que pedia, não 5, mas 6 •; •• 
Como, pois, podia o pniz pagar 6 •j.. e não póde 
pagar 5 ~ Todos os onus que o governo pede 
são 5 °/0 • 

Mas o nobre senador disse ainda: o governo pede 
este onus a todas as classes. 

Desejava que o nobre senador lhe indicasse a 
fõrma pela qual podia pedir esse ouus a uma certa e 
determlDad~à classe. 

: O Sn. CllnxSTLLNO OTToNx : - Não pedisse n nc
:nhuma. 

O Sn. SARAIVA (presidente do conselho) diz que isso 
é impossível. 

Em todos os .paizes, quando se a~ita uma grande 
questii.o, pn.ro. ouja solução é preciso fazer-se despezn, 
todos pagiLo, porque todos estão interessados nessa 
solução ; os onus da soluçü.o nra.o pesü.o sobre umu. só 
classe, mas sobre todas, sobre a. nar;ü.o. 

No cn.so vertente, se se desornonnisa.r o trn.bo.lho, o 
pobre viverá com mnis difficuldn'ãe: portanto, a suc
cessivo. trnnsformo.çüo do t-rabnll.Lo sem o decresci
mento dns fontes IJrincipnes de producçi<o, ó couso. 
que não aproveito. súmcnte no rico, no lnvrndor; 
aproveita n. todns o.s clnsscs que muito lucrnráõ sCY 
ns industrias continunrem sem sofTrer grn.ndo abalo. 
Esta proposiçiio niio precisa detnonstrn:r·se; nrrttinndns 
as ~rnndes industrias do paiz, todos estnrüo o.rrui
nados. 

Supponha-•e, por bypothese, que a libertaçüo ens
to.ntnneo. :fosse decretado.; desorgonisnr-sc-hJo. o trn.
balho e bnstava que a exportn<,,ÍLO dos princiJlaes 
~eneros soíl'resse umn reducc,·ü.o dn Incta.dc, de 2/3, 
do 1/3 mesmo, pnm que o Brnzil passasse de um 
pa.iz, que ó hoje rolntivnmentc rico, n ser um puiz 
relo.tivnmente ]Jobre; c o hon1cln de estudo, com n. 
responsabilidac e elo poder, niLo ha de prestar toda a 
n.tten~~uo u fncto tlLO grnvo como este 'l 

Pelo uiscnrso do no bro senadnr pelo Espírito San
to, .Parece que n lavouro. nadn paga cm virtude do 
prOJeCto. 

E;' outro cn::;nno do nobre sonndor;. n la.voura. pn~n. 
1na.ts do qno n1nguem, tanto pelo proJecto do mints
torlo JJUS!.mdo co1uo pelo U.o nctual, porqno o lnvrudor 
rmgn. Ü 0 /o do valor t.lo CSCl'nvo, do manoiru. qno Clll 
'16 o.nnos, sctn qtlc o Brnzil :fuça. o menor sncrificio, 
som que 1nor~n. um s.ô escravo, senl que n g?norosi
da.dc do partJCular hborte n 11m sú, a. eacro.vtaüo cs
tg,rá acalJada sem o dis1>endio de um só ''intem por 

p~rte d~ Est.ado e dos particulares. Este calculo ainda. 
nuo é rigorosamente exacto, bn um outro elemento 
para ser attendido. · 

_ Snppo.nha.-se que nü.o morre nenhum escravo. que 
n!to se hbertu. nenhum pelA generosidade pnrticulnr 
mnda ass1m a inflnen01a dn. diminuição ilo preço d~ · 
6 _•!o ~ ~ai que se póde assevernr. que em 10 annos 
nao e:xxst1rú. um escravo, se o proJecto pnssn.r, inde
pendente de todos os outros impostos. De maneira 'lUO 
pelo projecto do nobre senador a libertação se faz em 
10 annos, libertando cada senhor 10 •fo dos sens es
c~n.":os. n_!1nunlmente, m!Ls• segundo o projecto, pela.· 
dtmmuxyuo do valor, a hbertnçüo se fa.rú. nos mesrnos 
10 annos. 

O Sn. CnntsTIANO ÜTTONr : - Limitem-se i1. isso-
para que o fundo de emancipnçiio '! ~ 

O Sn. SAnArVA (presidente do conselho):- Vou. 
tratar desse ponto po.rn demonstrar que o "Overno 

. nü.o cogitou SÓ do tcrnlO aa. libertação, como Cogitn. o 
nobre senn.dor; o governo foi nlém, quiz cuidnr da.. 
sorte dos escravos, quiz repnra.r até certo ponto as 
injustiças feitas pelu. escravidão, e que os legisla
dores tem até certo ponto o dever de repn.rnr. 

A lei de 28 de Setembro creou um f11ndo de eman-· 
cipa.çü.o, e é certo, como disse o nobre senador, que 
esse fundo de emancipação foi dissipado muitas vezes 
e não produzia todos os seus resultados ; fot di•si-· 
pado já pelos valores extraordinarios gue se derão a, 
certo~ escravos, jú. pelo. mú. cl~ssificn.çü.o. 

Oro., o governo o que quer agora G] Quer conservar. 
esse fundo de emaneipnçiio da lei de 28 de Setembro,..; 
nií.o tirar aos escravos que ella favorece uma só es-. 
perança. O governo respeiton os direitos aue a lei" 
de 28 de Setembro creou; o governo levou ·seu res-\ 
peito até- nií.o se embaraçar nos abusos, que aliás.,: 
ha. de esforçar-se para. corrigir. 

O projecto actual é o desenvolvimento da lei de 28 
de Setembro, desenvolvimento largo que ·ella devia e. 
deve ter. 

Desde o primeiro d.in em que se cogitou; desta. 
guestü.o o orador dizio. sempre nos seus amigos: <(~ão 
ha. solução pnra a questii.o servil senão uma., - t que
a projecto que se apresentar seja tal que niio haja· 
necessidade de outro, não haja necessidade de vol
t"r-se á questão » (apoiados), e foi esse o ponto de 
sua divergencia. relativamente ao projecto do ministe-· 
r:o passado. Segundo seu modo cJ.e v<lr, aquelle pro
jecto não resolvia definitivamente o problema, que. 
permn.neccr!a na télu. a agitar a Olliniií.o, ao pnss() 
que o actual resolve de uma vez a que'stiio sem ne-. 
cessidnde de voltar~se a ella ; por isso dizia que o 
projecto do ministerio passado (tnlvez o. phrase n.ão 
~oose bem empret;ada) era. mais atraso.do do que o do 
n.ctua.l gabinete. 

O projecto do ministerio passado sorvia menos aos 
interesses ema.ncipa.dores, porque demorava mais: 
n emnncipnÇüo, e crea.vn. talvez a necessidade ele 
n.tenr-se dentro de nlguns nnnos novo. n.gitayão, im
pellindo ú novo. reforma. : eis nbi porque .. como hon1en1 
de estauo, subordinando tudo u. politica, entende o 
orador que um projecto que não seja tão adiantado 
que possa resolver a <J,uestiLo em menos de 10 annos 
não ó umn solul'tLO adnussivel. 

Estú. pois de nccordo com o nobre senador com a. 
di!l'erença de que o ministeí-io actual fnz mais pela. 
sorte dos escravos do que o nobre senador faria. com 
o seu projecto. , 

O orn.do:- niio se ill uclc : ninguctn tom cstuclndo o 
projecto do governo o todos o tCtn ccnsurnU.o : mns 
que cul1)n. tctn o governo que nlLo so tcnhn. estu
dauo '!· 

Se~uramcnto o orador tem um defeito que mnitn. 
gont~ nü.o tem: quer resolver n guostü.o con: os ln:vrn.-· 
Cloros, ó certo; lllO.S .I'rncode ns~um porq_uo o l.nvr!,ulor .. 
o porque snbo que ntngumn nesta quostu.o vn1 nchnnto.. 
clellos, com tnnto que nlw se desorganize o trnbL"tlho ; 
eis o seu pl'incipnl defeito. 

A nrrriculturn do ]H:.iZ ú gonorosn, cstt'"L prOlnpta. o. . 
nccitu~ qttnlquor.tuodida. l].ue se jul~u_o noccssn.rla. 
pnro. livro.r o JHUZ do cuncro da. oscruvHlu.o, cotnto.nto 
que não se de,.orgnnise o tralJallw. (Apoia<lo_s.) 

M'as, tcru-se feito grande questão ilos •erv1ços pres-, 
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tttd.os pelos libertos ; outro. fo.lto. de estuõ.o ao pro
jecto. A prcstttçtio ele serviços pelo projecto do go
"\.·erno nü.o é a. mcstnn p1·esto.çü.o de serviÇos da. lei de 
28 de Setembro, é cliffcrcnt.e. Quo.ndo o senhor, pelo. 
lei de 28 ele Setembro, alforrio. p;enerosmncntc se.u 
escravo. nito lhe dá n. gra.tificnçito pecunia.rin, niio 
lhe dú. so.lo.rio ; essa. disposição do. lei de 28 de Se
t.~mbro é igunl á do projecto que o eminente hmncm 
d,. estttdo José Bonifncio apresentou logo depois do.' 
lnUepcndcncin; em sou plano de Cnlnncipn.çii.o cstú 
clarn.n~entc consi~na.do:o principio de qnc o senhor que 
generosamente liberta. seu escravo pódc nüo dar-lhe 
senão nlitnentos, vestunrio e trntn.mento de sua.s mo
lestia.s; nuts o nrojccto do governo va.i a.lóm, porque 
diz: 

cr Na. prcstnção de serviços o liberto tcrú. n.limon
ta.çüo, "'estunrio. trntmnento nns 1nolestin.s , c u1na. 
gratiíica~!Ü.U que o governo estabelecerá. cm seus re
guh.Lnlentos. :u 

Mas dir-sc-ho.: " Por que fizestes isso"! » Por umo. 
rn.zii.o tnuito sitnples : po1·que o governo cl;í. como 
auxilio n.os ln.vrn.clores metade do valor elos escrn.vos: 
)"}n.rn. conseguir-se a trnnsfor1nn.çü.o do trahn.lho nü.o 
é preciso ma.is : e, con1o n1uito senhores não dn.rii.o 
l1enhun1n. gratificnçã·o pecunin.riu pnrn. ligar o liberto 
;i. terra (m1.1itos j;.'L dão, nul.s nntitos núo d~Lrã.o) estn.
lH~lcce o projecto a. ohrign.çã.o do senhor dar no li
lJerto essa gratificação pnrn. que cllc, não só sirva 
hcrn durn.ntc o prazo marcado, como fique na. fazenda 
trn ho.lho.ndo. 

Podem ns idéns do governo nü.o ser n.s melhores, 
})ôdc a. cu.marti tnodificn.r o projecto , pódc o senado 
corri;:d-lo, cstüo etn seu direito , podem. ter idén.s lnc
Jho:.·eS do que as do orador; runs n.ssegnrn. que pro
cura dnr essn solnytio não só cotno homen1 de estado, 
senii.o tn.mUCln co1no homen1 que tra.ba.lhn. na lavoura 
c a conhece. 

O Sll. Cnuz 1\L~cTI,\.DD : -E 'preciso gnro.ntir o 
trabalho do libel'tO, senão clle nüo trttbalho.. 

O Sn. S.m.uv" (p>·esiclente do conselho): -Feitas 
estas considcrn.';~ucs, cstú. dn.dn. a. resposta. no nobre 
r->r.m:tdor~ qun.ndo disse : cc O governo divPr.~c do tni
nis~Ci""io passado scJn1ente c1n não precipitar. ).) O 
1ninistcrio pnssnclo nãü precipitou, nem o orn.dor 
}1rr~ dpita, n.pezn.r de pó r o pé adiante do ~ovcrno 
]1U.Ssado, pot·que nü.o ú precipitar n questão cstnbelccer 
o niodo de trn.nsforn.Hu· o clenwnto servil en1 trn balho 
liYre :·e, se com o fundo de etunncipn~ão crendo se 
úht.ivercm os resultados que o orador espc~n, mn. poucos 
annos o. ernn.ncipn.çii.o esbtr{t fcit.n. 

5"e os fazendeiros con1prehenclerc1n seus interesses, 
receheráõ esse n.uxilio do ~overno pnrn trnnsfornul.çii.o 
elo trn.bnlho escravo .Cln tt·nbn.lho livre ; os outros, os 
que nr~o reccberetn o auxilio, vendo o proveito que 
tit•:trr::nl_.os gttc o receheretn, conbecenclo ns grandes 
va.ntngens do trabalho livre, n.pressnr-se-hão n ilnitn
los en1 ln.rgn. escnln.; e. libertndos os escravos dlt ln
vonro., pôde-se clizcr que n. cscrn.vidü.o está ncnhn.da, 
!_lOI"'jllC ninguem segnrmncnto fnr{t questõ.o da libertn.
çã.o dos cscrnvos c.l.n!'õ ciclndes e villns; nosso interesse 
est{t nos cscrnvos da. ln.,·ouru. liberto.do's estes, n. es
cra,·idiio no Bro.zil estar{, nco.bo.do.. 

_-\.ctunlmentc n preoccupa.çü.o do orador, deve dize
lo no senrtdo, é nü.o dcsorgn.nisa.r os serviços dns 
:ro.zendo.s. Se se nprcsento.r qualquer projecto que 
sul1stitun. o.o nctnn.l se1n desorgn.nisa.r esse serviço, fa
zendo que o trabalho escravo se trn.nsforn1c 1no.is 
brevc,cntc e11;1 trabalho livre, dirá que ~rrou e que 
esse outro prOJecto deve merecer o. o.ttençao das ca
ll"lnrn.s. 

:l!tts o nobre •enndor o.indn veio com o. questiio 
rt.1J~rtn. Jú. se Ucrnoustrou com n cx.pcricndn que o. 
CJU'!stü.o fechndn. nü.o produzia cil'eito. 

O Sn. Fll.o.Noo m• f:i.l. : - Nii.o era. questii.o fechada. 
() Sn. SAil.HV,\ (r!resitlente do conselho) diz que o 

g1•V1~rno fez '/ueattto do nrt. 1°, tcchando nssJm a 
Jwrta do sabh n.. 

As camarl\s t.am o uireitn de l\~l?ptnr um projecto, 
de ~lll!!Oclar o Uo g-ovorno, rlc x:no~lthcn. .. }o c: orno qnizcr, 
<> tamLcm o :.;ovarno tem o d1relto ue dlzo1· c1ue n[io 

toma. o. responso.bilidndo 
votnr. Sobre isso nüo ha 
nistros. 

õ.a. medidtt que o. co.mar~ 
questiio : é direito dos mi-

O SR. SoARES BRANDÃO :-Exactamente. 
O SR. SARAIVA (presidente do conselho) entende que 

so n questão não fosse collocn.dn. neste terreno, o mi
nisterto se retirnrin, ou dissolveria. n cmnarn., desde 
que :fosse alteraclo o seu projecto : por isso o.s ques
tões n.bcrtn.s t6m uma. grande .vnntn.gctn. 

O Sa. SoARe• Bll.\NDA.o :-Apoiado ; têm toda. 
O SR. SAnAIYA (presidente do conselho) :-Suppondo 

que se ttprcscntn um novo projecto, cujos rcsulto.dos 
seji\o os mesmos. ou melhores, perguntn. por qne rn.zã.o 
o ministerio rccuso.ria esse projecto "! Se fosRe o.pre
sento.do. urna medidll. tro.nsformnndo o trabalho servil 
cm tro.bo.lho livre, c ao mesmo tempo npresso.ndo. a 
emnncipnçü.o, por que razão o ministerio se lhe op
poria. '! 

Além disto deve-se observar 'l.ue, desde que o po.r
lnmento in1ptt~on ecrtoa princip1os, nilo se póde pro
ceder scnü.o por trnnsn.cçao ; c o systemn. pn.rla.men
tnr é, pódc dizer-se, um systcmo. de transacções. 

O Sn. SoAn&s BRANDÃO : - Apobdo; c é assim que 
se resolvcn1. grn.ndes questões nos pnizcs onde apren
demos lições. 
• O SR. SA.nAIVA (presidente do conselho) recordo. ao 
·senntlo que o Visconde do Rio-Bro.nco nãó fez questão 
de gabinete quando apresentou o scn projecto; não 
disse que dissolvcriri. a ca.n1nrn., se ello fosse rcjeita.clo. 

O Sn. Fn.u<co nc S.t':-V. Ex., se fór o seu pro
jecto rejeitado, não cnhir{• com ellc "! 

O Sn. SAnAn'" (presidente do conselho) continúo. 
dizcnclo que csto.belecer qucstiio o.bcrto. é um meio 
qne tem o ministerio de snlvo.r. o. sua. dignidade e :r. 
suo. honrn. Se n cnn1nrn. nüo ncci1nl.r o projecto do f!O
"·crno virá outro min1sterio que possa. nccitn.r ns idé:n!l 
que' ello. tiver. 

O Sn. FnA.sco DE S.\. : - L'ogo, nü.o é questão 
ttberto.. ,, 

O SR. S"nuvA (presidente do conselho) nüo fM:: 
questiio do projecto cm todtts as suo.s po.rtcs ••• 

O Sn. LEÃo V•a.Loso : ·- Niio faz questiio do molde. 
O Sn. SA.RUY,\ (presidente do conselho):-.•• mns é 

seu direito proceder como entender, desde que niss<> 
nüo hn inconveniente nlgum. 

Mo.s, disse o nobre senador: vieste pcrturbo.r :1. 
questão , aprcscnto.ndo novo projecto. Oro. , cada. Uln 
tem o direito de propór o.s suu.s idéo.s sobro quo.lquc,r 
o.ssL11npto; por que· bn.via., pois o governo de esperar que 
viesse ú discussü.o o antro projecto, pnra então cott·
jnr na suns disposiÇ~t"'lcs co1n n.qncllns que CJ.Uizcsse 
propor, prejudicando assim o. rapidez com que se po
dia o.dianto.r o assumpto "! 

Con1o o ~ovcrno procedeu, fez-se tUdo com grande 
hrcvidttde de tempo: o projecto foi npresento.do no 
n1cnor prnzo possivel: o. commissü.o patrioticamente 
deu o seu po.reccr to.1nben1 no menor prazo poss1vel., 
e segunda ou terço.-f01rn clle poderá entrar em 
discussão. o• 

E depois, paro. que provocar de novo protestos 
itn1ncnsos, fazendo rcvtvcr tnnis ou menos n.s pra
vençües que se tinhüo a r~spoito dacrucllo.s idéas 'l 

O Sn. CnmsTIANO Ú'!"TOSI :-:-Havia. o. questi1.0 pr~ 
limino.r .da prefcrencin. 

O Sn. SAnAI v A (71rcsitlente do conselho) espero. que 
n. cn.tno.ra. votnrú. com toda. n. sobrnnccrht. Cmno já 
disse. o governo nü.n irá aceitar .. CJnnlquer idén. que 
considere nii.o ser o. melhor: nü.o bn de concordar 
com n o.ceitaçüo dnquillo que entender ser o peior. 
Mas n o<>mnrn que torne n responsabilidade dr.. cleci
silo; o podor executivo ten1 n sua. responsn.bilido.dc, e 
o poder moderador tn.tnbenl tem o. sun; hn certas 
circumsta.ncius c1n que é necessn.riu proceder-se de 
modo que fictue pertencendo o. onda um o. responsa
lllltclnde. Quanto o. si, compenctrauo de sua re•pon
sttbilido.lle, estí• cumprindo o seu dc,·cr, o o cumprir/i. 1 

até o fim. (Apoiarlos.) 
Disse o nohre scn11ilor, nlludindo nos pre111>s, que .. , 



• - ••UI' ••=n'•--

... 
·~ SESSÃO EM 23 DE MAIO DE 1885 17 

·--------~----~-.~----~------~-----------------
··t.crmo tnéclio ao.s cinn.ncipnÇõcs vni ô,:ccàér a.o t.er"'!o 
médio do valor do escravo. O nobre semtdor devut 
-compn.rnr os clous projectos, porque o.ssim veria. que 
no projecto pnssn.do, qno nií.o lhe mereceu tanta. 

-· rcpugnnncin. hn.vin. n mesma. cousn. 
O Sn. CnnrsTIANO 0TTONI :-Nesta pa.rto .não ,o 

.aceitava.. 
O Sn SAnArVA (presidente do conselho) não ouvio 

}ll"O(!n~il· CBfõin. observnyii.o dns ba.ncndns. onde ~e 
111nnifCsto.vü.o opiniões. ql'!-c s.o proclnrnn.vii.o tnuito tnn.ts 
::tLliaotnclns. O que nbi se clizin é que cndn. un1 votarw. 
por utn lll"ojccto que nü.o fosse nq"~ellc, de<?l~Tnnclo-se 
-que. no cnso de serCln esses prOJectos l"CJCitnd.os. se 
·votnrin por n(jncllo. Orn., o orndor espcrn que o nobre 
-senndot· tnmhem pelo n1esmo motn·o votnrú. pelo do 
p:overno. O que S. Ex. disse em relaçil.o no projecto 
pn:-:.sntlo. 'foi qtte o nccitnrin. se ontro nii.o pn'isnssc: 
.o orudot· po(lia. dizer· o mesmo. Nü.o tinha. vrojecto, 
·pnr(Jne não ern governo, nuts voto.riu. nfi.nnl por 
aquelle. 

Continnn.ndo no que dizia n respeito dn média dos 
valores, ntlirmn no nobre sennrlor. qne S. Ex., com n 
sabcrlorin I} ue te1n, porrJUC é um fhstinct.o nlnthcmn
'tieo-, e .. calcnln.1ulo o tcrn1o métlio dos preços dos 
dou;; projn(:tos, nchn.rú Aln fn.vor do ultimnmcntc o!fe
recido din'c:·cnç:n. de dezenas de tnil contos ctn van
top:em dos cofres pnblicos. 

O Sn. CuniS'riANO ÜTTONI: - ~Ias não !l.Ccitei o 
outro ne~ta. pnt:tc. · 

O Su. s.,nA.LVA (presidente do conselho) • recorda 
que o nobre senndor impug-nou o projecto com tnotn 
acrimotlin., que po.recin inclicnr que o outro ern me
lhor, qnnndo neste ponto, pelo menos, o nctnnl pro
jecto fnz com que os cofres publicas aproveitem de
zenas de n1il contos. 

Aindn ha pouco o nobre senn<lor por Pernnmhnco• 
<> Sr. Bnt·ros Barreto, que tnmbem é mnthemnticó• 
apresentou no ornclor un1 plnno, ou umn. tnbclln, onde 
se mostrn. que a méclia. pelo projecto do governo é 
:11enor ..• 

-0 Sn. Ihnnos B.lRl\ETO: -A média dos preços ma.
ximos é de 50~.~000. 

O Sn .. SAn,,n·,, (presidente do conselho) diz que é 
5-sto 1unn questão n que com.:> ministro cín inzencln 
'!:em de attender muito, pa.ra. que os cofres publicas 
:::tü.o clt.nn ele nuds. 

Além disto hn umn. outrn consiclcrnçi'io, e é que. 
IJOl" nmi!:i bn.ixn!'; que sejão os valores, pnrecerúõ 
sempre que o não são, porque com n. incerteza cn1 
que. se .vive n~ qucstiio cinc se ngitn., qunlqner 
proJecto que d~: scgurnnço. nugmcntn o 1Utlor do 
~scra.vo. 

O nr,hrc senador deve con1pirnr os termos méclios 
do~ preços clQste con1 os de outros projectos, por n1uis 
.!l.dutn_tndos que s~;;jii.o. . 

ncconhccc CJUC os nbusos que o nobre scnnclot· notn. 
nns nwnumissõP.s podmn nu. rcnlic1ndc ter-se dndo ; 
1Yn1.;; !ndo serú corrigido pelos maxin1os, pc::los valores 
dehnJ(los, pelos escl"a\·os classiOcados. 

O governo nü.o quiz :fazer u1n rc~nlnmento : mns o. 
<:nmnrn. cst.~L no seu direito. corl"i:~indo esses pontos 
~ o nobre scnn.clor rncstno Lmn púde concorrer pnrn. 
lsGo. O principio i'uncl:unentn.l é uão se nlternr n ú~sc 
respeito n. idéa ela. lei do 28 <lo Setembro ele 187!, 
I•Ol"fJUe nli.o r:J.ncr tirnr a. cspCl·nnça. nos oscrnYos n. 
quem ella. fnvo!'eco. 

Foi este o pensamento politico qno fez com qne 
:O ;:rovemo ofl'eL'eccsso a.quello projecto elo rctnlhos. 

Ore q ne nen lnunn. outrn. considorn.çiio hnportnnte 
ap:csentot\ o nob•·o sennclnr pelo Espirita Saoto, qne 
.de\ n tornn.t' cn1 con~idcrnçii.o, pcln. 1nuitu. dcfcrcnctn. 
.que o nobre sonndor lhe n1crccc. 

Lin!ita-~o n cstns obsnrvnçõcs. Tcr{L tnntns ~czes 
.de dH;cntu· o projecto nn cnrnnrn. o soando que n=i.o 
de,·e tomnr muito tempo·. (Jluito bem.) ' • 

O Sn. Crrz.nsTlANo Ü'J'TONI :..:!..Dc!:lculpo-me, se fui 
c::a.usa. de fa.t.Jg'a.t·-sc n1uito. 

O l'ia•. ,y.,,..; Donlraclo :-Abster-me-hia. Sr. pre
siU.ent.c, de entro.r no presente debate, uguo.rdnndo em. 
tempo n. discussii.o do projecto sobro o elctnento ser
vil, se o Sr. presidente do conselho nito !\Iludisse a. 
pala.vras minhas, que tenho neccssidntlo ue susten-
ta.•· I 1 

Hoje tenho mnis do que hontem, de•cle que o mi
nistcrlo, pelns nutorisndn.s dccln.rn.y(ies de S. Ex •• 
tem por ospecin.l prcoccupnçü.o os interesses da. lo.
vourn., que mesn1o sob o ponto de visto. restricto da. 
prodncc;iio, nü.o constitue por ni só o t~n.bnlho na-
cional. , 

Os interesses, que eu vejo nnt~s de qua.esqner ou
tros, envolvidos no rnn~no pleito sii.o os intcresfocs 
do pniz inteiro, sytnbolisndos politico, social e econo
micamente. em seus direitos, em suns industrins. 
finalmente em todos os ramos de sett de::cnvolvi
lllCnto un.ciCtnnl. 

No prmto rs .. ·rcito cm que pnrcce ngir o governo, a 
COntl'U.diCI,'fiO é O. CQnseqttencin, fntn.l dC UlTIU. attit.uclc 
po1it.ica.rncnte equivoe1o. c Hnnnceil"mnentc inexpli
cn\·el. Ellc reconhece n ncc11ssidndc de resolver o 
grnncle problcmn, qne repntn. inseparnvcl dn regulnri
Sn.çü.o dn.s iinnnç:as, tnns pretende n.ugmentnr n ·di
vidn. publica, e. o que é 1nn.is, pngnr emprcstilnos com 
en1p1·estimos. cnpitnlisnndo juros. Ello ouer plena. 
p;arnntin. pura. n indetnnisn.1,:Üo dos cscrn.voM, e julga 
sn.tisfn2er um lnut~innrlo principio. deslocn.nc1o ttpenns 
o limite de nrn facto,como se em sna dontrinn n ida.d~ 
cren.sse a. libcrtnçli.o e o preço :fosse n.penns o pngnmentt) 
do sen•iço Ellc compnrn. pn.rn n1edir os sncrHicios.que 
pede no Ílnposto, ns tnxns hontcn1 reclnn1ndns e as 
C_?n,tribui•,:ües exigidas hoje; mu.s esquece que os seus 
utnlos de 5 °/0 resolvem-se no tnlposto, paro. pagar o 
cnpitnl e os juros. El1e proCLua. nn. emissão do ern
prcstimo snlvndor nm meio indirecto de trnnsformnr 
o trnbalh,) servil em trabalho livre ; porém faz de 
un1n. divisão iniqun n. bn.sc do cn.lculo de pnrcerin. entre 
o senhor de hontetn e o csct·nvo dn novn. lei. c deixa 
nnrn o vngo de seus intennino.veis rcgnhunentos ó 
Indo pratico e 1nnis diflicil dn guestão- n. ~nro.ntia. 
eiTicaz dn. substitui,,ão do trabalho.· '-

Eis a.hi porque o nobre presidente do·con,elho vn
cilla como MtHinde politica. qunnuo trata. de explicar 
o. posiçüo do gnbinete cm fnce di) projecto, nfllrrnnn4o 
cnte~oricmncnte pela. pnlnvrn o que o seu propr10 
pcnsnnlCtlto contesta. Niio :fnz queSt.ü.O de gn.hinete 
do projecto,. etnborn retire-se do governo se nlgnmns 
idéns essAncta.cs forem r('jeitndaa ; cxchte n dissolu
ção como possível, e nsshn n. questão nbertn. pnrn. o 
pa.rltuncnto é :fechndn pnrn. o ministerio, se n. novn. 
phrn~cologin. parlntncntnr púdeecr etnprcgndn.. O u.ob~~ 
presidente do conselho tem por certo Lnstnnte d1gnt- · 
dnde, pnra. não con:oHJI'vnr-se no poder. desde qnf" repute 
cstrnp;ndns ns bnscs do plo.no, que serve de fnnda.
nJCntc t'L reformo. proj~ctnda. : tnns por isso mcsnlo não 
pt"1clc explicar o segredo dcs!'ns idóns cren.clorus qua 
nté hnjc nü.o :fõrão expostas no pnrlnmeoto, scpn.rnndo 
o ministe1·io con1 tocln. limpidez o que é essencial do 
qne n~w é essencial no 5011 11rojecto. 'l~ivc• c tenho 
nindn. sobrn.dos 1notivos para considernr, setn cn1bnr
~o elas nttenções cleviclns n cndn. um dos metnbros 
do n1inistct'Ío, como um gnhinetc de cnmnrndngem 
o p;nhincte nctual. Se o projecto do nobre Sr. pre
sidente do conselho, até hoje pelo silencio do 
governo, cstt~o sujeito a. todns ns correcções pos
sivei"'; se o p1nno govcrnnmentn.l cm suo. inte
grulidndc cnnttnün o. ser pa.rn o pniz inteiro um 
nrcn.no insondn.vcl ; se ús cnmnrns é que c01npete 
sepnrn.r o joio do tt·igo, rcorgo.nisnndo n. vontade o 
s:ystcntn. do p;n.bincto: se nesse tlesape~o peln prnprin. 
o'ura brilhn a. csplenuidtt victorin. da libordudo consti
tucional e elo tiY8tenut pnrlo.mentnr; cntito o nlinis
tet•io ni""LO Ú ltlTill, "'conuni~Sii.O llo.s Cfl.lllO.TO.S,. dcpositúrin. 
ele seu nnterior Jlensnnlcnto : então o governo não 

llertence nos chefes que dirigem ns pnrcinlitlo~es po
iticns .; cnti'i.o o voto dns cnn1nrns nün cxprtn1c unt 

Tlensnmcnto director cm nome de pnrtidos ou do col
lirrn~õcs do po.rticlo, e o Sr. presidente do conselho. 
nP'cz'nr dns qunlidndes que todos lho reconhecem. 
depois lle ter or~nnisn<lo mn A'l1bineto tlc Cll\llt\Tl\dn
gom, só podcrú. viver poJa Cllmnrn.da.gem pnrlnmentar. 

3 

'' 
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Todo o enlevo do seu disCllrso ; toda n :forçn nt
trnhente do sen projecto; todas as suas victorins de 
l1oje ou derrotn.s tlc nm11.nhü. hão de prender-se a. essn. 
:fa.ta.l or!gem. Foi procln.mado orgnnisa.dor do minis
terio pela itnponente ntino1•itt conservndora dn. cn.ma.ra. 
e pcln. diminnt.tt frncçiio libcrnl di•sio.lentc. E' a sun. 
1nn.iorin., e portn.nto o seu titulo de legitimidade ; não 
tem outro ; mns S. Ex. mesnto pn.rcce reccia.r n. tre
lnendn. responsn.bilidnde de n.ccito.-lo. 

Em vez Uns nffirmnções cntegorico.s, o governo 
prefere o.s ::ttlirnuLti vo.s indirectas. • . . 

O nobre presidente do conselho dtsse : mtntstro 
de ..::stndo, não tinha que encm·nr n. qnestü.o como phi
losopho ou phila.otropo ; se nC.o pudesse !nzer tr!nm
phn.r todo o t12cu pensamcn.to. era. conv~ntcntA c Jttstn. 
un1n transacçao entre os 1nteresscs · r.tvnes, etn um 
systcnw. de g-overno que é por sun pror.rin natureza. 
de trn.nsncçitO. Nü.o et·n. possível a. ltbertaçü.o dos 
sexnp:ennrios. Actun)mente não é possível resolver o. 
questão sem inden1nisnr. Dous são os motivos : n 

·) no.çü.o não o quer c é preciso sa.lva.r. n. lavoura. .. que 
~necessita Uo n.uxilio. 

l:'oder-se-hn dizer ao Sr. presidente <lo conselho 
·que o seu projecto, n bnrnlhnr systemns, defendendo;-sc 
em um ponto desnrmo.-se ctn outro : encerra o. In
demnisação por serviços. n.. indetnnisnção pecuninria 
e n. expropriação pnrcinl do· escravo por conto. do 
estndo e sob n vin·ila.ncia dos senhores. terminando 
na. iniqnidn.dc dn ~crvidü.o 1cgnl por don1jcilio, cotn 
todas ns enormes dcspezns que deve acarretar o. dis
ciplinn. orgnnisn(ln do trnbn.lho. 

Om a. nac;lio de que fnll11. o nobre presiclcntc <lo 
conselho não ú n. naçti.o que libcrtn provincin.s ; não 
é o tro.bnlbo excluido do direito <le votnr ; nlio pú<lc 
ser mesmo n n.nogrep:n•;ão dos 50 liberncs, que votn
rii.o u. :favor do.-:~ n1inisterio pnssndo ; a nn.çtlo âe que 
:fn.lla o Sr. pt·esic:lente do conselho é a nação rcprc
sentndu. nos dons votos d3 1nn.i.orin qu~ clerrotlLrão 
seus nntc'ccssorcs ; n1ns essa nn.·~Ü.o frnccionnria. nté 
a~ ultin1ns propor~ões nü.o disse no 1ninisterio tuàt-, 
que :5. Ex. parece qncrer,dcdnzir, nliús cm phrnsc 
que tttdn pódmn cnnter. 

Se a nm;·.:ío hrn.:dlch·a é nquelln. que e:::;tú. definida 
n:;L Constit;uir,~Tto elo In1pcrio, o nobre prcsiU.cntc elo 
conselho não púLlc nflirmar que clln. qner pn.gnr os 
itn_postos ·c os emprcstimos que o govm·no pcüe _para. 
indcmnisn.r n. Jnvonrn. Pelo contrario, llcsnndo n 
gcncralithv1c tlos interesses. elln est:~ convencir1n. qnc 
a. toclo:o:; cutupre concorrer p:trn. n.s despezn.s do Estado 
confot·me sons hnYeres, f]_nnndo ncccssn.l"io o in1posto1 
não existin(lo hoje pl"ivilcgio de c1n.sscs, c nn1Íto 
menos liga,.los no tcrritorio. 

O segundo 1notivo allegnclo pelo Sr. presidente elo 
consclh~o, o interC!ssc dn. lavoura, tendo o clr.b1Clnn. 
n:t orgnnisa\~~in elo trnbn.lhn, por tnnir: resl'eitn.vcl que 
tieJ'-'· ú nrn rn.ciocinio deficiente; llois que itnng:inu 
S. Ex. que Retn a. in.lenmisnçlio mn dinheiro c o 
cmprCJstinlo disfarçado t't b.vonrn. não hn. org:tnisny:to 
pt.n.;sh·cl Uo tr:thalho. quando nli:'Ls o 1ncsn1o projecto 
de S. E:~. cmbor:L por n1eio tle!'eitnosn, nsseg-urn. o 
contrario, orgn.nisa.nd.o o trn.halho ohd~ntoriv ao 
escravo con1o prolongnmcnt.o de seu estn.do anterior. 

Q.un.wlo S. Ex. recorre nos cx.en1plos d:t França. o 
da In,~Jntct'nL ni"io presta n. devhln n!.tcnc,~:io aos factos. 
já uu que toca. ú na.ttu·ezn. dn. jn,lemnisn.,,::i.o conceLlielo.l. 
por esse:-. paize"õ, jt1. no fJUe se rcf'CI"C no qunntwn cs
tn.bcleciflo. ~:lo se trntav:t cn1 Ft·n.n•7:L ile pa.~n.r o 
preço a~~ cf;cravos. n1n.s ele obviar os ineonvcnientcs 
da sitna.ç~io mn nome d:t jnstiç~rt c dn utila1ai]e. 
:I\IudaU;.t n sitnn~.~i'io ,las colonias era preciso n.Ucndcr 
clcntro de ccrt.ns limites as oxi,g-rmcias do presente. 
prcpnro.ndo o futtu·o. De mn lado estava o senhor, 
}Yrh·udo <lc fWns tralln}lutc.lores. com to<los os sons 
cnmpron1issos, o tanlbl!ln pl'olluctor, con1 a.s tcrrns ele 
snn. propriedade cn1 coloni:w nncionn.es, e do outro o 

. esct·u.vo Jibcrttulo. prccitm.nclo de trabalho. c portnnto 
r; elo snlario. Fez-se a l'Opnrtiçlto pelns dh~crsfLS colle.l, ctivi,ln(les colonincs .. con:fot'll1C n. ntilhlndc publica. o 
1 -cxi~.da. 

NéL !n~laterrn n inc1cnlnisn.ç•iLo concedido. peJo pnr
Jn.mcnto tinhn. por fitn ropnrn1· os n1nlc!:c\ que se snp
punbn devio. causnr uos prOJ:ll'iotnrio' elo c~cmvos a 

emnndpn.çdo, o nsscgurnr no governo o concurso dos 
poderes colonines. A repnrtic,,üo dns qunntins vot:.da.s. 
devin ser feita pelns 1!J colonins inglezns. 

O que o·nobre pre•:dcnte do conselho 'luer o consn 
mnito diverso., e no n1en ver cm fU'Cjttizo do. propria.. 
lnvourn e sem 'l"" clln. o exija. O 'lllC o hwrn.dor 
quer é n gnrnntin. elo seu trn.bn.lho, e estn nü.o lhe 
J1úde ser dn.dn. scn1 que n.s tneclidas lcgislo.tivn.s con
ciliem todos os intereSses c1n notnc do soccgo parti
culnr c da pnz publica.; o que o la.vra.dor desejn nntes 
de tudo é nn1 período do tCtnpo pn.rn. prepnrar-sc con
venicntcrn.cnte durante n. transforma\'Ü.O do trabalho, 
co.lcnla.ndo-sc prnzos rn.zonvcis , sem determinação 
precisa, n1ns uulefinid;uncntc certos, de modo que 
gradual e ncccs:sn.rintnente o.s crt.nln.dns socincs servis 
trnnsnuulmn-se cn1 cn.mndns tlc llomens livres, c ao 
mesmo tetupo tornem fncil a snhstituic;üo do escravo 
pelo trn.bn.lhnclor livre estrangeiro c nacional. 

Nem ellc por certo hn de uchnr que n libertnçr.o 
nos G5 n.nnos fere ll1CUOS o seu direito de rlropt"ieda.de· 
c n. orgn.nisn.çüo do trnbn.lho a.g-ricoln. do que ·a liber
tação nos GO. A conscienein. c.lir-lhe-hn que o direito 
ntLO varia. con1 n i<lnde ; que o mesmo vnlor -do . es
cravo pôde contrnrin.r o. prcsumpçú.o ao vnlor dos 
nnnos; que n. nuscncia. de matricula. nos 60 n.nnos 
com o serviço obrigntorio ntú aos 65 é escrnvjdü.o· 
fingida servindo de carcereiro n. liberdade legn.l; quo, 
se na. pnrn o clcprecin~U.o u1n limite g:ernl. este nã.e 
pú<le ir o.lém dos ter1;,os dn vida médio. do homem 
escravo. O cornç:üo, se ellc o conscrv11. como botn. 
senhor, c consiclcru. o escrnvo cotno pn.rtc nccessnria. 
do orgnnisn1o da. :familin, cn1born. instrtllllento de 
tra.bn.Ilio. nü.o achnrú outras distincções senü.o nque1la.s 
que o 1nestno serviço prestnllo. dcs1.le o sa.crificio nt~ 
n devotar;iio. possn. npontn.r-lhc. · 

Prendendo ú. suo. reforma confusn.ment~ no resgn.t.e 
individun.l, o.o resgate collec.tivo, ú. indemnisnt;:íLo por 
servir-os, {L cxproprinção pot· contn. de terceiros. o 
nobrÓ presidente <lo conselho pertltrbn todns ns rela
ções entre o senhor c o escravo, com pcrígo prn•n um 
e sen1 uti1ic.lndc pn.rn. outro, c u.ccrescenta. nos novos 
impostos n deso.strosn etnissão de titulas de 5 o J 0 pnra 
n lavom·a.. 
-o-·sn. s,,u.uvA (presidente elo conselho, e,,trcmclo na 

salcio) : - Iodispensnvel, in<lispcnsabilissimo.. 
O Sn. Josf: Do:nFAoro: -A nffirmetivn de V. Ex. 

nr'LO ó dctnonstras:ã-o. Dcsncompu.nhndn de pro .... ~ns, é 
npcnns collocncla entre os sophismns pa.1'lnn1entnres, 
que o utilttario BcntlHun denon1innvn. sophismn. da. 
u.utoridnde, c portanto sujeita o. todas a.s co.usa.s ele 
enfraquecimento que nquelle <listincto espit'ito 
reYeln. 

A posição politico. de V. Ex. se por um l~do, 
chndo-lhc o exercício <lo poder, d{,-lhc certa. nutori
Un.Uc nns nl:.tterias de stut nttri.buir,~TLO e com todas 
ns in:fú\'lUtl.ç:ões vlficiaes de que póde di!:!pôr, não é 
totln.vi..l. n.rgnn.tcnto amn rcr.licn. ; nois que scrin. pre
C?iso negar nessa caso n. uttlitln.do .. publica.. como :fun
dn.mlmto U.as leis. ou reconhecer a opiniü.o ele pessoas 
deterrtlina<lus como nximnns. qno <lispcnsão todo 
rnciocinio cm sentido contrario. Fórn. do 1ninisterio 
V. E~:. hn. de tnc parmit.tir que insisto. cm nffirmar a 
inconvcnicncin de sua posic~ü.o. como chcfo de gn.bi
nt:tc, desde que ú dono de' fn.zcndns. 

O Sn. SAnArv,, (presiclente elo. conselho)! -V. Eoc. 
nü.o p'úde dnvidnr du. minhn in<lepeiidcncin.. 

O Sn. Josi:: BoNIFACJO: - Ex.prin1o o.penus tun 
juizo, que poderia npplicnr-sc n. cp1nlqner homem cm 
circumstnncias idonticns. Nüo duv.tdn.vü.o por certo ela. 
indcpentlancin dos magistrados colonincs os membros 
do.. con1missüo Íl'nncezn, cujas pn.lavrns cite1 c1n outra. 
occnsiü.o. 

O Sn. SAnAIVA (presidente elo ·conselho) : -Nunca 
]!Cne;ei que V. Ex. viesse cotn osso nrgttmcnto; parece, 
que n minbn vicln. to<ln fnlln. n meu favor. 

O Sn. Josío DosrFAOIO : - ITn no modo de aprecinr 
o nr~nmcnto uma. cxngerndn susceptibilidndo do. 
V. Ex. Se por exemplo foBse npplicndn {,s lois ~o 
:processo ou t'L orgauis[Lr.itb dos tribnnncs' nfio l1nver1a. 
Jniz snspcito, testemu~!J.a. dereituos" ou julznuor in-

~ ., 
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oeompa:tivel. Ni•o est{, nos meus hnbitos chocnr o I 
melindre nlhcio ou ferir .nesmo de leve o carnctcr 
?-c tneus collego.s. ou. mesn\o dos ministros o. quem 
censuro. 

O Sn. SAn.uv., (presidente do conselho/ dó. um 
<tptll'to. 

O Sn. JoSI< Bo!'<IFACIO :-Se V. Ex. nii.o respon
dcs~c- hoje, allúUindo Úd minhns.pa.la.vrns, cu nü.o teria. 
ncccssidudc de sustontnr o que diflsc, enfrn.quecendo 
a. autnridu.dc qun1if1ca.dn. do seu jnizo. Nü.o se tro.ta. 
·de llllllt qncs•i'io pessoal. e eu Uiri~i-mc no Sr. presi
dente do consc:lho corra a civilidndC • cortczin. e dcli
C:lfl(~~a. corn que coHtun1o :lo.lln.r. Pnra. dcn1onstrnr n. 
sem l'ttziio do nobl'C rnini:;tro • bnsturin recorrer ~tos 
excuq~los rlne. pút.lc offerccer n. llotltrinn que snstcnto, 
con!'.titnindo utnn. regra de direito. .A. o.utoridnde de 
un1 juizo cresce ú. proporçü.o qnc o interesse dintinue, 
~ 'l'lce-1.1et•:w. , din1innindo o jnteresse , n autoridade 
crcl'C'!· ~ú.o púlle reputar-se como opiniü.o u.utorisndo. 

'J)O.J'a a. clevu.'.~üo de sulo.rios ou recmnpensns o juizo do 
empr~gudo r1ue os recebe ou ilo pretendente que os 
esrcrn. E' scn1 Yn.lin ctn urna. qnC5tÜ.o de refm·ma. 
rrocl~ssnrLl , simplificnntlo n expecli~~ão dos netos e 
tc.nwnc!:- 1ncnos vcxrLtorhts ns cnstns, n opinião dos 
que lncrU.o con1 os \'icios Uo syst01nn. judicinrio ; n1.ns 
isto n,;io fJ.UCr clizcr qnc o intet·esse cxchuL n in<lcpen-
dcncia 0111 toclos , fJUC htLji'Lo cnmctcres SLlperiores n 
es6tl. inlll1t2-.ncin, c qn.c n1eS1.no muitns vezes nü.o esteja. 
a justi,;a tlo :::oeu ln<.lo. 

_'\s t·e~ra.s tle tlireito basCü.o-se na. genernlidncle dos 
±'netos c protcg;mn lnesmo nqnellcs que n. lei declaro. 
suspí.!itos. Aqnilntn.ndt> ~t le;;itimn. inf~ucncin. dos pre
sidentes tlc c.)nscl!1o n ctnblcnuu· n. suprema direcoü.o 
do ;:,::ovnrno, fui. ~lnr.isoólimo, pondo crn :frente ás pi-c
tcni,~ue~ (lo n.bollcronrsrno. n. desconfiar Ue tudo que 
llw tosse conce(lido pelo nlinisterio, e de seus o.dver
sarios a julgarem pouco tudo que obtivessen1. 

O SI<. SAnAI\'•' (presidente do conselho) d{, um 
apal'te. 

O S n. \.To :<o i~ Bo~n,.Acto - N'ü.o creio que a. pessoa. 
<lo conselheiro Sttraivn. esteja ern. questão · mas 
ncrNlitn ignn.lmcntc que o presidente elo cC:nselho 
é unnl. ent,iUntle politica. o co1n0 tal sujeita. o.o 
cxan1e do coqJ<J legislativo. O presidente U.o cou
s~lh? é por .. assi.tn l~izer n. politica. d'! governo c o 
..Uu·~tto ae dtscutt-ln. e uma. conscquencto. do tna.nda.to 
con:,tliucionn.l. 

lnHtginc -y. E~. que o }H·ojecto passava a.ma.nhõ. 
tcndn o governo de fazer n. ilistribni,;·tlO dos titnlos 
aofi 'flLZenLleiros, qne pot·venturu. quizcssem SLl.bstitnir 
o 1.l';.tl1alho li\·rc 1)clo cscrnvo. .... · 

O Sn. SAIUIYA (p1·esi<le><lc elo conselho) :-!IIo.s nilo 
o faria. n. 111im. ' 

O Sn .• Jo,;i< Bol<tFActo :-Ah! Eis nhi n l'rovn dos 
n1cns assertas nn.s proprins pn.Invras do St•. p1.•csidente 
<1o conselho. i'\. sua. posição o exclue dos favores da. 
]c i, niodn. que todas ns razões 111ilitnssem pnrn. ser n1n 
UIJS prcfe1·idos. · 

O Sn. S.-nAn'A (fJ1'esidcnte c!o conselho) :-Este nr· 
gt\mento pro,•u. de mais. 

(lf<t outros apa1·tcs.) 

nutor]dude p1•oprio., obedecendo ú. sorpresa ou á. indi- I 
gnnçuo dos cen·:nundos: se n. nosso. virt.uà.c excluísse o 
exnn1e de nossos conciclndü.os; se o nosso curacter e Olil 
n_osso~ ser\'iÇ·18 fos.s~nlnl.uru.lha. ine~'C.pu~nnvel,impondo ' 
stlenClO n. to~ln. cnt1cn: o.s questões pohticns perderiilo 
n. sun. cspeetnl no.turczo. -parn. tornarem-se npcnn.s 
questões pessones, ~ o. utilidnde ]mblicn cederia o 
lugar no amor pro.prio de cndn. um. Em que,.portanto 
rnzoavelmcnte poderin descobrir o nobre prcsidcnt~ ( 
do conselho motivo para. queixar-se'? .Alleguci um 
facto qtle nilo fosse verdadeiro 'I Attribui-lhe in
t.en~t~es que nii.o fossem louvo.veis o puras Cf Nüo: 
apreciei apenas a posir;ft.o de S. Ex., tendo de resol
ver n. lJ nestito rnngnn. do dia, em face dos elementos 
contrndietorios qtlc o sitin.vü.o. Se no distincto or,.a
nisndor elo tninisterio nii.o é possivcl mudar os ho
tnens e as cousas, tn.es como existetn no mon1ento 
nctitn.l, pot· qt1e za.ngn.r-se a.indo. n1esmo que os meus 
juizos sejíto errados'? • 

o Sn. s.,nA.tVA. ( p!'e.•i<Lente do conselho"):- Não 
mo znnguci; npenns disse que V. Ex. nt~o àcvin. al
ludir (t. rninha. posiçií.o de agricultor, que nio exclue 
tninhn. isençü.o cOtno governo. 

O Sn. Jo•i~ Bo!'<tF.\CIO:- Sr. prcsitlente, sei que n. 
Clniss~LO de t.itulos de 5 oj0 , conto feliz nccrcscimo dos 
impostos, principn.lmerita os de import:.LI,•.ilO, chegü.o 
mesmo a. ser enclcosudos cotno hcneHcio fcitn an pu.iz 
por n1.nor de suns ma.is altas convcnicnchLs; sei que 
mesmo nn. in1prensn. fnzen1-sc cnlculos fltVoraveis, 
dn.nUo como certo. a. Clnnncipa.~ão en1 tcrn1o hrt:ve, 
com o.s medidas propostas pelo nobre pres1elcnte do 
conselho; mas o. exReriencin do pnssndo 6 Ut.l.rO., e 
nin;;ucm po'r certo olvidou toto.inrchtc os fn1.nosos e 
rcpêtidos cnlculos que vctn de longe e tem ncmnpn.
nhn.do sempre estn. 1picstüo. S:io quasi impossivcis n.s 
i1lusõcs. c os proprios snstcntndores do projecto, en
thusin.stns otl disfnrc,~ndo~. lnmunben1-se de refuta-los 
Fcln. div~rsidnde de nprc-cillç~lH~s. 

Em seu proprio dtscurso o nobre presidente t1o 
conselho. confunUinflo nS•clnsses dos .escl'a.vos, apon
tou para :l 1 lnéllia cl.os pr·e,~os, con1o un1n. dns ba.ses 
purn. o con1puto dn. futura. dcsoczn.. 

Eu poderw. dizer no nobt·e ~ presidente do conselho 
que é preciso Uistinguir. n. n1~dH\ em cnda. classe d3. 
rnéclia ~ernl entre n.s divet·sns classes. c que n. idnde. 
crescendo toc1cs os dias, altero. os preços. intlnin<l() 
ao mesmo tempo no vn.lo1· corrente c no valor ollicial; 
prefiro. norém, o que n1e. parece 1nnis congruente .. 
Elevnndõ o mnx1mo dn escnln. ntó um conto 
de rCis c din1inuindo . até cmn mil ré is, l)Ois 
que os escrfl.vos de 60 n.nnos têm o l)reço lUO.
~imo de 100ft iHn·a. rcn1iren1 os serviços a que são 
obrigados. os elementos do calculo de S. Ex., nli(Ls 
nü.o revc 1::u .. los alndu., annu11~1..o-sc na. pr:.\ticn. As 
nvniinc,~ões, salvo cxccpcionahnente, ht'Lo de ignnlu.r 
ou npprox.imur-so no n1nx.in1o dns ascnlo.s em cada. 
clas:::.e. .A derrwnstntçü.o do?_fnct_? <:stú. no l)assn.d<? 
qnnnto no "ftl.ndo ele etnnnclp::u;ao, o este :facto e 
.... erul cn1 toilos os lli'Liz.es cn1 q nc funcciouon o svs
t'cmn tlo. a\'nlia.ção. E' o que nssep;uriLO ns con11'nissÕes 
francezns c os inqncritos c infortnnções co1n · t·e
ferenci~ {L etnn.ncipnçti.o nt\S colonins ingleza.s c fra.ti

, cezns. 

O Su .• Josi' BoslFACIO :-Nilo comprehendo o nl
co.r•.c7 Llns _in~err~tpçües. Os denomin.tdos sophisn1ns 
poltt1cas soLo 11\Uitos, c cu npeun.s, exponüo n theoria. 
corn re1n~ão ú. u.ntoritlnde Uo juizo, procuro cnfrn
qu.ocC!r ~\'opinião do Sr. presiUcntc do conselho. Ar
ticLÜfl censnrns contro..u.tn neto d~ nntu!eza. politicn.; 
uso etc unr recurso Jcgtttmo, sc1n tnft·nc<~u.o <lo. dclico.
tlczn c1nc todos nos Llev01.nos rcciprocnm'ente. A ques-
1:.t'Lo fót•n. ilesso terreno perde n elevnr.üo em que lHLira.. 
Nilo e pelo Clll"nctcr de cu<lo. um ele 'nós que !levemos 
ser julgados co1no governo: õ llolo conu·nrio, nvn
l htnuo 1o nosso procuuimcnto no pouer, qne hão de 
jul~o.r do n~sso cnrac~er: ~üo i!t\C,:o mnis do que rc
})etlr dooutrtna o rn.ctoctntos nlhtHOS. Se ndnuttisse
rnos, qunf!Uo se pcdetn rcformtrs, qnnnl~O ntn.cüo-sc 
nbu~os, c:ugmn-so l1reca.n~ões, sollicttúo-se inqucritos 
roclax~la. .. sc por n1ctos ao··pub1icida.de, em nmu. paln~ 
vra ahscloltC•se cow. to<ln o. lnrguezo., ,. cx.cc!'l'uo <la. 

A escalo. <los pre9os, idcnc1n. no projecto, :to lndc. 
cln. cnü.;s:i.o, p:a.rnntut certa ele con1prn lego.l po:rn. n. 
substitniçUo do trnbo.(ho escrn.vo, s6 tctn o 1.nel"ito de 
perturbar touos os elementos elo prohlemn, clevnn<lo 
u1.·tiíicinhnonte o 11reçon ela lllf.n-cndoria servil. qunsi 

. sc1n vulor no n1crcndol c cotn.tln otl1cin.lnrcntc pelo 
governo, q ne tnntlJOU1 tigura. de comprador. 

Eis porq uc eu prefiro L\ lei Rio Brnnco no projecto J 

de S. Ex., con1o C!'ttá :fornnllndo. Ntt prhncirn o vO:lor . 
é vnlo\·, c scgtlC ns rcgl•tts du. deproclaçi"to. infhtcn- : 
cintlo por .todaS: ns cnusas cconomicaJ:l, n.chninistrntivnli 
o J'ohticns qne poclem doprccüt-ln. No projecto o 
po cr pnbtico ó no U1csmo tcntpo cotuprndor e gn.t·tl.nte 
do prc•;'o dos escrnvos. 

No_clin crn que o nuL):;istrndo !ôr mu.""Ístrndo o es
crnvo póU.e-sc dizer livro 110 estado n~tuu.l do' pui~; 
boje todns u.s snns gnrnlttins sií.o verllnt.lolrn~ shnuln.
çucs leglles. Elle ten~ loLU. le!;il-l..,•tii.e c. <loi.r<~ito da r•-· 
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querer n suu. Iibordn.do, n1ns encontra. log-o cm cnmi
nbo o c.lominlo do senhor, nr1nado de todo nrbit,J•io, e 

. n. frnquczn. do mttglstrado. scn1 f'orçm. pu.rn. pt•(Jtegcr-se, 
oa ~c1n consclcncin pm·a sn.bel' cnmpl'ir os seus Jcvc
J'(~s. X u interior de nos~n.'J provincins a.p;rico]ns diflidJ ... 
Jncutc o escravo poclcrú requerer c o juiz desua.chnr. 

A 1"'0\'0. é facil. Mtmde o Sr. presidente do consc
/110 ~~~·~anisnr por comn.t·cns u estntisticn dus ncçt•cs 
.htentndas, cspecilicn.ndo o estado cm que se uchii.o 
:1:,; que cstiio cm andamento, o seu nnn1cro nnnunl. o 
n1odo J•Orquc tl'.rnlinúri""Lo, ns avaliações e os· conclições 
tht nlforrin ! 

Lcmbro-1ne. Sr. presidente, Uo que se deu cn1 u01n. 
llns cidndes de nlinlm· pl·ovlncin, jwuco distante cltt. 
eapitnl.. con1 estrada tlc ferro subvcncionadn, Jig"nn
do-n por nssitn dir.er de 11111 Indo no pnlncio da. pre
bÍdencin. c do outro :'L cnpitn.l do Imperio. 

Etn 11111 bcllo clia, tres homens forão envolvidos 
J)OJ" gTupos arrnudos, sob a real ou fn.lsn cnusn. Ue 
serorn 1 o dos abolicionistas e n.tnençnrem o soclõ!go pu
blico : arromhadn.s ns casas dns victimns, invn.dido o 
seu · Uonlicilio, forã.o levados ú for\~a. pnt·n n estnçüo 
àn vin.-ferren, {t. forc.~n en1bnrcndos, sem que ctn umn. 
estrada subvcncinnnda pelo Estado snibn-se no n1cnos 
quem foi o comprador c o vendedor de bilhetes, para 
n }Jrnticn de sctnelhnntes violencins. Desde o tunn
nhecer até a sahido. do trem, o. cidade de Jncnr~hy 
esteve entregue nos desordeiros , 9ue lcvn.viio e1n snn. 
con1pnnhin o dcleg;ndo de policia, uutoridnde que 
llem ao menos soube cmnprir os preceitos ca.tcgoricos .. 
do codigo do processo. 

.Até hoje todos efiseS critncs estão itnpnnes, o pro
cesso do n.jnntnmento itlicito po.sseln de n1ü.o em tuão, 
hontem por fnlto. de j lllzes, hoje po•• falt<t de es
crivã.cs, c, o que é Jnnis, é nin<ln. a.utvrhlade policinl 
esse mesmo que. otl prevaricou, associando-se nos de
linquentes. ou deixou de cumprir n. lei, sen1 .força 
morn.l no menos para se fazer respeitar .. 

Cnmpro nm dever de consciencia tnencionnndo o 
non1e do juiz de direito dn comarca, Azevedo 1\!on
teiro. nliús conservudor, tnns que soube cumprir as 
snns elevadas ohri~ações. por duns vezes ollicin.ndo lt. 
nntnrlt.lndc polida I pm·n ~1ne executnssc a lei, e sem 

. I•Crd.a de tempo cotnnlunicn.ndo os factos ú. presidencia. 
·da. provincin. 

Ent1·e ns co.usns ele liLcrcltule ngitnchts cntiio no i'l-.t·o. 
ttmn delln.s clte~on a sen tcrn1oclc n1ot.lo sing"nlar. Ex
pelliclO o Clll·:tdol' do réo, e nomeado en1 ~~~11 lup;t\r u 
pron1otor da cnmn.rcn, depois dê julgada (' ho nr.lnp;n
d.n a nvaJia~·rw mais cl~vn.da do que a qnwtia de 
UOOS rluc tinha. sido dcpositn.Ua, ·ni'"w lJoL1v~ app<:lln
ç.rlo, intcrp(lstu. por C!llCill tlevia zclnr tlos interesses 
do sf!n cnrn.telln.rlo. o dinlwiro foi recolhido nos cofres, 
c n. j.nstir,~n pnblicn poderú informar nos Srs. lninis-

. tros. se o rniscro c ... cravo existe ninllu. nn. conutrca. tltt 

:foi \'CnUido para fúrn. c.l.clln! ... 
(~nnndo o:; reprcscntn~tes dn.. justi\~n. pu"Llicn, trU.n~

l'onnndos erú enJ'tulnJ·es de infcliz.cs csc1·nvos, tivcrmu 
a coragcJn ilo appc~ll:ll", proteg-endo CJS interesses cm
t:-e.~nes sol1 C5]>C!í~ial juranlt~nto u. sen cnidndo ; qutLndo 
os nth•op;adns dns líiJeJ•tac/ÜCS ni"io :furern expcllic.lus :'t 
:Con,·a ü'a.n11as elos lug-ares de sun. rcsidcn<:ia: quando 
os jnizcs dcspaclin.rcJn os rcrpwrimcntns rll1e lhes 
forcn1 cntreg·n·~s: quando os nvtl.liatlores fm·cn1 o que 
qn~1· ~ lei c· t.ivt!I'Cill con,;;ciencin da protccçii.o ncccs
snna da _autt•rJd:tde: Clll u1na palavra, c\uanao n 
lei fú1· a ll'i c a nd~siio da ju~ti','tl. pu Jlica für 
por e lia couJp:·chüJJdicl:l: para qnu scrvirú o pl'O
jeeto dü Sr. pl·csideiJtll; Llo cnnsc:ll10 se niw pnrn. in1-
pctlh· a depl'L"cinçttu 1l\1 c~cl'll\"O, reergncntlo, com o 
JlCsado nuxiliu dos iLllpnsto::; n. a;.dt.n~·iw adunucch1n, 
c 1Cih.lo }HJI" • e:-;colta todo:-; os dcsgosl.l)t-> do CtJUtt·i
ll~lmtc, csc~cLHIJil~lltC Lhl.tjllC]Je f}llú lllU.is llt\~U paro. 
n~1o votnl' ..... 

:S~to é, Sr. pr<l~ltlentc. com n cnr~~a. llos novos tJ·i
lnltOt,;, Cf1Jil 0"' Cl"lljtl'Ct>I.ÍlllOS aCClllllllliidos, htli.JI'Cl'U.I'J"C
gnndo o }H'(~scJlt.O c amcut,~:t.IHlu o ful.ltl"')• coJH o tt·a
_l.albolli~~~iplinado c o scn·vit,~o t;IJt·i~utul·io, illl})(l~to a. 

: lJOmc,n~:~ lt\"l"c:-o, o•:Hno su !lOdcJ'Ut. ltllpt"•r n. qntdtlllCl' 
de OL•::;.,, 

O Su, !ll~"'·~ JJ!l YAsoo.:>C!lLLOs ( ntinisiro elo 'impe-

rio) :- Entiio nü.o ndmittc o. indemnisn<;ü:o dos ser-
viços CJ • 

O Sn. Jos>: BoNH'AGIO : - Aclmitto, mo.s tratn-se de 
cons~L diversa. ü e-1cro:.vo resgntn. n sua liberdade. 
trnbalha.ndo; O hOillOlD livre ntc.o póUc. resgatar o que 
j{t. a.dquirio. Ningnem é escravo c lh·re ao mesn10 
tempo. A disciplina cotn n obrigação do trabalho. 
sob a aJuenyn. de todos esses regulmncntos do pro
jecto, ó ·unm. no vn. e:;cra vidü.o. 

( Ilc• diV<Tsas a#a,·tes .) 
NiLo comprehendo ns contestações, ndmittidns as 

dift'cren<,,as ·do projecto. A escrnvidiio. reproduzindo 
penNLmcnto que nü.o é meu, é susceptivel de muitas 
n1o~iticnções c tCJnpcrnulcntos,_ segundo u fixação 
tnn1s ou n1enos exnctn. dos servJyos que se extgem, e 
os tneios coercitivos de que ó permittiào i'nzer ust). 
No estndo de escravidno hn.vttt 1nuitns vezes di1l"erença. 
de povo a. povo nn. nnti~niclncle, e o servo moderno 
nü.o el"tt igual pt·oprimnente no Cdcrnvo. 

O cnrncter dtl e;cruvidii.o é o. perpetuidn<le de ser-· 
viço. A lei de 2S ele Sctetnbro considerou escravo. a. 
gernçii.o uctunl e libertou o. :futurn; Jnns ern rigor a 
escruvidüo desappareceu com elln, desde que des
truio-Re o cnrncter de perpetuidncle, aJfirmnnll.o mesmo 
pnrn os escravos no presente un1 prnz_o certo, embora.. 
mdefinido, pnrn n s11n liberdade. 

o Sn. 1\fein .. DE v .. saO:-õCJH.LOS (ministro do 'itnpe-
rio) dá um aparte. -

O Sn. JosB BoNn•'A.Oio :- Betn sei que em Utn e 
outro cnso hn trabalho imposto pelo. <lisposi<;iio da 
lei ; 1na.s o que n.flirmo, manticlas :::t.s relnr;cJes juridi
cas entre o senhor e o escravo e ns re1n.~·õesjuridicns 
entre OH homens livres , é que não é passivei confun
dir aos (.)lhos <l:_o direito n indemnisaçü.<? por serviços 
para obter· a hberdnde. cmn os sen'J\:os :forçados 
depois do. liberdade oLtido.. Düm a esse estado inter
medinrio o nome que quizerem , aprendizagen1 • ser
vidão , ou outro qunlqtter, nü.o é o trnba.lbo como o 
direito de um honletn livre ; é o. suborllinn~~üo legal 
ilo hon1en1 no hommn. cm rclo.çü.o n.o t<:mpo e ao 
lugar. 

Po.rn isso, em hypothcses determinadas , o Sr. pre
sidente do conselho emitt.e .os titnlos de 5 °/0 , pn
p,·ando metnde do preço • c for?nndo o trabalho para. 
o pagamento dn. out1·n. lnett .. de. 

O Sn. SAnAIVA (presidente do conselho):- Com 
snlnrio. · · 

O Sn. Jo~J~ Bo.:"!n'AOio: -0 csc1·nvo tn.n1b01n sob 3 
f~·rmtt. brntal tia. instituic.~ã.o qnc o nUson•c recebe u1n 
sn.ln.rio: cllc é nlhncntndo, vesticlo c tra.tnU.o 11or seu 
senhor. O suln.l'io elo projecto é scmcllmnt.e :'L recom
penso. n.rLitrarin. <lo homctn c~cra.visn.l]o. ..:\.' parte os 
meios coercitivos, '!llé os rc~ulan1cntü:-; de\'Ctn ct·car 
]UU'tl. n1anter n disciplina, cllc nmu n.o 1nenos ~ juiz 
do vnlor elo seus serviços; trnbalhn comn :.;nlt~ no 
1n;..ctl.r que lhe inclicn o goYcrno, c roeebe unHL ~nLti-
1icnq.lio pecunin.rin. nu1.rcacln nos reg-nlnrnentos da 
ut.ltuinistraçüo publica. 

Não é de hoje que con1bn.to •cssn illé;:L.; opportunn.
nlcnto hei de n.nnlysa-ln. cn1 todas n.!-3 ~un.s faces. )l.o 
1uen {imi::,!;o o St·. conselheiro Dnntns tive of!Cnsirw 
de o Llccli1ro.r com todn. frttiHJlH:r.n. ?\linha dontriua 
c ontrn : todo hon1cm trn.lmH~n onde rp1e1· e como 
C)ll.CI"1 Ucsdc <ptc esse tt·al>o.lho é lcgithno: o qtH~ não 
tem é o clirütto de ser y.n~niJunUo ; n vagaiJtllHla~eu.:. 
ú ul11ll. dns escolas do vicio, c JIOl' issú púdc..: ser Cou
si•lernt.l.a como mn uct.o prcpn.t•ntorio que facilita. a. 
1wnticn de certos dclictos. E' preciso traball.tm· para. 
viver. 

O liLet·to nü.o púllc estar cm lllt:lltorcs cuHLlit;Uc.; do 
Cllll! 0 llOlllClll li\'I'C, llOI:i tCI'IIIUS Jo l!Lit.li/-!:0 do jtl'OCl!::>~LI; 
deve mustl'nr qtw se oecuptL Cllt alguma ~ou~n. c, se 
n uiiu iizer. 1:1cja c•JtÜo oiH·ig-ndu a c~~lcltt'ar cunLratc•s 
de lucn~~iü.· do sC.I..-VÍt,~o . ..&\. lei Llc -.:!ti •.le S•!ternl•ru ~ 
lJtni~ libct·ul eh• que o JWüjt.!ctu Llo ll(•IJt'c udni!:it.t·o, 
euusidcl'tula cn1 ·BCLl conjnncto. 

Essa prisra..o' tlot~liciluLrin por - citWCI HJlll•J:--5 vnrll os 
liUcrLos. t.lo fnndo üc ctnunc.lpaçuo, StHJJ. attt.::uütu· l)e
'lUel' ú8 condil'õcs do tmbtüllo, m:~i~ 011 mtuos remu.~ 
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nerado : essa prestaçiio de serviços obrigatorios por 
quem já é livre .. , 

O Sn. 'SAR4IVA. (rwesidente do conselho) :'-De outrn 
maneiro. só n. nboliçii.o instan~o.nea... se V. Ex. c:o!?-
eidern a. prestnçü.o de serviços como escrnv1du.o 
Dovn.. 

O Sn. Jost'o BoNIFAoro :-Já o disse em outra oe
cnsiü.o o escravo serve a titulo de res~n.te, serve 
pelo t~mpo neces•ario, para obter a liberdade, levan

. "tando o J'enhor de su.- pessoa. 
Em minha doutrina, definido o valor do escravo, 

elle é ao mesmo tempo eo.pital e força productora ; 
a .forço. n.mortiZn o ca.pito.l. Cnlculni a nmortizn.çü.o 
pelos serviços cm prazos graduados. certos on in
-certos, conforme as convenierictns publicns; vencidos 
estes, .a indetnnisnçüo est{L pngn. pelo escravo. e e11e 
torna-se homem livre, isto e, pessoa no gozo ~e seus 
direitos mdividuaes. · 

O Sn. SAilAIVA. (presidemte do conselho) dá um 
aparte. 

O Sn. JosÉ BoNIFAoro : - Posso estar em erro, 
·porém o meu pensamento _é claro:. ou se:vio o es
ern.vo tanto quanto era prectso pnrn. 1n<!emn1s~r n. s~tt 
senbor, e nuo se comprehende o serv190 obrtgatorlO 
depois, porque não se pa.ga. o que jp. foi pngo : ott 
não servi o, e sirva o tempo necessa:r1o para. obter o. 
liberdade, salvos os direitos que posso. ter para con
•egui-ln, por meio do peeu1io ou pelo fundo de 
emancipação. . . 

O nobre presidente d:e conselho leva o seu proJecto 
ao extremo de collocar tambem os velhos de ôO annos 
na escala dos que podem libertar-se por t 0011 no 

· :maximo, pois que a remissü.o de serviços outro. cousa. 
nõ.o é. . 

o Sn. S4RAIVA (prtlsidcnte do conselho) :-Segundo 
as suas idéas tambem elles podem remir-se. ·. 

O Sa. JosÉ BoNIF40io :-0 reparo seria verdadeiro, 
se parn. mim o escravo de 60 o.unos j{t. nü.o tivesse 
indemnisado o seu valor, e adqttiri<lo o direito de 
resgatar a sua liberdade pelos serviços :erestndos. 

! .Até mesmo considerando o en.frnquecimento Jao: fo:-ças 
', com relaçiío ávida. se o homem pócle ser cons•derado 

:machina de trabalho, c preciso determinar uma média 
geral parn qne clln. se julgue impresta.ve), e diz-me 
a consciencin e o coração que nü.o é eleva-ln. deter-
minar o limite de 60 annos. · • 

Sr. presidente, lavrei o meu prctcsto.; não o terh1. 
:feito, de>contentando o nobre presidente do conselho, 
se nü.o fosscn1 ns ·tacitns referencias do seu discnrso a 
pnlavras proferidns por mim. 

O Sn. SARAIVA (presidente elo conselho) : - Eu não 
:ftti provocador. . 

O Sn. JosÉ Bo:<TFACIO : - So em minhnB pnlavrns 
vio o nobre presidente ,1o conselho umn provocnc,~ü.o, 
só n1c cumpro p~Uir=lhc dos~nlpa. pois c\uc o.s min_bns 
censurns nn.dn. twbao con1 o Sr. consel 101r0 Snnuva., 
e. recnhinclo sobro o orgn.nisru.lor Uo u1inistcrio, sobre 
elle nesse caracter de,·i:t rocnhil• a culpa. 

O Sn. SAn.uvA (presidente do conselho) : - Nlio é 
sobro mim. V. Ex. bem sabe. 

O Sh. Jnsú Bo:'liiV.\ctO : - Julgnn<lo n. posiçito do 
presidente do conselho, o urguinilo n catnnrndagenl 
ministcrinl. 

O Sn. S4nAtv., (pre:<iclcnte elo conselho) : - O ,qno 
niio cstú nos_ habitas de V. Ex.; é o que ell estra
nhei c senti. 

O Sn. ... TmH~ Bol"itPAOIQ : - A discus~üo nesse ter
reno perde o seu valor: porque nc1n cu. nCJn V. Ex., 
podemos ser r'râzcs ; niio d.nvicln.rin., porém, uccitnr o 
ju1~amcnto c o espirita n1nis snscoptivel, p~1.ru. llccidir 
dn. inconvcnicrtCH\ do 111inbn. linp;un.A'Clll. 

O Sn. SAnAtVA (prrMblenle tlo conselho):- S6ntcnto 
reparei. porque nü.o cst{t. nos lm.Litos (lc V. Ex., que 
nlULs fez cstn cxccpc;ii.o n tnen respeito. 

O Sn. ,Jo~i~ Bo:"ooli~Acto : -Nilo posso n.co1npnnluu· 
V. Ex.. nesse tcncno. 

O Sn. SAIIA1VA (p1't1slrlenfc dn co,,sclllo):- X1J111 cn 

·t.uuhem <1uero ncolll!>Quha-lo, tnnto que: oüo rcsl>Oncli. 

O Sn. Jose Bo:o<IF40IO:- Continuarei porém. a. 
discutir o projecto, e •6 peço a Deus que me dtl 
saude para seguir o caminho gne encetei, esperawlo 
da. presidcnciu. do senndo a. indispensn.vel justiça e 
benevolencia., e n.creditnndo tnmbem que não bn. de 
ver, se possivel a diseussã:n, qualquer cousa de 1'••
aoal nn tenacidade de minhas plllo.vras. 

Niio hri.vendo mais quc1n pedisse o. palavra., ·nem. 
numero pnrn votnr-se ficou cncerrndn a. discuss~o e 
reservada. a votnçü.o pnro. n seguinte sessiio • 

0 DECUETO N. 9,418 DE 28 DE ABRIL 

Se~ttio-sc ctn dlscussü.o o requerimento do Sr. Cor
reia. po.rn. que Re peço. ao governo que informe se foi 
ouvido o conselho de estado para a expedição do 
decreto n. 9,418 de 28 de Abril do corrente nnno. 

O Sn. Coaner" (pela ordem) requeren verbalmente 
n ·retír:ndo. elo seu requerimento. 

Nüo ho.vendo numero }>aro. votar-se, ficou a.dia.da n 
votn.ção do requerimento verbal pa.rn n. sessão sc
guinta. 

PERTURBAÇÃO DA. OUD2M FU'DLtC.\. 

Seguio-se'em. discussiio o req_uerirnenlo do Sr. Soa.rr.s 
Brn.ndft.o, po.ru. que se peça no governo informa.c;õt::s 
sobre o.s medidas que tenho. tomado para garantir :> 
independencio. da. ca.ma.ra. c a. segnrnn9n. pessoal élos 
de putndos. 

. O Sn. SoARES BnANnÃo (pela ordem) requer verbal
mente o. retirlldo. do seu requerimento. 

Não havendo numero para votar-se. ficou ailiada a 
votnçúo do requerimento 'Verba.) pn.ro. n. sess!lo seguinte. 

(O Sn. Í'aESIDENTE deixou a cadeira. <lo. presidencia, 
que pnssou a ser occupada pelo Sr. 1• v ice-presidente.) 

EMPRESTIMO AO TIIESOURO FROVINCIA.I. 1>.\ UAUI.A. 

Se guio-se em discussão o reqtierin1cnto ao Sr. Cor
reia pnia. que se peço. n.o governo, pelo 1ninisterio da. 
fa.zendn, ns seguintes -informações :ta. Etn virtuUe de 
que ordem foi emprestada r~lo Estado no theson:·o 
provincial do. Bahia a qllnntia de 150:000,9; 2•. E'll 
que dn.to. se renlizou o e1nprcstimo c com que coni:i
ções. 

o fii'•·· ''"ãHeonclc ele P.au•nna;:uiiÍ. (ministro tir:.-: 
ast?·annciros) :-Sr. presidente. ~ltlgo ~c men dev~r 
vil· ú. tribuno. nnra. t01nnr cm constdero.u~ao o requcn
mento fornmla.do pelo nobre sonn•lor i1eb provinda 
do Po.raná': 

O requerimento é o sep;llinte (lanclo) : 
"Requeiro que pelo ministorio dn fazenilo. se peç::o 

no ,..,.overno n.s se~uintes informa.r:ões : 1 n, l-~n1 virtn :e 
<lc 'qne ordên1 foi. emprestn.dn. pc lo F.Rt.ndo no tbcs01~ 1·n 
provincin.!'<ln Bnhia o. qnnntin de 150:000!;: 2". l11t 
q~te_ dnta realizou-se o cn1prestin1o c cotn que co.~-
dH;oes. n . 

O nssn1npto nrio é novo; creio que o honrnc1o S!·

nnclor, n1eu anliA"o. j(L Ull'ln. vez teve occnsiii.o de JF"
vocn.r cxplicnyücs sobre c~tc nssmnpto no stmnd·. : 
são pnssn.dos cercn de dons nnnos, pôde ser que bn •:L 
cquivnco da n1inhn. parte, ~11ns pnrccc-mn qnc nc~· :L 

occnsii'io gntisfiz no nnhrc senador, prcstnnt.1o os n r·
cessnrios escln.recin1entos. 

Nü.o hottvc, Sr. presidente, propri!l.l11C'tltc en1pre::,
tin1o. 

O Sr. Pedro Luiz, qun cntiío 1wcsic.1in. n pro .. dnci:t 
dn Bnhin, nchnndo-se mn npuroR pnrn ~t~t.il\t1:tzcr conJ
prmnissos ele honrn. pnrn. n prnvincin, diri:;io-HJ ~~n 
n1ini~tro <ln'fltzcncln, que cntt'to era qnen1 ng;o1·a o<.wnr :;. 
n. nt.tcnc,~i"Lo elo sonn.do: c en nü.o Jnvitlci ir ~~m anxLli·• 
clnqnello hof!rndo tlelcp:~ulo tio governo c~n as.·UI1lfl1'' 
de tn.nto ntehnclrc. hn.btlltnntlo-o para. sntt~fuzer cow
pron1issos nrg"cntcs; mns foi 11111 ltHH'O auxiliü por 
tc!l1pO limitado. 

l•,.nn.l nttmH,~Ü.o ji'L eu hn.,·in. mc\·ochln do nlOll tl!s
tinclo nmi•.•·o qno Ítojo prosic.lc o llliuh.;t{n·i~,. tL:!hnn
llO-nle 0111n ditlicuhlndes 1111. nllnliui::;Lrc•,•il•l ~oHlC'}llcll:t. 
prov!ncia. 'E' CfJl'to qw.: ni•.n 111? utili:·a~i da (~uu~c ... ~iiu: 
mas clla toronva-ijc nccc:;:;nw• no momeuto Jada 
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para livrar-me de tomnr compromissos que iriüo one
rar dcmo.sindn.meute os cofrcM Un. provlncin. ou talvez 
a.carrctu.r-lbe u1n prc,luizo inevitn.vel; e desde que 1nc 
achei misim hu.bilitndo pelo honrndo prcsiilente do 
conselho pude cffoctuur tru.nsnc?üo vantu.josa sem o 
menor onus pn.ro. os cofres pubhcos, e niio n1e tendo 
a.lii'Ls utilisn.do, cmno disse, da. autorisai;ilo qu13 me 
tinha. sido conccdicln. pelo meu nobre nmig;o. 

O Sr. conselheiro Ped,·o Luiz tinha tr.mbem de 
satisfazer cOtnprotnissos urgentes, con.fortnc dcclnrci, 
a províncin. se uchu.vn. em mús condiçôes finnnceirns : 
só de j nros de n.\1olices clln tiubrL neccssidndP. de fazer 
o pn.g(l.lncnto de ':...85:0U.US : tinhtL, u.l~n1 distw, Ue pagn.r 
seis n1czes á CmnpanhuL de Gnz ; ttnhn. de pngru· for
necin1entos feitos ú cstrudn. ele ferro de Snnto .l"\.n1a.ro, 
que or•;'<wiio por c~rco. de lOO:OOOij, alem de outras 
obri• .. o.u~ôes. Por csttt rn.pid.t.t exposiyito vê o secnilo os 
apnt~s' ctn qu.c se acha.vn o ndlllinistrndor da. pro
VlnCta. 

PcLlio-n1e elle um auxilio tcmpora.rio ; csta.vnn1os 
no principio do exercício, no mez de Julho; entrt.o 
antorisei o inspector da thesourn.r.ia a. fornecer-lhe 
a <innntin de lSll:OOO!l. com o prazo de tres mezes; 
eis-aqui o telcgra.mn1n (ld) 

" T!io. :!7 de Julho de 18851. -Ao inspector da , 
thesourr~ria.- Ponha V. S. i't. àisposit::!"\0 dn. prcsi
denciu dn. llfO\'incia. n sotnmn. Uc 1r>U:000fl, cotn p1.·nzo 

' de: trc~. mczcs.- V. de Pa:runa!JWÍ. u 
Con1 estn quantia clle canse guio faze~· face o. a.lgucs 

comnrmnissos c com ontros rccur.i!OS de que pOde dis
l"'úr i.Ht. proviucin. satisfez a outras obrlga\~õcs livrando
se asshu Je contrn.hir un1. cmprestinlO cn1 condi~ües 
dc:-;vaotajosas. 

q seiHHlo saL c ntte n província dn Bnhin se acltavn. 
Cf.llllO aindn se acli•L hoje, en1 nlÚ5 cundir,:l)L'S finn.ncoi
r:.:&.s. 

f.t!.uando :fni prcsitli-la aehd uma. 11ivid;.t. fluctun.nt.e 
cxtro.orrlinarin. pa.p;n.ndo juro d\! 10 u/u· Tive J.e 
con~oliilar eS:)tL Llivida rcUnzindo o jnro a G 0/ 0. O Sr. 
Pedro : ... uiz continuou nn. mesma senda do rig-0rosa 
ccouomia: e se ne~ôa ccca:)ii"t.o en niio fosse cn1 seu 
:::t.tl:o..ilio c C!le ~c '\"Íssc obri~allo ~ contl•u.bir n1n ero
Jn·es! iuto em cunLli',·ües deS~:n.nt:tjosas. J)C!;.t. nrgencio. 
U:t"' cin:.mllstancias. Hca.r.ia perdido tollo o tt•nbaJho e 
c:-.fur,,·o t!lll tn·,,l tla. econotnin. dos 'linhciros provin
ciat!s. Fol o ljtlt.! '!ui;;. cvitnr-: c creio que depois foi 
p·~~:;h·Ld l'l!aliznl' utn cmpre:-;timo •.:mn o llanco do 
~ra:t.il c111 ~~~~n,_li,.,jl!s as8{L.s vantajosas. 

Eu dc\•in IHIJ>J;L.,r que cn1 vistn. dn. 1imitnç~üo elo 
JW:t~o essr .. '1uanlia. fos::te reslitnidtL aentro do exer
cido scntH) dentro do prnzo nna.rcndo. Razücs })OU
dl~l"úsas devia ter aqnellc (Hstiucto a<.hninistru.
,l~.r para nito satisfu.'í'.ct· senwlbn.ntc c0n1pron1is-
sn. <J senado sa.Le c1ue ellc re:th·on-sc JlOr 
llu(!nt~~ C pouco tcn1po U.cpoit:i i:allcccu. En1 toclo 
<!a~;o \,ou1 l: notal' qnc não fui proprin.n1entc un1 mn
pre;.;titnu, m;.~s upenns nnxilio temporario que teve a 
<!:--ct·iptnrar,·iio cnnvenient.o o íi:;nnt. uo ln1.lanccto Un. 
1lll'SII\lt"n.ria da Bahia., nlP.Z Uc Jnlho Uc 188:!. exer
cido de t HS·!-1 StiJ, cou10 su.hlo de rcsponsn.vcis C lU 
pr.•dt!t' dn. admiuistra~,:ii.o provincial. 

Estú tndo escriptnt·ado c n. rcspvn:ml.JilhlnU.c da. 
}l\"11\"incL~L devidamente uccentnu.dn.. 

..:\' vista di:-;so, o nohrc senador fica. informado Lltt 
ordc!ll, da Llnta, do prnzo c Uas contlir,•õcs cn'l qnc foi • 
.ladn l't pruviuC.ÍIL da Bahia este auxilln, qne, cotno 
di·:..;e c Ct'lllH~· cn tle~eiavn, de,·in s~Jr dcntt·o üe tre.o 
1~·lt~~~!!'> rcst.ituido 11elu. ÚwsoUI'n.rin., so nt'Lo no prazo de 
trcc ·,ncr.c~, ao m~Jnos Jcntro do cxet·ciclo_. o que nÜ.•) 
cau:-al"in. ;.;l·andc tt·uu~toruo. 

O nobre scnatlur disso que n. sitnu~:~LO cnn qnc se 
achnvn <.L I~ruvincht. cm conse'luenchL <ln. RnspcnSi~o dots 
intp•)str's provinciues levúnL o presillentc a pc1iir 
:t,plcllc mnJH"estimo, sendo sutiafcito pelo :;!,'11\'<..!rnu. 
!la t!n~ano dtt. pm·tc tlo nnht·e ~I!Tlntlor. O n.uxilio pr~s
tad,, ú atlministt•tu,~ão JH·uduchd t.la Buhiu tevú lttn·ur 
aut~·s d<L snspcu&íin dtutnullee itnpl)Sto~:~, acto 11W.: ;;,-lo 
0o1ncnneu,dtt. mu.nciru. pot• flUe íitlppüc o nobre :oeruulnr, 
}':tra a:::. eirmunstunclus iiuanccir;.\s da }>roviucia, 11 nc 
j;i. cr;in lHÚ~-t. ( .. • 

Quanuo fni po.r&> t~proviacin tlt> UahiLL j'{, !\clwi 

sno.s fino.n9o.s muito complicadas. O Sr. Pedro Luis 
foi o prim01ro a. reconhecer que o acto á que o nobre 
se.nndor o.lludio pouco concorreu para o eetaa:o finnn
ceiro da pro:vinci~>. Disse elle em cartn de t de Fevereiro 
de 1883: 

« Começo.rei por dizer a V. Ex. que para esto.s 
..,difliculdndes ainda não contribuía senii.o de modo o.tú 
nojo icsignlficn.ntc n. sttppressü.o dos impostos de im
i'o•·taçi:io. A renda dnqnelles impostos uo exercicio 
de lSI:!l-1882 montou;, cif••a. (que de modo o.lgum 
se podertt dizer avulto.do.) de 445:639/l-íGO, o que di>· 
mensalmente uma médio. de 37:0lJO/l e to.nto. A im
portancia dos referidos impostos nos dous ultimos 
mezes em que nüo foriío exigidos ni!.o seria. tal que 
inflttisse scrinmcntt; pnrn. o n.llivio da. provincuL; 
podia lhe tra.zer n.penns fugn.z re1frigerio. )) 

Ji't. vê o nobre senador que nü.o foi n. suspensü.o 
(1nqttclles impostos que n.t·ruinou ns finnnç:u.s du. pro
vincio. ; esse neto nüo influio senão 1n1.tito ligeira
mente. Depois, o. nroprio. nssemhlén -pronricio.l da. 
Bnhia, como outrás nssembléns de diversu.s provín
cias, reconheceu o. inconstitucionalid~>de dos impostos 
de importação e foi a pritneira. a revoga-los.· 

Fui o nrimciro o. reconhecor a. irre~ularidade do 
meio ])elô qual forüo suspensos nquelles impostoa, 
declnrn.ndo que não ern. trntnite ordinnrio de g;o\·crno. 
Apressei-me C\U leva.r o acto ao cooheciuiento da. 
cmna.rn, pedindo un1 bill de indcn1nidn.dc e u. revoga
~~ã.o dns leis provincin.es decrctn.nde ta.es impostos. 
Este proj"cto foi approvaclo, e creio que ponde aguro. 
da <lpprovo.çüo do senado. . 

O meu procedimento, ;pois, foi approvndn. As pro
v.incins ti verão occo.siü.o de revo~nr esses irnpostos e 
po<.liü.o ernprcgar meios ao seu n.lcn.ucc puro. rc:ito.bc
lccer as fina.n,:!U.5. Se niío o consegtth·tl.o, é isto Uevido 
:..t circumsta.ncinA cspecia.cs. Ellns sofrretn, con1o soffre 
n. nnçü.o em consequencin dn. diminui\~Ü.o da rendtL 
por cnusn. ::;oralmente conhecida.. 

Assim, Sr. presidente, não se púde, COJU justiça, 
u.ttL·ibuir no neto n. que se referia o nobt·e ~eca.dor o 
estado financeiro da provincin; e c.lou-1ne por feliz 
co1n tê-lo demonstraG.o, dissipando qttaesrvu!l" J.nvidas 
a semelhante respeito. 

O nobre senador. penso, se dn.rú. por ::)~t.Hsfcito, 
tanto mni:; qnnnto ilü.o era este um facto tl ue esti
ves:Sc oncohc1·tO, pois que foi ~rttziJ.o no couhcchnonto 
Jo senado no ternpo en"l que fo1 pra.ticn.dtJ. dnuJ.o-se 
cxplic~tc;ões e assegurando-se que u.quell:..t qua.ntia. 
ser.in rcstituidn. pela th~sotuaria. dn provincin , cotno 
suppuz que seria, em bl"cve prazo. 

Estou certo que se o honrndo Sr. Pedro Luiz, cuja 
n1orte foi tltmnnhn. pcrdrL pnrn. o llniz.. (nume1•osos 

· apaiculos), continna.sse nn. udtninistra~·tw, teda. cam
pt•ido l'eligiosn1nentc o compronüsso tlUC ns~tunio e :l.S 
recon1tnc.ndnç:ões que lhe forüo feitas nãv sú em 
telcp;t·nmn1ns con10 ctn cnrtns que lhe tlirigi. 

Siio as explien<;'ões que tinhn de dar no senado. 
(.Jlúito úem !) . 

~ ~~· • .U1nuaueh•aa.:- As oxplicnr;ües que nca.bou 
· Uc tlur o noLrc nlirJistrp de estrang-eiros, sü.o 11111ito 
clnl·n.s. Eu j{L so.tbin. tnais ou n1cnos o segU:in1cnto que. 
t~vl:l.esse uegocio do cmprestimo de 1f>U:UOOI! á· pro~ 
Vl0C1fi, 

A franqueza. de S Ex. ú muito louvo.vel ; real
mente !:'Uns intf)OI,~tles1 como tniuistro cln :fa~onlln, se 
nlio forü.o Ue u.cc01•do cotn · :.1. lei~ :forlt.o dir.igulas por 
sentimentos que nutitos achnriU.o pntrioticos, 

O presiLlentc Lln. provincin. vio-se en1 gt•atlllC Uiffi
cnldade; mns u. 11osso. que•tilO ole lego.lidndc ó mn 
pOtlco Lli\'Ct"Sll; nlt.o devemos tle ncnhmn n1odo nnitno.r 
a rcpctir,:ão Uc tnes.fu.ctos. 

N'11. verda.cle é inte.irumcnte procc.Llentc u. censur:'lo 
Jc que a ;)rovincio. ni"Lo tivesse t:iolviJo o seu Ucbito,. 
1wrq,nc l)Or mniot·os qne sejü.o stntiS cmburayos, com
tudo uetnpre tet·in nossecSJHL';o Uc cürctt U.o tt·cs a.nnos .. 
J1n1!jl]<l dCSC!nponltat"-Sl-1 J.~SSC COtuprOUÜSSO. 0 que;, 
c!:'."'t: fuct.n rovclu, niw é tanto tnn neto o.ttentu.torio 
corn pretuiditut,~i'Ln por lHtrto dnR u.ntorid:.tdes que -tlollo. 
inltlrvioriLo, t~utno c1 ~,..,gtu.d.u Jo confus~o o uua.rchia;. 
JliiH'1'l. (•tn que :,u tU:lliL\'a u IH'O\:inciu. dt4 llallin., c em 
l!UO infclizmuutc oeout.iuúu. t\ c~iu.r. 

-l 
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SESSÃO EM 23 DE MAIO DE 1885. 

O nobre senador, ministro de estrangeiros, esteve 
. .naquelht provincia, conheceu as ditlicllldades, mns 
ypnra removõ-lns não encontrou no partido conservador 
obstnculos; se nilo fez nu:ds ern bem dn. lei, não foi _Eor
que encontrasse opposiçõcs, tanto que foi acompnnhn
:do ..por generosa. opiniiLo, que nqt1i se disso que .scrvio 
para abrir ainda as portas da presidencia do conselho 
ao nobre senador pelo Piauby. Depois da proce!losa 

· tempestn.dc de mú.os n.dministrndorcs, quem viesse 
com idéns um pouco modcradns bnvia de ser bem 
recebido. Portanto, já võ que nüo teve do partido 
conservador o meno•· impedimento. Deixando de 
parte as questões politicas, nas que erfLo mernmente 
•administro.tivn.s, S. Ex. procedeu regularmente. Co
·nhecendo n. situa.çü.o do. província. da Bnhia., soccor
reu-n. eomo 1ninistro cl.n. fnzencln. , emprestando 
.150:000/1. mus, soccorrendo-a, devia talvez exigir da 
provincio. umo. declaração mn.is sole1nne, porque ... 
como cu disse, são passados tres n.nnos, o thesouro 
.nacional está no. penurin., e cu por mais bnhin.no que 
:.seja, não desejo qne a fazenda publica esteja cm
•prestando grossas qnan tias ás províncias c ficando 
',em f!cscmbolsn, mesmo . porque nenhuma autorisas:üo 
havl3. para esse emprcsttmo. 

A;;itou-so depois a questão do estado finnnceiro dn 
.Bnbta ; csto. dccadcncio. .:; '1 ue tem contribuido p11ra o 
descnlabro act.ual da província. 

cc Se queres bo11 politica, dá-me bo:l.S finançns, " e, 
'Vice-versa, não p6de ha.vcr bons financ;o.s sem hn.vcr 

•'boa politica.. 
O est'ndo rln provincin. é pessimo_, e tem a.1tgn1en- . 

tndo considcr11velmente 11 divida publica.. Em 1878 
era de pouco mnis de 3,000:000fi, c hoje cst<• em 
~erto de lO,OOO:OOOSOOO. 

E:a pouco foi publicnda cm um jornal de grnn<le 
circulac;ü.o uma. estatisticu. en1 que se lê o seguinte 

.l!nno Renda DeiJ;pc:a Dl'fici: 

'19-80 S,251:810fjG22 314·18:5i>G,)953 1DG:7•1G,)a31 
80-81 3 ,022:272/.)S02 8 ,89!hU7~) t).J,4,9 ~77:10] /}057 
SL-8~ 3 ,S2G:GZ•lp389 4.,317:292,~117 9nO:G07 ~7~8 
·82-83 2,824:2•!6,~027 3,~53:5:17 ,)738 4.2U::Hnoj)7ll 
83-8·.1. 2,G47:5G2fj18G !1,29G:10:l1)298 6•18:5-17 ,5112 ------- ------ ------

·'J:'otacs 15,072~515,5016 1S,21·1:S09r)55ü 5,l,l2:20:J1)LI30 --------
E' c~n.ctn n1inintttrn. dn. :fo.zcndn. geral este dtl'.s.!'!qni

librio pcrrnn.ncntc. I-ln. toda. via. un1n. clHferen~a. Ao 
~asso que n. provincin. da Bn.bin., elo n1osn1o mÓdo que 
a· de Pel"ll<tmbuco, foi privada. cm 1880-188 L dn su<t 
mais hnportnntO fonte de rcndn) o Estnc1o tcn1 n.("T'grn-
vado ns Stln.s imposições. o 

Divi<la pa.<.<ivct - A clh·i<ln pnssiva ela.· Ba.hia. 6 
actualmente de 8;974:30011, assim classificada.: 

ConsoUclada 

Em apolices de 7 •fo .. 
Em upoliccs ele G •fo·. 

Totnl 

Fluctucmto 

Ao Bnnco elo Brazil, n vencer cm 31 · 
i· <le ?.Iar~o <lc 18SG 
.A.o Bnnco Ingloz,. vencida n. 14 do 

corrente .. 
.A.,. Socioda.dD Connnorcio. n. vencer 

no proximo :n de Julho · 
.A.' Cnixn Economico... n voncer enl 

Junho <.lo corrente nn110 .. 
A' Thcsouraria do Fnzenda 

Total 

Somma,. 

!>,471 :300$000 
2,253:0001!000' 

7. 724:30011000 

500:00011000 

~oo:ooosooo 

1 OO:OODHOOO 

300:00011000 
1GO:UOOH000 

1,2GO:OOOI!OOO 

8,D74:300Sll00 
Em princípios <lo 1878 fole quo o pMtÍ<lO libcrnl 

ton1oll conta <.los Uestioos do pu.iz.; por consequcncill. 
·se o pnrthlo conservador doix.ou, como nq_ui so disso 
outro dia, uma. divida. de mais 3,000:00011, segue-ao 

que nestes ominosos sete nnnos de governo liberal 
tem cssn divida. crescido extraordinariamente, cbe
gnndo quasi n 10,000:00011 n11 data cm que cstnmos. 

Em 1880 segundo o rclntorio do presidente da 
Bo.hi11, dirigido {L asscmbléa provincial, o csto.do da 
sua divida era o seguinte : 

Divida passiva 

Importa cm 4,456:3161!220 a divido. passiva <111 
provincia, assim distribuída 

Fundada : 
Em apoliccs do juro 

de 6 •to . . . . O:OOOfiOOO 
Em ditns do juro de 

7 ·;.... • • • • 3,614:700/1000 3,623:700/100() 

Flttctuantc : 
Em letras n E:. Pra

guer por po.gnmen
to de obras ao cães 
do Ouro o.o juro de 
7•;... . . .. -· 

Em clitns a estabe
lecimentos bancn
rios 8 •fo·. . . . . 

Idem idem a O •!o·. 
Idem idem a tO •fo· 

.132:616fi220 

300:0DOSOOO 
300:1100$000 
lOO:Ooosooo 

~,45G:316S220 

Jt"1. vê o senná.o que o 1novtmento vo.i n.scendento .. 
Cndn. nnno que ·se passn. é um aug.mento notnvcl na. 
divida. da província, mesmo nntes do governo gera.l ter 
mnndado suspender n cobrnnçn dos chmnados imp.os
tos inconstitucíonacs. 

Nestns circumstancias, võ-sc perfeitamente qtte du
rante o domínio do partido liberal n cliYida. publica da. 
pro'\·incio. do. Bnhin. tem nu::;n1enta.do sctnprc cerca de 
l,OOO:OOOS por anuo. Bnstn ver o relataria npresen
tndo ú nsscn1blén. provincial da. Bnhia pelo re!;pecti\·o 
aelministro.dor, Bnrão Homem de Mcllo. cm 1878. Diz 
c!stn. peçn. de infor1nnção qnc n. clivid~1. d:.t pr()vinciu. 
era súmontc' de :J,GIO:OOO,~. linvin, porém, clividas 
activas hnp(\rt.nntos n cobrar, con1o tosse n. da. enl
prczn dn estt·aeht de ferro ccntrnl. 

Mas que querem, senhores? A politica. pequena 
tolerou clcspenlicios espantosos o as finanças da pro
viacia nhy~n1úriio-sc ! 

En1 18ti l o estado ela cli\'ida, no reln.torio nprc.sen
to.clo pelo Sr. Para.tHtguú, c-rn este : 

cc Divida, pas,<?·it·a-Estn divid.~ actnnln1cntc n.cbn.-se 
clcvn.Lln. a à,257:fJ00f?, sendo r,,':!03:SUOH con5lstcntes 
en1 npolices ~.lc juro de 7 °/o n.o u.nno. (l:QOOR mu 1.lita.s 
ele (j •f,, 95Q,QIJOS cn1 letrns passadas a cstnbclcle
cimentos hnncarios ele 10 °/o c lOO:OOOij cm dita& 
de 9 •fo. • 

cc .. l'l- divllln. passiva é, l)Ortn.nto : ínn~.laêln, nn. in1-
pottancin de ó,"2.07:;;uo~ •. c não fundada, na d~t 
I, 000 :OOí.lijOOO. " 

Pot·étn, tlzeri""to-sc obras a csn1o, cstratlas put·n. servir 
a. pnrticularcs, <lor~to-sc subvcnc1~Ges n. estradas t..1c 
fert·o luntcis, Hzorti.o-se cács o n.tcrros cllUl.si ~cn1 pro
veito, e as uutorillu.Ucs achúri;.o tudo nnlito 1J(1li1, lnn
do.tlllo-sc ntú os no1ncs llistorieos das antigns rna~ 
pelos üos novos prot.ogouistn.s dn politicn. libcrnl, cu1u 
normH1c prcjui.zo do comnwrcio e das rcln~.~r,cs socin.t.-s. 
0 

Neste nnd.ttr contL"tl.hirã.o-sc tnuitas di vi~.tas. on fuu
dndas on Huctntt~tcs, c o credito da. provincitt t.~nt-se 
cso·otndo, 'üo n1.odo qnc pngtt juros cxcc~sivos . 

Aqui cabe observar r1uc a,-provincin. cstn.vn. snjcíta ntú 
no juro Llo 1 O 0 /a. no nnno o qu.c estu. cspccic de i] uscnlpa., 
que lh't. Uln dos rclntorios, üo que a. divicln subia., 
porque se teve do nttcnllor ll. dif'l"m·cntcs creditas. nü.o -
procoLlo. porque esses creditas orão dcstinn.tlos u obras 
que fo.ri""io _9l"Llonnclns polns n.ssctublén~ p_rovi,!lcines 
llostn s1tnnçu.o, o obt·ns dm; qunes n. provJncm nuo tem 
tirado proveito nlgtun, entro outrns n ostrncln do forro 
no sul dn. provlncia, cssn. ObLt·nclo. donon1inn.da.- Dctll:ia. 
c .Minas-, o pnrn. n. qunl n Bahin. contrihuio co1u a 
QnCI.ntiu de muts de !,OOO:OOOHOUO. 

'·'· 
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Esta cstrndo. tem servido nC~"~'n.tivn.mcntc ú. provi.ncio. 
dn. Botllin.. En1. 1wimciro lngnr

0
fcz-so o contrato sem 

lHtstnnte pnblicidndc, nem concurrencin. ; quando se 
soube, jú. se tinhn. de ontrn.r. corn prcstcu,~õcs : o nobre 
_ministro dos ncr;ocios cstrn.ngciros sabe disto pcrfci
tanlentc. 

Etn se~una:o lngn.r o cuunncrcio dnquclln.s regiões 
estava encaminhado pnrn. u. cnpitnl dn. Bn.hin.: hn.vin. 
'ttnHL nn.v~p:ac,~;io o. vapor, os navios de veln. peqnenoa 
encarninhn.vii.o-sc pn1·a nlli, levando os 1n·oductos dn. 
terra- o cnft.!, o cncúo, o n.ssucnr, n.s mndeirns c 
outros p;eneros dn.quelJn. como.rcn no sul dn Bnhin. ; 
mns hoje com. cssn. cl':itrndn. ele ferro ns rc1nçõcs vicrüo 
:Pnra n c:t1rtc, pnrn. onde cstú. estn.bclccidn. u1n~ nn.
VC;:!.'3Ç!:io a Ynpor. de numcirn. que todo o commercio é 

:l10jn feito cnn1. o Rio de Jancirü. A provincht dn. 
'B:.1hia nn.<.ln ~anhou, ao contrario perdeu. O provi
rnento dos genoros consun1idos nosscs lugares é hoje 
:fci1n pela prnça elo Rio de Janeiro. 

Xüo sou bairrista, netn provincinlistn exo.gern.clo; 
entendo qnc, gn.nhantlo o pniz, ga.nhüo to(.lns as pro
,,.indas ; tnas occorrc que os lucros dessa. cstrnclfl de 
ferro sii•· dnvidnsistoin1os c nté no ultin1o nnno houve 
:::;rnndc ài!liculdadc no seu trn.fep;o. E' pn.rn. dcscjn.r 
que cesse c:->sc 111;'10 estn.do de consns. 

Est<: é o re:snltad0 tl:.L centralizn':!~o c:xtrn..orJinn.rio., 
contra n qual clanJt"'to os nossos nüvcrsm·1os e que 
~~ntt··~tanto no y,úllct' vüo deixando pnssur, se não n.u
t~!;liH~ntnr. _fl. 31l'anc1cgn c o com1ncrcio dn. Bn.hin. pcr
<h!ril'-' bastante con1 cssn. rc~olnc~tio. 

Dc5te rnntlo, serrunclo os doCumentos officin.cs elo. 
Ri111:l<;~ii(), foi-se nu~mcntn.n(1o a clivicln. ilo. província. 
da l~ahin, crm1 cerco. ele 1,000:000$, c0mo se ·vê do re
latoriu rlue ha. pouco citei. nprescntado pelo nctua.l 
Sr. tnin1:-;tro do::; ncp:oclos cstrnnp;ciros. 

• r a HC vê, pnrt.anto, f"J.UC houve um grande clcsenvol
YtrnPnto nn divida rne;;mo dnra.nt.c o· tem ].'lO dn ndnli
ni~u·o(,•.io, n qne h a. pouco n1e 1·ei'cri. 

' tra, Yei:unns en1 I RS'-2. Eis o que tliz o relntorio, 
<11·, Sr. Dr: .Joi""t.o tlos Uds Uc Souza: Dantns, vicc-pre-
sitlentc dn. pr·~)vincia (lê) : p 

A dh·idn pn.~sh·a da província. é, pr.escntemcnte. 
ele G.u::;~l,300H, scn<lo ; 
Ft~n·lnda .• 
FJ U•!ll.mutc 

5,02fl:300HOOn 
lGO:OOOSilOO 

De\"la ;l provincin. t:rn J\Taio de 1SRl -5,:37G:300f.f, 
s~nJ•.> •.:nt let.ra-. J.o:-,n:000 1~. -'20U:OOOfL no jtwo üc 
~J ao nnnt,, c Sj():tlf'lfl,~. ao jnro tle 1 O 0 /o; cm npo
jj,_•,_·.: prnvineiacs ·'1.32fi::lOOS,- .J.:UUOt';, de jtno de 
(; 0/,l ·~ .'t,:3"2.:.!.::~nn8 no de 7 "/o)• • 

f,:ita~ Jln.:..t.~ri••t•mcntc. ·c n.t.é n. pr('scnte clntn, n1nis 
('in•:o ~~lnis.:,•:iês de npoliecs.- n 1'1 dc:llns, snlJ n. 15, 
~·~ 1 aX<l. de 1; 0f11 , na importn.ncin. {lz: 1 ;200:000HOOO, 
11:Hn. cnnsolidnr n. <Jiyitla flnctuant.u (neto llc ~-1, Uc 
?.Inio de 1~:':1 ): a 2_n, snh n. lG, ú. n1csrnn. tnx.n., nn 
i.,~~~~·~:.·lan(:~n. du 1 !1.''-:UOOSOOU. 11rtrn nn!:!:llnH~nto ús cotn
Jl:lnnt:l.<; c·>:uuann. c -:Írnn~pnrics Ufi):1nos (:1cto L1c 30 
d·-· ::3-clcnlln·r~ de 1RS1): a.:~·~. snh n. ·11. :."t.tliC~n~a. t~1x.n., 
:t:l ilnJint·rnncin. tlc IR;J;OOOSOOO. p:un. 11:1g':tdll:lt1to ú 
cs1rat1:1 l~ahia c !\Tinas (neto ele tl de Dezembro de 
1 ~··"{ 1 ;; a .'Jn, ~oh n n. I R, ú mcsmn. tnxtt, nn. impor
tanein. de 2r1,11U!lf;OOO, pnrn. pn~an1~t1t.o ú cmnpnnltin 
Tr:1nsportcs Urhnnos (acto ele :1L tlc DczClubro ele 
1S":);c n:-1:', sohn. tn. cmi~.;;ãonintlaltrncsnHL 
1 otxn. na irnpf•t.·t anci:t de 02:0::osooo. pn.rn. pagamento 
:1 .•str:H1!1 Ba!dn c 7\.Iinns,- o t)llC t.ndo <l:.'L n sonunn. 
do I ,l;fJ,;:UOIISOilO. Uni <ln ostn qnnntia •lc I ,OijCi:Oüli,~OllO 
e a rle 1 !;O:OIIOHilllO da dh·i<ltt 1lnct1mntc á ele 
!\.:r;n:~OOSOiln. veio u ficar n. refcriau. divicla. clovndn. 
a 7. I ~2::lllllHOUO. 

Aktlen•lo-se tle 7.182:300,~ - 1 ,003:000~, scnclo 
: ,()jü_:(l(Jfl.'-1 do del1ito c1n lctrns j:t rc.o;t!'ntnda.s 
(~~IJ:IIIliJS, por conln do cxe•·cicio elo 1880-IRHI c 
~flfl:OOOii por con1rt •lo de 1881-1882), o !,3:lHlOS elo 
'l"l":o:;~nt<:: tle upoliecs (~:OOOH resto lln fto. Clnbsilo, c 
:\~J:IIDOH por contn. dns 15 n 17 ontif'sÕüs) vmn u. ser 
o aetnn.l dchitn da prnvinein. <lc (i,OHD:30DH C'm npo
li~:''"' do jnro de n 11 /o [LO anno 1 ,(j(J7:000S. C\11 tlitna 
dt: .~\.lr(l do 7 °/11 /1,:1·.?.'~::HJOS, (.'• iinnlrnentc, ClH ll\UfL 
h•trn. p~~...;..;ntla ú Uuixa l·~conowir·n. nn ;inro Un ti o/rJ o 
a vencer-oc cm :Jl tlc Julllo, lGU:UOO/lOOO. 

• O relntorio rtprcscntaclo pelo Sr. consclheir.o Pcrlro 
L:uizPcreira de :Souza á asscmbléa provincial, cm 1882, 
d1z (lt!) : · 

cc DÍVIDA. PASSIVA. ATÍ~ 10 DE DEZEMRU0 

Consolidada 
Em npoliccs: ., 

De 7 °/o (emissões de 5 a 14) 
De G :/o (cmi~sõ:s ~.1 15 a 21) 
De 7 /o ( cm1ssao ~~) • , •. 

Fluctuante 

A' Thcsournria de Fazenda 150:0008 
_<\o Banco Ioglez 250:000,~ 

No nctivo ' da provincia d~vo des
tacar duns Y~rbns : 
Emprestimo o. Tram-Road de No.-

4,322:300/lOOO 
2,484:0001!000 

GOO:OOOSOOO 

7,406:300/3000 

4oo:oooaooo 
7,806:300/1000 

znreth. . . . • . . 500:000/1000 
I<lcm ao cn~cnheiro Hngh Wilson 

pelo. estro.da Cent1·al. .· 622:85GS721 

1, 122:856/li21» 
Ern um gastar continuo ! Além do custo dn. estradn. 

de :ferro Ba~ltia c ~~tina.<:, n ~st.radn ele fP.rro do Sn.nto 
Amr~;ro levou mais de 2,000:000,~; a obra chamad>1 de 
-Cacs tto· Ouro-levou centenas de contos de réis, e 
por ora pnrn pouco tem prestado. A cstrudn. de :fcrr() 
de S::nto ..:~n1aro deve _prolongar-se .um ~onco pnra . 
1.crnunar n umn. povon.~no, que ba. nlu proxuna, Bom.
jnr(.lim, lugar sêcco, nrcnoso. cm que hn. ~gun. todo o 
nnno c CH!_ que o nccc~so pn.ra. os carguc1ros é :fu.cil; 
por 01·a nao se ohtcn1. 1sso. 

O scnndo cst.ú, pois, vcn<.lo o 1novhncnto n.sccndcn~e 
da ~livicla tla província <la. Bu.hin, depois de 18i8 . 

... Tenho _nqui mnis docnm~:ltos, porque nestas que·~
t~~cs (.lc CJfrns ~osto ele rcícnr-me n. dados cstn.tisticü.» 
•tnc n1crcç!iio fé. N:lo é u1nn. questão ncndcmicn.. 

. O. Sn. Srr.v!nn,\. l\IA.nTI~!1:- Na. no;scmhlén pro
Ylncrrtl do. Baluu. o l)nrt1do do nobre senador tmn c-::
ta.clo 0111 n1niorio.. 

O Sn. JuNQUJnnA. :-Não hn. to.J; esteve nccidentn!
nlcnte c orp:nnizon n. lei de 1 J. de Agosto de 1SE:.~. 
qnü procurou prover de ren1echo o. certos mnlcs. 

Eu disse outro cli:t. cm npn.rtes C!llC nii.o erüo st•
n1ente cstns obrng f!UC tinhtio trã.zido este triste r .. -
snltntlo : ntio, C't. cst.rrvln de S. Amn.L·o foi utn S;)rVc·

t1ouro clns dinheiro;;, da provincin. cln. Bahin., n:io dir··-. 
qn~ scjtL intch·nn1ent? innt~l •. 1?1ns que pouco npr~. ~ 
Ye:ta. u1úsmo no propr1o lllllntctpLO tlc S. Atnn.ro: c t. 

t~~nlio cnp:enho do nssucnr nesse l'nunicipio c ontr.o; 
·muitns citladiic's tn.mbctn possnent Cstn!Jelccitncnt.• 
i~n.ncs. c entt·ct.nnto qnnsi que non1 1:ctnos notjcin. d:~ 
scnwlllnnte cstt·a.cla., poi:3 serve n unuL zona que nü.o é. 
grau de. 

.t.\. rnzii.o nttcnnnnte do. dcspczn. ó n.provcitnr· cssn. 
estra(ln. no cn~cnho ccnt.J·nl <lo nssncnr chn.n1ndo dn 
Bomjnnlim, clirip:iclo por distinctos cnvnlheiros, poL; 
ter{t. fncil t-:n.l1ida pa.rn. os J?l'Odnctos, c fncil reccpc;:U.O. 
de contbnstivcl. 

No en1tn.nto existo umn. cstrnt1n. de rodtv.,.em, qull 
V. Ex. conhece, c que está !wje C]nnsi 11erâidn., por
rtne níto se (jUiz g-nstt:~r 10. ou 2U:ODOil, con1. o seu 
concerto e conscrYn~!HO, c1e1xnn<lo-sc scn1 COlntnnni
cnç•üo ~rnnclo nntnero Uo morndorcs do n1unicipio', e 
int<lrron1pcndo-~c o cnn11nercio que '\'Cm dn :ft·crvuezin. 
de Oli\·eu·n, no pa•r.o que fez-se umo. csirnclo. a:;' luxo 
pnl"(L conr1t1?.il• n~ •:!;cncros Ue })O\lcÕs n,..,.dcultores: sou. · 
mnir,.o de nlgn .. :;o, rlr:!sojo-lhcs todo. ~ }Wnspcl'idn.de •. 
nut!o,~quoritt rnclhor distrihnitlo o <linheiro, quo a. pro
vincht. g.astn. corn ohrn.s publicus. 

Deixou-se qnnsi pcrclidn n cstradrt de Sui>ahé, cnill. 
tniointivu. c constrncção cn1 ~··nntlc parto clcvmnos lu> 
Sr. consclhch·o Sinim1ní, nrp1clla hclla cstraun. •le 
S. l.mnro, que sallc da l'''"l'"• vni pelo Jel'icó c SLL-
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SESSÃO EM 23 DE MA.IO DE 1885 

bo.hé, e serve a uma grnnde zona..; ó o caminho do 
eommereio dos eereBes, que de ·Oliveira e de outros 
pontos abastece n cidade. Ficou q uns i mutilado. por
que ·nã.o quizerii.o gastar umo. ninharia, nã.o obstante 
ser umo. estrada n>agnifieo. em que podia transitar um 
vehiculo delicado <le cidade. O r1o Subo.hé cortou
a em vo.ríos pontos : tem umn grande ponte inutili
sado.! 

Eis nqui por que estú. n divida dn Bnhia. neste pé : 
porque havia obras inuteis, e porque se desperdiçou 
muito dinheiro nos ultimos nonos. 

Aquelln praça do Ouro de que tem servido 't Nem 
os bonds pa.ssilo por a.lli,"e entretnnto gnstou~se avul
tada quo.ntio.. Augmcntou um pouco a área da ci
dade ba.ixa, mn.s pouco servo no commercio, c por
tanto devia se adio. r tal obra, po.ra quo.ndc- se acho.sse 
n llrovincia. cm -mais prosperas condições. Não o.ccuso 
ns intenç.ões de ninguem, estott apresentando os 
:factos. · 

Mo.s nã.o p(Lra aq1.1i a serie dos documentos. Diz o 
mesmo Sr. conselheiro Pedro L11iz o seguinte (lt!): 

" A ·divido. acha~se realizada deste modo: 

Consolidada 

Em apolices : 
De 7 • /o (emissão 5 a ló,.•) •• 
:Oe6•/o( " 15a':!le5!3•) •• 
De 7 •/o ( " 2.2•).. •• • • 

Fluct•umte 

.A.' Thesotu-nrin. de Fn
zencla . . • • 

Ao Banco Inglez •• 
Ao Banco do J3mzil.. 

150:000SOOO 
250:00011000 
500:0U01JUOO 

4,3'.!2.:300SOOO 
2., 53'.! :000/lOOO 

GOO:OOOiiOOO -------
7,(154.3001JOÓO 

OOO:OOOSOOO 

8,35(1:30011000 

O ultimo rel::l.torio que tenho é do Sr. E•pericliiLo 
Elov de Barros Pimentcl, em que se v(: que n. divi<la 
estava. em 8,5G(1:300HOOO. · 

Consegnintcnncntc, tomo.nllo-se o princ~pio c.l.n. 
qnestilo, -isto é, n. nrlministrn~~ti.o do Sr. Do.rão l!ommn 
de Mello, n dividtt era de 3,ü00:000$, e agora de 
cerca de O,OOO:UOU,'l, se não muis. porque este ul
thno docun1e.nto tern un1 n.nno, c Cl. expcricncia. cst{a. 
mostrando que a dh·lda. do. provinciu. íln Bu.hin cresce 
mil contos por n.nno. 

Como, pois, se diz: '\o"l1s dcix~stes divido. mt1ito 
xnu.ior'? 

NiLo é exnto; os docun1entos nqtli cstü.o e, mostrüo 
unla. dividn. <1a.1.crçn. Jlnrte, ()t\ 1ncnos, du. ele hoje, c no 
mnü1.nto í:..tzitio-sc todas as obras qnc crllo indispen
suvcis nn. provincin. U~t Bn.hüt. 

A oln·a cm. que pnrccc qnc se gostou bem o di.
nbciro, foi n. conclnsfLO dn. lndeiru. (,ln. !\Iontn.nha.. E' 
urnn. la!leirn. ou antes cxcellcntc plnno inclinndo. que 
está sobre n. cnco~;tn. tln. tnontunhn. Ern. tuna. obro. 
nntip;n. c: con1e(;nao. hnvin. cerca de ;jQ n.nnos • 

. A~ asscnl.Uiéas provinclaes <ln. Bnhin(voltn.ndo np;ol"a. 
no u.po.rte llo il.obrc sennllor pelo Rio Gt·o.ndc do Sul) 
t.érr1 tido qunsi sem pro nutioriu libe!"al o nindo. o.goro. 
n ten1: n nwiorb. consct·vnclorn. t~n1 sido rnro. c nc
cidcntn.l. E llcmnis n. nsscn1blt!n ]wnvincinl nti.o ó cul
}H\ÜU, nqtti tenho n. lei de orçttrucnto :Ceita pa.rn o 
cx.ca·cicio de 1883-81, qll.n.ntlo n. nutiorio. crn conscr
vndorn, en1 qne se Jn·octuon dnr os cúrtcs }lossiveis 
nns Ucspez.ns publicas ; tnns nint1n. nsshn nüo se 
JH~Jt:: estnbelcccL· o cquilibrio, }>Orque n. provincin 
do. :Bnllia estíL tnml>em sofl'renuo, como a do Per
nn.mLnco., J>Or ter se ll'H\n:lndo suspondct• cc:rLos hn
postoR. 

Isto dctermtnou o uesr.quilibdo, porque na Dahia 
1\.ntigamcnto cstnviio cn~ vi~Ol" todos estes n.rtigos do 
receito. o dcspczu. quo nqut- tenho neste documento 
( most>·ando nm pwpel) e que deixo de .ler pa.ra ni•o 
cn.nsR~ o. nttcnçrto do scnndo . .Aaui cst{~o o. explicação 
<I" to<la a ronda, a explica.çiLÕ dos impostos cha
mados inconstitncionnes. n 1•elnçüo dos impostos 

. que llrrecadll o thesouro dt\ Bahin o qt1e ni•o póde 
· Ha!Trcr conte.stnçüo, a reh\I'ÍLO dos impostos chamados 

do importaçlLo que a provincia cobrava por intenne
dio da. alfandega, e tambem a rolo.ç5.o dos imposto. 
que pelo. lei devem pertencor ú.s municipalidades~< . 
Emfim, ú um calculo minucioso de todos os impostos 
e de suu classifico.çilo. 

Este trabalho deveria ser muito considerado; e to.lve:r: 
soja conveniente chamar sobre elle a attençii.o da
quelles que SI) occup5.o com essas cousas : intttula-se . 
assim : " Descripcíio dos i mpostos arrecadado& pela : 
theRourariu provinéial da Dahiu com discriminação dos 
chamados incon:;tilucionaes, e municipo.cs e bem a.ssim 
a descri peão da despe::: a ordinaria." Este tro.boJho foi 
:feito ainda na.s idéas que vigorav5.o· em 1883. 

Portanto, jú. se vê que, dado esse golpe pelo go
ve-rno imperia.l. dcvin.-se ter cuida.do em nnimo.r os 
presidentes das provincius o. •ubstitttir por ou
tros · os impostos o.boliclos, porque reo.Jmcnte n. 
província du. Bn.hin. e outras prc.;:lsü.o de mo.terin. 
tributo.vel: nüo é posslvcl continuar como estiio. E, 
necessario que n. nasernblóa. gernl faça umn reforma. 
du.ndo ú.s provincia.s alguns n1_eios de impostos. En
tretn.nto. vejo que o g;overno cruza. os braços. nü.o faz: 
nn.da. soLre mo..terin. de finnn~a.s, .. n.penns diz..,: cc Pre
cisamos tratar disso, n-ma's nü.o n.prcscnto. nenhuma 
medida. • 

Em vista. disso, Sr. presidente, c\t nü.o insisto cm 
meu ,•oto a favor do requerimento, porque parece 
que estú. dado. n. "CXplicnyü.o, salvo se hn. alguma. 
O\\tra cousa nl~m do q uc disse o nobre senador !•elo. 
P1nuhy. 

S. Ex, confessou a ille,..alii!nde do acto: os 150:000/f 
for~o emprestados sctn ~utorisn.ç~io nenhuma. e por 
conseguinte entendo ouc a. nsscmb\én. get"a1 <leve pro
flignr esse systcmt\. pÓrquc nmnnh~t. tnn outro minis

. tru du.. :faz-enda. fará emprestin)Os rnuito . importantes 
ús thesournrius desde o Pnr:~o ntú o l!io Grande do 
Sul; iicurúõ todn.s ellns devcnllo uo Estu.•lo ; I>l.de '\"ir 
o. bancn-rõto.. 

Att! ngorn temos ·vivido bem com c~sn. sapnrnção ele 
ndntinlstrnc,~ü.o provincial, que nrio {a. infensnOú. lignçü.G 
politica. ün~ provincias; 1nns, se nos van1os tornn.r ban
queiros das provir,cins. ctn ponco tcrnpo ho. de cstn
bclcccr-se ""'o. n1{L vonttulc que onlinarian1cnte ho. da 
devedor pura com o crcuor. (Muito l•em !) 

Ficou a. Uiscussü.o ndiadn J)Cla. hora~ 

O Sn. 1• VtcE~PnÉSIDE!'iTE ueu paro. orclcm da 
uin 25 : 

Vo.ta.çü.o da.s 1nntcrio.s cuja. discussii.o ficou encer
rada. 

11L c.1iscu:ssii.o do parecer dn. comtnissão d,? con~ti
tni~i:'Lo c l1ipl0111ncia., opinanúo 11eln. concessao pec.lula. 
pel~ governo, 1mrn. que o ~~· scnadnr Ln.fnyettc Ro
dri~tles l">crearu possn. scguu.· a. desctnrJcnbn.1.· a. com-
111issüo de que se n.chn. cncn.rtegn.Uo. 

COntinunc-.itO au. ~11 cliscussiío do pt·ojccto <.1o senado, 
letra B. Uc 'tS7ü, t"clativo LI. clas6ltlcu\~üo llc <:onln.t·ca.s 
c rcrno~~I.O de jtdzes cl~ direito. 

Levnntou-sc n. sessão ús 3 horn.s da. ta.rdc. 

2• sec~<io.-Rio ele Jnnciro, lllinistcrio elos Negocias 
do. Justiç_a. 18 ele ll!tüo de 188G. 

Ilhn. c Exm. Sr.-Sntisra~er1do o. requisição con
stante elo o!licio n. 11 <le 27 elo mez ftnuo, tenho a 
honra. ele trnnstnit.tir o. V. Ex .. n.ihn üc f\C1." presente 
na sena.rlo, cópia díL infol'nlll11'iio prestnrlu. JlClo juiz de 
direito ele Botncn.tlt, úcerca. {]ns snspcnsUcs que t~tn 
sitlo imposto.s n.o c~crivã.o de orph~LO~ lh\llnclle tcrtno. 
Alberto Julio Ribeiro do Bt<rros. 

Deus p;uardo n. V. F.x.-Affunso Anon.•lo .:lfm•eira. 
Pcnna.-.A. S. Ex. o Sr. 1• sect·eturio do senndo. 

J1lizo ele direito uo Botucatü, cm 20 do Abril elo 
1885. - Illm. e Exm. Sr. - Em cumpr~mento 
dt< ordem do V. Ex .. com do.t~< de 15 do corrente • 
a.prcsso-me cm r>restll.r-lhe a sczttinte informaçü.o : 
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SESSÃO El\1 25 DIC l-IAIO DE !8!!5 

,.. O eacrivüo do oryhüos, enpitüo Alberto Julio Ri
;beiro de Bo.rros, tem sido suspenso quatro vezes con
•ecutivas : - a. primeira em dntn de 2 do Setembro 
do anno passo.do, .,elo juiz supplcnte Jordão Pompeu 
de Almeida Campos ; u. 2•, a. 5 de Novembro do 
mesmo nnno, pelo juiz bacharel Benjamin Soares 
de Azevedo ; n 3•, n 5 do Janeiro do cor;ent-; an~o 
pelo lfllpplentc Jordtio, n quem o pror,r1Ctnr1o m•o 
passou n jurisdicçüo, mn.s ín1pOz a pr:nt1ca dnquell(l. 
violencia, e n -i•, a. 6 de Março do d1to nnno, pelo 
mesmo aupplcnte. Releva, para complemento d!'stn 
informação, dizer a V. E:t. que o Rnpplente Jorfla.o t! 
as:;cssoro.do pelo juiz Benjamin, origem _dos desman
dos c clcsgr!lçns de Botucatti nestes ultnnus tetnpos. 
Deus ~nnrcle n V. Ex. -I IIm. c l•:xm. Sr. Dr. José 
Luiz d~ Almeida. Conto., muito digno presidente da 
provincia. -O juiz ele direito, Luiz de Camargo 
NeUo. - Conforme. - José da Costa Ca11Ja!ho. 

-1.• SESSÃO El\I 25 DE MAIO DE !885 

i»RESIDESOIA DO SR. DA.RÃ.O DE COTE:GIPC 

Smos:Anro-A illuminar.tto a .f}a:::. . DllJ:cnrso e rcque ... 
rinlento (lo Sr }(ib!Jiro riu L·u.::. Adirulo.- Oi-dcm elo 
à ia.-Votact7o das m.nleriro; encerr:adrts.-Licenr.a a. o 
sr •. .-;cnaclo~r La(ayelte '{JCM~a uma. commitauio ({() !JO
'Verno. JJiscu'l"sos rlo.o::; Srs. Correm, e Visconde de 
Pa1'(tn.agu.ti (minl.-:tro do.-: e.<:lrrtn(lt•lros). .Appro,.açrio 
t!m 1 o discu.sstio O Sr. Cruz ,Jfa.dwrlo rwrlr.: tli~·fJCn.Ytr. 
de infet•.o;ficio. O senadn concedc.-Clrtssifica.!;r"'io de 
cmnwrcas e 't'emorrio de ju.l;;eti ele tN1~t'ifo. Di.sr.urso:; 
cios Sl's. Ignacio .!tft.i.'l'liw:, A. Jlt!mut (m.blist.'l'O cin 
.insN.t;a). r:'i·u.:::; ~lfacluultJ, Mu'l·li"lw Campn.r; e Car1·t~iét. 
11crzur.:ri-meuto elo Sr. Soct·re.<;; 1!-r-r,u.rlcio p.ara que o 
p1·ojecto volte li cornmlssrio. Ar.Mcuto. 

A's 11 horus tla nw.nhl~ acliarão-~_e presCntcs 31 
Srs. senadores. a sol ter: l3n.nio d•~ Cotc~_ipc. Crnz 
J\'In.cbnJo, Bn.r:in de :\flll11angnnJH~. Xnncs Gonça.l\'cs, 
Junqueira. Leão Velloso, l\Teia·a de Vusconcellos, 
Uchúa Cn.valc:mt.i. Bariln 1la Est:mcht, Ignacio l\In.r
tins, Barri:s· nn.rreto, \'icirn. (ln. Silva., Cm·rein, .Joiio 
J\_lft•f>clo. Paes ele 7\Iend<Hlt;a, Yi..:L!Ctntle do Bon1 Retiro •. 
Ribeiro da Lur., Paula Püsson, Bnn'io rle l\In.roiln, .Josf 
nonifacio. Castro Cnrrcia·a, Ifcnl"iljllC d'Aviln., Dio~o 
\Telho, de l .. nrna.rc. Visconde de :\luritibn, Franco <le 
Sú, CunJc tlc B:u•pcn.tl~·, l.niz Fclipt]C, Sinhnln\, Chi
charro, Visconde de Pa.ra.nngnú. e \iri:.\.to de -1.Tcdci
ros. 

Dcixúriio lle cnn1pnrcc~r. cr•n1 cnnsn pnrLicipnda., os 
Srs. H:.ar:1o tln. Ln~nttn. Bnriti) clú l\Tmnort, Fnusto de 
.Agninr, Octnvin.no, Sil \'úirn. I..ollt'•, 'rcb;Pirn. Jucior, 
.Antiio, Snrniva, Cnnha. e Fi~ueircdo, Silveiru. <la. 
1\Iottn, Lniz Cttrlos, Dn.nt.n.s e Pn.nlino de Souza. 

Deixou de con1pnrcc~r som causo. pn.rtlcipnUn. o Sr. 
Durão ele Svnzn Quüiroz .. 

O Sn. Pnmunt~!'lj'l't·: nUrio n. sessão. 

J.,.eu-sn n ractn. fln ~f~Rsão untec~dente. c, não hn
'rcmclo qncnn "'Cil,rc c11u. 11:~.:esse observo.~ões, deu-se 
I>Or approvn<lu. · 

Compnrccérã.n dC'poie tle nbe1·tn n sessão os Srs. 
Limn. Duarte, .Afl'onsn Cclr.o. Visconde <lo Pclotn.s. C. 
Ottoni, Lnfuyette, .lu~nuribe. S~•arcs BrnnU.f'w. For
nande~:t dn. Cunhn.. 1\Inrtiuhn Campos, GoJoy, Cnrrü.o 
c Silveira l\Inrtins. 

O Sn. 1• St!CUE'rAnto <.lcclu.rou que nü.o 1avio. ex
poclicntc. 

o Su. 2• S'conETARIO ucclarou g_uo nü.o hnvlu pnrc
/ c .. res. 

O Sll. PaxsÚ>B.~TB. doei arou q uo na ultima. seesit.o 
havia ficado adind11 a discussão do requerimento npre
sentauo pelo Sr. Junqueira nnrptclla sesoüo, afim de 
da.r-•e a palavra no Sr. preoicleu~e do conselho, que 
a. hav~a. pedido, d~pois da hora murcntla. para apre-
senta.çao de requertmentos. , 

Não achando-se presente o Sr. preáidcnte do con
selho, ficou n discussiio do rof]ucrimento adiada por 
bn\~erem pedido a. palnvr!l, os Srs. Correia. e Franco 
de Sá. 

A. ILLUMlNAÇÃO 1- 10 A.Z: 

O !Oir. Ribeiro d~&lf.on: :-Sr. pre~iJcntc, peço per
missão n V. Ex.. e ao senudo pnr.n jttstificar um re
querimento que tenho de nutndar t"1. n1csn. 

Em 25 de 1\Iare,o de 1870 oxpiron o contrato dn. 
i1lu1ninnçüo a. ~az dcstn. cic.lnde, eelÚbrndo com a 
llio de J"neiro Gas Compuny Lim.ited ; c nilo pocl~ndo 
o governo imperial chegnr n. nccõrdo con1 n. n1csma 
compnnhia pnrn. renovni;iio do contrato, deliberou. 
nnnuncin.r n. concurrenciu. pnhlie:t. 111:inUando itnme

.dia.tnmentc depois proceder {L nvnlinr:ão do mnteria.l 
pern1anente dn.r]_uelln con1pnnhin. ' 

Corréri'i.o os eclitncs, p1.thlicnc1oc; nr't.o stJ no Imper1o 
como cn1 nl~nmn.s cidndes cln. Enropn., c ni'i.() se npre
sent.ou cnncnrrentc o.lgt1n1.. Xü.0 tendo o .a;overno im
perial nenhuma. propoStn. sobre qu~ clclihm·nsse, re
solven contratar com n. 1'!0mp:tnhin existente. como 
consta do decreto 7/~55 dft 2ti elo i\bril de 1878, con
trato. css1~ CJÜe ficou dc!·pcndentc dn. npprovnc,~üo do 
corpo legis1ntivo. · 

~\s cnm.nrns, porém, não n.pnro't-·t'trii.o esse contrn.to• 
como se vC do ~ 2.0 do m·t. jo da lcl Uc 30 c1c Outubro 
a.-, 1882. . · 

Nc5~n lei, Sr. presidentf\, f('lr:io Cstn.bclcchlns n.s 
C••n(li<,~ües e -as bnses, scrrnnfln tiS qun.es cle'\·eria o 
g•·verno ann11nciar nova concurrcncia e fazer-se o 
c:·ntrato. 

Expeclil·iio-so pe1ri. ~ep;nnlln. YC7. coditncs, c nprcsen
t:'t.rii.n-se .nnicHmen.t.c dons ermcn1·rentcs ; n. propr1n. 

. con1pnnhira. e o Dr. Cm·lfJS Thendr11•o de Bnstnntn.nte. 
Foi pr~fe.rhln. -n. prr.postu det:ote : n1:ns9 corno· é snbido,. 

. o contrato corn csse·!lroponcnte não i'ni c!fectnn.do~ 

Pa.rccin.-nlc qnc, cn1 taes cirrnmstnnc,in.s, o governO.,. 
· hc;m avil"ado pelo (jllC tinlm neontecido' no. _pnmêirn. 
concnJTc•nciu. tlcvCnl entrar ]oQ;o cn1 accOrdo com a. 
companhia.. ' ~ 

Neste sent.iUo 1ncsrno n.pftnTflCCn flf}tli no scnndo um 
:ll'tigo o.!lllith~o que • sonflo_ a pprn\·ndo Cln za discus
são, :foi depoin rejeitado na J.a. 

Nüo se fez , Sr. prosiclcnte , cnntrnto, e ·o ;~overno 
hnperinl clclihercnt nnnnnd:11· :~a concnrrcncin. EstW. 
tcrininnUn. essn conctu·rmH'in .• o os jornnes o.cahõ.'o de. 
nnnunciar que 1.1·es lwopo-= 1

'1'"' :fn!'ito nprescntn.dns : n.: 
1 1~ c.l~ Domingos IV!oitlnhn. n. '2n. de !te is & C. e n. :Jade 
Brianthc. l_.(mso quo o governo nn.dn. ·rcsol\•cu sobre ... , 
eR~nFO propostas : cntrét.nnto leio no Dia1 .. w Of{icial de .. 
ante-bontcn1 um oflicio do in-;pe~tor ger11l clns obras. 
puUlicns. o Sr, Hayn1L1nclo Tcixeil'n Belfort H.õxo, e1n. 
qne, npret~cnt~nclo as tres prorostns no governo. como· 
que se 1nostrn. desaninHldo ele 'lnc pOssn este cclc
Urnr cootrnto com qun.lqncr dos proponentes. 

Diz elle que os proponentes Reis & C. offerccâa'üo 
n 11ropostn n1nis Ctlro.. e (]110 niio querem entrnr em 
njustcs com n ·~on1pnnltia nctunl n. respeito ilo mnte..:... 
rinl per1nnnente; qno n. propostn de Dmnin~os 1\'lC'Iiti-. 
nho é n. tnnis \'nntnjosll ]):1ru. os casos .de crunbiC\ 
l1n.ixo: c qnn.nto lL d.c Bri1tnthn. 1e1n receio de que 

• nüo posSe'\ este or~nni,.uu• cmnpanhin. como j~ lhe.; 

I succetlen qunndo nssocindc) n•l Dr. Cnrlos Theodoro• 
de Busttunnnte ; e conclnc com cstn.s pnlnvras :..~ 

i cc Toclo o etnbnrn(;o cstú. nn comt'rn. Uo tnnterio.l da. 
cmnpa.nhia 4il na extensão Un canu.l1su.çüo scn1 coucen
traçu• DOil ilistrlcto~ ii\\Lurbu.noa. » 

l 

lf 
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SESSÃO EM 25' DE ':r.r.A.IO DE 1885 

Tomos, pnis, que são p<LSsndos seis nnnos c dous 
,mezes depois que começou o governo a tra.ta.r de 
lfazer novo contrato para a illumina.çiio a. ga.z da 

· 'cidade do Rio de Janeiro, c pelo que se estú. p11~snndo 
a.ctua.lmente parece que temos de nco.ôar por começar 
~=-· . . 

a 8;000:000S. E é possivel que qualquer dos propo..:. 
nnntes levante em nossa pra.ço. tão avnlta.da somma 't 
E ha de o governo imperial prestar-se a ser o inter
mediaria entre o proponente preferido e a companhia· 
para a compra de seu material permanente '!Acredito 
que niio, Sr. presidente. 

'·· 

Nii.o sei o qlle se resolverá. Por um lo.do a.rlmiro 
.a pnciencia o a rosignaçü.o da populnçü.o do Rio de 
~Ja.nciro, pngnndo o gnZ por um prct;o muito elevado, 
;,.niio só em razü.o da 11uota que se pa~;a de cada metro 
· -cubico, corno cm consequencin. da differença de 
eambio, c por outro lodo parece que o procedimento 
do governo imperial neste u.sstunpto tem sido nirrlia.
mente negligente c muito desacertado. 

. Ha já seis annos c Uous mezes que o. illuminnçü.o 
a gaz do Rio de Jnnciro se fuz sob as condic;ões 
leio contrnto provisorio; Nü.o me rccorclo bem dn. 
data, foi celebrado pelo Sr. con;;clheiro Fleury, 
quando ministro da agricultura.: tnn.s fa.z-se n. illu
·minaçii.o por utn contrato provlsorio que mantem o 
.>uCSlllO preço do que fOra rcjeito.do pela cnmnra, c 
. ainda n1niH concedendo-se isenção de direitos a todos 

011 objectos qne impórto.sse n co1npn.nhia para. o pre-
,paro do go.z, de modo que ha. cerca. de seis aonos que 
as condi~~ões pelns quncs faz a con1panh!n. a. illu
~mioaçü.o süo mais pesadas do que nqucllo.s que 
const~o do contrato· 1·ejcitado . pol.ns cn.maras. 
·( Apowc/.o.<.) 

E' por isto, Sr. ]'residente, que cu deseja.;va. que 
algum dos nobres n1inistros nos d<!clnra.ssc se te1n 
esjlero.nçn.· ele rcn.liznr o contrato corn algum dos. pro.:. 
lfltOncntes. O que parece é que o governo ní~oo ren.lizarú. 
<:ontrato com um só <lclles. · . 

Os 1Jroponentes Reis & C. decln.rúrüo positivnn1ente 
que n.~o entrn.vü.o cn1 ajuste con1 n. companhia sobre 
a acltnio;ic;ã.o do n)nteriul ela n1esmn compaahia, 
deixa tt• 1>) este ponto cxclusivan1ente ao governo. 

0!-t ontl'Oji; proponentes nncla. disserão u tal respeito. 
mas {: profunda n tuinhn. crc:nç~a. de (p1c qno.lqurt· dO.i 
-~roroncntcs rcn.li.zarú. contruto corn o-~overno it11periu.l, 
:Utlln.vcz i-.JllC este se encarregue de liquidu.r_com U.C9lll.
'P_anhia. u. inclctnnisuc.~üo de tudo o tnntel'inl po.rn. Ucpois 
~nt.\'n.r cm n.,l•.tstc c01n o governo ~tnccrlo.l sobre ·esse 
;ponto, sc!g•tud.o a nvn.lin.ção fei.tn etn l818 por u1nâ com
"lni.ss:LO ~lc chgenheiros uomen.dn. pelo mlnistcrio da. 

O tneu comprovinciano e· amigo o Sr. conselheiro 
.Af!'onso Celso podcrú. dar testemunho das. observações 
que fiz o nono pnssnclo, n'umo. das conferencias da. 
commissü.o de orçamento de que eu, embora. enten
desse não ser nlUito constitucionn.l o artigo a.dditivo 
a que ju me referi, des:lc que estava no interesse do 
Estado, pcnsuxo. que o governo orrou não contro.tanao 
com a comp:J.nhin. n.ctnnl, quando ·o proponente 
Bustnmnnte deixou de assigno.r o respectivo contrato. 

Estou convencido de que dentro do pniz ningucm 
será cnpn.z de lcvnnto.r cnpitnes na sommn sufficiente 
p0.1'a. indenm isn.r de protnpto o mn.tcrinl permanente 
àn. companhia. .. e tira.r liindn. o nccessnrio pnra. custear 
n illutninnçii.o o. gnz desta cid-ade e que 1ncnsn.lmente 
ni\o importa em pequena sommn, emprchendendo de
mais realizar novas obrns indispensu.veis. 

O Sn. AvPoNso CEisa:- Apoiado, mas o erro vem 
de mn.is longe. 

O Su. Rm,mo DA. Luz: -Sr. presidente em outro 
qtliLlquer pn.iz, dcsue que o contr<Lto do P:nz foi feito 
no n.nno de 1851, o· governo teria. providenciado 
para que. no expirar o contrato feito, jú. houvesse 
Otttro definitivo pnro. que, ou a tnl'!stna companhia, se 
fosse cstli. o. celebrante, ou qualquer outra, tomasse 
esse serviç•o a. si, e nü.o se d&sse o facto, oue ca
rn.ctcdsn de um modo triste n n<lministrnção do lm
perio, de, ba. seis nnnos, trn.tnr-se de celebrar um 
contrato e não o ter se conseguido nté ngorn. ! 

Sendo convicção tninbn. de que se não.ce1ebrnr{~o
ninda. com nenhutn dos ultitnos proponentes. estntnos. 
re peti-lo-bci, depois <ln. pel'Ull d" um trabalho tiío 
longo . de seis nu nos e dous mezes, nn.. necessidade 
de começar de novo, pols que o governo não 

· ])oder~t. de certo fazer i'1.. custa do thesouro a. 
ucquisic,~i"to do mnterilLl dr.. compnnhin. e, ú. vista. 
do eSt!LdO do. prnça do !lio UO Janeiro, nenhum pro
ponente poderú. .levantar capitacs para a o.cquisiçüo 
do mes1:no. tnntcrio.1. agricnltnrn.. · 

} .. t.)Í f!· _,_- 0 n. avn.linc.~ão do n.lluUi 1lo tnn.terin.l cn.l- ·~ras, Sr. ·preoiclcnte. não quero cncnrn.r n. qncstiio 
cula.ch1.' 1.1 1n rí.:i07:51 '2,~ tO!~:. Con 8 equentemeotc, a n.cettnr só -pelo 1ndo dn. demora desta . liqnidn~~tlo de seis nn-
u. companhia. csAn avn.liaçlt.o, tttHÜquer contrnt1inte nos. e dous tnezes pnrn :1. t•ca.li7.nc,~ao de un1 cont.rnto. 
:,Precie.a1·ú. t.Iespt~·na~ 1· de 1wornpto aquella. avultada. Quero encnrnr tatnbetn n qncstilo pelo Indo dn. des
\·som1na.-panl. indctnnisn.T " p:overuo ltnpcrinl se con- pcztL que o g-overno te1n feito pn.rn dn.r a. prova. de 
:~titui.r-Jo:õe o intertncllinrio cnt~re 0 proponente e n. com- sun. ncglig~ocia e de Seu desacerto con1 estas tres 
pan h in. para a indemnisa,;~üt1 n. que tem dh·eito. concurrt::=nmo.s. · 

f'~nso que. comqunnto a. lei ue 30 '(lO Outubro de TivCIUOS n. primetrn. concurrencin. no o.nnn de 1878; 
·188~, en1 um de senR pa.rtl.~ru.pho~. u.utorise·o ~overno não pequena. desl'ezn. se :fBz· entiio cotn lL publicac;ü.o 
·a. fa:t.er a ~ICfJ.Uisit.~ilo U.o Jnate1·inl pertnnnente, e no dos edita.CI:i c com o. t1:u.nsmissl1.o de tt::lcg:rn.nlnl.t\S pa.ra. 
•n.&.esnlo. ten1p(') confiro. autorisaçitO' pnrn. ns ncces- diversus pra.c:n.s du. Ettropu.; não pequenu. dcspeza. se 
•&\~.rins OJ.h~rat;hes de_ m·edito. o ~t)\-'erno imperial nüo fez tnn1bem. entüo conl n ll.vnlint;~W.o do tn'lterinl per-
co~itn. na. ~t.ctua.lidnUe <lc C0111pl~nr o n1u.t~rin.l dn. mn.ncnte da con1pnnhiu., c tudo foi perdido, ].')OrquB 
cotiwanhi<L ele illumir>r•;:ào <la ciclnde do Rio de nenbnm eontr:tto sn consngllio rMliznr. 
J'nn~iro. l, .. cz-sc n. su~unc1n. c~ncnrrc•nciu., e percorrendo-se a 

N'eru C possivel, Sr. JH"esitlente, que nn. situaçiio legislU\lÜ.O de LSS3. nella se encontro. n. lei n. :-l,'-!10 <lo 
-eCúnonlicu. cUt que nos uchnnu;.,s, quando o thesonro 22 de :Setctnbro. que concedeu um credit.o de 230!000$ 
elith. soh t) enurme pe8() Ue UL1ln. divhlu. fluctttnnte de pu.ra. a. vcrhn.-Illmuinu(~iio publica dn. cidnde do Rio 
s~ssen1.n. n1il c tll.ntos contol:i, creio que Gfl:,OOO:OOOH... a e Jnneiro-c, scp:undo ti. tninllalton1brl.l.'I.'I~'U., nã.o só esses 

O Sn. AFl'ONso C&~.•o:- Fôm n conto. corrente. 230:000/l. como nindiL 70 ou SO:OOOS uwis forüo <les-
O Sn. Ruuuno u.-.. J..-uz: - ... c fúra. n contn. cor- pendidos cmn ll. publicnf,~iio dos editnes e tru.nsnlissü.o 

rt-nte. pvss~\ entr: .. J• e1n njuste con• a compnnhin. de dos telea;run1m1l.~, c o senado snbe, assim conlí) snbe '> 
illuwino~e,~i'io b. gnz pnrn fazer n<~qui~h·iin de sou nlu.- publico. que nctosn. concurrencill.ni'io houve profusü.o de 
te1·ial c, depois Uc :f'eitn. cssn acqnisi 1.~üo. ir realizar publicidn.dé de editncs, ou po" outra.. nl .. o ht'luve abuso 
contl'í.ltO con'l quo.lqucr Uo:; prollOnentes. nn. publicn(,:iio ele ?dituos: pelo qnc 1lnuito dcs~~juvn. C\1. 

su.bcr etn qunnto unpol'tn tL dc~poza que ~fT~ct1 vmncnte 
SP.nllores. tot.1os uús cnnhoccuws o cstaa.o dn pt·n.çn. se fez cmn n torceirn. concurroncin. (/l'L um. upa·l'tO.) 

do l~io de Jn.nciro c n.crcdit.o que nu u.ctunliUude, se 
o·gov~rno ii.z~Stil! &cmclbnnte contro.to, nem un1 J.os IIoi de discutir, Sr. prez...idente. _este tl.:isumrto-

1Jlrupontlutes poU.oria. levantut· nesta. pru.çn u, sotnnuL dcto.lho.dn.mcnto etn occu.siii.o Ol'portunn.. 
il• 7 o. 1:!,000:00011 puru inuemnisiLr o governo itnpo- • A hora o•tt\. dttda, c cu para corhcr intormn~õcs, 

rriu.l. llorque podetnos ticnr certos de que n nvnlin\•ü.o afim de llOdCL' discutir o llt"oceUimcnt.Q tU!~li$-tentc e 
}a qu~ j1L nlludi ha. de subir a 8 ou U,OOO:OOOH, pot·qLlo desncertn.tlo do governo, e censurar os à.í•spl~rdicios .. 
n. C(JlltputdLlu. cx1g~ quo clln. se :fnçn no co.mbio pnr c l' que ao tetn chulo no. Ucspcz.tl. corn a. JH"~blicn\~ii.o do
estando o ca.rnbiõ boje n 18 1}2, bem se vü que n cditncs o transnlis&ÜO Uu tulogrtl.lllll"'llS, cspecialn1ente 
sommn i!c cinco mil c tanto• contos hu de montar , nu ultiwo. coucurronciu, mau<l.o ú. mclla. o oeguin'"''·. 

... 
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lSESS.ÃO EM 25 DE 11-IAIO DE 1885. 

Requerimento 

" Requeiro q_ne o governo, por intermedio do mi
:nisterio da ngnculturn, commercio e obras publicas, 
.info!me qual n de~pezn que tem feito com o. publi
caça.o de nnnunctos, c com telcgrmnmns, tanto no 
·Imperio, cotno fúro. delle, pnrn. o. concurrcncio. do 
contrato de illuminnçüo n gnz dn cid><de do Rio de 
Janeiro, ::t. contar dn. primeira. concnrrencia, vindo 
especificado. n. despezn de cndn umn dellns. » 

Foi apoiado o posto em discussão. 
Tendo pedido a pnlnvrn. o Sr. ministro do imperio, 

o Sr. presidente declarou que lh'n. dnriL no. pro><imn 
i!Cssão, porque jú. deu n hora dos requerimentos. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DE )IA.'TElliAS AÍ>IADA!I 

Votn-se o foi approvnuo o requerimento do 
Sr. ChristiD.no Ottoni, pnrn que se requisite do 
governo, pela. secretaria da. ngriculturn, umn. estn
tistico. dos cscrn.vos existentes no Impcrio, segnndo 
as ultimas informações, cln.ssificnclos por id.n.dc, cór, 
estado e profissão. 

Consultado o senado, consentia na retirada pediila 
pelo Sr. Cor,·cin. do seu requerimento, pn.ru. que se 
Jlec,·n. ao g.)verno que informe se :foi ouvido o conselho 
de e•tauo para expedi<,:iLo ilo decreto n. 0,4lll. de 28 
de Auril do corrente anno. 

Consnltnclo o senntlo, consentia nn. retiraUn. pcdidrL 
pelo Sr. Soares BrnndiLO do seu l'Cf]lH~rin1cnto, pnrn. 
qnc se pcf~n. no governo infornliH~t..ies sotlrc us mc(Udns 
que tcnh~ tmnndo para gnranti; a intlcpcndcncin. da 
c:unara. c o. segnran~~n. pessoal dos dcputado"l. 

.X.ICESÇA. AO SR. SE:"U.DOlt I~Al,'.\ YB'r'rl~ PARo\. U:tl,\ CO:u
!\li!'>SÃO DO GO\'EU:"'it! 

Entra. cm. ta. cliscttssão o parecer da corr1mic;süo Lle 
constituiçi'lO c c1iplomu.cin., opinn.tulo peln. conce~si:io 
:redidn. pelo p;o,·erno pu.rn que o Sr. senador Ln.fn.yettc 
RoUrigues Pea·cirn possa seg.:nir n tlcscmp~nhn.r n. conl
missü.o t.le que sc.achu. inctltnUido. 

Não hn\'endo mnis qucn1 pcc.l.isso n. pala.vro., cnccr
rou~sc n. cl.iscns::;ão. 

O Sa•. \Voa·•·'-• ia:- Deve hoje realizar-se nn ca
lna.ra dos dcpnta.dos u1n~1 intcrJ!Cilnc;ão sobre o ns
sumpto que rnoth-a a liccnc;n. Uc qnc se t!"ata. Ntio 
desejo Jlrcvcnir l!S50. llisct1ssiio. 

Não venho tnnlbCln contrurinr n permissão í\uc o 
go,•crno dcsejn. para a. IHllllC>:ac;iw do nosso il nstrc 
eollcga, senador pot· 1\Iinng, parn. exercer o lugar de 
arbitro por pnrtc Uo Bruzil nos t1·ihnmtes interlincio
nncs que se reuncru nn. capit:d da l~cpnblicn. do Chile. 
Espero atC 1lne, no dci;ernpcnho dc:o;sa. honrosa rnis!:ii'io~ 
o nosso illn.strnUo collcga colhcr:.'L louros para e-i e 
pnrn. o nruzll. 

· l\I:.1.s, nem JlOr isso jnlp;o-n1e cl1sp~nsn~lo <le dizer 
nlgurnns palavras llUC pru\'lll!nem c:xpllCaçues· <.ln. parte 
do governo. 

Scg-ntlllo ns communicac:i,cs oJl1ciacs, o rcn.l rnoti"·o 
~uc hnJlCdc o primeiro a1·hitro uu1ucudo por pnrtc Llo 
llrn.zil de continuar no <l:Xerciein de snn. mü;siao é 1t 
cnJcrmitladc qn.c som·\! aquellc dislincto cidn:diio. 

Entt·ctauto é do pnLd~ca. rn•túrh•d:ulc '}tlC, dul'n.nte 
o l1csémpcnho do SL·u cncnr~:n. der:io-st.·, no. cnpitul 
.ilo Cbile, factos qtw, se ni"w inllnil'iio para. :L snbsti
tuiç·iio, como~ snhl't.•tudo dep11ii' dn. ... declnl'n~·Ucs olli
cin.cs, creio 1111P ntw iuJluiri"an, lll'lll por is~o l1e"\'Clll 
deixar t.lc ser :q.rc•~lndu:-;. 

IIn. nindn nma ruziin J•Hl'a css:L crença : é que so 
tno,;; ncontecinwnlos télll u :deunce IJUe n1g;nns lhe. 
<lcriio, soli11,~~Lu di\'ersa !:'C illi[HII'ÍH ao governo~ 

N <.·s~e ca~o, ulg-1111HL cotuplicH••iw · intcJ·nn.cionnl 
JloUia ter sm·ghlo, c st~ria rcaluHm

1

IO lasl.inutvcl c1no 
nc.s visscnws c1n 1ul diJlicuhlutlc. por t.cnuos louvn
vclnleutc attendido no doseju Jnnnifo::~t.1ttlo por clnu.
tro pot.cncias amigas, pnrn. nos cccuparnlos com in
.tcrc~:~ses Llelln-. c niio nosso. 

Doveriumos' cntüu, solou •1nebrn uo.s boas rcln~tiou 

existentes .. desistir de uma. incnmbencio. que, por ·maiS 
l1onrosn. quo scjn., niio deve sujeitar-nos o. eventua
lidades como nquelln qne a que me tenho referido. 

Em todo caso, embora n. nova. nomcaç;to exclun. n. 
duvido. n cste·respeito, tenho necessido.de de snber .do 
govt:rno se cssn nonlCltc;ü.o foi feita. sem nenhmi.tn de
clnrnçü.o de nossn. pnrte : pois que então terei de ofi'c
recer nlgumns reflexões lt. considernr.i1o do senndn. 

Jí~o não di~o que houvesse qunhtller declnrnc;ii.o a. 
respeito dn sode do tribttnnl ; mns outras reputo in
dispensaveis. 

t~unnta.s siio ns reclnmnçõl)s qnc o tribunal tem de 
decidir, c nns qunes vni intcr\'ir o reprosentn.nte do 
Brazil 'I · 

A noticia que tenho é q lle o numc1·o do.s recla
lnn(,~Ues é nvultndo: e pelns convenções cndn. unut ten1 
de ser espectnlmentc decidi<ln. . 

Orn~ se sü.o 1nnito numcrosu.s ns recla.mnçües, de
vemos vêr o que dispõe n.s convenções. úccrcn. dos 
prazos estabelecidos p~u·n o jnlgn.1ncnto, o do 1nodo 
pm• que cleven1 correr os processos. 

O que dispõe ns conven\~ões? Qno no pro.zo de dons 
nnnol", contlldos da. instnlln.ção do tribunal, scrü.o 
decididas todas ns r~clnmn.ções, podendo este prnzo 
ser prorog11do per sets lllCZt!S. se se deren1 circum
stnncins, Como n.quelln que nc:tbn de dn.t--sc, de ba.vcr 
nccessiclo.de de substituir tun dos juizes. , 

Se, dontro ilo prazo estn.belccLdo, ns reclamações 
nlLO forcrn jnlgndns, entender-se-l1n. que o forü.o, e de 
n1odo irrevogúvel. · 

Nüo fez n. este respeito o governo intpcrin.l decln
rn.ç~tio n.lp;nmn. no n.ceitnr o encn.r~o de notncnr novo 
1·cpt·esentnntc do Brnzil no tribunn l arbitral? . 

In(li:;pensavcl oro. n dcclaraniin. poh; que não pódo. 
n.o ::;;ovcrno do Brnzil cn.bct· ne'nhnmn. responsnbllhlnde 
se t1 \'C r ~ido irnpns.-;h•cl deddit·, dentro do pti.lZO,. 
todas ns rcclanlfl.t;ücs . 

E púdc o nrl1itro pot· pnrte do Bra.zil nprcssn.t: ns 
decisües~? B:Lt-tn ler ns cnnvcnyõer; parn ver que os 
11t·occssos que .a.lli se jnlg;ü.o niio si'~oo sutnrrmrtos; o 

1 o.ri:. [,o o pro'-·a exnhe,·antctucnto. 
O qne ten·L rcsoh·hlo o governo sobi-c este ponto 7 

Jnsto é (}ttC o saibamos. Ao concctler a liccn•;a para. 
q uc mn dig·no mcm bro desta ·cn.sn n.ceitc o. çncargo de 
representar o Brnzil nos t.ril.Jnnncs nrbitraes. devemos 
ncnutelartodn a possi\·el rcsponsaLilicl.adc eventual que 
c.lo :facto da nomen.~:ão possa pt·ovir. E' necessn.rio torna!." 
bcn1 claro qu(! o B1·azil niio a:i>sume responsabiliUnde 
algnmn. clircet.a p(•Jo pa'3~o rpte clcu. E' necessn.rio 
cpw iic1nc reccmhc:cido qne oH~nhumn t·csponsabilidu.clc 
pt')dc o ;;:o\'erno itup•~l'in.i accitat· se. imllo o pru.zo 
nwrcn.do pcln.-; conven,~ilos, niio ostivcretn rcsolvidns 
todas a:00 rcclrLmn.c:Gc:-; aprescuta<.ln.s nos tribunncs. De 
ontra ft'.nnn. lnclbot· scrin. rcclnnHu· nmi(l'a.vchnentc. 
nos:o;n. dispensa de continu:.u· a tct• pnrto

0 
nnquelles 

trihnnaes. -
Não sei o qnc o ~o"·erno te1n tlclibcrado; mas não 

se tratn. present.emf:nte de ns~nmpto que devn. ficar na. 
rest.:'rvn. dtplonwticn. O scnudo é chnmn.t..lo o. u1na. espe
cml part:ci 1 :a·.~ r~ o no neto elo g;ov crno .•. 

O Srt. Cmn: !\1.\.cu,\ao -N~io, senhor. 
O Sn. ConnmA. : -Perdôc-n1o. Sotn nossa liccn~n o 

nobre scnn1lor pel:t provinein. de l\Iinns niLo pódc 
exercer a connni~~ão; é s.anont.c n isto que nJc t•cfiro. 
Sei ben1 que a respnnsabilid.ulc ela non1caníio é todn. 
t.lo p;ovc1·no. rp1c · pollet·ia i1nzcr outra. no' cnso de. 
Uenc~n.{,~ii.o cht Jicew,•1L pedida. 

Trazido o u::.sumptu t11l E-ennUo. nutis raz~w lhe 
corro, se posso nssiln dizeJ". ]hLt'tl. -cornutlnr int.c.r
rog-n'.~'Jcs qnu em tt)do cn.f3o tf.:riito cahirncnto, UesJo 
que se trata c.le pt'tH•enir, n bem da caustL nacional, 
ucontecinlénto~ rp10 se pó~lmn dnL·. ~em o r,·ovcrno · 
pl'H.lo \'Ot" precipito.t~·.;io Oll inconYc.micncia Cll1° qncrCl" I 
IHLIJer se :fc.rii.u por dlo ncautelado~ todos os intcrosscs 
nacionnos que poUent achur-so li:.::nllos ao actor que. 
praticou. 

Nti.o roclnmo que o govorno venha fuzer un1o. ex- . 
posic.~iLO con1plctu. do todv seu procl!dhnenLo; bo.otnr- :: 
1nc-hn. saber que tudo qnnnio t.lc\'o ser ncnutc1n<lo-' 
neste molintlroso nssumpto o ~o,.:crno a.cnutelott . 

Estou parsuaüiuo do 'lU~ o governo ho. proviuen~ 
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caido como cumpre : porque, sem duvida, a. ncnl.um 
brazileiro seria. indift'erente achar-se o novo arbitro 
exposto, por quo.lquer fórmo., o. um procedimento 
menos o.ttencioso. 

O Sn. AFFONIO CeLso : - Apoiado: prineipalmerttc 
quo.ndo nosso o.rbitro foi injuriado ate em folha que 
ae diz redt.,.idn por um dos membros do governo, um 
ministro d:f esta.do. 

O Sn. Conncu:- Vó-sa, pois, quii.o conveniente é 
que algumas palavro.s o governo profiro. ncstn dis
cussão. 

o Sn • .AFFOI'iSO CELSO :-Apoiado; não podemos sc.r 
indifferentes no modo como foi trntado o commissario 
imperial. 

O Sn. Cotmcu.:-Pelo que respeito. o. cortsidernção 
de ordein interna., devo crer que com n. nomau~~ü.o que 
o.governo fez não se modificou o seu progrnmmn. de não 
auamentnr de modo algum n de.,pcza publico. Bom é 
esclarecer este ponto para. que não ci,·culC;lnl noticias 
que reputo inexactas. O nrt. lO das conven~jões regula. 
as despezns com os tribunaes, c desde qne o governo 
limitou-se a solicitar a licença ao senndo pnra que 
um de seus membroS possa. exercer tão elcvo.do en
cargo, e não apresentou uenhumn propostn de credito 
l1. co.ma.ra. dos deputados. fico mnis &cguro de que as 
·noticias que correm nü.o são rea.cs., como. sempre 
me po.receu. 

Mns ha aindn um ponto de ordem interna que deve 
ser esclarecido com a nomeação de nosso distincto 
collega, o Sr. Lnfuyette. Sendo S. E:s:. presidente ao. 
commissílo cnca.rregndll. dn. orgnnisn.çrt.o do codi'_""O 
civil. pois que não :foi ainda dispen .. ndo desse c';;
carg:o, o que pretende o governo fazer relativamente 
áquel!o. commissão, retirando-se para o Chile têio 
no<Lliondo jurisconsulto? 

Pretende que ella interrompa seus trnbnlhos 'I pre
tende completn-ln '! ! O certo é que, como se acha n 
com.missü.o, não presta. servir;o nlgt1u1. 

Aguardo ns informn.çõcs que o governo entenda 
dever p~estar. 

O Sz:•. WiMca~ru!e c!e IP'nranu~niiL ( ~Rlnllotro ele 
e•trangeiros ) pedia n p•lhvr<L rnrn so.tis!azet· no 
honrado senador que n.cn.bon de f'Cntnr-se, n.tten
dendo ús pondct·n~~õcs qno fe% S. Ex. sobre o pedido 
de dispenso. do seu honrado collcp;rr. senndor por 
1\Iino:s, para. que .cossn. retirar-se, nlhn de deaenl
penbn; n. cotnn1i~S1L? que lhe foi.contln.l.hL pelrt g~vcrno 
lmpertn.1, con1nussno sen1 dnvtdn. du~ mais tmpor
tnntcs c o.rclua.s, c que o honrado SC11n.llor c3colhid.o 
pelo governo est{L ~n altura de exct·ccr caho.Itncnte, 
colhendo louros pn.rn. si c honro. pn.rn. o pn.iz, -co1no 
bem disse o nobre senador. 

Os nltos meritos c :i cnpncidade do nomcndo sii.o 
geralmente conhcci<los no pniz o fôrn delle, c o ~"~'O
verno nüo podin dcixnr de lembrar-se <.lc un1 cidnd~1.o 
tão distincto, trntnndo-se do con11nisslw de innH\nha. 
importunei o.. 

Quer o nobre senador snber se n.létn do tnotivo ele 
molestin., que occusionon o. exonern .. r~ão Uo arbitro o 
Sr .. Lopes Netto, influirão po.rs. cssd delibern.~iio ns 
occnrrcncin.s dcsn~rndnueis que se clcrii.o cont rCln.f'Ü.O 
áquelle distincto· funccionnrio. t 

Pódc o.sscgurul" no no:tJre senn<.lo1~ que a. cxonernr.ü.o 
do Sr. LopcR Net.to foi conccdicln. unicamente ~n1 
virt:ude <lo seu pcdi,Jo, o pelo justo motivo do mo
lcst!a· t.etulo-se-lbe nutes concedido utnu. licen~!rt. o. 
ped1do do tncsn1o s~n_ltor, que so dirigia por tc1cgratn
mn. no governo Sl.lhclttlndo-u. O n'Ovcrno nrt. n1csnHL 
occnsiü.o teve elo :fnztj\" con1nntnicnçÕcs o.os do Franr.n. 
Inglt!terrn. o Itn1in, declarando l')llC hnvin. ele Jll'o~·i_: 
dooc1n; opportnnnmento soUro o n.ssmnpto, o fti.lO 
envolv1n. un1n pronJcsstl. tncitn. de que ttnt succcssor 
set·in. Unclo no Sr. Lopes Nctto. 

E nii.o ho.viu. rnzii.o pnrn. que ntto se lhe dé!:se suc
~ca.sor, Uosdo que ni""to se podin. tornm• o governo do 
Chtlo responsuvel pelos factos dosnp:rndnveis 'lUO nlli 
.se dorU.o, con1 reln9rt.o no Sr. Lopes Notto. 

Nilo SD póde deixar de doplomr somelhnntcs occur
l·.l'Cncins; nuts no e pnizes .. livres nüo se póio tornar o 

governo re•ponso.vel pela linguag~m da imprensa in
depe_ndente, por excessos dessa ordem. 

Nao é exncto que o. folho. dos .debt\tes seja. perten
cen~c n. n.lgu_m membro do g~:.tverno Ol\ por cf!,e pro
tegtdn_. As 1nfortnnçõc:; que tctn tL esse resp<!lto sã.n 
que o ministro o. quem n.Uudi_o o a.pnl'te eLo ~ctl n .. bro 
nmigo, senador por b-'Iinas, é apcntt.s nc:cionista dessa. 
folha, ·quo é mnntida :pol~ unm cc:,mpnnltia unonyn1n .. 
Issa não constittle o governo nu. l"e:óõpon!"u.billdadc 
do qlle essa. folha possa aventnrnr c· •lll rel~tr.ão n 
qunlqller funccionario. ' 

O Sn. Avvosso CEJ,SO:- Eu não nlfirmei qne seja 
f".l~a officio.l; alludi t\penas no que se dizia no p•·oprio 
Cllt.e. 

' o Sn. v.s~OSDE DE PARAliAGUÁ (minoislro ele C&tran
.gei·ros) diz que isso é exacto: tna.li o .... ,.,\"c: nu procurou 
1nforn1o.r-sc e chegou ao resultado q7:tc • t!.t't!a·io. 

O Sn. LEÃO Vu.J.oso :-Nüo era folha o lUcia!. 
O Sn. VtsaoNDE nE PA.tu.ru.cuÁ (mi.n.i . .,lro de estran

gel'I"Os ), proseguin<ln. _diz que, estando o Bn1zil nas 
1nclbores re~a.,,:ões com nquclln. l'epuLlicn, e (1ando-s~ 
o facto prevtsto nns con \'Coções .... 
·O Su. AFFONSO CELso: -Estou certo de que, se 

fosse folha oiliciu.l, o governo não da.da. successor :;.O· 
Sr. Lopes Netto. 

O Sn. LEÃO VELLOSO :-Apoio.do. 
O Sn. VIscoNDE DE P.\.RA.NA.GUÁ (rn.lni.o:lro d.e estrctn

geiros) •.. o governo, q ne de bom ;;rndo n.cceden 
no pedido de quatro nnc;ões nmigns, n~·Lo podiu. recu
sar-se a dar um succcssor ao Sr~ Lopes Nctto, que S(~ 

. retirou por motivo jnsto ncnutehtdo nessas conven
ções. Se nüo fos~e esta a. rnzlto~ out1·o seria o p:oce
dimento do p;overoC'I. 

.A snbstituic;U.o 11ãn foi. nem pollin. ser cnntliciona.1. 
Seria. fnltnl" ú. considcrac.~U.o de\·id~L n nn.':,ir~., cultas e 
n. governos illustrndos, como são os do Cltilc c os Un.s 
outras potencias que se nchit.o intct·esstu.Lus nessas 
r<!clmnn.çGes, pór-tie em Uuvicln qnc cllas cnmpri.;;.sf~m 
o devct• de dnr todas ns g;a.rnntius dcsejavt!is (\(! ilule
pcndcncin. e segnrn.n(;u. no comn1issario Jo .Untúl, que 
vai desetnpenhur essa missi'i.o, n:lo en1 beneficio do 
seu pn.iz, mas cn1 pl·oveito dcllus o por solicits.;·ão 
SUt"'L. 

Pevc ficnr trnniJuillo o nobre senador de IJlle o seu 
illustro colleg-11 que vai substituir o Sr. Lopes Netto 
ha. de ter, n.lén1 dn.s gLtro.ntins que são proprias do 
seu elevado cnrncter, todas as que :forctn necessnriu.s 
pnrn o desempenho do. snn missii.o. 

O governo não so descuidilrt"L do seu dever. enten
dendo-se co1n o governo_ elo Chile c cou1 os dns nnr;ües 
a. cujo convite nccedcu, designando 1un 3° nrLitro: a. 
esse respeito póde estnr trnn'luillo o nobre senndor. 

'Pel'gnntou nindn. o nobre senador se o governo ti
nha provocado a.1gmnn. clcclnrnçõ.o u respeito do pn1zo, 
qno uchn. demo.sindnmente curto, pn:rn. se decidir nu
mero tão nvnltado de reclnnluc,!ões. Pnrece, conl. 
elTeito, o.o ornüor o pro.zo muito limitado. 

O Sn. SoAn:J:S BnANDÃO : - O 1>rnzo é do.· eon-
vençü.o. ' , 

O Sn. V1soo~nE DE P.\nAN.\.GUÁ. (mblisl1•o de cslran.
aeiros) observa., entretanto, que O prazo foi Ct)tipuludo 
nn. convençü.o. 

O Brn.zil nii.o é I>nrte contrntnnto; cssn clnnsulu. 
entendo prnprin.mento cmn os interessados, o cll~s que 
nlnrc(~rrLo o prnzo tü.o Iimitnclo. ú porque cntcnt.lérilo 
set• o Sllfl1etento, mns nüo estUo iohi\liUos de fn.zet· 
novn. concessão. 

Ua umn disposição 'lUO pcrmittc nos tribunnes nr
bitrn.cs o. prorogu.çií.o do prnzo u.. tnnis seis n1ezcs. o 
que podcn1 fn.zer indcpendcntClnontc: n1a.s os governos 
intcresso.dos. nüo cHtiio inbibidos Uc nlternr osso prn.z0'1 
o prorogn-lo. h.'m todo o cn.so, dnhi nü.o pódo nUvh· no 
Bro.zil respnnst'bi!idadc nl;::m11n. Se n fnltn não .:;.. 
sno. serin um:t scn1 t"LLzilo attribuh·-so-lho n rcs:ponso.
bilidnde. (Apoiados.) 

O Sn. Cnuz MAaii.\DO: -O Bl':tzil ni:o .: po.rtc. 
O Sn. "Vt"co:<.nK uc PAuANAcu.\ (ministro do estran

geiros) d\z nind" que, se no praz11 mnrcndo ni•o fOr 
'10oaaivel cbegnr-ao o. resultn~o, aó tCtu 011 interes-
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sados de qucixo.r.:se de sua. impreviilencio., o que 
'toduvin poderão remediar, tomando quo.lquer provi
.denciu sup~lemeotar,como aprorogo.ção doprn.zo, des
de que se demonstrar que, sendo tü.o limitado, nü.o é 
possivel U.ecid.ir nclle todas as reclamações. 

Quanto ú. Uespezu., o governo ha. de proceder como 
se te.m procedido ~m occasiões identicns. 

O Sn. 1\IEm.o. ""V .o.sCONCELLos (ministro do impe
rio) : - Apoio.do. 

O Sn. VJscosnE DM PAnASAGUÁ (ministro de estran
!JCiron) opportunnmente, consultnndo os precedent<:_s, 
.pedirú. n. n.ntorisn';~ü.o que for neccssnria paro. que nll;o 
cseju. "·ioludn a lei. Observa., porém, que não é n. pn-
1ncira vez que 4n _camnra dos Srs. depu~ndos . e do 
. .senndo, para 1ntssues dessa ordem, tem s1do dtstrn
"Lido •enador ou deputado. 

E' o que tinha a. dizer, c cr~ que o nobre ·senador 
não desejnrú. que o orador entre ctn maior desenvol
-vimento sobt•c o nssumpto. 

o S•·· Cov•reiu.: -4s observações do nobre n1i
nistro dos ne.,.ocios estrangeiros levü.o-me o. proferir 
ainda. nlgum~s pala.vrns. 

Cumeçarci dizendo que duas declaraçiJes ile fi. Ex. 
me sa.tisfizerão: 

1.n A de que nü.o teria. successor o Sr. conselheiro 
Lopes Netto, se ncn.so pudesse ser, o que nliús serhL 
ta.nto mais pnra. .sentir q uno to 1nnior a sorpresn., im
putadn ao gvve~o do Chile a desnttenção que alli 
.sotl'reu o hosso representante. 

2.n J;;\. de que n.s noticias que correm ú.cerco. da des
peza corn a. nomcn~·üo do nosso illustre collego. o 
Sr. conselheiro La.fa.yette nã.o st"to renes, con10 decla
rei que era ca·en,·a tninhn.. Não ha. de haver, disse 
S. Ex., nenhuma v'ioJação de lei; tudo se fnrú. como 
eu ncreUituvn que se fnriu. 

Disse o nobre n1inistro que nã.o seria. decoroso ncei
tnr condicionalmente o. rcsponsnbllida.de por netos u. 
que fosscmos chntnados en1 virtude de tra.taílos cele
brados ·por potencias n.migns. Não concordo com 
S. Ex. ; niio ha nenhumo. de.sattcnção, nenhum dcsal" 
pu.ru. um~ na.~~ão que convido.\ outra paro. tomar pnrta 
e1n 11111 tnbunnl ou em outro neto, se esta. faz qualquer 
resalvn, imposta. por attcndiveis considerru,~õea pro
prias. 

E eu ele propnsitu nã.o fnllei em oceita.çií.o condi
ciCJnn.l do encargo; disse que estimaria saber que o 
nobre n1inistro, nomeando novo nrbitro por pnrte do 
Brnzil, o hn.vin feito com declnrnções que nrrednssem 
de nós q nalrj11er responsnhilidnde eventual por um 
~cto apenns inspirado pelo desejo de corr•sponder no 
honrc.)sn n.ppcllo que nações n1uigns nos :faziüo a ben1 
de seus interesses. 

Eu nüo disse, nem podia aizer que o Brnzil cro. 
parte nas convenções que n1otivúrão o nppello. 

Re!cri-nte a. interesses brazilciros e 11a.ra. que em 
nenlunn caso fossen1 prejudicados. 

E1·a meu Ítltuito que ficasse bem entenUiJo que por 
não serem juJgndns Uentt·o do prazo estipulado t.odns 
.as r•~olamut;ões a.presentndus, nenhtuna. responsnbili
lldade assumia o Brazil. 

Outru. declurayüo a. que nrto me referi qnanUo :fallei 
pela. primeira. vez. erR. n de não ser íixndo o modo 
por que o triUnnal hu. de lnvrur u.s se!Jtenc,~us, ~ue de 
cert.o serü.o conforn1esuo tlircito e t"t. justir,~u.. I n.rcce 
que dessa. di8posi~·iio dns con\1CU9ÜCS 1:1c originúl'i'i.o 
iuconvenientes. 

Umn clccla.rnr.~ii.o neste scntillo podia ser de vo.nta.
gen1, concorrentlo para cvitor qunlCJncr discur;sü.o 
como n. prcscntro, qne pos~u. ~o~er jth-t.iHcttdn. p1ll' Jouvu-
vel z~lo n bem da. di~nidn.rle nncionu.l. . 

Tertnino ncrni ; nem é desejo 1ncu nlonga.r este 
<lcbo.tc. 

Posto o. Totos, foi approvado e adoptado para pns
stt.r ú. 211. c ultima discnssü.o. 

O Sn. Cnuz !llACUADO (pela nrdcm) rüfJUCrcu vcrlml
mctüe Uispensn de intcrsticio paru. ,que o projecto 

·llOssa. entrur cn1 ultima discussão na. proxitno. sessão. 
'ConsLLllo.uo o •enad.o, consentio nLL dispensa Dc<liua.. 

OLA.SSIFIOAÇÃO DE CO!llAROA.B E REMOÇÃO DE .JUIZES DB 
DIREITO 

Achando-se nn sala imrnediata o Sr. ministro às. 
justiça, convidado pura us:~istir ú. discnssão do pro
jecto do senado sobre n. cln.ssificn.çiio de conuucas, 
iorilo sorteados pnra a deputn<,,ão que o devia· receber 
os Srs. UchOa Cavnlco.nti, Sonres Brnmlão c Jun
queira, e sendo o mesmo senhor introduzido no sn.lii.o 
co1n as formo.lidn.des do est,~lo tomou assento na. 
mesn. ú. direita do Sr. nresideO.tc. 

Proseguio na 2a di.;cl1ssão o o.rt. 2o do projecto do 
senado, letra B, de ISi!J, relo.tivo.ú. classificação de 
comn.rcas. 

O Sn. PnRSIDE;."q'1'E deixou ~\ ca.deirn dn. presidcncia. 
que passou (o.SCl" occupadtL pelo Sr. 1•. vicc-presidcntc. 

o Ha•. a:.;auacio llfhu•l!.hiN : - Sr. presidente, no. 
ses~üo de 29 de Abril, cntrnriUo cm discussão este 
projecto, c, laonrado senndor peln provincin. elo Piauhy. 
uctnnl zninistro dos cstrangt~iros, op::tóz-se ús suas dis
posit;õcs con1 argUI'T'Cntos evidentcménte conclndentes. 

Adoptando complctau1ente n.s opiniões de S. Ex., 
eu tive a. honra de apresent:tr no scn~1do urn requeri
tnento de udiatnento, CJUe foi nP,pruvado, afim de que· 
a discussü.o continuasse con1 assJstencin. do nobre mi
nistro da. juStiça.. 

Entendo deveL" manifestar" S. Ex. as duvidas que 
snggerio no tnen espírito a leiturn deste projecto. 

.A.•Jtes. poré1n, }Jec;o licença. a V. Ex. e no senado, 
e dcsculpu. no hourndo Sr. nlinistro pnrn.. em poucas 
p!Llnvrns, dar ttllHl. resposta. no noln·e senador peJa pro
vinciu do Parnnlt., qnc ha. p.~ucos din.s fez. aqui u1nn. 
nccnsnç~o no preside:1te dn. Jlro~·incin ele 1\linns Gc
raes, por não ton1nr cn1 consicler-a9ü.o rcclumnnõe~ que 
forüo feitas contra. a. ctunnra. rnnnicipa.l do Ri'o P'reto, 
lendo S. Ex. por es.:a occn~ião uma. carta nssi~nndn. 
por cavalheiros nlli resirlcntes. d que merecêrão de 
S. Ex. trazer o facto :i tribuna. do senuclo. 
, A palavra do nobre senador é devidamente· res
peitada cm todo este Imperio, ni'i.o só pelo caractez 
distincto de S. Ex., como pela stu\ superior illus
trcu;ii.o, c nindn. n1ais pelo pntJ'iotisn10 com que S. Ex. 
se dcdicu. ú C:tttsn publica. 

O Sn. CounEIA.: -Agrndec~o n1uito o. V. Ex. 
• O Su. Im<A<Ho liiAnTJN> :-0 iii ustre ''ice-presidente 
a.a província de I\linns. o n1eu nob1·e n1nigo o Sr. des
tmbn.rgn.dor Âlves de Ikito, llllenns leu a.s pn.ln.vra.s 
uo nobt·e seuudor, tratou de se infol•mar do que bnvin, 
c pn.ss1.111 no 111eu particular amigo, o nosso distincto 
coJlega. o Sr. Litnu. Dtturtc, Ulll telegrn.tnma que vou 
ct· c que passarei no nobre senador. 

I O Sn. CoJULEIA. : -Nilo precisa ; basta V. Ex. ler. 
O Sn. IcsAOIO 1\fAn·J'IN-i (lmu1o) :- "O Exm. preiii

Ueute Dt·. Chu.ves ni"w reCebeu representação alguma. 
da. cnrnarn 1nunicioal rlo Hin Pl'eto, referindO os 
factos de qne t.rntou· o Exru. 81·. senador Corr~iu. na 
sessi'LO ele 18 do COl'rcnte. ~~pcnns, em 1883, lhe veio 
uma. consulta sob1·e quen1 el"tL responsnvel por um al
cance do procnrndor, e foi respondicln " 7 de De
zellllol·o de 1883 e 4 de .Janciríl de 11:!84.- O vice-
presidente. - J. A. ~ttve . .,. ele· JJrito. u · 

Ct·eio que e~te tcleA·rnmma sntisfnr:.'L no nobre senn
dor q unnto ÍL nccusn(,·ão que fez â o.Un1inistrnçü.o da. 
n1inluL província. 

Entro agora. Dn rnnterin do projecto. que é bastante 
impot·tnnte·, e por is~o n1esn10 q11c o ~ estou conven
cido d~: CJUC tnerecet·ú. Uo scnndo uma. Ur,Hbcrn.çü.o pre
sididu. por ttqnelln impn.rcinlidndt c illustl'a.çü.o com 
t1ue hen1pre CObtumn procetl~r. 

N1io nceito o pl'ojecto. pretendo votnr contra clle e 
i~uu.lmente contt·a. o aUditivo do il1ustl'C senador por . 
1\-Iinn!-i G erues, contrn. as crnendus Uu ill Uijt.rudn com
tnissüo e ~ont1·a. ns Clncnilu.s do nobre senador pol"' 
Pcrnmnbuco, n1en1bro di\'ergento dn. rnesmo. coni
lt1isslio. 

Nii.o nceit.o o projecto por 1nuitns moti\'Os : 1°, por
que tmtt!nllo que as nuus di~push,\ües vü.o cronr no 
1rovcrno serios o invencivei:; emharac.~os no ox.eroit:io 
de tlOlfl, Õ.~K lilUlli n.ttl'il_,uif,'ljCI:l ('OOstitncÍOOO.eS; 2°, por
Cllle me parece que o 11rojecto, tentando evitar o&~. 

i 
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abusos que se tém dado, por parto do p:overno, na 
execução do decreto de 28 de Junho de 1850, qurmto 
â classificação das comnrcas, conserva os mesmos 
abusos mnis grnves ainda.; 3°, porque entendo que. 
redi~ido como está o rrojceto, o governo· vôr-sc -ha. 
tolbido por tal modo, que não será possivel m:mtel' a. 
clnssificn.çii.o das comnrcns em ·ta, 2.n. e 3"' cntrnncin; 
.6_o, finnlmente, porque irá o.ugmenta.r clespezo., que 
ainda. bn pottco o governo decla.rou a.o parlnmcnto, 
em documento officud e de alta importancia politica, 
nii.o ser possível nugmentnr nctunlmcntc. 

A bnr1nonia. c n divisii.o dos poderes é un1a dns 
principnes bnses dos cossns instituicões. A const.i
tniçiio, no nrt.9°, classificn.-ns como principio conserva
dor dos (li1·eitos dos cidacHios c o mnis scgLtro meio de 
f'n.zer e!l'cctivns ns gnrtLntio.s que o. constituição 
offerece, e deu tnntn. irnportnncin. a. estn disposição,. 
que crcou um poder privntivo.mcote àolegndo no 
chefe supremo do l·:stn.do. cotno sen primeiro repre-

• sentn.nte, nnra velnr sobre cstn harmonia,. divisão,. 
equilihrio e· independencin d<>s poderes. 

O poder lcgislnti v o é ~c,bernno em suns ·nttrihnições, 
mas ns suns delibcrnçõcs n1io podetn e nii.o devem 
offender de f.[Unl'[uco· modo o excrcicio dos outros po
deres do Estndo. ' 

o projecto em di.;cuo•ão tolbe, como disse, comple
tamente n. attl"ib•tif:ão do podtH' executivo. 

Pelo nrt .. 1° S~LIJ cun-3Í(hrndn.s de 2,a. entrnncin. 
todas as comn•·C:1s nctunlmente cle [a., cujns súdes 
csth"ercm n. 111cnos de UO kil.omctros de vias :ferfeas, 
ou em portos servidos pot· vnpor. 

O l.'rojeeto faz de.de logo um!L excepçlio que me 
parece injnstn: ex.t•eptua das ~uns rlíspnsiçõcs ns pro
víncias do .An1n.xcmns o de Itfu.t.u-G1·osso. A injustiça. 
é contra nn1bns, porén1 pl'i1.cipulmente contra o. pro p • 

vincin. do Atnnzonas. Se hoje as cmnarcas do Atnn
zonns nü.o sií.o -n.~n híciono.diLs, ctn utn futuro niio 
rctnoto o serão, pnis o s"cno.do su.hc que nquel\a. rrro
vincin. estú fn.drt.àa. para. um flltnro brilhante de 
pt•osporidnde e prúg1·esso pelas imtncnsns riquezn.s 
que cm si. encerra.. 

Além disto esta excepr.üo q<>e o projecto fnz nüo é 
nbso1utn, porquanto oxc~pttHt. na. provincin. do Amn
'lonns e na. de 1\Ia.to-Gro:ooso aqucllns conw.rcns que 
astiverf!ffi etn porto~:> servhlos por vapor e não ns que 
estiverem n. n1enos de GO ldlometros das vias 
ferreo.s. 

Se 6 pelo fncto <lo •orem insalubres acjuelles lu
gores, V. E~. comprebcndo que esta. círcumstnncia 
tanto se <lú uns nHll'gcns elos rios co1110 nas proxi
midades cln.s cstrnc1as de ferro. As coma.rcns cxi:"~tentcs 
ú. mn.rgem da. es1rndn que se executa: nn prov;nciu. 
do Amazonn.s, de 1\Iadeirn. o. Mnmoré, ou a GO kilo
mctrOs de distancia, scrúo pelo projecto clcvn.dns n 
2Q. entrnncin., nO pnsso que ns comarcas c.xistcctcs á 
mn.ra:em do grande rio .Atnnzono.s continuarúõ a ser 
<le 1.• • 

Pelo ultimo relatorio do ministerio da justiça, 
cxisten1 no In1pcriu 430 comnrcns : destas silo de 
1~ entra.ncin. 258, de 2u 127 c do 3a. 45; pelo projecto, 
ns comarcas de tn entrnncin, que po.ssnrôõ n ser de 2a, 
cx<:edem muito a 100. 

O nobre senador por Piauhy, quando disct>tio o 
projecto, rnnstrott que sú n"l. prOVlncin. do. Bnhin. 14 
comarcas passarúõ n ser de 2u. cntrnncin. Nn. provincin. 
do Minas, o nobre ministro conhece perfeitamente o 
numero clevndo ele con1nrcns que pnstoõnrúõ n ser do 
2Q. entrnncia. ~Tn. provincin elo S. Pnulo não sei se 
:fican'L nlgnmo. con1nrcn. do 1 a. entrnncin. en1 vista do 
desenvolvimento gue tem tido alli a viaçüo ferrea. 
Na provinci!J. do nlO do Janeiro jí• nüo existe nem tlma 
de 1.• 

Calcnlnndo, pois, no minimo em 100 o numero de 
comn:ca.s que }Ja.ssnrúõ pelo projecto do 1" n. 2a. cn
tranCla, ficaremos com 227 do 2• e 158 lk> 1.• 

Pelo decreto n, 558 de 28 de Junho do 1850, a 1• 
nomeação do juiz do direito só J?ódo ser feita para 

. comarca do 1• entrancia, e só dcpots de quatro annos 
; de cxercicio poderá ser removido pnrn comm·cn de 
: 2• entrnncia.. Orn, se o numero do comg,rcns de 2" en
i trnncia fur n1aior do que o das de 1•, o governo muitas 
; '\'i:<Cli se vcrú. impossibilitado de prover comnrcns de 

· 2a e!Jtrnncin, tendo nlilLs juize~ .do direito avulsos e: 
vencendo ordcnu.dos, ... nlns sctn o quu.tricnnio indísperi
sn.vel pnrn n prornoçtLO. 

Diz o n.rt. 2° te Se o tcrrltorio ua nova. co
marca fvr desmembrado de uma ou mais comarca .. 
de 2a. entrancia ou. de 2a. e :ln, essa coma1·ca será cltu
sl/i~t<da de "l•. » O !'Ide ficou ? principio. adoptado pelo 
proJecto de clo.sslficar de 2~ ootru.ncut as comn.rcaa 
cujas sódcs estivessern etn portos servidos por vnpo~ 
ou a menos de GO kilomotros de via•-ferre:'" '!'I 
Se cs~a. nova. comnrcn, tirada. de territorio todo· 
de cornnrcns do 2 11 cntrancin: ou ele 211 e 3u. e~;;tivcr a. 
mais de GO kilometros de estradas de ferro ott d~ 
por.tos servidos por vapor, por que hn. de ser dcclnruda. 
c}o 211 cntrnncin. .• qut~nclo n.1•cgrn. ndoptndn. pelo projecto· 
e po.rn que ne:;tnl. d1stnncin. t;Ojn. ele tu. '=t 

_O 'P':opri? principio ndoptndo pelo nu to r do projecto 
n .. Lo fot, p01.s •. segtudo nns subseauontes diSpo$lções do 
mesmo proJeCto. 

A commiss~o fez uma. cmenüa. srLivando ns lh11i· .. 
tnções elo u.rt. 1°, mns cssns limitações sii.o n.s excep
ções injustas dn.s provincins do .t\rnazonn.s o l\Iatn
Grosso; portanto n cotnmissão na. emcndn. o. es·se ar
tig-o cm nndn o nlterou. 

O nobre senador pela província <le Pernamlmco fc;o; 
outro. emendo. n este urtigo. Diz S. E~ : 

cc As comnrcn . ., que se crenrem, dn dn.tn Uest:t. lei 
em diante, tcr~~o n. erytra.ncin a que pertencerem a~ 
comn.rcn& Uc cu1o tct'rlt()rlO foretn dc.,mctnbrndus: ~. 
qunildo o territorio dn. novn. conmrca. tiver pcrtcnc!dn 
n (ltto.s ou tnnis corunrcns de entr:tncin ditrercntt: 
determinar{L a entrnncin o tenitorio oncle ficut• :~ 
respccth·o. sédc. )J 

J:.l. tive occnsirio de, discutindo ~sse projecto. di:~er 
que nü.o poclin concordat· com a. emcndn. do nolJrtl s~
nndor po: Pernambuco. Se l)Cl?. projecto SS. j;E:<:. 
q~t.ercm t1rn.r no f!:OVerno o u.rbit.ru) que tem •.k d:.ts
tolhcnr ns comnrcns novamente crcndns, eomo ./c;xa1·, 
pela emenda, u. classiticnçíto dopenUcntc d;, l"i..:·dc, c. 
po:tnnto do gover.no, desde que nU.o é o ]u~cl~r !o~is .. 
lattvo quo determma. n. sédc dus comnrcns .. ! 
. O llrojccto mnn~n.. qtte os juizAs de dirf·ito qiw c·s

ttverem em exerc1clo nns comnrcns de qn<· trar.a o 
nrt. 1°, não tr::odo quntrie.nnio, sejii.o remüvidos 1'r~1·a. 
ns c:omnrcns do I a cntrnncm. 1\!ns, se o pl'Ojl .. cto jiL 
diminuio túo sensivellllente o numero dessa,., cotua~·
cns, como quer ainda sobrecnt·regn.r o govei'O(• cnn1 o :' 
dever c1e remover pnrn. 1& entrnncin. os jllizes ,}c cU-' 
rei to ou e iicm-ctn sen1 comnrcn '! 

A êomn1issü.o entendeu snJvnr cssn clifl-icnlduàe ti.1) 

governo, redigindo o art. 3° do &eguinte 1nodo : 
cc Aos jnizes de direito que ser,~irem en1 cc,nut.rcn!i 

ele 1 1~ e 2,u cntrn.ncio., não tendo ainda t01npo de cxer-\ 
cicio correspondente á nova clu.ssificn~r~.o dns Ulel'Õtnas"' 
comarcas, ser-lhes-bü.o dcsignndus outi.·as o. que tcuhão. 
direito. J> 

A emPncl.a ela. commissüo não é mnis do que n. rc
producçüo do qnc diz o projecto. Se o jniz tlc direit.o 
de unta. comn.rca.· de 1" entrn.ncia. .. que pnssur pelo 1 
projecto t'l. 2a .. nüo tiver tempo pare. ser ren1o-. 
vido pnrn. o. coxnnrcn de 2"" entrnncin. diz n. emenda ... 
o governo designnrú. outrn. n. que tenha direito: n1as 
clfe nü.o tcn1 dií-eito senão ít. comarca de I n entrnncin. • 
portanto ns diiliculdndcs do governo continnn.rúõ 1nni; 
uggrnvadns nindn.. 

O nobre sena<lor por Pernambuco emendou aindn . 
esse nrtigo do seguinte tnodo • , 

" Os juizes do direito das comarcas dn t• entrnncin., 
auo, nfL conformidade do art. 1• forem clevadns .... 
!._a. entrnncin, serü.o conservados ninda. quando não.~ 
tenhlio quatriennio con,pleto ; só se lhes attcndcr{L,. 
~orém, o pedido de remoçlio para. outrn comarca de) 
:.• ontro.ncin, depois q~e tiverem satisfeito nquella.; 
condiçii.o. » · . 

Ora;Sr. presidente, por que rnzüo se ha do preteri~ · 
o juiz de direito com quatrionnio completo·om camarca.1 
elo 1• cntrancin, e. porta.cto, com direito de accesso.
ÍL do 2•, para ilnr esta .l.O juiz do direito , que apenaoo! 
co1neçou. sua. cu.rrciru. de m&gistrnd.o, e que o.inaa. nr.o 
tem o quatdonnio para ser promovido 't Q•iz o hon-

,. 
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,ndo senador salvar a difficuldade que encontrou no 
..art. 3' do projecto, e caruo em outra ainda maior. 

As primeiras nomeações de juizes de direito, como I 

já disse, s6 podem ser para comarcas de l- cotrancia 
e das deI' para as de 2- elles não podem passar 
,senão depois de quatro annos de exercicio ; ora. se o 
numero das comarcas de 2' entrancia. for maior do 
que o das de I', o governo oão poderá prover as 
comarcas de 2' entraucia, salvo se violar a lei pre
·cr.cheudo os lugares com os juizes sem quatrienoio; 
portanto, o numerO das comarcas de 1- eotrancla 
<leve ser superior e muito ao das comarcas de 2',. e 
pelo projecto O numero das comarcas de 2' eotranCIs. 
vai ser quasi do dobro do das comarcas de 1'! O pro
jecto, pois, se oão ataca de freote as atiribuiçães 
do poder executivo, c01l0ca-o em posição de não 

.poder prover as comarcas, e nestas condições pare
ce-me que o projecto é insusteotnvel. 

Além disso. oem ao menos se p6de calcular já o 
Jlumero das comúcdS que ficaráõ seDdo de 2' 
cntrancia. V. Ex., Sr. presidente, e O senado sabem 
que felizmente as estradas de ferro se \'ão desen'-ol
veado por todo esse solo; á proJlorcão que ellas se 
<lpproximarem da séde de UlUa comarca em distanci" 
lnenor de 60 kilometros. pelo projecto essa comuca será 

. declarada de 2' entrancia. Se agora as comarcas de 2' 
cntrallcia fic,m\.õ em numero quasi duplo do das comar
cas de I' entrancia, daqui a pouco tempo ess.e numero 
se augmeotará.muiLo mais, porque qU'lsi todas as sédes 

: de comarcas estariio ou em portos servidos 1''01' "apor 
ou a menos de 60 kilometros de estradas de ferro. 

Se passar o projecto ficaremos quasi sem comarcas 
Üe 1a entr[\llcia., e como o ~o\'erno poelerã norncar 
jnizc:s p:1ra as C:,ll1Utr ',S ele 2<1 cntrancia 9 Corno po
deri O l,oeler exe(·n 1\'1\ ex.ercer a att,l'ihuir;üo ue a 
coustituiçiiu IlJe confere? E pi"le o podcr !egi5!ativo 
n~llificar llma t;io i!"portante attriIJl;i\,ão do poder 
execul"'o? • 

O a.rt.. 2', que é o que pFlpriamente está em dis
cns~úo, \lICreC'ell, como j:'i dls3e, da. commissâo lima 
c"len,b, r do honr:tclo senndol' pela pro"incia- de Per
)l~mht\co, ciyerg'illdo da coum1i$SZio. uma outra; mas, 
Sr. rresidcn(.~. n~m com o proplio arti!!oJ nem com 
a el11eu(:~ ,-la. Hohre commis.s;lO, nem co'-m a. do ilh,.s
tre sena<· or pel:t pro"incia uc Pel'll"mbuco posso con
cordar. 

::>~ as com ..1TCGS nova.mente tl'c.:1das fO:'em em :)Ortfls 
sen'ido< por "apor. ou n menos dc no -;}oll1ctros ,lc 
e~ rndn ele fCl'l'n, n~o \'ejo raZ~I<") para rerel Ue l~ l:O

tranci~, (jllr'dHl0 as outras comarCêlS nas meSlTI:1:S con
olcües s;.io de 2:1, 

Quandn O pro,lecto foi pela primeira YCz eli.c;cnlil10. 
ti\'c .a b ol'a de L:.zcr sobre lle éd~lmla.; clJ1J,:=idera
ç'\-Jes que n:'~o l1C\'CJll ser estra has 30 }(;nrad<, ~r. IlIi

n!!'ttro da jllstiça.. 
Pela' ]l'l\\C~S ohsHvaçócs <J.ue acauo de ex]'"r, o 

senado e o nobre ministro l1a justic.a recunhecer~lü n 
i;:,possibilittade em que estou de 'dar mcu "oto c." 
favor do }Irnje-cto. Cvrno jil di~fC, \'oto CO!1lrn, n!'sim 
como co Ira o nuuiti"o U0 honraclo. seoallor por &Ji:>as 
Geraes, contra 3$0 ~meodas' da illnst rc.Ja cOl11l1lissão, 
e contra as d.o honrado senàuor pela provincia de 
.Pernamhuco. 

E' o q<le tinha a dizer. 

4) 8.,: ~rrous" li"c.... " (miltist,'o da. jus/iça):
Sr. presldente, fui prevenido nAS con,idera,õcs, que 

.tenho de fazer, pelo llOnrado sen~dor que acalJo de 
·sentar-se. S. Ex. trouxe ao debate objecções lnuito 
sérias cOfi~ra as disposições do projecto que se acha 
em.-dtscusscl-o. 

Como o senado sabe, a. questão d~ classifica\,ão de 
comarcas fOI resolVIda pcla lei de 1850, que estabe

. Jece os casos em que podem ser nom eados 0' j" izes, 
ou remOVIdos para eotrancias superiores. 

Esta lei veio corrigir abusos que muitas "ezes erão 
.,commettidos pelo governo, arma-uo com o arbitrio 
.amplo para remover magistrados. 

O SR. CI\UZ MAClIADO : - Só corrigio quanto aO 
·tempo; agora attende-se ús condições. 

.. '\ SIl. MI~'S,T.RP_Il.~}CSTIÇA : - Entretanto, com o 

decorrer do tempo, verificou-se que alguns a.hl1s:" 
se têm dado e ainda se podião dar na classd,ca 0;1O 

das comarcas, não atte.udendo-se ás condi(;ões em 
que os magistrados têm de exercer as suas !uncr;óes. 

O SR. IGMCIO lIiARTINS:-O corpo legislatiyo devia 
corrio-ir -esses abusos e não o tem feito. 

O SR. MINISTRO DA. JCSTlCA. :-A lei de 18:;0, como
 
acaba de lembrar o oobre' s~nador por Minas, pre

venio a b)'potbese declarando que, uma ,·ez. Celta.
 
a classificação da comarca, só o poder leglslati\'o a
 
poderá alterar.
 

O SR. MARTlKHO CAMOOS: - AI'0iudo. 
O SR. MINISTno DA JO;TlC.': - Portanto, S'-. presi

dente, nas mãos do poder législativo está n cOI"'~Clil'O 
aos abusos que cOlllmett.a oeste assumpto o ['oder 
execntlVo. 

1I1as, como bem ponderou O nobre senJdor que 
acaba de fallar, o projecto 'lue se discl'te Yn,' elorar 
á ~a. entrancia rrraode nn:nero de CO;nnl"C:lS, U~ mo·.o 
que esta classifi~ação ha de. trazer emhara\'os ,\ admI
nistração d" justiça. 

Sel'Tunc1o o projecto, ~rande n\1m~ro de ~()marcas 
de 1~ entr~ncia. \l:1s~ão á ca1 cgnnn. SI~p~l"I_or. sem 
comtndo ml1ltas dei as estarem em con, ,\. e, de scr 
assilU eJeyadas . 

.Este ponto é muito grave e para dle cl.>amo a at 
tenrão do senado.

Oprincini0 absoluto est.auelecido nO pr..j.'cto \'aI 

detcrrninar- a classificn.Ç;IO em 23. entr~:nci:l de ~~rn 
grande numero de com:lrc 1S, que de 1tJod('l.'ll~Uln 011e

~ecem condições y:;ntn..lC"sas p~ra os mngl51trild 5 llue 
para e1las forem nOlllc~clos. 

. O Sn. IGUCIO ~IA nTl"S : - A]'oi:tdo. 
O 5-r.. 1\lJ~!$',";'tW 0\ .lu<.'!'[ç·.: - Orn.,.re :. cx:l('Íu

mente pa.1"3. corrigir ~bt1S()5. que ~' t 111 ~lado lia cltls
sificação de cOin~rca~J que O,IH\)jl.:~l fOI ~Ipr:~r..nt. o 
1'~ln seu nobre aujo~' ~': con::::1I._I~ra',·;:o <.1,) \ ... :rL.!:lJCtlto, 
n~-sc que el1e Yi:.i. nO .', .lr<1l'JO (10 rue 1,Tl?\ mIe, 
ürrgr.n:ar (I JlI:ll 

j 
cuja e:-;.istenc·~ tOt105 r~('rmbe<:er\l, 

Clt.. I C irú lJ j ,úic•.l: 111:H:i,fr ou=, CIII.tln:t::m:·k, ,<1 l1a.r 
hH~:nr fi que; remo .;~ l'~i"a cer·n::. 1':11::r,,:.s ~e)it um 
\e:~c.:a(leiro ca tigo, em Y(;Z d<: 5.... 1' lllll T'I~miU on un13 
l'loaw(,àn na SU';l carreir:t: .. . 

A' primeint ,·ista. (, pn;IClpJO (11C c,n;"J{lc~ de cn
tr ... nci:1 stllcri,,}' nE <:onJal~C:1S qlH:,f\H"ij) ~Cr\r~"l r~r 
ll:l."i'C?~:1.~';:)o r: y~pllr nt1 CS!l\'enn~ ~ l'!.)'1';!"n', (,e ('.:1\\11

l~lJ()S '-(1 c íerr c s(-nl dn"ill:l ie ta ... rir: (' .1 1:"J:c:::c 7ue 
r~:;" \"C (l onc;.t:lú. ;.J.,~. qt~.ln.lo !ie tl(·~l'C' ,lS !J.\'IIO~ Je
SC~ :t r\llplicar·:i.o d -te l':·inci{.in. l'<?conl~~('I'-:'! logo 
t'~~~I:;)I~<.1e:, jr~~IJI)"('lIjcn!e3 q?e d~!j. I'rn\ '\!<-~~ ~ • 

Dell'wis, Sr. l' Q~:dp.ntc, n'JO .. "'1 ~,s C \iHU,:C1-: ... es"n
\,(lcl'd:\s no l'l'ojccto as l1ni.'~b (l· dC\é1'1 ser 
a!tE:::lldi :lS r:arn l cL,\s;.i6caç·ão d..:s ('(li lur·.:-as. 

, O Sn. C::cz M.ICl!ADO :-M.:rqt:e-se, p .iõ, tambem 
a nopula ção. 

-O 50, !'.hXfs-rno D,\ JU5T1Ç:'- :-0 h~lOr:l_hi ~CI~~:~ r. 
npresentando 11111 nutro proJeclo na se ...~ao c.c ..... f _de 
Ap;n$lO de ISi9. rcco:1ueceu qne on:J'4I.~ conlbc;ues 
lam!.('lU crTI.O necc..'sarJas. 

O Sa. NU'ES GOKçAnes :-Apoiauo. 
O Sn. ~Ili'wJ'r.o D.' JUSTlç.\ :-,0, da 1"opujq~âo não 

~ a llnica sn!~lciente; nléll1 dest.a, outrns de\'em ~er 
t0l118d:1.s em cunsieleração quando se 1e:n o prl)pOsl!O 
de cOl'l'iór ou: e\'ilar todos os abusos que se possao 
dar _ ' 

Assio~ é que. além dasltuaç~o, cleY'e-se ter em 
atteorão :t riqueza do terntono. ú mo' ,meoto do fo;o 
e outroJ~ elemeotos como esses c1e valor c que n~lO 
podtm deixar de ser atl.eodi~os quanuo se quer resol
"er, por esta f6rma, a questao. _. 

Reconhece, portanto, O seoado que fi~mal um PrlU
cipio generico, comJ faz O proJecto, dara lugar a em: 
uaraç:os e a inconveOlentes. quando o que se quer e 

Ievita-los .... 
O SR NUNES GONCALVES :- A materia é de tal. na

tureza, 'que não p6de ser resolvida por l'nnclplos
I O'eraes e absolutos. . 

'" O Sa. MI1I:ISTno DA JUSTlç ... :- Folgo de ouvir a. 
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.~ontir:r,"';ãn de mell asserto pelo nobre seoadvr que 
llIe ocaU(L de honra,' CO.fI seu aparte, alltoridade 
Dluito competente, como distiocto magistrado que é, 
·e pOrl"nto conhece perfeitamente o assumpto 

.-\credito, Sr. presidente, qlle para corrigir-se os 
inconvenientes que se têm dado nesta materia. é ne
-ces5ario pl'imeirameote colherem-se daelos. cnlherem
se informações sC'ure a situação, ri'l"eza e população 
-das comarcas do Imperio. para apresentar-se um 
plano de classificação, teodo-se em vista alterações 
sllpen·enientes. depois da classificação primitiva, de 
moJo que a resolução que fór assentada nio Cause 
~mbàraço á administrnçiio da ju~tiça. nem seja ori.g~m 

de injllstiças, e sejào consultados todos os interesses 
· !eg-itilllos. 

O Sn. IG~AC10 i'vIAllTINS :-Apoiado. 
O SR. fI'ÍlNlsTnO DA JUSTICA ; - Na verdade. com 

uma classificação ínconven'ieote pôde·se prejudicar 
-.ao magistrado nomeado; entretanto, segundo o pro

jectu rlue estie em discussão, muitas comarCaS que 
estilO em condições de serem elevadas de c:ttegoria, 
nào o serão; e nada providencia especialmente a 
este respeito o projecto. 

Alem disto, sendo, segundo o projecto, elevadas :í. 
2' entrancia muitas comarcas. ficaráõ muitas sem 
poder ser providas por folta de juizes de I' com o 
tempo exigido por lei para terem accesso, e appli
cado o art. 3° do projecto, ficar:iõ avulsos muitos 
juizes de I' por falta ue comarcas em que tennão 
exerclcio. 

O SR. InNAOlo i'vIARTINS : - Apoiado. 
O SR. M[~lSTRO DA JUSTlÇ": - Este assuropto, 

Sr. presidente, merece toda a. attenção do parla
lnento, por is~o qne é muito melindroso; refere-se :J, 

interesses da justiça e a interesses da roagistl'atura, 
que é um dos poderes do Estado; deve ser muito me
<litado, e sô firmado em dados plecisos e seguros e 
que o parlamento poderá tomor urna solnção defi
nitiva. 

O SR. MARTlNaO C'MPos:-Apoiado. 
O Sn. J\lINIsTnO DA JUSTIC":- O additivo offerecido 

pelo nobre senador por Minas, autor do projecto, pro
cur'" attenuar e obviar alguns dos inconvenientes no
tados no projectu. Entretanto ainda com elle conti
nuaráp os mesmos abusos que S. Ex. procura 
acautelar. 

O nobre senadorpro~uronattender aos casos ero que 
o juiz de direito deve -continuar em exercicio, e 00 
seu additivo exceptuou os casos em que á comarca se 
annexa alp;um termo, ainda que mude de denomi
nação e séde. on '!,lando de nma Comarca se des
membra um termo. e a Eéde delIa ainda não mude. 

Vê o noure senndor qlle basta desroemurnr de uma 
comarca o termo em qne esteja a séde da mesm:t 
para conseguir-se a demissão de um jniz ; e sem du
"ida '1ão é e.s", o intnito qllC se de"e ter em vista 
com um projecto desta ordem. 

Sr. pre;idente. já o nobre senador pelo Pianhy, 
men colIega de ministerio, e o hOl1l'ado senador por 
Minas mostrárão os incon"eoientes praticas resultan
tes da adopção da idéa ger:tl do projecto. 

Eotendo q"e e5te assnmpto para ser resolvido con
-venientemente depende de informações precisas. to
!nando-se uma deliueração com todo o criterio, ada
ptando-se lllna classificação qne n;;'o vá prejudicar 
{) serviço publico. t\ão se púcle deixar de tomar em 
consideraçiio a existencia dos magistrados. porque 
de"e-se attenuer, nesta c)assificaçiio. á facilidade de 
recurscs. aos meio, que elles encontrem para eJnca

· çiío de seus filhos e sua manntençéio. 
Sem duvida que a classificação niío é feita senão 

· no intuito de attender á boa dlstribniç;;'o da justiça. e 
·offerecer aos magistrados mais antigos e provectos 
alguma. va.ntagem na sua carreira, attendendo a Clr
cumstancias que lhes sejão favoraveis. (Apoiados.) 

Peosando por esta fÓrma acredito qne o projecto não 
está no caso de· ser convertido em lei; que nenhuma 
-delibel·ação. a e.ste respeito póde Ser tomada. sem se 

-t.erem col'ludo. Informações especiaes. e que 06 prin
.;:;['loo do prol8CW applicadu Ull pratica darão um 

resultado conlt'ari" águelIe que se tem em vista 
obter. (lJf'UitQ bem; muito bem.) 

O Sr. Cruz lllnch:uJo : - Reconheço que pód~ 
se dar o caso ne crear-se uma comarca cuja sede seja 
servida a vapor, ou esteja nas proxcimidades da es
tr.ada de ferro, e que pela Sl:.a insi"nificancia não 
mereça ter classificação snperior; ;as parece em 
geral que as cotoarcas que têm sedes em portos ser
yidos a vapor ou proximas a estradas de ferro, estão 
por sua circumstancia topographica favorecidas com 
reCursos da civilisação, com mais faceis meios de 
locomoção e, portanto, preferiveis a -outras que não 
tenhão a vantagem dessas condições e merei;ão uma. 
classificação superior ás coroarcas do deserto, de ln- . 
gares longinquos, em qne a ltlZ da civilisação apenas 
:,enetra. e o progresso marcha a. passo lento; mas, se 
isso não é bastante, desejava que se completasse o 
projecto. e nào dizer-se unicamente que a alteração 
das comarcas não p6de ser feita senão pelo corpo le
"islati"o, O qne será impraticavel, porque, desde que 
descermos a applicar a lei ao caso para classificar ao 
localidade, teremos uma questão administrativa em 
que todos quererão entender-se e ninguem se enten
deriÍ. ! 

Tratando-se, pois, de classificar cnmarcas, mar
quem-se regras sobre distancias e população, e outros 
requisitos, e deixe-se á prudencia do poder adroinis
trativo hzer a divisão, Cnmo se praticou a respeito 
dos districtos eleitoraes. Se essa divisão tivesse da 
ser feita pelo poder legislativo, nunca se chegaria ao 
um accórdo. 

O SR. i\IARTlNao CAMPns diÍ. um aparte. 

O SR. CRnz i'vIAcl'l"no;- Eu peço a V. Ex. que 
deixe Q governo da Inglaterra; o governo da Ingla
terra é o governo da Inglaterra, na5ce de suas t.ra
dições, de seus usos e de sens costnmes e não está. 
ainda acabado ... 

O SR. MARTl"ao CA>[POS dá um al'arte. 
O Sn. Cnuz i\ÜCliAOO ... como diz Lastarria; dei

xemos de querer imitar a Inglaterra em sell O"overno, 
porque todo o povo que qner imita-Ia não ~ conse
guirá jamais. 

Se o corpo legislativo quizesse fazer a divisão d05 
districtos eleitoraes, ainda nito estava feita, e o mesmo 
acontecer;;"" se o governo não quizer chamar a si ao 
classificação das comarcag: devemos marcar os ele
mentos com os quaes o poder administrativo possa 
fazer a classificação; não digo que se faça uma ques
tão fechada como está no projecto; faça-se uma. 
que~tão aberta, e diga-se: o governo poder:, classificar 
de 2· eotrancia as coroarcas que tiverem suas sédes 
nas T,roxiroidades de estradas de ferrro. O governo faça. 
estudar estas comarcas, e ,'el'á quaes as que podem 
ser inv",stidas de cias,ificação de la C '2' entrancia e 
ahi está uma questão aberta, fixando-se certas con
dições para o poder administrativo proceder .conv:
nientemente; se qUlzermos chamar essa attnhmçaCl 
para o poder legislativo, nunca. se fara a ciassific"
ção; convem que se faça alguma. causa, e que a d,s
cussão deste projecto n:1o se possa applicar os se
""intes verSOS da Henriada, que direi em portugnez. 
por não pronunciar bem o {rancez: De mil depntados 
a eloquencia futil faz de nossas pr~cisões detalbe 
inutil, porque de tantos pareceres O eflelto maIS com
mum, é ccnhecer todos os males sem deIles remediar 
algunl. 

O SR. AFFONSO CELSO:- E traduzio em '·erso. 

ª S". ,"a,'Unho CAmpos: - Não se p6de con
test",r que o nobre senador que acaba de fechar O 
seu discurso com chave de OllrO, em beIla poesia que \ 
nos recordou o talento do nosso vate, não se pôde. 
ne"ar, di"o, qne S. Ex. attende<t a uma. necessidada 
eutre nós~ geralmente confessada, :í. qual qniz alteu
der para a uoa administração d3 justiça; ma. com toda. 
a franqueza peço licenca para observar que o noitre 
senador attendeu sô que bavia i·nconveniencia para os· 
ma"istrado's do acceS50 "OllCO hcil das SUas coma 1'- " 

ca."; o nobre .enador ha. de permittir, pr,rém, que 
oblierve q1.\1 ai comnrcas Q-ão SdO (Jf.QuJ.,.s para com

i 
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j	 modidad,: só do~)uizes. sã.o creadas para. attender á 
boa admlOlstraçao da JustIça. e quanto a ISSO a '01n
guem importa mais do gue ao corpo legisl'ltivo 
tomar em consideração. 

A base do projecto do nobre senador a nada conduz, 
, ou conduz a favorecer com juizes mais bem prepa
I rad.os as comarcas que tiverem a fortuna de ser 
· ser.vidas por est.radas de fe~To e navegaçã.o; mas não 

ba.sta attender a esta condição de serem a.s comarcas 
atravessadas por estradas de ferro,ao que CUIDpre ma~s 
aUender é à boa administração <la justiça; a qnantl 
dade da população, o movimento e importancia do 

· foro é a mais importante considernç"-o. Popu1u'i'no, 
· riqueza, actividade industrial e commercial, crearáõ o 

movimento do fOro e maiores exigeocias na escolha 
dos magistrados. 

Foi nisso de qne fallou o nobre ministro; se o fnn 
principal é a boa administração da justiça, é preciso 

.I que haja providencias para termos garantidos bons 
magist.rados. R' preciso dar-lbes as vant:Jgens que as 
nossas cir~umstancias pennittern, e julgo que e j115tO 
que se acabe com O abuso das remoções arbitrarias 
do governo; e ainda. peço licença ao nobre nlinistro 
da justiça e ao senado para fazer uma observaçã.o 
que se deve não perder de vista nesta materia, e 
é determinar mesmo a popuJação qne de "'"0 ter 
as COmarcas para 'poderem ter a classificação de 
1', 2' e 3- enLrancia; e não eleve ser e3quecido que 
a maior facilidade que ha para perseguir um nlagis
trado é a remoção au, libilum para comarCas remút,ls 
eomqlliJ,nto não sejão inferiores; entretanto que nUla 
comarca ele I' ou 2' entrancia em certa 10CJli aele 
vaJe mnito mais do qne outra COIDarca, embora de 
elltrancia superior. ou mesmo a promoção para uma. 
relaçiio: circumslaoc;as <1e íamilin, saude Oll fortuon 
podem ser disto cnusa. 

O Sn. AFFO~SO CEI.SO: - T'h muito juiz de direito 
que nõ,o quel' ser desell11Jargador. 

O Suo :'.L~T'N"'O C.\3IPt,S : - Kiio sci C-'JlUO 11111 ma
gi~tr~<.1 La de ser olJrigndo a. :.lc~itar a ]11" :;)01(:10 
qunn 10 esu\ transtorna :l S~H1. y'd:::1~ ~mili3. on 
fortuna.

nJ parece que não uevemos d.: ~r d~ limit:'\\" o 
<1i5trict dentro do qual s·- ]Je.s'~lr f.l".er a ]lrcnlo~- e, 
e DUúto n1, iormente as rem'~õc: u:i re i,1a~. 

O Sr.. C,.t z lIfACIUOO: - Haja jU5tiça. do go-
VerDQ. 

O Sn . .ilL~,T":UO CAUPOS: - I'erdúe-roe V. Ex.. 
O~ 1l1ugistr;u1os UUllca, estnr~tO :;"nr:totlclo~ senl isto. Eu 
tenho vist.o Serem m:lgi;trru.!.o~. c:.rnill" dos co L 

. promoções, juizes ele dit"eito prvmo\-i o 'e en
tr:lDcins inferiores para. su E::rlures e est.· arbi
tl'io a Jei ele 18jO não corrig;io. :,1n5, ~ o 
pr jt'cto e co~n~ ficou cvic1entemcnt2 uem ·nst· do, 
delcitllrso, se l)~O relned~i;1. snfticientt:"'ll)",ole o mal 
que te\'e por I s h·er. nio ol,<;I:1l1le a~ boas inten
ções do scu autor, é o aSSun1ll10 ele lnntn importa eia 
que nlio cou\'em a solut.~méntc "uanlü n-Io c ~irn 
eoo\'ell1 llelLorar o pro'ecto 'luane- túr l'os,i\cl. 

E. creiO, pn'" qu o :ll"ilr" que CO'hJ" clp\,e 
tO_I1"!:!_r nã é abnn.c1 : :11' o ~~sumpto) tap[ lllnb (lU 

nao temos ln::ltcna llJlportnntc pn.r::t os no~:;n~ trilh.~
lhos, porqne os orçamentos tr.o c (O :l~ \'j, ;ir, cit. 

Eu de:"o Ou ervar ao noLre senc.dor qne não e 
como d,o," S. L'., que o COl'PO legisla .i\·o não é o 

,maiS competente l'am natar do aóSlllnpto. luas 'lue 
" corpo légISl:1tt\'O é qne cogiLa dc.s classificn';3es ele 
comarcas. Ora, se o corpo lcgisl:llivo e COLU] ele te 
par"- appro\'l\I' Ou rejeitar as éla siflc;l<ões dn o c _ 
marcns feita_ pelo p;"vertlo, por 'Juc n:;"I" cOIDj>~:en(e 
pnra fazer e!le lroprio Lics C!ussli1caçües COII ;lllxiLo 
das IIl"es e prnticas informa(;oes gov mo ? 

O par ,lI leuto entre nós preei"a reuucciar ti. pratica 
_. de ]e"ar toüas as. suas allribuições ao p der exe

- cutl\O, em quasl todas as questões rebti\'~s aos 
varios 1',111105 do serviço pnulico. O poder executivo 

'P?ssue os Jal10s mais indispensa\'eis para resolu
.ça? .desta 'IuestiíQ, e todos esses dados podem ser 

• .:ullhsados na discussão do projecto.
 

'.I ·S •...,Ex. o Dobre secador autor do projecto fallou Dll
 

divisão dos district05, para a qual autorisou-.e c 
poder executivo. O nobre secador fallou-nos el1\ ca
racter, em habitos e iJistona iugleza. Se o parla
mento inglez tem mais habito e melhor uso fnz das 
suas attriouições, imiLemo-lo. Por que raúo não pú
deremos ÍJzer nós a reforma actu"l9 

Na Inglnterra a ultima reforma eleiloral, refnrmn 
importaotissima que obrigou n 11ma. tr:lnsf.:wma<;~~0 
dos àistrictos eleitoraes. foi ""tada em I 88\. e O mi
nist.eã·.io ~e resen'~ln O dircil(l de prüy>õr nO)R nova lei 
dos el,slnctos cleltoraes. e eHa lei acaba de .er vo
tada. Pergullto: o 'lue é que 'falta neste seg-llnd,' 
processo. que o torne inferior ao primeiro, qne é li 

nosso 9 Appro,-ada a proJlostn apresentnda. pel0 
gO,verno! alllorisa.-se o go\"erllo a fazer o (jur, 
glllzer, e qnem nã.o rór do go\'erno censura.rú. co::. 
muita ncrimonia. o {:overno,mas o m~J ficará feito. 

Ora. o nobre senador Jicou conteote oom 2. 'divisào 
de di, Lric f.os 9 

O Sn. Cuuz 1I1ACH.'00 :-Fiquei, e até fiz palte d" 
commissõ,o, 'lue procedeu com to<1a justiça. 

O :'n. lIlAnTl1;aO c,.,lPOS o-Com torJa lisura e tod.' 
boa té, Dão ba dn\'ida; mas, e~te traballJO, feito 
depois da Jei eleitoral, porque ofio poderia ser ie't0 
antes? 

O Sn. Cnuz ill.\CffADO :-l\'unca mais chegn\·a-se ~ 
lHll {l.ecÔrdo . 

O Suo lIiAr.Tl~ffO C.• poso-Por que razio 9 Não "(,0 
motivo para isso. 

O Srr. Cnuz IIIAciHDo :-0 ca,o é que o Sr. S I·n.i' a 
fez ""tito bem, foi mu;to bem inspirado nome, ndo " 
cOlnmissão. que lJrest(lu nm bO:'11 sêrviço. 

O Sn. lIL:.P"Tl~rro C.\'tpos: - Mns, repilo, nC.o C~.
"em perdermo O e~ror,;o feito pelo n bl'C 6 'nad,'() 
porque a occ,lsiàu é exce lente, é de\-emos apro\·td1f'.r 
a inte ligencül 511pHior do húurado Sr. n,ini.tro ,'. 
jllSliç':\ p~ra n resolnç'ão da qneSl"J. [11 n10 & i 
p01"qlle a secretnria. da justiça n:lO po,sue o~ e! d", 
l'a"n resolver est. questão; suppon (' que os pOSo:, 
mas nào seria 'nsto e.:irrinnos ql1e o nn }re nl:nistr( 
e a jl1slir:I~.poucos dias de empossndo do nehlil1istl'aç-:i~, 
nos aprcs I tasse U111 UH'!. pa OU um quadro rcbti\-o ~0 
as-snmp o. Entret.anto, pOllemos esp 1"~lr ~1 :'lotes (~f> 
eocerrnda, preseote sessão' DOS fornecer,\ eóle' <10
C;lUlentos. para qne !'ossanlOs fazer uma ITIG]La 
cLs~i 'C3\'t~O <1e comurcas e dar nos ·uize.s nl::llS 3.1
~lll1la g~ra tia qUlll to s l'en1 çôcs sem prejndi
c lrIUOS o sp.r"iço l' iJ!ico, !iC;)" o e es Ii";res tk 
serem ntirndos de m pólo a outro a prete;:to <1" 

rOUlücâJ . 

SI'. jJl'eside te, tenho dito o que pr tendia e l~> 
esejo t(,rrtur 1l1:1.i:E tempo. 

~ ,,>,". ,"..e;:>:- Ti"e j;\ a iorluo de SlU r 1'",' 
ciuns. '-ez.es o nübrf Hlinislro por ter nssnroic..lo n dJ
re~';âo d rlons im:lort:l.l.l es ministerios. !Uni <1~ nl~ 
'*ez ídicitfloi t;lm em S. fs.. 1'0f nl~Hns nc:os 'Ir 

ra.ticou. Fnr':) n!::íT3 ('\ lne~1110 f:.l11c1an,.o-3 r.:1. nr ,.~. 

repII"liç-o r:lI:~ n -'1"~1 tem a~ ba!>ilit'H:c'e' 'r'e ocou"o 
(]e ser. C0m 'az" . proclal1lr,das pelo l1l'b,c s"!lador .:~ 

m" I'ret'I..1 " no. tnuuna. (ril'o,ad ,.) 
..r:~}1('r 'l ql1e o OO.lre 111inistr(l, no CJ;ol"cicio de s.er: 

:t1to Cí\~'C:~, n50 Jl":ltir:ll';Í. CO!) 3 m~gislraturn. tio tlb~:
50S oue ~~cnb;. ele ,er a' il!;n lados e ql1e mllli\':i" ro 
in cr-"c:sse o pode~' JI?~islati~o n~~ ~le51:-.í' C;'le (lr;l ~e 
yentil:l. ; espero q c, nem lOS pnmell'rS, ~(:n' :1 S ',' 
tir.nos netos do nobre l1linjs t"rJ, em rclnl.":lo ;1 lr:l!,;p:

tl'atnra, . E.. ·ocorrerá. na censnr~'l. que C'lnl jl''SI'' 
l'a?;lo tem údo feita. :.10 ministerio nlJte:rlc.,~·. 'lue t~r
n.ioQu SlH.L e:istencja L'ftlicando a este rCStll:ito :"ltttlS 

de odlosa reacçuo. - . 
neconl e\,o tnmue ,como o il111stre senado:' 'lU{; 

ntes de min iallon. 0ue o nO ré 1° secretar:o, ~l':"'
sentando este projecLo, presl.ou \'erdaliero sen" .". 
cbamando a attençiio dos legisladores p~ ra norUHlS 
abusos que se lêm dndo na classificação das COlnarco , 
aI "Ilns dos q UA es moti vados pela nec.essida e de re
m~ções violentos de magistrados que seniiio em 
comarcas de ect.-aocia inferior. 

..Já foi aqui citado o ·exelDJ.110 da classificação, ~ 
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'!l·' cn t.J'nneirL. elo. comn.t·cn. ele Gua.mt'í., nn. provincia. do 
.P .. t•:'l. A CI'CIH,:i'i.o !las cntro.ncins nii.o foi sutficiento 
l)lll'a ohstnr á ranJoc;iLo do mo.gistro.dos com o aspecto 
.ti~dtu:t.or de pl'OlllOÇÜO, medido.· nbusivn. c que nn. ren
lidaclc, ccnno nnuto hmn dissa o nobre senador por 
l'\Iinas Gcrnes, o Sr. 1\ln.rtinbo Cn.tn}JOS, muitns vezes 
importa cn1 vcrUndeira. den1issiio. qno.nclo os mngis
t . .-ado> si•_o removidos po.rn locnlidndes n que do todo 
impn~:;giv·cl lhes é tra.nsportnrctn-se. 

Todos esses factos, .segnrnmcntc, ~stüo 11cdind.o 
T·neditlns que in1peçü.o n sua rcprOllnct:üu. 

O nobre ministro abundou ncssns icléns quando 
·disRe f'JUe devemos ter todos ns possíveis nttenyões 
p~u·:t com 11111 <los poderes publicas do Estndo. qunl o 
pocler j udicinl, rtnc ó na verdade nquelle de que n1nis 
·dh·twtnmcnte depende a segurnnçn, a. fortuna, a honrn. 
e a liherdndc do cidadüo. 

Sejão bons os jttizes, haja uma. magistt·aturn. 
superior a. todas a.s scducçõcs, e o pniz em que tnl 
He dt!r poderá com rnzão reputar-se feliz. As reln(;ões 
civis. a.s comJnerciu.cs, a liberdade individual, quanto 
niio lncrlw se a. magistra.turo. inspira a. todos os ci- . 
da.diios a. cord1nn?a. na sua. rectídüo, impnrcinlido.de c 
ii lustração ! Fehz a. nnc;üo que pódo apresentar umn. 
rnn~istro.tura. digna de todos os elogios . 

Por i>so reconhe9o que o nobre senador por Minas 
··Gcrncs, 1° secretn.no, procurando o..cnuteln..r os males 
-contra os qunes todos protestamos, deu subido. provo. 
d'! seLt patriotismo prepo.rn.ndo este projecto, com
quanto infeJizroente, con10 acaba de ser ponderado, 
não se a.ttingisse com elle o alvo que o nobre seno.dor 
quiz nlcnnço.r, tüo diillcil é o. mnterin~ 

O nobre senador, em vez do principio vigente, que 
é iretn sendo cln.ssificu.dns as comnrco.s ú. proporção 
que são crencln!?o, ficando P.Stn prhneirn. cln.ssificnçüo 
depenrlentc de neto ulterior do poder legislativo, quiz 
-estabelecer regras gera.es que regulassem de modo 
definitivo n. classificação cln.s fnturn.s con1nrcns; n1as 
~os princípios suggcridos nã.o n.lcan(;ão o fhu a que 
S~ Ex. se propoz. ... ,,. • 

Para a. classifico çã.o de comarcaS de 2." entrn.ncia. o 
nobre senador toma como base o estarem ns res
pecti vns sédes situadas nté GO kilometros de distancio. 
<ias via.s forrcns. Se este principio vingasse, muitas 
colnn.rcas indevidntncnte crea.dns, que são n.ctun.lmente 
de ta cntrancin c que cleverüo ser supprhnidns, por 
que os juizes ni'io têtn nlli que fazer. e os juizes vi
zinhos podem, sem prejuizo dn distribni.;:üo do. justiça, 
exercer o CtLrgo tanto nn. comarca. proprin. con,o nes!:lns 
a. que 1nc estou referindo; muittLs Ue:;su.s con1twcas 
inc1e,·idnmente crendns pnssnrúõ innncdintantente a. 
ser considernclns da '2_n. cntrnncln. Isto serve pnra 
tunst1·nr quüo prorundo foi o conceito do nobre senador 
:pelo :lf.-rn.nhiiol o S•·· N"unes Gonc;nlves~no npnrte que 
deu dizenU.o que cstfL n1ntcrin. dilliciltncnte J"lútle ser 
regLtlndn. po1· principio::; n.bsolutos. 

Se se <J_Ucr"·attentlcr á popnlnçti.o dn.s séLlcs d'ns co
mnrcn.s, Incorre-se tambon1 no n1c.-mo cmUarn~:o que 
cstOLt nssig-nala.ndo pr~rn. o. lJn.o:;c cln clistnncin. elo UO ki
lomGtt~os das ,~ins ferrcns I A pplicnndo o prineipio nos 
:fu.ctos, COCLlllt t•i'io-liC ns Uifl1caldndes qnc no::. detCm. 

Scgnran1ontc vnntnjOso seria. Hxur pl'incipios ri;.!;O
rosos- pnrn a. clas;sílicuçi""Lo <lns con1urcns: se esses 
JWincipios pudcSSI!tn ~er ahsnlntnnwuto 1irmnt1os, o 
:nrhitrio do ~~.werno tlesnpjlttreccl'ia., c o potlet· legis
ln.th·o ficaria dispensado L e CAtwlnr us clus:,;if1cn~.~t,cs 
:fcitn.s pelo g-ovct·no pnrn. n1ot1illcu.~lu.s él11 scnlidtl que 
ju.lgar nHLis ncet·tallo. Se se dcsco!Jri"'soJu t'Cp;J·ns 
que, scn1 inconveniente, ptu1cssmn sct• cstahclccidns 
pu.ru. u. clns!-iiiicnc;-tb das eom:.trcas, projectos couJo o do 
nobre ~omulm· I 0 secrotnl"io serião ussús necrtn.dos c 
commoUos; n1uli tnes regro.s ni"w núllcn1 ser cstu.
tuitlas ctn u.lJsolnto, pOI'CJ.llO ns circm1lstancins d.~s lo
cnliüatlcs slw tlw vnrws qne ni'io C u.l1nli8sivel 

' SC'jÜ.lJ rcg·ulatlns pelo nlCSll10 11rincipio. 
Se em nos!-\11. divisõ.o t.1o provincius encnntrntnos 

tnutns dosi~nn.hlntlc~. flllC levlh-ito o proprio nohre 
St·. tu sccrct.~ario u. exi.u;ir uma. no\"U. dh.·1sÍLO ntlnlinis
trativ~t. pr(!Lr:nçlio lllilu~ a nu1is fnndnc.ln.: se so 
aprericnti'w_ tuntus dil1icnlllo.c1cs pnrn. qno possnn1os re
a.over as uesigul.l:ldnucs existcntesntl tlivisü.o UlLS i>rO• 

vincia.s, que sü.ô npenn.s 20 r qu~1t, mo.is pa.r~ esta-' 
llclcccr regras que regulem mnis ~· 400 como.rco.s '? ~ 

O . Sn. APvo:cso C1u.so: - O verdndeiro é dcixo.r- ; 
mos ISso pnru o. a- nssetnbléas provinciuos. 

O Sn. CRUZ MACUADD:- Oh! Cudn. fre~n~zin será. 
ttma comarca.! 

O Sn~ .ÀFFO>ISO CEr.so:- Siio ellus n.s competentes. 
O Sn. Cnuz ~IACJI.\DO : - Jú. existetn conmrcns em-

que os juizes nü.o tén1 que despa.chn.r ! 
O Sn I ConnEr_. : - O nobre I 0 secretario tcn~·-~ 

nndado em busca. de utn criterio que sirva. pnrn. re"U-
hLr ·n. clnssifica.çào dns COmarcaS •. a 

0 

q Sn~ Cnuz '1\:L..cuA.no:- A.hi est{, meu proj~cto. 
ncc.to pelo. commissüo· de justi,a.d" cnmo.ro. dos de-
puto.uos~ ' 

o s;.l A>'FONSO C&J.SO : _; Grande o.ttentndo co~a. 
o neto nddicionnl, entre po.rcnthesis~ 

O Sn Conneu. :-.•• c eu devo dizer que esbarrei i'-:.· 
nas n1csmns difficulc';.ncles qne o nobre ministro u.co.bo. . ...: · 
de n.pontnr, pnrn. descobrir esse criterio que com 
ta.nto nfnn procuro. 1\.Iuito est.itnnrin ver votndn. umn. 
lei esto.be!cccndo re,..ro.s uniformes que pudessem ser 
o bservndns em relaÇão o. todo.s ns como.rcns. 

O Sn~ Cnuz M.A:au•no: -0 neto· nddicionnl é umn, 
lei de progresso e prosperidade dns provincins c não 
de nno.rchio.. · -

O ~n. ConnEr-' : - Paro. n lcrc?-çüo de termos pOde 
o _leg1slndor gero.l encontrar crtterlO ; 1nas para n cren
çao de comnrcns , ns differcntes idéns rrne têm sido 
nponto.dns snscitão todns muito sérias objecções. 

Quantos esforc,<os nüo fez o nobre Visconde do Uru
guny paro. descobrir reg-ras que pudess.:nu ser estuUe
ciclns em lei pnrn crea,;ü.o de coinnrcns ! 

Nü.o se tenrlo nindn. de~colH~rto criterio que sirva. 
pnrn regulnr de n1odo conveniente e u.ccrtn.do n. clas
sific:o.ção ele comarcas • niio vejo. ~ntro expediente 
senu.o o leJuLratlo pelu nobrl3 mlmstro, de se fnzer 
umo. divisão ~cr:.1l L1.1.::; conaLrctts nctuaes para. prL:;sn
rcm ele 11' ú. 2a cntt"U14CÍn. ou de 2_n. ú. 3a 011 d~ Ju. [L 2_a 
algumas dns colnttrcns t.•:-.:istcntes. conscrvnnU.o nn. 
clnssificu.çü.ó em que se llChi'b uqucllns qne rn.zoa.vel
ll1cnte nellu.s de\'ão fignn1.r. 

O Sn. Su.vEIII.\. l\I.\H'J'Vts : - O Pom pri11<. · ,!o é 
acabar con1 o. espernnçn. de prornoyii.o. · 

O Sn . .Al·'l'"O="'~o Cur.·w :-O verdadeiro ú •lllC cn.dn. 
nssen1hlét~ provincial rc~nle iss.o con1v entender : 
voltu.rntos no neto addiciunnl. 

O Sn. Conmn,\ :-l\Jns nntes do nceitnr qualquer 
nlvitre, eu perg-untnrin. no nobre mini"ltro so insiste 
nn disposiçií.o vigente que estnbcloceu ns entrnncias ; 
se S. E-x. nri.o jnlt!a que n1elhornrinmos fazendo 
desu.ppnrec~r cssn classiticnc(ilo que pcrtnrbo. os direitos 
dos 1nn.~istl•ttc1os. e ús vezes serve ptirn. punir nqncllcs 
(rue incorl'Clll no c1cang1·ndo de pcasons pot1crosurz. 

A vnntn.p:en1 dns entrn.ncias estú en1 que não se 
pc.',de th·n1· nu1 nuv•·istrndo Je uma dcllas u.ntes que 
cllc completo nn.

0 
Ja cntrnncia u CJ.Untriennio, 

esta t.Usposi~·U.o 1nc1lwron o que anteriormente hnvi;.L: 
111ns t.le .certo fj~1C, !:'C ern. vnntnP.;etn n pcrnlnnr>nl·ifL 
do mugtstrn.t.lo mdopcndcnl;e ela \'Ontacle do ;::!:\.1\'Cl'DO, 

não se conse~nin com.istn 5cnüo pequena t!Olhia, por
qnc nrLO é p;;lrnntin. Sllnicicntc 0 e:-;tar (1 jniz (](~ direito 
do Ja onü-auciu. apenas Ii\-rc por .IJlllLU"o a1.n JS ~e 
tl11Ht arbitraria retncçii.o. ~ 

Xiio hiLYl!ndo eutr;.l.ncius, n. remoção Llcv.Cria ser a 
reqncrinwntn elo nul,!:!.'i~tl·:u1o, preferido, el\1 ignnl
dn·Jc de condic,~r,cs, o tnnis nnt.ig'L). A con1nrc1L gnc vn.
;...:·us~e o niio t'ossc soliL~itn.da (isto con1 eertas lilnitn
'.~úc:-;) scrin. cntrw n. pt·cenchit.l.a. pelo p;o\"erno. 

E' ecrto qne n j,ll•n qno est~.-nt nventnnL1o, se fos~e 
levudo. no~ nltin1os cxtrcn1o . .,, incort•<'J"Ín na ccnsurn. dO 
}1or tnnito tempo ficnr t"l governo inhibiUo de provm.• 
nl~nn1n~ comnrcns; rnns est moclu.~ iu 1't..'lms, poUia-se 
tletcrtninnl· que n~ petições pnra tL rctnoc~·llO 1o~scnt
npresentn<1ns 1nesmo n.ntos dus va~ns, paro. que na. 
occu.sii""Lo dcllas o governo, ú vista dlL listu. exist.entll ... 
u.a l:lf::eL·eto.rio. de esttllio, ~:roccUosl:iG il." ,ã>rccn~hi; 
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mento. Não é um obstaculo qu" nio possa ser remo
vido por essa ou mell1or f/1rnl(L. 

.1\s entra.ncins se tCln ostn '\"nntngmn limitndn. de 
11:arantir o magistrado durante certo tempo nnl• e nn 

.) 2• entrnncin, tem o grnndc inconveniente de poder 
ser retirado ,•iolenta.mente de sun comarca. o rnngls
trado que nelln está serYindo, pnra ser ntirndo a ou
tra para a qual nii.o pódc absolutamente transportar
~e. caso esse en1 que n. pretendida. protnoçúo equi
vale a uma verdadeira dcmissiio. 

Nüo havendo cntro.ncins, não sC daria. isso ; o mn
gistrnclo ficnrin pernln.ncntcmente na. sua. comar
ca emqunnto nii.o rcqum·esse outro., ou emqunnto 
(porque isto não nen-o no governo) nü.o procc-

, <i esse Je modo que se 'i' h c pudesse applicar a remo"ão 
: u. juizo do governo c a betn do serviço nublico. ' 

· ,_ Isso nüo póde de todo desapparecer, pÕrque infeliz
·. mente no Brazil se tem dado em relação o. magfs
,trados !Jypotheses verdadeiramente sorprendcntes. 
·O senado, por exemplo, pasmará de saber que hn 
1 comarca cm que·o juiz do direito niio dó. um unico 
i despacho h a cercn de dous nonos •.. 

O Sn. AFPONso CELSO:- E' no norte'? 
O Sn. 'ConnEIA: - ••• de mnncirn CJ.Ue o fLmccio

nario collocado nn honrosa cadeira de juiz para dis
tribuir à"ttstiçn representa a ne~nçõ.o de toda justiça. 

/ Niio pó c ser chamado o supplcnte porque ellc está 
1 exercendo a jurisdicçiio, mas cllc nada despncha. 

O Sn. MI~IsTnO DA JusTIÇA :-Niio conheço nenhum 
nessas c:ond1çõcs. 

O Sn. SoARES BnANDÃo: -.0 nobre senador faria 
um serviço dcclnrn.ndo qunes sü.o cssns coxun.rcns. 

O SR. CoRmnA : - Eu tenho sempre muita hesita
ção cn1, no mesmo t(_)mpo que cito fnctoa, iod1cnr 
nomes. mas posso atlirJnar ao senado que no tninis
t.erio lw. quem não ignore o :facto, co1no eu não 
ignoro. 

O SR. liiiNISTno nA JusTHlA. : -Não tenho conheci-
mento disso. · 

U>t S11. SESADOR :-Aqui bem perto da cOrte se tem 
ieito isto. · 

O SR. CRuz MAouADO : - Po1· falta de mataria, 
talvez. 

O SR. CoRREIA : - Niio .é esta. a hypothesc, por
que renhnente o jui'z nlí.o ha de crcnr feitos pnrn 
despachar. Nii.o despacha. cs '-)ttC são · levados á sua 
decisão. 

O SR. Cnuz MAcu,.no:- Deve1n ser rcsponsabili
sados entiio. 

O Sn. ConnEtA : - Iinngioe-se tlmn questão de 
liberdade individual ..•. 

O SR. AP>"o:<so CELSO : - AUcglio nnlucncia de 
serviço: no. nossn pro,pincia. hn xnu1to disto. 

O SR, Cnuz MAcu•no :-Niio conheço factos tacs. 
O Sn. Co11nEIA :-Assim. quando c::onvido o nobre 

ministro a manifestar-se ácercn. dn. convcnicncin dn 
cxtiocção dns cntrn.ncins, devo logo nccrcsccntnr que 
não me refiro ú nttribuiç.üo que o governo tc1n de, 
em casos cxcepclonucs, remover mo.gistrndos pouco 
escrupulosos a. bem do •ervi1:o publico. Esta medida 
é cercada do muitas cautelus e tem sido até hoje np
plicadn smu excitar c]nmor ; não obstante, pl')der-sc
hi,n tomar tnnis ulgun1ns 1ncdidns de gnran tia para 
os 1nngistruUos. 

O nobre ministro combatendo o projec:to com 
razões, de cuju. proccdencin. jú. me OCCU}lCÍ, mostrando 
as difliculdadcs de resolver n qllestão por prillcipios 
gcra.cs, nllegou que se nugmcntnrin o numero de 
cmuarcns de ~a. cntrnncin. que seria. in1possivcl ou 

' muito ditncil o preenchimento dcllas; uando-sc o 
mesmo .l)ue n.contccerin, por exemplo, se bouvcsscn1 

. 1nuitos 1 "a tenentes o diminutissitno nuinero de 2oa, 
'tornando-se qunsi impossível preencher n.s vngns. 
~esse modo, querendo-se evitar um inconveniente, 
ercar-se-hia outra diJliculdadc <la mesma. ordem. 
Jlfns, com o n<ldit1vo <JUO o nobre scnudor 1• scet·e-

,ULz-lo ~~rcscntou 'e crc1o~odc1' d.i.?Alz·~~ S. Ex. 11~0 

faz do seus termos questlio), o governo, se a as~··. 
sembléa. provincial dividir tuna. conlnrco. eln duns, 
.:lnssificará n novn. mns niio declarará nvulso o juiz 
que estiver servindo. 

O SR. MrNISTRo DA Ju&Ttr.A: -O projecto niio· · 
acautcln isto. • 

O Sn. CoRREIA. :-Acnutela o ndditivo. 
O Sn. MrNISTno ~-' Jus'rir.A : -Basta que a as

sembltia de,.taqne um termo cia comarca, mudando a. 
séde, ·para que o juiz fique demitt1do. 

O Sn. CormEIA :-Se nlg-um inconveniente hn no 
additivo, é facil de remediar ; será talvez questão 
n.penns de r~do.cçií.o. 

O ndditivo do nobre senador vem. niio direi só
mente supprir tuna. ln.cunfL dn. legislação, nu ... s con
correr para. n ni"'"1.0 renovação de netos que excitárão 
nesta casa e fltrn. de1Ja ns mn.is fundndns censuras. 

O nobre ministro encontrou objecções contra o 
nddit.ivo, tal cotno cstt"L redigido : mas cstnrú., sem . 
duvida, prompto a nceitor qualquer modificaçlio que 
torne ben1 claro que o juiz que est{L cm uma comnrca. 
se esta é dividida, não íicn suspenso por tanto tempo . 
quanto o governo queira. · 

As nssembléns provincines nlio têm o direito de 
demittir por estu. fórmll magistrados. O neto ad<licio
nal diz que lhes cabe suspender e demittir mag-is
trados, mns por processo regular. Portanto, cli\:idida 
n comarca c tendo o governo de prover ns dnns, dei
xar avulso o j niz ant"igo, que nté cntã.o bcn1 servio, 
é o que não deve ser. Ra.zoavel parece, l)ortnnt.o, 
aceitar o additivo do nobre senndor ou qunlqucr 
emenda. substitutiYa que melhor acautele o c:aso de 
que se trnta,.clo que creio que S. Ex. niio fará. 
questão ... 

O Sn. Cnuz MAOUADO : - O que quero é que se re-· 
guie bem este ponto. 

O Sn. ConnErA :-Tratei de casos que devem ser· 
resolvido~ por lei; mns convem que ·igualmente seja. 
por.sivel evitar outros. Tnl é o caso da. extincc;-üo Ja. 
eomarcll. Se a disposição nova, cuja ndopção estamos 
advogando, vier embnrnçnr a. tnutila.çü.o de comnr
ca.s, com o intuito de desnggrcgnr dellns os juizes 
I•erpetuos, o que succcderá é que ns assembléas pro
viocines irão extinguindo as comarcas; e então jttsto 
é que nlgumo. providencia so tome ga.rantindo os 
111ngistro.dos que nellns servirão. 

O que o Sr. 1• sccrctnrio propõe nlio acautela 
bem a hypothcsc; mns estou certo de que o senado 
adoptará a providencin que melhor c:onvicr pnra 
que un1 juiz, t:tsshn privado do exercicio de seu 
cnrgo., encontre logo ndcqua.da. accommodnçü.o. 

Dns circutnstn.ncia.s da. crcaçü.o do comnrcn.s ser 
feita pela assemblón provincial e o provimento pelo 
governo gern.l. vem cssa.s c outras difficuldndcs ; entre 
éllas o angmcnto de despczas, c: lcmbrndo deve cstn,r 
o semtdo de que mnis de umn vez aqui tenho indicado 
'Utn tneio de evitar que o. verba. destinn<ln á justir;a. de 
lu cntrnncin continue n. ter o extrnordinnrio talnsterio 
que tem tido nestes ultimes tempos. 

Jú. nqui n.prescutei o accrescitno nnnunl da. despezn,. 
o vemos que cm pouco tempo elln duplica! E' certo 
que sem autorisaçüo na lei do orçamento a dcspcza. 
ni"to terú. de tornar-se effectivn; o corno o gabinete 
G.ctunl te1n por pro,...ratnmo. o nen1tum augmcnto tle 
àespe:::a, devo dcsc'fc ji'L chnn1nr o. ottcnç:ão do nohr,~· 
ministro paro. o accrcscimo daquella verba. 

O nugmento cxtraordinario q'uc ncssn verba se tu1n 
dndo levou o poder legislativo a estnbelecer regras 
!JUra. O pnga.UlCDtO dos 'DO VOS marristro.dos ; hoj C llÜO 
.se rcnliza o. nomeação de juiz ifc direito logo qnc a. 
comarcn se crôa, porque o poder lcg;sJntivo pruclcn
tcmcntc estabeleceu que, cmquanto não cstl1 votado o 
credito pnra o pagamento, o provimcntú nilo se póde 
etrectunr; m.a.~ isto niio bo.stn : o nobre minh•trn. 
estou certo, pretende recommcndar n seus dcleg11dos 
que, nns apartndas circumstancins cm que se rtchn o 
thcsouro, niiO fa.voroc;ü.o n crençito de comnrcns. O · 
que tom de fnzcr-sc, é sr;pprirnir c nf•o crear comar
cas novo.s : cm muita. .. oa JUizes estão de Lrnyos cru .. 
:.:ado$ se111 ter SCl'•·i,~;o cm· a.uc ao ~· Coa.ar· 
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ena de outro di~> estão hoje divididas cm tres. e os 
juizes a quem •e pergunto. que servico fazem, diz.m, 
como já me têm. dito: " Nado. h a q'ue fazer o.qui ! » 

Hoje, os presidentes de rrovincm muito podem 
íaze-: pnro. obstnr li cren.'2üo de novas comarcns : ns 
nssembleas provin'ciaes nuo •i•o surd~>s ús justas pon
demçõcs dos presidentes. 

Já. vitnos que se creou cornai'Ca, onde nüo bn.vio. 
termo ! E' o 1nn.ior n.l.n1so c.tue se póde praticar. 

Por isso mesmo que hoJe nlio se realiza o provi
lllento do lngnr de juiz de direito da. cmuo.rcn. novn. 
senii.o depois de algum tempc, depois que a lei 
do or•(O.lllen lo gern.l vota os fundos, alguma cousa. van
tajosamente poderio. estabelecer-se, por exemplo: 
.(lado que se respP.ite a nctuul divisão em cntrn.ncins, 
que todn.s n.s co1nnrcns novamente crea.du.s sejüo con
sideradas de l" entrancin. emquanto o poder Jeg•s
lativo, nn. decretaçüo dos fundos pn.ra tornar effectivo. 
:t. creo.ção, niio designnr outra cln.sse. 

Creio 11ue o nobre ministro nprecin.rú. n iden que 
orn. s1.1ggiro. Bem se \·ê qtlc esta idéa Ç subordinada. 
á de éontinuar a. vigornr n divisão de comnrcns cm 
tres entrancins ; se ficar assentn.do que ns entro.ncias 
devem desapparecer, nüo hn. mais que tomn.r em con
sideração o suggerido alvitre. 

O Sn. Cnuz MAcnAno: -As entrnncin.s trazem o. 
gnrn.ntia do prazo. · 

O Sn. ConnElA :-Eu jí• disse, qunndo apreciei a 
. idéa da. stlppt·essüo dn.s entrancias, que nlio podi1> ser 
isto feito sem medidas garn.ntidorn.s dn. independencia 
·e perpetuidade du. tno.gistraturn ; mns que niio repu

., tn.va 1nvencivcl essn. difficulda.de. 
Trn.to.ndo destn. mn.teria, julgo tn.mbem dever soli

citar n. u.ttcnçü.o do nobre 1ninistro po.ra. ns comarcas 
especines. E' ussun1pto que cabe inteirtl.lnente nas fu.
culdndes à.o governo~ As regrn.s estn.belecidns pnrn 
serem consideradas especines as con1arcns nü.o têm 
siclo observndns. ...1\.s razões que nctuúrü.o, e o.ctttt'LO. 
para. se manterem ns actues comarcn.s especincs dão
se para. muitas outras, com identicos fundamentos 
legnes, serem nsshn clnssificndo.s. O nobre ministro 
:facilmente poderia. prestar um serviço, n.ttendendo 
a este ponto. 

O Sn. MtSISTRO DA. JusTIÇA. : -Mas em ger11l tem
se observado esta clisposiçiio. 

O Su. Conn"''': -Mas V. Ex. sabe que é extre
mamente t·eduzido o n nn1ero das comnrcns especia.es. 
A regrn., cp.te a. lei dú., pa.l."n. se considernrmn espe
ciaes estas conm.rcns, .n.pplicii.o-se n. 1nuitns outras. 
No. provincha. do Rio de Janeiro, e em outrn.s, ho. co
marcas que desde muito tempo cleviilo ser decln.rn.das 
espccincs. 

Se o nobre lUinistro prestar n. sua. a.ttençito a. este 
nssumpto, reconhece:rlL logo que tem ba.vido algum 
<lescuido em npreciu.-lo. Fizcrão-se ns primeiras 
designnçcres ele cotnn.rcns do a.ccórdo com n. lei, e 
depois tcn1-so considc1•ndo letra. 1nortn a. dispc.•siçü.o que 
regulCL t1.1nuterin.. A fncilidnlle de transporte augtncn
tou-se cx.trn.ordinnrhllllente, e ús cotuurcu.s llUC por isso 
:ficúrúo nn.s condições da lei nlio se tom applicado n.s 
disposit;ões respectivns. 

Todas n.s consideraç<>es feitas hoje, como n.s que 
anteriormente :forii.o· prorluzidn.s. n1ostrü.o que nüo po
demos cleixo.r de vota•· contra o projecto, se formos 
cl1nmndos u. proferir jú. decisão definitivo., visto que 
as medidnR patrioticamente lembrud.ts parn acn.uteln.r 
:a.nn.les renes nbsolntnmcnto nii.o nttingcm o fi1n o. que 
o seu illustrc autor se propOz. 

Un. aindn. uma <lifliculdade, e é n. tio estar n.ppro-
vado o n.rt. 1• do project.o, . 

A rejeiçito elos demais artigos aindn. o tornur1a. 
dependente de terceira c\iscusslio :rarn. que puclesse 
iguo.lmontc ser rcjeitn.do o nrt. 1• do accurdo _com o 
que provn.lecesse nn 2"· discussü.o, com rolnçuo ~os 
detnn.is artigos, cxcepçüo feita., o. meu Yêr, do o.rttgo 
ndditivo, que nü.o estú. no cnso do ser rejeitado .. 
norquo n.s razões que: concorron1 pnrn rcjoic;ií.o dn.s 
demais disposi?õos servem antes para fortnl.ccer o 
additivo embora emendado convemontemonto. 

Scrú. c01n o tnnior constro.D~imento que o scnndo 
.:se verú. obdzndQ o. proferir aecisüo desde j(,: por 

!••o lembrn.rei que se procedo. em reln•;àu n.o pro
Jecto como se procedeu com vnrins. propn:-;kües da. 
camarn. dos deputados, que na sessiio extrn.ordinarin. 
forilo sujeitas :\. delibero.çlio do senado, o qun.l, 
n.pprovo.n<.lo n. nova classificn.çii.o das entrn.n
cms de tres comarcn.s que tinhlio por si evidente 
justiça, determinou que toda~ n.s outras fossem. 
remettidns o. uma. comtnissü.o, pnrn. que ostn, ponde
rando ns razões n favor ou contra nquclln.s proposi
ções, formulasse • umn. reln.çii.o en1 que se fizesse mo-. 
dificações nn. actun.l classificaçlio das en truncias, de. 
modo que fossem todn.s n.s comarcas con<icleradns 
cmno mais ncertndo parecesse. Creio que Uevetnos 
ter igun.J procedimento com este projecto. A com
missü.o estú. inctuubidn. de exn.minar ns proposu;ões 
po.ra. n. clussificnyüo de diversns comarcas e de apre
sentar o ,trnbn.lho geral que o nobre zninistrO deseja 
que venha ser sujeito n.o podel" legislativo, 

Já ex1ste n. delibern.çf•o do senado neste sentido. 
O Sn. SoA.nP.s BnANoio :-Creio que o nobre senn.dor 

estú equivocado. 
O Sn. ConnEIA :-Persuado-me que nlio. A requeri

mento, n.presentn.do pelo Sr. Barlio de Mn.mor~, depois 
de n.doptn.das algum><s dn.s proposições como 11s que 
se referiü.o a llnrbncena, Vassouras. Ubernba, ns 
detnnis :forã.o remcttidn.s ú. cotnmisstio para. ex.amina
Ins e apresentar-se u1n t1:n.balbo geNLl du. classifico.çã.o 
do.s comarcas . 

Lembro eu agora. que façamos a. 1nesmo. couso. em 
rela.çü.o n. este projecto. Póde n. com1nissão apresentar 
o trn.bnlho geral de que foi cnca.rregndn., ouvindo o 
nobre ministro, cujo concurso deyc solicitar, n.fin1 de 
que hn.jn. para este trn.balho os elementos mais com
p1etos; e para que S. Ex. diga. a.lgumn. cousa sobre o 
a.dditivo, ou outr11 providencio. que, conjuntn.mente 
com a. nova. clussitica.çã.o de comn.rco.s, se eleva. 
adaptar. · 

Creio qtte com este prudente n.lvitre chegn.remos 
a auferir o beneficio que nnhelo.mos. 

Esta.tnos e1n disctlssü.o nova., conforme o. considerou 
o digno Sr. presidente do senado, e portanto o reque-
rimento de ndinmento que for npresenta.do ngora. 
consid<Jrar-se-bn. o prime1ro, e assim ficar::, a votação 
suspensa., uindo. que se encerre a discussU.o. c na. 
proximn. sessü.o dchbernrú. o senado sobre :.1.. nccitnçü.o 
âo o.din1nento, que me parece ser o que nas circutn
stnncia.s presentes maior garantia o.ffcrece para unu~o 
ncertndn. delibera.~ii.O, que é o desejo do nobre mi
nistt·o, bem womo do senado. (Apolaclos.) 

O nobre senador por 1\Iino.s Gcra.es o Sr. Ignacio 
Martins, começott o seu discurso lendo um tcle
g~nfl:lmo. que recebeu do vice-pre;!identc <lnquelln.. pro
VIncto. sobre uma. represent!Lçao que n1e veto da 
cidnde Uo Rio Preto, úcerca. de occurrcncins lnuni
cipnes que ulli se tem dado. 

Contesto. o te~egrn.mmn. o_s factos. adduzidos t,:n. rc
prescntn~i:'lo. Nu.o devo scnao nprccl3.r u atteuçu.o e1n 
que ella' foi tida.; e. corno ntio posso de 111o~nento 
oppór-me á contt;sttlc,!Ü.O, cotn~tlílo, .sem que duv1de cl<? 
que o vice-prestdcnte de l\ltnns InforllHl.. ob~;ervnrcL 
quanto "' estn. parte do uisc~1rso ~lo nobre senn.dor! 
que os autores da rCllresentn.';ao hao ele ler cotno fo1. 
elln. contestada. 

Ern. o que tinhu n. dizet•. (.lf~tito bem.) 
o ~... Soures lll•a~ondiio : - Sr. Jlresidente, 

venho shnplesmcutc apresentu.r 11111 reqt\el'lmcnto g,ue 
me parece não precisar do juotiíicac.:ilo depois dn. dis
cusslio que nc.tbu do ter o projecto, pois está. do ac- · 
córdo com n opiniilo gcrn.l Üllqncllcs quo se tem oc-
cupado com o ass11mpto, . 

Foi lido o ap.oi11~lo c posto em discusslio o segmnte 

Requerimento 

" Requeiro que volto o projecto {, commissilo do 
.Jegislaçito po.rn. propOr as o.ltoraçõe~ convenientes em 
visto. du. disêussüo.- Soa·rcs fl1•andttO. >) 

o Sn. Put:siUF!NTE : - Nü.o havendo _quem l'eçn. o. 
pn.lavrn. nem numero paro. yotar-sc, ú v:stn da. d~~~ll:-; 
raçilo feita l'elo Sr. prce1dcnto ell"ectivo. c:QJ:W.WWI" 
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este requerimento de adiamento como o primeiro feito 
'sobre a materia. e, portanto, encerrada. a discussão, 
fica a sua votação adiada p3.ra a primeira sessâo, 

Retirou-se O Sr. ministro com as mesmas formali
dades com que fóra recebido, 

O SR, lo VlcE-PnEslDENTE deu para ordem do 
dia '16: 

'2 0 e uit,im:. ,liscussão do pueeer da commissão de 
constituição e diplomacia. opinando pela auturisaçâo 
peditla pelo governo para que o SI'. sena'lor Lafayette 
Húurjgues Pereira possa oeguir a desdnpenlHLr a 
c0111missão de que se acha encarregado, 

Vot:.ção do reque"imento do Sr. Soares Brandão, cuja 
Jiscllssão ficou encerrada, para qHe o projecto do se
uado. letra. B, de 1883, relativo", c1'lssificação de 
comarcas, volte á cOlllmissão ele legislação, e, se não 
fór approvado. continua<;ão da '2" discussão deste 
projecto, 

3' tliscuss;"o do projecto ,lo senado. letra .A, de 
18811. determia:.ado que o subsequente mo.trimoaio 
legitllna os filhos espnrios, 

Levantou-se a sessão ';'s 3 horas da tard~, 

iI'Ut • _ 

5' SESSÃO EM ~6 DE MAIO DE 1885 

PRE5IDE:'iOIA DO sn. B;"UÃO DE OOTEGIPE 

SnULAU'o - Expedieote- Parecer ~ Representaçl'o da 
Associação Centmt de 1mnligmção. O S,·. 19nacio 
Jifartins peele a impressão no «.IUl'TLaI elo Commel'cio," 
- nesul"ção - A illltlninaçiiu li gaz, DisClil'SO elo 
SI' Mei"a de Va.concellos (mtniSi"u do imperioj. 
Adie"to - Representação da camara municipal de 
5, Jose de 1'0I'to-Aleyre. e'h (;u,'uvellas, Dis,,"rS') e 
"eqllcrimento do SI', J""IJ"einl. A]Jprovaçüo elo "e
1"cri",elllo - Ordcm do dia"':"- Volaçiio ele mate
,.':as EnCerflielas - LeJilimaçâo de f.:lhos csp",·ios. 
};mmda elo Sr. Nllnes GOllca!ves. DisClL"SO elo mesmo' 
sel1h01', DiSCllrso du S,', ,~itvt'ira Ma1'lins, Di.cursu 
,lo S". AfTonso Penllli (mi'cisf.ro tlct illStiÇ{'.) , Discur
so tio S", Letio l'eUo,'o, Discurso e "eIIl,erimenlo do 
'<'1', Correia, DisCIl'I'SO e ,-equeTúnenlo do S", Silvei
'1'(, Marlills, Discl/1'so do Sr. Co''''ci" , Obse"vctcües 
do S,', p"esidente, A(liadct ct discusséio, . 
A's li hor:.s do. m~ohií o.charão-sc presentes 32 

S,.s, senadores, .t so.~er: Bar,'io de CoteO'ipe, Cruz 
1Llcl,ado, Bariio de ~Ia.m<lnguape. Nnnes Gon';alves. 
l'<sc"!Hle do Bom Retiro, Viriato de Mcdeiro,. Jun
qu"ir~, Conde de Baependy. Lniz Carlos, IsnaclO 
]I["rtins. Bar;;o da Est.a;lcin. Leiío Ve!lo>o, Curreia, 
Vi,c:.'nLle de Pelotas, P<tnla Pessoa., Dio~n Yelh", 
Christiaoo Ottoni, Barros Barreto. Dar.lo de~Mamor~. 
A rfons') Cels~, Hibeiro da LIlZ, LJchúa Ca\'alconti. 
Vie'"" da Silva, Paes de ~jelldonça, JO.io Alf·edo. 
I-Icn 'illlle d' ,\ vila, Visconde de Pa.I.<;,a~l"', Lniz Fe
lip!'e,' ~reir.l de Vascoucel!os, Sinimbl;~ LéLfCl"ftte e 
'I'i,coi.<.le rle Muritib:., " 

lJ~ix;'n;1o ele comparecer, CC'ffi cans:.l, particinada, 
0$ S1"5. Dari10 ela Ln.gnna., Chichono, Bnr}ô tte 

Lll"oilH, F~lliSlo (lc A!.6Iiar, Franco ele SÚ, Octn.
yiano, Siheira. Lobo, '-Teixeira Junior, Altl~O, Fer
nandes J[l Cunh•." José Bonifacio, Cnnt"l e fip:l<ci
re(lo, Silveira da :líOlt.U, Lima. Dnarte, D~nLu, .\I:t> 
tinho Campos e P"ultuo de c'o,na, 

.., Deixo~ de COl11lJ;lrecer., sem causa particip:1Ja., o 
~r. Barao de Souza ~nej[oz, 

O Sn. Pl~l::$lf)r:_'\'fE ~brio a sessão. 

Leu-se" ;:c\;t da sess"o :.ntecedeme, e. n,LO ba',(ndo 
Cju"· soi"e ella fizesse obserl'ações, deu-se por 
ftprl'o\'arl~l. r 

Comp'lI'ecél'cco d~pois de o1)erta a SI'"S"O os 51'S, 

Cas'"'' ,C<1rre::-1, Gvdoy, de Len,are, J":;Cl<ll'iue, ::iil
"fIra :I.'\I'LI::', 5.\'1',\1\':1, Soare; Bl'alldúo e C.tL'iíu. 

() Se, lo ;)Ecr.nAI11u deu conta ,la ségnillte 

EX.PEOIE..... TE 

Oilir..io dr) Sr. Bar"o da Lagun.a, ue '25 do corrcllte 

mez, communicando que par ter estado muito iocom 
modado não tem comparecido aos trabalhas da senado 
- Inteirado. . 

Do ministerio do jmperio. de:23 do corrente mez, 
remettendo, em satisfação il. requisição do seoado de 
9 do ruez proximo passado, C6plo. da coosulta do 
consel!.lo de estado que p,'ececleu a ultima dissolução 
da camara dos deputados,- A quem fez a requisição, 
devolvendo depois it mesa, 

Foi lido posto em discussão e sem debate appro
\'ado o requerimeoto consto.ott 00 seguia te 

, " A commissão de emprezas privilegiadas e obras 
publicas, para dar parecer sobre a propusição da 
C.mara dos Srs, deputados relativa ao projecta do 
alargameoto e prolougamento da rua. do Seohor dos 
Passos, tem neces>ídad.e de con!.lecer a importancia 
doslançameotos e dos. impostos que pagio todos o, 
pl'edios compre!.lendidos entre a rua Primeiro de 
Março. Hospicio, Andradas e Alfandega. e bem 
assim todas os d.e rua Sen!.lor tlos Passos e da tra
vessa gue corta oa ex.tensio de '20 metros para CéL,h 
lado, E requer que estéL ioformação seja requisitada 
do ministel'1O da fazenda, 

Rio, '25 de i\1aio de 1883,-C, B. Ót'toni.-Henriulie 
d'Avilli, 

nEPnESENTA.ÇÃO !JA. ASSOCI.-\.ÇÃD CI:: i':Tll.A. L oe DUHGnAçÃ.o 

'6 "':r. 1;Õ""cio ,~~u,'till" (pela O1'dem) :-Sr. pre
sidente, a importante As;oci;IÇão Central de hnmi
g1';)(;;-"'.. , que tàu rele\-anteii seryi\;os t.em prestado ao 
Estado, incnmbia-me de :lpre~elJtn.r 00 sentida lHllil 
representuç"ão, que lbe diri~e, em re.hH/lo.;lO il.cto ulti
mamente praticado pelo nolJre minl5ll"J Ja ag;ricnltu
I'n, q~le reyug-oQ. a. ordem elo ?eu illllstre anteCes.s0r 
concedendo passagens aos iOlmigl'ant,=$ qne, a. coo\'ite 
de snas fall1i.lias, qucirão YÍr jlo.rri. este lmperio. 

E111l18.uc1o l mesa :J, represenL;).ç;tO e p~Ç0 a V. E.'~. 

que a faça publicar uoJo1'nlil elo Co'"",.el'ciu,-A' ce"'-
mis;oo ,lI' coloniséL\,ão e a imprimir no Jornal de} 
Gommerc'io. 

F,oi aj.>oi,ltlo e a imprimir, para eutrar oa, orelem 
elus trabalhos, o se&niote 

rI1QJEOT() 

" A as,.;emblea geral re501\'e. : 
" A rti~<l un:co, Fica concedida a licença de seis 

mezes r.om lodos os yencillleutos ::lI) hach:nel ..:-'\r~sti
(!~5 Ap!{u;to ~\lilton. jtÚ7. d~ dirc:to da CJlllarcn. de 
Peu'o I, na NO"in ia r[0 Piauhy, 

tf .nCYog:ã.O·-~é as di~llosir,'ões el:n c(l}ILra.~·io. 

« Pa<,:O do senado, '23 de Agosto de 1885,-1. 1, 0, 
Jltítqtleint. » 

A ILLU)![:,\)-,ÇÃo Ao GAl 

F0i posto em tli'5e1l5::5~tO o rerllt~rjlllcnto elo SI'. ni
iJeil'(' d'l Ln", (·',clJ"s.io 'Ine h"via licndo adi:1I1:. no. 
s~1s?to <.lnterior rt"lt' h;11:er pedíJü a p~!:l'.T;\ o Sr. mi
lli.~tl·lI llo impf:l'io clCIJois ele ba.Yer da(.lQ a. bora desi
gnnua pJr.l reqHerilllentos. 

~j) ~1'. l.!ie~t'a c!~ "1YH~4·6t~~~Ho:::; (illÍnislro doI
I iIILpe-rio) : - . 1'. pre~j(lente, P~~Ql :t p~ a,\T..l llOntem, 
.qtl:l.l~tl ...., O lloiq·~ sell:ldúr ieLl pr vi, ti.t de Mi'J3s
Gcr:)cs :1 pl'cse tlJU seu l'cqut:rimé -to subl'e contrato de 
jilurnin;)c;-w a !!~ z de::ta C<.lpil.lI. l\..t· dtH1S l':.l7.I-.CS: 

a 1·'/ }1:1;':'\ r~::5J·.~nc.ler ;~ mr,a, l'(l).~unl;1 qne S. LX.. 
dir~~!() [tO g:Ú\eru·) . ~i 'la,. para llr:·lte~t;tl· C(lotr:1 umn. 
C(::ll 11i.'<l. I.jtlV me par~ce mjnsta, feitfl pOr S. Ex. :'LO 

l\:inislC:rio qne e111 I NS:~ n.3.111hHl abrir e')r~cnrriC!lcia. 
pc.":1 o cont.l'c,to ele illHlnin;l~·út.'. 

Perguntou S. L\:. se o g'(,Yl2fl)Q tirlb ..l e''il\ rnn,,':J. ele 
realizat' o contrato C',l}11 <ilounl elC)::: COllcurre:HeiS que 
nal'a e~',3e til}) nlJi·(;..:.r~tJtúr,·lo lH,,:pustJ.. Entenc1e o nobra 
seu<1lúr 4.ue o g'O\'el'IlO nJu t'(.!n~egl\iri.'L rcaliz:1r esse 
contraIu, pela. difticnld&.le ou i'Lpa:;si~iJiel"d6 era que 
se uclu, 11:l0 s6 o "avemo, como os .l'r0l'rlQfI Jl1Oi'J-~ 
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"' 
~:~~entes de sntisfazerem n indemnisação do ,mntcrial O Sn. MEmA. DE VA.saoNCELLos (ministro do im-

<la companhia existen•':l, actualmente encnrregadu. perio) : - Não tenho aqui a nota i1esso. despezo.. 
desse serviço. O Sn. BAnnos BARRETO :-Pois nhi t! q\le está a 

O governo nã.o púdc t:"rrlrmnr ca.tegoricmnente nem differençn. · ... 
mes1no com certeza que }JOssa ren.liznr o contrato cnm O Sn. ~fJunA nE VAf'CONOET~t.os (m"iltiscro do imperio) : 
qualquer dos pt;oponentcs ; mns te1n c. nii.o póde clfl:ix:ar -Estou respondendo ;í. ccnsnrn. fcitn. pelo nobre se
de ter n. CRpcro.nc;n. <lo que esse contrato. se r.enhze. nador cm referencio. ás despczns renlizntltH~ cn1 188a. 
Declnrn.r que o contrnto bn de ser ren.hzndo ltnpre- Segundo o calculo de S. Ex., cstn. <tcspC!zn. fc,i <.le 
terivclmnntc. seria urna proposiç:üo n.rriscndn.. nssim 31U:00ú$, .no pn.sso que a.. notn. que recebi dn. rcpn.r-
COlnO é n. do nobre scnndor, qua.n<lo· n.sseverou, que 1 tiçüo competente dú nn1n despeza inferior a. 1 :3:000(i. 
os proponentes ni'•o poclerão sntisfnzer esse compro- (lia va••ios aparte.<.) 
misso. · · Estns sii.o as desnezns unicn.mentc concernentes ú. 

Quanto no receio do· nobr·e senador de que nü.o publicn.t~Üo de eclitneâ e trnnsntissü.o de telcgrn1n1nn.s. 

J~~~~~o,0~Jr~~o~~~;:,s.q;:l~~~~~ ~~q~rnnJ~n d~cc~~~n~~ .. o sn. I1.ENRIQUE n'AYIJ.~ d{L Uln npnrte. 
á indemnisa~•Üo .do mnt.erinl::do. companhia que hoje . O Sn.i MErn,, nE V • .scoNcEr.Los (ministro <lo impm·io): 
:faz a serviço, crê" o governo que qu"o.lquer dos pro,. . -Tenho dndo o. resposta neccsso.ria q uo.nto ÍL per
ponentes, honra.ndO sun firma. e suo. plobidn.de, se es- guntO: c ccnsnrn. feitu. pelo nob1·c senndor ; mns vou 
forçnr{t. por sntisfnzcr todo O conipromiS!iiO · por· mais tomn.r nindn. en1 .consideruçl1.o nlgnnuLa proposições do 
grnve ou m"ais sério que seja..: de.,. acc~rdo._ ·çom · suns .nobre scnudór, ~ue se referem no fncto recente, e q-t1e 
propostas. de,~mb ser rectificndn.s. Tratando-se dn concurrencia. 

0 p:o·verno tom, como disse, espern.nç..n de que, ultinia dê 1883. cujas propostas forã.o recelliclns em 
com eífcito, o contrn.t'o se rea.1ize; n1os 1nuitns cir- 188(i., -~jnlgn. S.· Ex. que nüo· _tendo sido possivel 
CllmStnncias, previstas ou hnprovistns, poclem nccorrer ·no govcl·no "l"CnJizar contrato· co_m o proponente, o 
que trngi'io novas difficuld.adeÃ e inutiliscm a. cClnctu- -Dr •. Bustn1nnntc·, devia. entender-se directamente 
rcncin.; nté n!!Ora est:j. no. crença. do que 08 pr.opo- cmn n com1mnhin. pitrn. celebrn.r o contrato, e nccres-
nentes, dous dÕs qunes süo .estabelecidos nn praça. elo ccnton que nesse scnti.do ·foi apresentado ·no senndo 

. Rio de Janeiro e um e1n paiz estrangeiro. ·hãp de se um ndditivó que foi votnclo en1 2•t discussão c cnhio 
.. · esforC":nr com lealdade nfim de vencel' ns clifficu1dac1e.~ em·3.n As cousn.s pão se pnssúri'i.o assin1. O ndditivo 
. que Porventura. encontrarem pnrn. sritis·fa.zcr os' com- ·nno foi·qffereciclo ·cnl 2,o. àisqussü.o, netn rcjcitn.c.lo cn1. 

promissos resultantes do..celebrttçüo do contrato .:J. que 3•; foi offerecido ém 3" discussüo c approYado pelo 
se propl:Jze_rüo. cujn.s condições. conhccii"Lo. . scnndo ; .mas voltnnd.9 n proposto. {L cntnn.rn. dos dcpn-

Desde que ó.present:írüo as su:}s·propostas; é porque tndos, foi por ella rejeitado o addith·o e duhi rcsttl-
se consiclcirú.riio hnbilitudos:parn satisfazer o com-· ton a. necessidade dn. fnsü.o, c ns duns cmnnrns reu
promisso da. _indemnisnçtto do in9-tcria.l dn. compnnhi:i nidn.s rejeitúrúo o nc1ditivo, senc1o nssi1n confir1nndo o 
actual. • • . . . . voto dn. cnmn.rn.. 

0 Sn. SoA.nEs BnA.NnÃo: -E' esta a prcsumpção. E~ poiS,· n. conClusão logicn. ú que· o 1ninistro foi 
- prudente n~~o cont~nta.ndo logo cotn n co1npunhin.,. 

O Sn. :rriEIRA DE V.Asoo:scEI .. t.Os (w·lnil:tro r.lo 'impcr·lo): porqnc se nssin1 o fizesse iria cont1·n o pcnsn.mento 
-Estou con'\ .. cncid.o..:dc que clles nii.o nprescntnriüo ·do lcgislndor, nu1nifcstndo pcln. camn1·n c confirmnU.o 
snns propostn.s se·l1ã.O eStiv·Cs~em• habilitados :pn.ra. sn.- ,pelo rmrlmncnto; o lc.~istn.dor entendeu que não 
tisfuzer a esses .. · c6mp·roJ11·issos c n.. outros que por de\·in o governo contratar conl n con'lpn.nhia., c .shn 
vcnt.m·n. devão CQntrnhir ~om. O. governo· que sc .. nbrJ.sse no\'O. cnucurrcncin. 

Da.dn. cstn. rcsrostn. 'á pergunta: c~ S. Ex .• trntnrci "i,Tê, pois, s. Ex.., qne ni"t.o dcyc c:thil· súmcntc sobre 
<ln. ccns,urn., "qnc_con~idcro injl1·stâ., dirigicln. pelo nobre o governo a respons'JIIbilidn.dc de nü.o sCn· feito o con
sonndor no ministcrio dn. a.griclllt'ura. de 1883 · · ~rn.tp. Essa rcsponsabilidn.de é collcctivn., pertence 

Disse o Hlustrn.clo scnaclor ·que·· :forü.o cxoessi.va.s n.s no govct·no c principnlmento no pnrh~n1cnto. 
despczns feitas ncs:;n. occa.siü.p com n. pnlrlicri.~!iio d.Q O Sn. I-li~!'liUQUE n'AVILA: - Apoin.J.o. 
editn.cs c transmissii.o de tclegrnmmi\s, e cnlcutott essas 
clespezus en'l 310:000(-L porqu_e, disse s~ Ex.; tcnclo; o Su. 1\lmn,\ DE VAsco~CI~U .. OS (ulln·i.~l"J'O elo ·lfHJ.It..
sido votada. no orr;-nn'lcnto acterior a· qnnntin de rlo).:- Foi. .. ~ln 1878 celebrado 'nnl cont.rnto pelo 
230:000,~ pn1·a dcspczo.s .con1 illntninn~~üo, tinhn. ]enl- gabiucto pre~ü ... lido pelo nobre senador pelas ..:\.la~Uns. 
bro.nç•n, segundo a. lcitnrn. d.o rclntorio d.o rc~pcctivo niu.s cs::c cm1trato ticon clcpünclcntc dn. n.pp1·ov.:.\çtw do 
ministcl'io, que 50 despend(:rn. lna.is 70:00UH ou parla.nJCntn. lpW sobro· clle sómcntc pl·ounul:inu-sc en1 
80:0001!. prefuzcndo assim n sommn de'300,0üON ott 188"2, rcJ.uitall.lo-c>, .e mnnJ:Llldo abrir no\'a concnr-
310:000$000. · . . roncht. Assiln o p:t.rlnmcnto aceitou u. rcspons::dJilidade 

Pet;~o 1icençn. ao scnn.clo pnrn. l<!r ns·prÕpl."ius pu- dctennmundu qno se nhrissc no\~n. concnrrencin. c 
la.vras Llo nobre senador : . ~andO ns bases :::obre qnc o f!:O"\'Cl'no devia contrntnl."' ; 

ri.lém t.lisso . exi~te nmn. cla.usnln. do- tjlH! o e.-,ntrntn 
cc Fez-se 2n. concurrencin. c1n 1883 c percorrendo a deve ser snj.•;it.u ú :tpp 1·ov:H.~iLn do ptu·ln.mcnto. O• nobre 

logislac;i'io de 1883, nhi se cncontt·a n lol n .. 3,210 de n1 tnistro de c 11 ttio, O Sr. li'lenl'y, manifestou dc-;(•ju ele 
22 ele Setembro conccUenclo o cn.pitnl do 2:lO:OllOS paro.· qnc 0 · Contrato fosse definitivo.· pnrqn'..l a. approynr;-r~o 
dcspezns com illnminnçrio pul.dicn. dn. ciünclo do ~=!iode . pelo parlalllento podia trazer tlillicnhlallcs • t: obstar 
Janeiro: o se~nndP minl1:t lemhrnn~,·n. nrLo só ·esses quo. 1:.c fizesse 111n cont:·ato otn melhores conllit,:Gcs; 
2:JO:OOUN como aindo. 70 on 80 n1nis ft)l'Ü.O despendidos n1ns 0 senado entendeu (jllC nü.o devia. rlar essa fa.cnl
com a pnbliençfw do cclitacs c tn.Jnsn'liss~w <lQ tolc- dat.lc. Não C t.:u11u01n certo que o p;o\·m·no tenha con
gramn1ns, n s·umido seis ~1.nnos c dotts n1czcs. l:lcrn poc..lcr conclnir 

Certnmcntc o nobre scnnclm· ostú mnl informado ou um contrato, q11nsi quntro nnno., se pn~sq.r. n.ntcs 
n.-snn. tne1noria. lhe fnlhn. A dcspczn. co1n o cnncnr- f]llC o pnrlmncnto tonms~c conhccin1ento do primeiro 
renciu. para. esse serviço no cxcrc..:icio do 1882-~:J. _foi cont1·nto. 
mnito Uiminnt.n. em l'clnylio ú qnnntin. Clll qnc. :;, Ex. . o Sn. Rnmtnô D.\. r ... uz c.lú llll'l npn.J·tc . 
.cnlculn ter cllu. hnportnclo. O Sn. :.\I1~ilu. lH! VAt'QO:'IICI~LT.o-; (ministro elo tillJUJ-

Tonbo nqni un1n.notn:forncci<.ln poln. ropnrtiçü.o cotn- ?"lo):_ A rcsponsa.l.dli(lndc ú reciproctL; o l'nrlun1cnto 
]1ctontc, segundo n C]Unl u. t.lcsp~zn cmn lL pn_hlit·.n.c,~:to 11odin. ter tonuu.lo r:rJnhccilllcnto nutes ele JBr)'.!. De 

J ~~ nununCios c telcgro.mn1ns ni~o excedeu lL J.:J:OOO[l. cntiio pn.rn cá tent t1t~eorric1o trcs nnuos o tW.!7.c.:s. c 
E1s tt nota.: tctn sido n.bcrtns c.lna:-:; Cl1ncnrt•encins ; ltintla pellL ti.Jo-

Corn n conclll'l'(mcin rnrn o cont.rnto do. illtuninnçrto gnnllu. vez o pnl'lnlnf'utn nl~o rtniz (ll1C ne contratns~c 
o. :.;az c.1n. cidade do R1o do Janeiro :foi dcspen{lidn. cotn n corupnnhin nctunl. c nlaiH.loLt aUdr novn eon-

:'1 no excrcicio do 188~ -- tt-;83 n quantia elo 1~:3ülfi054. currcncin, c esta. foi nbcrta no pruzn lc·g-ul. c l>revo 
O Sn. Rxu&mo JlA. Lu~- E no excl'cicio de 188-1.- o som porc1o. de tempo. 

! 1SB.':) 'l Suo csatts ns oxlJlicn~üoa ..,uo Sll,l?Ronho .. wcoosarilu. 
--;"' 

-



SE!'lSAO EM 2G DE MAIO DE 18~ 
------------------------ --------------------------
Creio que no.do. mo.is tenho o. dizer, netn .; opport11no. 
uma discussii.o mo.is detalhoulo.. 

Ficou a discussüo o.dio.da. por haver pedid.o a pa.lo.
vra. o Sr. Avilo.. 

O Sa. PRESIDENTE:- Tem o. po.lo.vra. o Sr. Bo.rii.o 
de l\!amoré. , 

O Sn. B .. nÃo D>: M.-xon>: : - Cedo da po.lavra ao 
Sr. Junqueira, por nii.o ter tempo para fundo.mento.r o 
requerimento que tenho de apresentar. 

O Sn. PnESIDENTE:- Tem a palavra o Sr. Jun
queira. 

ftEPRESBNTAC)ÃO DA. OAMA.nA. !KUNtOIPAL DE S • .JOSÉ DE 
PORTO A.LEGRB, EM CA.RA. VELL&.I 

O !lia• ..... uqueh•a: -Tomei a palavra, Sr. pre
>~idente, para mo.ndar '' mesa umo. representnçii.o da 
camara municipal de S. José de Porto Alep:re, no. 
como.rco. de Co.ro.veUns. do. provincio. da Bo.hin, em 
que pede providencias po.ra obsto.r que as nutorido.des 
da cidtLde de Theophilo Ottoni, cm Mino.s Gero.es, 
continuem a invadir as nttribuições das autoridndes 
d"' povoação de So.nta C!nrn, pertencente ao referido 
termo de S. José. 

Todo o litoral sul da Bo.hin tem estado, Sr. presi
dente, em mús condições de seguro.nr.a de certo tempo 
:t esta. pa.rtc: citarei, entre outrÜ.s, n. co1narcn. de 
Ilhéos. Pec_~o ao ~overno providencias parn. essa co
marca, paro. Alcobaço. e para outros pontos. 

A representação tem a data de ':!5 de Fevereiro de 
1885, nssignnda pelos illustres vereadores da vilht de 
S. José. .t!u. um officio da mesma edilidade dirigido 
;, presidencia dn Bahia em 21 de J!meiro deste anno. 
e umo. informação do illustrado empreA'ado <le fa
zenda, o Sr. Costa., que E:sta.va cm contmisst~o na
quellas par11gens. 

Eis os documentos : 
~ Paço do. camn.ra municipal da. villn de S . .Tosé de 

Porto Alegre, 25 de Fevereiro ile 1885.-ll!m. e 
Exm. Sr.-A cnmara municipal destn vi!la de S. José 
·<le Porto Ale!!;re, nn. comnrc"' de Cu.ro.vellas. da pro
,·incin. da Bu.hio.. não tendo conseguido do Exm. go
vern? da pro\·~nc}n. pro_virlencia.s n r.,espc1to dos graves 
conthctos de JUrtsiltcçao que ho. qun.tro nnnos a esta 
parte se tem suscitado na povon.~ii.o de Santa Cln.rn. 
deste municipin, com as a.utÓridnder; do termo 
<ln cidnile de Tbeophilo Ottoni, do. pl'ovincia de 
!\Iinas Geraes. vetn com a rnaior submissão o.s im
p~trnr de V. Ex. gue, não obstante a. elevo.dn. po
si~!Ü.O etn que merecidamente a província nnta1 de 
V. Ex. o collocou, não tem deixndo de o.cudir pressu~ 
roso aos cln.mores do povo opprimido. Esta. c:a.rna.ra. , 
Ex.n1. Sr., rcm-ette junto, por copia., n. V. Ex. .. , o offi. 
cio que dirigia o.o Exm. governo do. província., sobre 
a. ultima. occurrcncin que ~;e dcn nn.quelln. povoação, 
pelo qual entrarú. V. Ex. no conhecimõnto d11 questii.o, 
e pede permissão para tratar do. povoaçii.o dos 
Aymorés. que por sua. vez tnmbem estú. scnao n.nnr
chisada pelo.s referidas nutoridades. A ferro-via Bo.hia 
e ~finns que muito tem servido de desgosto; a quem u 
iniciou c n. seus empreznrios, n.ssim Como concorriclo 
para n.ugtnentn.r n. divida. de dt.lO.S provincin.s, '\'eio 
tambem o!rerecer mnrJ;em nos especulndores da 
justiço. é do erario; poos po.rtindo de Cnravellns em 
direcção ús mntn!'l do centro deste munici.pio, no 
percurso anfractuoso de 142 kilometros edificou a 
·estn.çúo _denon1inn~ln-Aymoré-, que ficn. o. 121eguns, 
n<> mo.xuno. do latoml, e considerou sua prnpried:ule 
marco de divisn. d(ls duns p:ranUcs provincins, sob o 
pretexto de o.lli pnssur u cordilheirn do Aymor~. En
treto.nto, Exm. Sr .. se aindn. nnquolltt p~>ragem a rc
:feridn. vin-ferrea. nii.o tivesse nttingido a ul turn de 
S:\nttt Cln.rl>. ponto onde terminn. tt estrada rlo rocln.
~em que vni ter ú Philndelphin, o. estnPÜ.O di:tJi.xa fi
caria. de certo mais nlg\lmns leguas aciÔln, e nern se 
tt!ria encontrado u.lli vesti~io tll\ nlcncionndn. cortli
lhP.irn: pai~; o que com u.fo.n cntlio se pretendia fttzor 
fol o que se coose~uio fllcilmento do p:overnn:-su.p~ 
'J'"rl\"stio daa naut'!Jnptjes a vapor da. córtH paw·r_t. o fW.,..Io 
·desta. ·v~ ( [l"vial no rio .Uuct<ry -. L' .. .,,, cW.-

mllr•se forçosamente o transporte clo.s ·merc~Üorias 
que se fn.zia por essa vin de communicação no.tural, 
como decln.rou o Sr. co.pitíi.o Antonio Vicente da Costa, 
commisso.rio do Exm. ministro da :fazenà.a., nas ex.po
siçõP.s de se11 relatorio, cujo topico esta.-camara .tem 
t"'mbem·a honra de remetter junto n. V. Ex. 

rc Exm. Sr., por auto de mediçii.o e demarcação 
ln.vrado no li"'"" da creaçíio destn. villn. e procedido 
pelo desembargad.:>r Jo•é Xavier Machado. Monteiro, 
caval!eiro dn. ordem de Christo e ouvidor. geral desta 
comarca e cn.pitania de Porto Seguro, em 26 de 
Outttbro de 1779, teve esta camarn. poro. seu patri
monio quo.tro leguas de terras cm quadro, cuja me
dição, no rumo de oóstc, partio do lugar denominado
Pedra de Baixo-onde comcçn. n. terra alta e onde se 
achava cro.vado o mn.rco de divisa do logradouro ptt
blico, indo do.r no lugn.rdenomin~do-Coroados 1\:aga.
dos-.. onde se crn.,•ou nm marco de pedra; e .. 
por auto de 6 de Novembro do mesmo nnno, teve 
mais cst~ camara seis leguas de terras, para distri
buir com os lavradores, cuja mediçíi.o do mesmo rumo 
de oéste, pn.rtindo dn. referida CorOn. dos Kagados, 
o.lcançou e ficou tendo por di visa o. primeirn. cachoeira 
do rio Mucnry, onde depois se creou a povoação de 
Sn.nt~> C!o.ra. 

rc Oro., pelo exnosto se vê, Exm. Sr;, que ainda 
quo.ndo o marco ao diviso. das terro.s que forão con
cedidas n esta .camoro. po.ro. <listribuir com os lavrn.
dores. venha tambem servir para o do. provincin. (o que 
não ó crivel), a povnação de Sn.nto. Clarn. não pOde per
tencer n. Minas .. uma vez. que est{a. situo.da nas terras 
desta cnmara; e, nem tüo pouco :>.dos Aymores. que 
demora na Jinhn. recta da outra e cercn. de uma legua 
no norte della. · 

" Estn. cnmara Exm. Sr.· tendo usado de fran
queza e sinceridade nestn. representaçío.o· que diril"e 
o. V. Ex. no justo empenho de restabelecer o socego 
de seus municipes e de defender os sens direitos. que 
sü.o os dü municipio. condue pedindo providencias .. 
e. perdão de ter vindo interromper o precioso tempo 
de V. Ex., n. quem Deus guarde. Illm. e Exm. Sr. 
conselheiro Joiio José de Oliveira Junqueira.~ muito 
digno senador do Imperio.-Lcão :;va'ri,,to Fnntcs.
JJfn:noel Ricardo Kock.-rlenrique de Sou:::a Santos.
Jn,;o Goncalves da Silva Gom.es.-José ·de Lemos 
]lfonteiro. ,; 

" l':wo do. camara municip11l da villa de S. José 
de l' .. rio Alegre, 21 de Jn.neiro de 1885. 

rr 111m. c Exm. Sr.- Os a.bo.i:>to assiA"nndos •. presi
dente e vereo.dores da camara municipo.l rlesta villn. 
de S .. Jose de Porto Alegre. vGm com o mnior res
peito c como interpretes <h."'s sentimentos ae seus 
tnunicipes, trazer ú. alta. nprecinc:üo de Y. Ex. ' 
tnn fucto que estú. no. o1·<lem de merecer a. 
o.tt.enç<•o de V. Ex. o quo.l pnssão n exp<lr. Tendo 
fn.llcciclo na povoação de Sn.nta Claro., deste muni
cipio, o nep;ocinnte Anitn Chiln.. subdito ehinez, 
o Httbclelcgndo clo.quelle disuicto incontinenti procedett 
nns me1'cadorias o devido arrolam.ento , fechou 
a cnsn., lncrou o.s fechaduro.s e deu pnrtc do occor
ritlo no Dr. jLtiz de orphãos e nnsentes Oeste termo •. 
Dins depois' npl'esentou-se o juiz tnnnicipa.l sup-; 
r lente em exercicio do te1•mo da cidnde rle Theophilo · 
Ottoni, nn l,'rovincio. de Minas Gerncs, Antoni() • 
Sonrcs dn. Costn, c1n occnsiü.o que se nchnva au
sente o respectivo subdelegado, nrrombon o. caso. dei, 
nep:ocio do refe1·irln ~nbdito chinez. dirigindo as1 
tnnis insensnt.HF> ntnea.çns n todn" ns y1essons que l 
1lc frente se nninH\VÜo n retn·ovn.r o neto injustn e 
violento aue prl\tico.vn em rimne da justiçu, ~. ter- I 
1ninou n· sua celebre dili_!renciu por fuzcr della..t 
cnixciro seu sobriuho Clnl'in(lu Lopes de Souza, que~. 
nindn. como tal contiuúl\ " dispór d11s referidns mer-~ 
cndorias som o necessa.rio zelo c criterio. lgua.l y>ro-' 
cetlimento quiz ter o 1nesmo ,inir. n. respeito dos.._ 
bens doixudos pelo f11llecido Til(IU\RZ ,losé da Silva.' 
Gnrcin. J,orém ns hordeiro8, certo~ ele nlLO esto.rcm su
jeitos í1. JUrisdicçilo dtL~ nutoridai.les rnineiro.s, o iodi- · 
~uuU.otl con1 u mnrcbn. irre;:tulur e fra.u.t.lulontn. yel& ~ 
quu.l tlC colllcr.~on o inventario de Auitn, oppuzeruo-ae • 
!vrmn.hoente ás intinatcõo~ do rullarid.<o .luiz, o quol.' 
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s:issxo EM 26 t>E MA.IO DE t'sss .. 
não .Podendo conseiuir ·-;~;sr.· parte seus r~p:ovados 
intUitoS, prometteu armar-se de força ~pollcULl para 
J>Or meio della· satisfazer seus caprichos. El<lll. 
Sr. Santo. Clara demoro. na roarl>om direita do 
rio'Mucury, 12 Je .. ua.s, no maximo, dlstiLnt.-. da foz ~o 
mesmo rio, onde 'il.ca esta. villa. ; foi aberta. ha. mtus 
de 30 annos, tendo o.lli o governo gera~ creado ho. 
mais de 15 o.nnos Uma agencio. do correio, que ainda 
existe sob o. administrnçõ.o do governo desta pro
víncia, o qual creou tambem bo. maia de 15. a.nnos, 
um districto da subdelegacia, outro de paz, uma ca
deira. de instrucção primaria c quando em 1872 se fez 
o rescnceamcri.to no lmperio os seus hn.l•ita.ntos fizcrii.o 
parte da populo.çüo deste município, sem que a tudo 
1sto se tivesse opposto governo ou autoridade de al
gumn. outra. provincia ·; oro.. co-mo é, Exm. Sr .. J • 

que só agor:::L no qun.tricnnio do Sr. juiz Soares, pn.sso. 
Santa Clara para Minas Gcro.es, sempre que se trato. 
de csnolios '? ! :. • . · 

Cc E .. stn. cnmara, terminando suo. rcprcscmtaçiio, pede 
com o mais profundo respeito a V. l<:x. providencias, 
JlU.l"O. que ta.es conflictos se nã.t> rcproduzão. e, cou ... 
nado. na sabia e justiceira administração de V. Ex., 
espera ver em breve restabele<lido o socego dos bo.h1-· 
tantos de Santa Clara. Deus guarde n V. Ex.- 111m. 
c Exm. Sr. desembnrg~dor preilidente dn provinciu. 
d1L Bahia. - r.Assi .. nndos.) Leiio Evaristo Fontes.
.ilfa.noel Bm·nardo Kock.- IJcnrique de Sou::::a Santos. 
-José de Lemos JJ!onteiro. - Joiio Gonca.l11es da Silva. 
Gomes.-Conforme.- O secrctnrio, GÕmes. l) 

« Dia rio Oflleial n. 319 tle 17 de Novembro a~ "t88'•· 
-A importação e ex:porta.çü.o do termo de· S. José 
de Porto Alegre se :fazw. llirecta.n1entc entre uquelle 
tm·mo e o. província elo Rio de Ju.netro. por intcrme.
dio dos vapores da Compnnhin Espirita Snnto e Cnra
vcllo.s, q.uc tuna. vez J>Or 1nez nlli tocn.vão, e fnzitto 
então seguir c1n pranchas a c;w,q-n. dcs"tlnndn. o. ~Hnr_Ls 
Geraes 1>elo importante povoado ele Santo. Clnrn, SI
tuado nns n1nrgcns do 1nugcstoso tio 1\Iucury. 

" Pelos mnppns sob n•. 1 O e I t se encontra que no 
exercicio de 1882. n. 1883 c I 0 semestre do de 1883 a 
1884, n.Jli desemharcúrüo 4,828 volumes pesando 
3GD,104 kilo·~rammo.s f)c lnct·cndorius nnciono.es e es
trnn:;:!;eirn.s,. jú. c1espncbndns pnrn. ccnsumo, no vnlor 
official de 1 ,02i: 14G$800, e qne nQ mesmo per iodo 
foriio embo.rcados para o Rio de Janeiro 335,480 ki
Jogrannnas ue café no va.Jo,... omcial de tG9:940fl, vin
dos ·aa. provincin. de 1\Hnns. c que em pra.ncho.s se
guiriio de Santo. Clara l'ar:L o porto de S. J os~. 

((Os vapores anqnclln. conlPnnhi:.t dcix{lrÜ.o, ultimo.
mente, de fazer escala pelo pnrto · de Santa. Clara, 
por ter a esfrada de ferro BnbilL e- Minas feito con
,·crgit· pttrn a. cstaf~Ü.o dos Aymo;·és n. carga. qQ.e J.lnra. 
alli era. dcstinncb.' 

cc Pertnittu.-n1e \r. Ex.. que Ct\ deplore esse facto , 
por tc"t· sido testemunha ocuhw cln clecadencin. em quQ 
'"ni cn.hindo a vill:t de S. José e o importante povondo 
de Snnt.n. CJnrn, fJ.lle nncnns se corrcsp()ncllão com n. 
prn<:a d1> l~io t1e .Jnnc'i.ro. ü que, privados con1o se 
ach:-Ln lJ.-•je de rccelnn· cla.lli os p:encros prccisCls p:l.t·n. 
n~ prinlOÍI·ns nel.~C!;Sidnde~ t1n. vido., senten1 n n1:iscrin. 
hah~t·-Jhc•.;;. Úi:i ptwhu•, por ter cesSado a no.n:!gnçào qnc 
recchii"io hn. n1nis de 3(1 n.nnos.u 

,, E it-~o 1'or~1ne a. omprezn. t.ln. cstrtu1u. ele ferro 
cntendcn Llc~ver chn.nlnt' P''-l'Ll. os Aymoa·és uma. g;t'íLnde 
portL\ üo eonnnerdo de trttnspot·te de cnrgns qno por 
n.l1i ~e :fa~in. e. in1eross::uln, indircctmucntc cotnn é 
támlwnl llfL CUlf.11'07.0. dn. OU.\"CA"OÇ:i.o, T.Jl'OClli'OU O.lJO.tct" 
o inutili~ar um:t vil ln e utu povoudn nnportnntcs c jl1. 
crea<los pnrn. levantar un1 ot:t.ro, que, con1 a. conti
nunc;üo llo pt·olonp;nnl«Jnto da. linhn. :fcr.reo., tora\ to.:l:l
betn do Uesn.ppn.rccer clenta·o de cnrto llrnzo. l> 

Foi nnoin<lo, t1osto en1 discnssüo c sc1n debntc 
;;:lj)provnUo o scgtuntc · 

flt!rJ1Wrim,fYn.to 

({ nuquoiro que so poyü.o no rrovct•no, por int.ertnedio 
(1? 111iz:ititerio LlfL ,iustiçn, infor~1nç~õo.s do todnS ns pro
V!dcncms que têm-se dndo pn.rlL gnrnntlr n ordem o o 
"""!to <lus autol"Íunucs <ln. povon.çr"' de Snnt" Clat·,., 

termo de S. J os6 de Porto .A.legre, :provincia do. Balna 
desre~peita,do~ ~pela autoridade da c1do.de de 'I'heophil.; · . 
Ottont, cu:n Mma.s·_Ge~es.-Junqueira. ,, · 

ORDEM DO DIA. 

.OTA.ÇÃO DE liU.1.'11lB.IA.S BftQE&.RA.DA.S • 

Entrou em 2• e ultimo. discussão e f~i sem debate 
n:pprovndo o parecer da commissii.o de constitalçii.o e. 
d•plomncio., opinando pela autoriso.çiio pedida pelo 
governo paro. que o Sr. scno.dor L. R. Pereira possa. 
seguir n: desempenhar a commissã.o de que se acho. 
encarregado. 

O Sn. PnESIDE"T" declarou que ia officio.r-se , a' 
governo com,nunicando n. delibera.çii.o que o senado 
acabnva de totuor. 

Votou-se e foi approvo.do o requerimento do Sr. 
Son.res Brnnclã.o pnm que o projecto Jctrn H. de 18i9, 
relativo ÍL classificação de cornn.rcns e re~o~õcs de 
juizes de dirc:ito, volte á c_ommissã.o ?-e legis1nçiÍo po.ra. 
propOr as ultimas nltora.c;:ocs convcntentes em vistn da. 
discussão.· O projecto ~oi remettido ú dito. commissão-

r4Er.Imuçl.o nos FILnos Esi'URios 

.Achando-se nn. sala imm.:.dio.ta. o Sr. ministro da. 
justiço., convidn.<lo para a.ssist.ir ú. discussão do pro
jecto relativo á le:;;itimação dos filhos espnrios, f.,rã.o 
sorteo.dos po.ra n. d~putaçrt.o qu~ o dévin. receber os ·Srs. 
senadores ·Luiz Carlos, Viriato de Me<itoiros e Visconde 
do Bont Retiro, e· senclo o mesmo senhor introduzido 
no snlão com as formalidades do estylo tomou assento 
n!L mesa :L direita do Sr. presidente. 

Proscguiu cm 3a discussão o projecto d.o senado,. 
letrn A, de 1881, <letermino.ndo qne o subsequente 
mri.trin1onio l~itimn. os filhos cspurios. • ·· 

Foi lido., o.poio.da c posta. cm discussão a. seguinte 

Emenda. 

cr Supp:rin1ão-s~ <lo lln:ra~rn.rJho ofi'crccido l'cla. com
missii.o n.s po.la.,·ras cr no do nascimento do.; ·mesmo= 
filhos. " - Nu1w.< Gonr.al·ocs. 

O Sa•. ~unes Gonenl~·es : -Tendo tido hontcm 
necessidade de "retira.r;mo du cn.sa. nntcs da. termina
ção de riossos truha.ll1os , não assisti tt dcsignn.y:'to da. 
orcle1n •do <1io , c só hnje pela. n1a.nhü. tive conheci
mento de que fo.zilL pnrte delln o projecto ora. em 
discttssão. . 
·. Nà.o venho. pnis • ftt7.Cr um discurso propnamcnte 

dito • visto ~orno n~i.o ti.vc t.cmpo do pOr en1 or<lem 
alguns npontntncntos que tenho tonlD.do ~obre a tna
tcria., vcnbo·n.pci'lus, t~1.0 perfunctorilu;ne11tc ·eotno fól:' 
possivcl ,. justrfica.r a. emenda. que tive a honl'f\. de 
oirerccer o nnno passado, qun.ndo se discutia este 
pi'ojecto, e que ngo1'U. ncn.ho. do ser lidn .. 

Ca.hendo-1ne a honrn. de ter sido un1 dos signntn.
rios do projecto, está clnro que nr~.o inlpngrinrci n. 
medi<h\ nellc contida. E' verdnde que, qnanclo cm 
1.$80 uqui dl~cutio-se um projeocto igual cn fiz pnt•tc 
do.qneltos lpte '\"Ot:lrão em scnthlo contrario, c o liz · 
nindn itnlnudo uns itl~ns do direito romana qnc con-. 
tinunviio cru p;t'nnt.l~ vogn ;. o estLldo, porén1, c a. 
rc!loxü.o depois tizc:-ü.o-n1c conhecer que o pensa.tnento 
de·lo~itin1ur os filhos ct:~pnrios· pot· suüsccp1ento 1nn.
trin1onio, encerra en1 si un1 gra.nUe principio do nto
l'nlldu.de. philosap1aiu. e ele jurot.iç•n, tn.nto 1nais qunudo 
estou profundnrnontc con,·encido c.le qnc n razão 
unicn que prçvnlel:l1U na direito l'Otnnuo pnt"o. intpns
sibilita.r esta. lcgitimn.Ç'f\o nl1.0 é precedente. 

Todos os cscriptorcs que so tcn1 occnpndo desto. 
assun1I1to dü.o con1o t•nzii.ó da. prohibiçü.o docretnUlt -u. 
con,•cnicncin. do ovitttr-t~C rt grn.ndo immorn.lidndc e 
cScnn<lnlo no seio dn.s fnn11fin~ r1unndo se üés~e1n re
}nc.~üas· illicitn.s entro _tJOsson.s impcdidtt.s pn~a. o co.sa.
mcnto, dosde que pu<lo•som ter a pcrspoctl\·a dt\ le
gititinln.çi'"t.o Uu. pro.ic pur subsequente n1ntl'ituonio. 

Uu.zii.o unicn. nü.o hu. outra. 
Esta. razúo, :porón1, que determinou o JH''CC!oito dO' 

direito romano, que po1· tanto tempo foi seguido., 

6 

. ... 
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SESSÃO E!\1 26 DB MAIO DE 1885 

,cwho d.innto a., amo. considcrnçiio que a illustre com
::nnssã<t~ cm seu parecer; muito bem n.ccentUou, qunn
; do disse. " As paixões niio cnlculõ.o. " 

O homem que se dispõe n entreter relnções con
:<tcmno.vei~ pcln moral c pela sociedr.de não se detem 
diante dr. considAraçiio de que a sua prole póde dei
xar de ser legitima; por nenhuma fónna este pensa
mento influo no seu proceder; obseco.da, como se 
acha, n. r~'i.o por sentimentos desordenados, que 
'tOlhem toda refiexiio, por ·isso com muito. proprieda
de. usou a illustre commissão do. proposiçno que já 
enunciei: te As pnixõcs nã.o cnlculü.o. >l "' . 

Ora, desde que por meio dn prohibição não se póde 
conseguir o fim desejado de evitar-se o escandnlo e 
a immora.lidn.dc, por que conden1nnr-se o triste e in
noccnte fructo dessns relações illicitas, que nenhum" 
cnlJ?a teve do. f<Llta de seus pais, qnnnd< ficiio estes 
punficndos e rebo.bilitndos no conce,Ito publico pela 
íorl'a e virtude do c<Lsnmento? · 

· 'l'odos os codigos modernos rnnis ou menos tê1u rc
:formado o. suo. legislação n:fnstando-se uo que estava 
est<Lbelecido pelo direito romano ·o. este respeito, e 
::&.coitando outras idéns mais conformes it justiça. e i'L 
boa razão~ Assim foi que nüo tive nenlnnno. din-1cul
dadc. em corresponder no honroso convite que 1110 
:fez o nobre senador pelo Parnm"t., O.lltor do projecto, 
para. prestar-lhe n. minha. a.ssignnturn, nfin1 cle que 
clle fosse apoiado, c pndesse dispensar n formnlitladc 
<lo nn!'l~O regimentO, qual a. de ficar sobre a. n1csn pnro. 
soffrc1· segunda leitura.. . 

Estando _nssim, pois, de nccórdo con1 n. n1eilida. qnc 
se deseja. renliznr, tenho comtuclo n1inhns difllcul
tlndeFO em nccitnr, nos termos cm r1uc se ncha. con
cebidn, uma dns emendas propost.n.s pcln. honrada 
comn1issão de lcgislnção. .A emenda ó a que se nch:.L 
consignriUn no pnragrn.pho unico. e nssim redigida.. 

Depois de estabelecer n proposiçiio de que o sullsC
q~~entc matrimonio legitima os filhos .espnrios, oi-fe
:rece a illust1·e commissão este pnragrapho,. <lizcnclo: 
<c se os tlito~ filhos são reconhecidos pelos pai~ c u1ms 
no assentamento de bnntisrno, ou nn. occasião do 
nascimento, ou cm testãmento, ou en1 c.script.nrn. 
publica, quer nnterior, quer posterior ao lna.tri
monio n, 

Este po.rn&rnpbo offercc1do pcln illustrc cotnmissão 
não é 1nnis do que n reprodncção textual tlo n. 1 ~ 
art. 1 t n llo codig-o civil portugucz. l\In::3 é preciso nrto 
perdcrmoe Uc vista. que este artigo do codig;o civil 
portugucz tra.tn, nü.o simplcstncntc dos filhos cspnrios, 
mas de 1.otlos os filhos natnrncs, ou scjiio cspurios, 
ou simplesmente nutnrncs, dizendo : rc O rnatrimnnh' 
legitima os filhos nascidos antes dclle Uns pessoas 
que o contrnhetn. )) 

Entüo, clesde que teve por fin1 cstnlJeleccr regras 
,pnra. a lep;itimnçüo en1 gent.l nor snbsertu.cntc nlntri
'monio. ern. bem entendido ·que clcvin. nn1p1iar os. 
meios para que esta le~itimnçito se tornasse efl'cctivn.. 
.Nesse pcnsnn1cnto estnhelcceu ntio só o ns~ento de 
-ba.ptisn1o, como n. de cnsmncnto. o tcstntnento e n. 
cscriptun1. publica, n.nterior ou posterior no cnsn.:· 
mcnt.o. 

Tratan<lo-sc de filhos simplesmente natnrncs, é 
·,mo.tcrin. que j{&. est~ rcguln.du pcln. nos~n. l~i de 2 de 
Setcmh.-o de '18t.7, onde cst{l estabclechlo o principio 
il.c qnc r, reconhecimento· de tncs filhos sô púdc ter 
lup:ar por nn1 de dons n1cios: ou c:scripturn. 11uLlica 

' nnteric.1· ·ao cnsnmcnto, ou tcstmJlento. 
1\Ins no projecto cnt quc:;túo nii.o se tratn scnü.o Uo 

. nmn. espccio.lidndc, que si"~o os filhos nu.tut•ncs cspu
rio~. c não tios outros filhos nn.turncs. · 

. Espurios siio Uono1ninn.dos todo'i os iilhos vulgar
mente conhecidos C01110 de COÍtO fltl.l1lnnclo, tO.CS COfiO 
os filhns ;1.Unltcrinos, os fil11os sncrilcgos c os filhos · 
inctstuosos. 

Desrle .que ·foi permittidn. n. legit.imn~li"Lo por meio· 
do assento de bnpth;mo, este meio não oíl'ercccrt'&. 
grnnde eKcandnlo, se se trntnr de un1 filho incestuoso,. 
porque 11fin11l póde haver a dispAn6n. de impedimento, 

, c o c::u.!'lnmeiJto virú sanar o vicio do nnscilncnto do 
·mesmo filho. Mas, se se tro.tm·, por exemplo, de um 
)Jilbo a.rlnlterino, como consignar-se o reconhecimento 
,.'deste filho no assentamento de baptismo, sem se ir 

perturbn.r o. paz das familias, s'em provoear nm grande 
caco.nda.lo, sem expór, pelo menos n mã.i ú. animadver
são publico. 't 

Portanto esta. hypotbese do. legitimo.çiio pelo nssen
t<Lmento de baptismo não deve por fórrno. alguma. ser 
permittid<L com relo.çiio aos filhos adultcrinos; o.ssim 
cnmo entendo que t<Lmbem niio deve sô-lo com l'cln.
çü.o nos filhos sa.crilcgos. E' verdade que úcercn. 
destes não se póde dar n. lcgitim~>ção por subsequente 
matrirtlóuio. no menos cmquo.nto não fOr permittido o 
casamento dos c]erigos. 

A nosj;n discussão, pois, versa. sobre as dna.s espc
cies de filhos naturn.es - adulterinos e incestuosos. 

Aindn. trntnndo dos filhos <Lilulterinos, o projecto e 
a emenda dn illustrc commissão procur<Lndo melhorar 
a condição de to.es filhos, o f~zem de um n.odo tão 
n.bsoluto, que póde nté pr"ejudicar os proprios filhos ; 
porque filhos aduHerinos siio n.quelles q•~e nascem 
nn.' constnncin do matrimonio, mn.s o filbn nascido 
o.ssim tem n. seu favor n. presurupçii.o do. legitimidade 
pelo principio de direito - patet• est rpw.m justm nu
pUro úem.onstrant; e desde q_ue os·· tilhos nssim são 
tidos por lcgithnos. cm visto. ao direito expresso, po
demos tornar peior n. aura. condição considerando-os 
simplesmente legitimados por ..subsequente l'fULtrimonio. 
nttribuindo-se-Jhc u1n vicio de origem, de que cstü.o 
nbrignclos peJa. lei. 

E' pois tle necessidade que se faça excepç-:io: ·~ 
legitilna.c;iio por subsequente matrimonio só será pcr
n1Íttidn.'com rela~ão nos filhos o.dulterioos, qua.ndo 
nascidos fúrn do. 'co-hnhituçii.o conjugal. ·por que de 
nutrn. mn.neirn. virlt. trazer este grn.nde mnl db tornar 
peior a condiçi'Ln dos filhos, introdnzindo-se grande 
desorden1 no seio dns :famílias. 

Assitn me pa.reco que o projecto deve sofl'rer alguma. 
111odificnc;ão pn.ro. abranget• unicamente os filhos nas
cidos nos casos do cliVoi··cio ou de simples sepa.ro.çü.o 
do leito. 

... o\incl.~1. 1110 pn:-ecem defectivos o projecto e ns 
crncnd:ts lln. illttstre cornn1issü.o, quando dt:ix.üo de 
con~-oignnr o direito que na coU.igos 1nodernos todos 
consu.grão aos filhos de 1mpugnarem o reconheci-
rnento por subsequente ma.tnmonio. · · 

E'· preciso que a.qucllc a qncn1 se nuer beneficiar. 
n qnern se cht n quulidacle de filho ·legitimado por 
snhsCf!Uentc tnntrinwnio, tenho. a direito de contestar 
essa. Jegjtimn.c;-i"w. Quer o codigo argentino.- quer ~ 
itn.linno. quer o portug!..tcz, 1odoS el!es consignii.o esta. 
rnc_uldacle de pudel·em os filhos nssim le~itimados 
contestar o acto dn. lcgitirnac:li.o. E' nn1 flircito seu c 
não Uc.:vcm ser despojados d~ssc direito. 

Não lllC n.nilno u. 1nnnclar ú. n1esa. um reque
rimel'lto de ndinmcnto. espero que a honrndn CfJln
missão por sua pnrtc o proponha, se entender 
que a.ssil11 devo fazer : porque esta. 111atcrin.: é 
grn.vc, precisa. sm· reiJectidu, o pl·ojccil..' precisa. 
ser completuU.o con1 nlgutna.s disposiyücs que nü.o 
podem ser esquecida~ ; e tu.nto 1na.is n1e parece 
nccrtndn. n providencia de ser tnnndndo {L cont
tnissü.o novnh1cnte, qunnto vejo cn1cndn.s offcreciUa.s 
pelo honrado senndõr pela p1·ovin.cia do Rio G•·n.n<lc do 
Sul consig-nando rcfornw.s rndica.cs en1 outros pontos 
de nossn. lcgisluçii.o. 

Urn dessas cmcndns diz: 
cc Qnunrlo pai ou n1ü.i rccnnhcccr sepa.rndnmcnte 11111 

"filho illcgitimo sen1 rcvelal' no neto do rcconbeci
lllOnt.o u. pessoa ele qnont o honvc, cnt.endcr ... sc-hn. ser 
o Hlho simplesmente natural, prohihiUn to~]n. intln.ga
~~r~o t.le pntet·nidndc ou 111n.ternidade ndultcnnn.. inces
tuosa on sncrilcg~t. u 

Nito n1c pronuncio Llcsd.e jú. contra 11. n1cJiJn. con
sirrnulla nessn. cn1cndn, tnns clln. precisa ser muito 
.-eflectiUo., porque, como dcixnr-so u.os puis n fucul
cln.de de mudar " n'!turczn. de ~lho quo .u sucrilcp;o. 
incestuoso ou nJultcrJno pnrn. sunplcsnlCnto nnturn.1. 
se Uc facto ellc ~ sncrilcp;C', adulterino ou incostuoso~! 
Ni"~o scrl'L isto illudir o's preceitos que roguli'io. n. ptJr
lillu\C,rlo'l Nüo me parece que se possa i'nzcr •••o lc
vcrnÓntc, ú preciso tnoditnr un1 pouco. 

O Su. SILVCIM. l\!AnTINS: -Foi bem medit1u1u 
cmcnd<L, · 

I • 
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O Sn. NuNES GoNÇUYE~ : -A outro. emendo. é o. 
que dú. o po.trio poder ú.s mãis no. nusencio. dos pais : 
é umo. o.ltero.çi\o ro.dico.l em.nosso. logislo.çii.o. 

O SR. NuNES GoNÇA.LTEs: -Logo, é 're!orm& ra,;. 
-dica!. 

O Sn. SILVEIRA. MARTINS : - E' do direito mo-
derno; · 
• O SR. NuNES GoNÇA.LVJOs: ...:... Não l'epillo essa. 
emenda, mn.s mo parece que n mn.terio. nelln. con
signnd.n seria. m'nis proprin do codigo civil. 

O SR. SILVEIRA. MA.nTINS :.-Apoiado, mns quo.ndo 
o teremos 'l Ainda nos estamos regendo pelo.s orde
nações do reino, um paiz novo cnreo este. 

O SR. NUNI<s GoNÇALVES.:- Tem rnzi'io 'o nobre 
senador, é na. verdn-dto urgente a necessidnde de um 
codigo civil. 

O SR. JAGUA.RtnE : -Portugal jú. não se serve 
dessa. legislação. • 

O SR. NUNes GoNçALVES :-E' :materia urp;entis-
. sima, e desde já aproveito a occasii\o para pedir no 

nobre ministro do. jllstiça sua attenção o.fim de. que 
não m'a.is se procra.stine a. satisfação dessa nccessidnac. 
E' um verdadeiro descredito para o Brazil que nindo. 
se reja. pelas ordenações do reino, que o proprio reio o 

. Oe Portu~nl jú. proscreveu. Qua.esquer que selüo u.s 
clifliculdades que até h"je tem l1u.vido, devem ser re
lnovidas, c confio bastante na rectidão, illustrn.çü.o e 
p<Ltriotismo do nobre ministro par" emprehender esse 
grande melhoramento. · 

Como disse, não me opponho systemn.ticamente 'n. 
nenhmna das emendas offerecid<Ls pelo nobre senndor, 
talvez· mesmo me disponha n voto.r por ellas; mas 
quero que. n. commissü.o estude-ns, tanto mais quanto 
l1u css~L outra rn.zü.o que apresentei em· prnnciro lugnr, 
de que a 111edidn tü.o cn1 absoluto, como estú., offercce 
grandes inconvenientes. E' 1>reciso nttender ü. sorte 
dos filhos o.dulterinos, õ preciso dar-lhes o direito de 
contestar "' filio.ção. . 

O Su. Sn.vernA MARTINS: -Isso não tem nada 
coro as nlinhas emendas. 

O Sn. Nu:-~Es Go~ÇALVES: - E' preciso nttender n 
uma outra considcrnçü.o que pesot.t muito nns ca.n1nrns 
argentinas e que foi cons1~no.da. cm seu codigo, o. 
sabe: : se esse úireito de leg1timnr por subsequento 
mn.tr>rnonio deve ser tõ.o n.mplo que· n.brm::ja todos os 
individuas, seJüo ou não dom.icilia.dos. Pelo codigo 
nrbentino os que vêm advcnticio.mcnte nã.o pódem 
go~mr desse favor, sa.lvo se a. legislação de seu pniz o 
pcrmitte. E' um outro ponto pn.ro. o qun.l peço aatten
ção dn honrnr1u. commissü.o. 

, 1\{ns: como j{t. disse._ n.ii.o me disponho a. ma.nda.r 
rcquenmento, .porque nu.o quero pn.recer que estou 
procrastinando a n.dopçiio de uma medida desta na
tureza, a. respeito da qun.l ha nccúrdo do senado em 
con'\•erter en1 lei: ma.s se nenhum nobre senndor po·r 
sua pn.rte niio oíl'erccer duvido.s, mandarei requeri
mento para que volte o projecto ú. commissiio afim de 
serem attendidas essns considerações, que parecem 
importantes. . · 

Como.tmnbcnl disse. nü.o tencionava fa.zer utÔ. dis
curso ; fui sorprendido e~ta manhã· pelo. leitura da 
ordetn do din. nOs jornnes, e por isso limito-me o. 
fazer estn.s observações. 

8 l"lr. l'!llh'ch·a• ltlarthoN: - Vou r<lsponder em 
J>Oucas paln vrus ús observações que acaho. de fazer o 
nobre senador pelo Maranhüo sobre as dun.e. cmendo.s 
que apresentei. 

Lonp;c tle scrern irrefiectidns • conso.gr:'io essas 
cruend"s principias de bom scnst>. reconhecidos pelo 
<lireitQ escripto e prntlcas dos tril.mnaes a ... nações 
nLodernu.s. 

Disse o Ilollrc $ena<lur que a. conceuü.o de po.trio 
.l•odcr ú ru.ã.i ó utnu. rctorn10. ru.clicnl .. : • 

O Sa. NuNu GONÇ.,Lves:- Em noss<> direito é. 

O SR. SIL'n:.IIIA. MA.nTINs :..;...Rndical., uito ; . n. emenda. 
não estabelece principio novo, .confere 6. mãi c> priri.., 
cipio velho, que era em _!'torno. privil.egio do po.i, ,C·\ 
com o.s luzes do seculo no.o póde hoJe, sem odiosa. 
desigualdade, deixar de du.r-se igualmente 6. mii.i. 
como :fazem os codigos modernos, pois só pol' equi
voco póde o nobre senador dizer 'lue nenhuma nação 
h.a~ia consagrado em sua. Iegislo.çu.o semelhante prin
ClplO. 

. O SR. NuN~<S GoNÇA.LVJOS:- Sujeito a condiçÕes •. 
O Sn. SILVEIRA MARTINS: :..... Senhores. o po.t'rio 

poder concedido tito sómente ao :pai pela . Ordena.-, 
çü.o do reino não é uma institutçã.o portugucza, é ' 
a cópia. inconsciente do direito rotnano, que tinha. 
sua 1·azão politico. de ser. Aquello. immenãa nacio
nalidade fundu:vn.-se sobre o pai de fnmilia, que 
absorvio. em si todos os direitos dos seus dependentes • 
Verdadeiro soberano absoluto, elle exercia sobre o filh~ 
a. pa.tria potcsta.s e n.té; como sobre o escravo, ·o 
jus 'IJitae et nec.s ! 

A mõ.i não tiuhn. poder algum, nli.o podin. te-lo, 
porque e \la propria esta.va sujeita :v outro poder o.-ma
nus ,· _ qun.sí serva estava in· m.dnu mariU. 

l!:ste pr1ncipio de direito romn.no, qtte n lcgisla.ç.ão 
portu:;'Uezu. en1 tc1npos de ignornncio. copiou sem muítn. 
consCLencin. do que fnzia., é que nús temos conservado,. •• 
sc1n nos lcmbrnrtuos que um paiz novo reclnmn. in
stituições novas, de 'hn.rmonia com ns suas aspirações. 
Nr~oo pouco nos tem ntraza.do essns leis ve1lins, em 
deshnrmonin. com as necessidades nctun.es e que· a. 
nosso. pouca energia. mantem, c esses regulamentos: 
frn.ncezes, que a nossa falta. de criterio copio.. () 
nosso rliraito civil é ntrazndo, o nosso direito admi
nistrativo pesado, retn.rdatario atrophio. a. provincia, 
o muuicipio~ o individuo. 

V ó o noure senndor q.nc o que pretendo é eonse
qúencia do nosso prineip1o de igu<Lidade dos conjuges. 
que nl~o é romano. 

Consequencia. deste principio, que combn.to, ú a exi
gencio. dos juizes que a mãt preste fiança pn.ro. poder 
ser tutora de seus filhos, c até tem-se dndo o esca.n,.. 
dalo de nrranco.rcm os consu1es estrangeiros os filhos 
ás mãis bro.zileiras, que a lei desprotege fazendo 
gru.ve oífcnso. iL natureza.... . 

O legislador deve procurar que a lei civil se har
monise tanto quanto possa. com as bons tendencill.s do 
cornyü.o, cou1 os sentimentos nn.tnro.cs. Orn, em 1·egrn.. 
n. mu.i offerece 1nil.is do que o yn.i ga.rn.ntins {L socie
dndc. llcla. confiança. que inspua. o runor n1o.terno .:L 
que nunca se podcrú. equiparar o amor po.terno pol:' 
mn.ior que seja. 

Conferir o pn.trio poder ;, rnãi nn. fnlta de· pai é 
decretar um principio de j11stiça· universal, de bom 
senso, aceito pelo direito moderno dos povos cultos, 

. e digno dns nossas patrlcias, e dos p11is de familin 
brazileiros, que com to.ntos sacrificios fazem por edu
car suas filhas. 

O Sn. NuNES Gosçu.v.:s :-Note V. Ex. que o prin
cipio da sua. emnndn comprehende ntú a mi'ii que 
passa. a. segundas 11upcias. , 

O SR. Sn.v&tnA. r.t..nTINS: - Nii.o, senl1or ; ~ 
nobre senador nii.o lCu o. emendo.; peço o. S. Ex. quo 
1>.lcia; tenho idén.,vistoho.verdousmezes que foi apre• 
scnto.do., que l"esn.!vei essa. hypothe•e. 

O Sa. NuNes GoNcA.T.VES :-0 que diz n. emenda é 
quÕ á müi c~mpete 'unnbem o patrio poder com 1odo5 
os seus direitos e obriga\:r•es . 

O Sa. SILVIna .. MARTINS :-Lein pnro. ndin.nte. 
O Sn. Nc•n.:s GoNÇALVES :-Tem rn~ií.o; d~-se 

adiante q·1c a mi'•i perderá o )latrio poder cnsan<lo-se 
ou po.sso.ndo a nov11s nup<:io.s se fõr viuva. 

O SR. Sn.vnlaA. liiA.nTlNS: - . • • em nosao direitC>', 
qn .. nclo ella niio faz mais <lo qno estender {o. mi!,i, no. 
falt•• tle pni. a. disposi<;.iio do. nos"" lei eófavoro.vela 
est<' · •li•posi<;iio obsol6tn, injusta <1 boje absurda., por
·~ llo e ri\ umn. conS<lquencin do. institui'çiio do. fnmilio. 
rom11o.u, onde u mulhe1· !lOtlCO V'll)m. 

O SR. SILY&IRA. M.,nTtNS :-Eis. nhi : p~>slllln<l:o a. 
novas nupcin.a, se for v~l.lvo., nl)'t)Q.s, _porque p~dem ser,. 
toreeirns, e nN.o so~uudas : c perde ~ patno ]lO~ 
porq•e deixo.. de .ser c.abeçu. de cnsnl, bct\ DB itep4u-; 
dencio. do · novo mnrtdo, e dcs11ppo.recc o. ro.20fi;o q-. 
JI\Oti.vo. a dil!{>osiçt.o. Se por iut~rosse ou. l,l<Lixio um.: 

-... ;, 't; 

•. 
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-·~· ·---·· 
-víuva se casa, niio tem direito ao poi!er que lhe cou
;lere o amor materno, que ella sacrilica ú. sat.isfa\)Üo 

· de seus desejos. · · 
Parece-me , pois, que foi muito ,·efiectida a 

emenda. 
· .A. outra, Sr. presidente,, tem orhrem ·na ·pratica 
esta' ~lecida no fOro do Rio de Janc1ro, que conheci 
CJu.nndo aqui. fui magistrado. · 

O pr!)curador fiscal. senipre que ba escriptnra de 
rocon hecimento de filiação natural. exige que . o 

!'..filho reconhecido prove, para entrar na posse da 
!..llerança. sem pagar taxa, que provém de soluto 
f.et soZuta,.nrova qua.si sempre d1fficil, muitas vezes isn
·~ssivel~ e não raras vezes esca.ndo.losa. Ca interes
.iiado• não podendo on niio 1ttet·endo, par~~ evitar es
cand•· Jo, dar . a. prova.:· exigida, não herdü.o como 

: desctondentes" mas como herdeiros instituidbs em. testa.
:ment<>, para pagarem a taxa de heran,a., que niio é 
àevida. ' 

Dahi vem renda xnaior para o thcsouro, é verdade, 
mas t.ambcm mn incentivo ao escandulo que todas as 
legislações modernas procurão evitar. Nii.o ó, com 
effeit.o, nada. edificante, que a lei.provoque o escnn
dalo, que encontra. na natureza humana b<lStante 

·incentivo pa.rn. desetivolver-se por si, sem precisnr o 
.a.uxilio das leis. 

.A. juri•prudenci·a. dos tribunaes fra.ncezes t\ con
st:.nte nesta pratica, que proponho consagrar JlOr lei· 

.A. nossa lei, prohibe a indagação da. tilwçiio pater
na. ; como permittir no coso de duvida de nD.turalidnde 
·indaga<;ão de adnlterio ou incesto ? 

As mcsm:>s razões exigem identicas <lisposições de 
direito. 

Se as emendas· qne aPresentei repo.rão grandes in
jnstiçns .. sn.nú.o mnles rencs, oue àinrinmcnte se re
··,produzcm, elevem ser adoptadas, desile já, sem. espe-
rar pelo codigo civil. ~ 

0 Sn. !\!eiRA DE V ASCOI<CELLOS (ministro do imperio): 
-Apoiado. 

O Sn. SILVEIRA M,oUlTI:o<S :-Nenhuma duvida tenho 
1 cm concordar que se fn.ça. um codigo; C conveniente 
f:J. f;eneralidude dos cidudúos, ainda que esteja cónvcn
·eicJo que os codigos.aca.nbiLO a ::;clcncin. do direito, e· 
~imped~n1 o dcsenvf•lvimento jurídico dos puvos. 

Dcmn.is cssns codlf1CD.ções íizerü.o Justiniano, com 
1umu con1n1i~~" de ju.rÍAc()nsultos, Nnpoleiio e I?rc
'derico, sohera.n<'S nhsolu-t~s · ns modernos parlamentos 
1tern-se n1ostrado incapazes 'ie fazer, tnuito cmbor-.1. u. 
•tarefa niio seja diflicil po.ra u.m homem provccto co1n 
. os auxilias q1.1c encontra na. sciencin. 
.,.·--•Portanto, esperu.r-Scl pelo codigo pm·a. regnlnr nut.-
• .. teri:~s urgcnt ... s .. é espcru.r-se pelas katenclas qregas. E 
~cpois, por que motivo níio ·iremos rmnedinrldo Ucsde 
!ji'J.. os ~t.alcs g,uc soft'rcmos ~ Porque qmtnclo vier o co
~d.igo cnnsolidn.rá todas as bons leis. ·que tiverru<ts. 

Nüo hn razão neninuntL pura deixurmm' tln totnnr 
.providencias já. porque LHLdc vit· no ÍL'lturo UlD codi'o·o. 
~.que não estú. sequer ctn germen. ' · 

0 

o Ss• A.lro·u,.o ll"enn,. (ministro da j~tstir.a) :
,Sr: presidente, levnntci-Inc pnru. dnr succirdÍl1ncnte 
•:minha opiniiio a respeito do projecto qne se discute. 

Penso que cllc 1nerecE'! a ucquiesccnciu. do sonndo. 
o;;-:1' r,roUus llÚS que ncompan!JurrlOS O tnovin1cnto do fórO 
o cstnnloS nco.stumaclos n. ver controvcttlcln. n questão 
1:1. que o proJecto se refere. A contl'ovcrsia, cxastcnte 
'no modo de interpretur a Orcl., I •. II, Tit. :Jj 1S 12 
•mn.cifc::;tn-se nrto só cnl julp;nmeotoR nt:>s nossós tri~ 
'il>unncs~ conlo entre os jurisconsultos pu.trlos intcr
~l'retes ele nosso uh·eito. 

O Sn. Nu~1-:s ÜONÇAI.vm~ :- Apoiudu. 
O Sn. !'<.hNIS'I•no "" Jus'I'IÇA: -Esta incerteza uo 

direito prciuclicn súrjos iutctcsscs dn. socicdnUc, esto.
bclecendo dosignalUu.clcs nn Uistribuiçrl.o, dn. jnstif;n. 

Os tribnnu.cs nü.o guurilüo llnif,,rmidndo · no modo 
de cntcncler a OrdclltiÇÜ.O do Liv. 2tt tlt. 35, relo.tivn-' 

·lncnto t"1s consequqncias do mutrimoniÔ snl>scquci'itc, 
"luanto aos filhos. Oru, entendem que os filho·~ ndul

-1.-:rinos ou jn<;estuosos sã<? leg~timndos pelo: w~trlmo-
,..:n&o, ora o.pphci'<o a dontr1nn opp<;>stn; · · -·' . ' ' . . ' 

E'. portanto, opportuna. e justificada. a disposição 
do·projecto que se·discute. . 
·Direi mesmo,. daaas ·essas. circumsto.neias. o'qtu~ 

nos cumpre n.verJgnar _ ú como t:esolver O. questõ.o, se 
dando no casamento subsequente a força. de legitimar 

.. a. prole espuria., ou do modo contrario · mas ê :forÇ,a. 
.resolver a q~1estão, ou .de uma. fór1no. 'ou de outr'B. 
Penoo qne o projecto adopta n doutrina. mais conson
ta_n!la. com o _interesse politico e com a. paz daslfa
mlhas. ~<;red1to que querendo-se pelas leis da. Igreja. 
7 J?e}o. ClVll·aJ?agar-se a m;>cula existente nBs relações 
Il!1c1tas. an.ter1ormente ex1stentes entre os conjuges, 
nu.o ser1a JUSt.o cpe a prole fosse prejudicada, hcando 
privado. dos dtrCitos que a. lei d.l. aos filhos lo"itimos. 

Em ulguns codigos n1odernos nüo se ten1 adoptado 
e.ssa. doutrina. como no codigo :fráncez, mas em outros 
tem.-se udmittido a legitimação a,,. filhos adulterinos 
ou !ncestuosos, por subsequente matrimonio. Não vejo 
rnzao a.lgnma deduzida da moro.], da politica, nem do 
cli!eito para ~~tre nó~ niio ser adoptada essa dou
trtnn, que alma tem stdo adoptada. em outros pu.izes. 

Todos nós sabemos que o illustre Mello Freire sus~ 
tenta na sua grande obra de direito civil c já em 
v!stn d~ .ordcnaçii.o do reino, que os filhos espurios 
sao leg1trmados por subsequente mo.t~imonio .•• 

O Sn. Nu:<ES Go!'IÇ~LVES: -E mesmo em Carneiro 
da Rocha. • 

.0 Sn. llft:<JSTno DA JuSTIÇA:- .A. mesma opinião 
fo1 suste'!tudn por Bohemero e outros jurisconsultos 
contm a mterpretu~iio de Berando, Benedicto XIV 
e outros tbeologos. · 

; Entendo, poi•, que o parlamcnt~ prcstarà um ser
VIÇO ncloptando o projecto qu~ se acha. cm discuss!lo. 
O ne>bre senaclor pelo Ma.rnnbiio, que hoje fa.llou, 
nffereccn t1mo. emendo. que me pnrece di~na de ser 
auopt11dn pelo scnndo. Com effeíto na emenda do. 
con1U1issúo de legisln~~iLo se diz o seguinte : 

~'. 1'3· Se os ditos filhos são reconhecido• pelos pl\is • 
mms no assento de casnmento•ott o forem no do na:: .. 
cimento drM 1nesmos filhos, ou eJn tcstn.tncnto ·on escri
ptur~. pn~hca., qner anteriores, quer posteriore;s no 
mn.tr1momo. >> 

As _consider::t.Ç!Õc.s que S. ;Ex. nprcsent'JU col:tvencent 
pcrfettnmerJto do JncunvenJ.ente que hu do re.::onhcci
n1Ct1tO dos filhns n.clulterinos nos assentos de bn.
pti~lnu; eu acredito, portanto, que a climinaêÜ.o desse 
per1odo dn emcnJa da connrljstii.o nttendel'{J.

1 
nos ver

dadeiros interesses publicos evitnndo a consa..,.rnção 
de ."':'a fnculdndc que póde dar lu~nr a esca1~lalos, 
e dtrct mcsn10, púJe provocar desordens no seio da.s 
fnmilins. , 

O nobre senurlM pelo Rio Gr•m,le do Sul oifercceu 
mais dons ndUith·os no projecto, um conferindo 
pn.trio ]lOllcr t1s n1iiis c otttt•o ndopta.ndu o rccc.mbeci
lncnto Uos filhos espurios por e:;cripturn. -publica. Ell. 
penso. Sr. prcshlcntc, que esses dons ndtlitivns tr~tão 
Clc n.ssumptos 111Uito importantes e !lc "rctnde nl
CUnCO, exige~n tnnn. discui'-SÜ.o 1nnls Ullll~n., c ' isto 
cu entendo que niio púdc ter ln"'ar no estado 
eJn que l'Õe nchu. o projecto qtte se disc~te. , 

Cotn etfeito e certo, nossu.s disposi9ÕCS de Uií-cito 
em rehv;:1o no pntrio poder exir:cn1 seln dnvi<ln nl
gunlD limitnf,:Ües, corrcc,,:õe::o, ntnPlianõe" e altcrneõcs 
que nü.c podem sct fcito.s cn1 tulUl. di~cnsdíto limit'ndc. 
como a de projecto. · 

ScndL L pn.trio poLlC'l" fttnilnclo nns rcln.~ões exis
tentes cntrL puis e f-ilhos, c coilsnA:rndo i1o direito 
nn.tural. ó claro fJ nc ús tníiis tn.n1bcnl deve caber o 
exercício dcR~e direito, c ussirn o tC!ll consn.gt•ndo 
nl;;umns lc~is·n,,·õcs ele povos cnl tos, co1no se pôde 
·ver no codr;.!.o c i vi I fru.nccz. : ,. 

A nossa 1ep.'lsltt91LO: por~ul, rcí'cnte·t:-C tle romn.
nisnlo no ntodn por quo OJ'gu.n.ison n. .i.n.st.itni<~ão Uo 
putl'io poder. O direito romtLno primitivo, cnJUo~n tni
tig-allo· . pelos decretos. c consti tuif;õea .de. J ustinla.no, 
consngrn.''ll. faculdades oxorbitu.nt.eb para os pu.is cm 
reln1'i'o · uos Hlhos. As orJennções de Portug1.J, que 
vigorüo cntt·e nós. orgn.nisnn<lo o pntrlo poder~ ninda. 
cn1 muitn C() uso. pnrcco nttendcr nmls· '·aô interesso do 
pui do 'llle ao do filho. ··•· 

E' P,'?r isso que cniincntcs fjuriscoqs~ltos J>U.tricll 
·I'• ,,,,. 

·., 

... 
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entendem do ·maxima convenienciO: rever e ,alterar as 
''disposições vi'>entes, no. intuito de aecoaimodar as 
·. normas de dire1to ao espírito moderno; escoünando-as 

das asperezas 'incoutJ?ativeis COIJ'l os verdadeiros ·i?- · 
teresses dos filhos •. 

Sem rever o complexo das relações jurídicas que se 
prendem á instituição do patrio poder; o alterar as 
~sposiçõo•_ do direito que P!'recem exorbitantes. o. 

'":lojnstas, nao me parece conventoutc estender o patr10 
pOder ás mãis, como faz o additivo. 

.Comprehende o senado .que é assump.to mélindr<?.SO 
e de graves consequenc1as, e que, portanto, eXlge 
es*udo e exame accnrado. e minucioso, que uã.o. po
derá ser facilmente feito em uma 3• discussão, como 
é a do projecto de que se trata. · 

.I.. idén. do additivo é sem duvida elevada e procura 
attender a uma tal ou qual injustiça que se dá actual
mente em rclau;ão á posiçüo do. n1Ri perante os filhos,. 
XlO caso de fnltnr o chefe da fnmilia; mas precisa ser 
meditada antes de passar para a legislação. . 

A outra emenda ou additivo é o seguinte : 
« Art~ Q.tand<> o pai ou mü.i reconhecer separada

mente um filho illegitimo, sem revelnr .no acto do re
conhecimento a pessoa de, quem o•houve, entender
se-ha ser o filho simplesmente natural. prohibitla toda 
:a.ãndagaçü.o de paternidade ou maternidade adulterina, 
incestuosa ou sn.cri1ega. 

cr Art. Na falta de J?i, compete .á mãi o patrio p~der, 
.com todos os seus d1reitos e obr1gn.ções. 

u §: A mi\i perderá o patrio poder casando, ou pas
IISando a noYn.s nupcias, se for vinvo.. » 

Conforme muito bem ponderou .o nobre senador 
pelo Rio Grande do Sul, ns indagações sobre paterni
dade sü.o semrre inconvenientes e tr:1zem grande es
candalo á sociedade. . 

Parece-me, porém, que o additivo, tal qual se acha 
redigido, vai além dos intuitos do nobre senador e 
crén. para os nnis e mü.is ( ~..lircito de reconhecer os 
filhos cspurios para todos os eifeitos que a legis
la.yü.o só confere aos filhos proprinmentc naturaes. 
isto é, nos nascidos ex· soluto et soluta. A prohibição 
absoluta de indagação sobre maternidade ou pater
nidade, consag-rndo. no ndditivo, quando na. es
crjptnra. de rec<.nhecimento não se mencione o nome 
da. mãi ou do pai. devendo-se nesse caso considerar 
o filho como simplesmente untura), conduz ao resul
tado que acabo de n1enciounr. · 

E 7 nssumpto muito, grave e que entende' com o 
nosso direito .sobre success3'es, e para elle chamo. a 
nttençi:'Lo do senado. 

Pnrn obviar aos inconvenientes cit:1dos pelo nobre 
senndor pelo Hio Grnndo lllgumn medida. se torn:l 
:nccessnrin. ; não sei, porém, t:e do modo por que se 
ncba' redigido o additivo serin prudente adopta-lo, 

, porque importnria simplesmente admittir o reconheci
mento por escripturn dos filhos espurios contra o 
nosso direito e o di,·oito dns outras nnçõos adiantadas, 
como n. Frnnr;n. por exemplo. . 
' Desdo que niio se aJ.mittn de modo nbsoluto n inda
g:lçüo de paternidade no caso do additivo, tir:1ndo-se 
como illnção da' faltn de cleclnrnç<•o da mãi na escri
.ptura do reconhecimento de . se tratnr do filho sim
plesmente natura], n. consequencia. é qlle o pni ou 
. mü.i pódc rcconbecor o filho cspurio, torn:lndo-o suc
cessivel, o clo.ndo-lhc outros direitos )lOr escriptura 

;publicn, revo:::udos assim o.s dtsl?osições vigentes sobre 
:o. mnterio.. Paro. obviar a tnes 1nconvcnicntes, e ndo
;ptar-se medidns que. sem sofft·er estas objecções, possij.o 
sanar os males apontados pelo nobre senador nutor 
.do ndditivo, conviria ta.lvez ouvir a commissiio res~ 
pectiva do senacln. '· 

Lev"ntei-n1e pnra fazer cstns ligeiras considerações, 
correspondendo assim ao convite que o scn:1do di_ 
:rigio-mo, para assistir a esta discussu.o. (Muito bem.) 

o lól•·· I.ciio VeJio•o •-~a qualidade de relator 
da commi•sii<!l que deu parecer sobro o projecto, devo 

. dizer alp;mna cottsn sobro elle, apeznr do que ató 
·,agora. ni•o tem sido combKticlo e ao contrariO tem 
!ll,âo su~tento.do pelos oradores q,uo tomó.:a:ü.o parte na 

. .aiscussno, · 

''· 

Limitar-me-hei, entretanto, a. considerar a• emendt.. 
apresentad1i'p!"lo .nobre' senador 'pelo 1\I:iranbão; .,. 

o nobrê"senaClor' fundou" a 'sua. emeuda'i:io' receio do 
escandalo qi:te'".jiodia ·produzir ·o neto'' de''reeoriheei
mento' dos fillios · · espurios , no· assenttimênto•· .. de 
baptismo, ou como diz o projecto no asscntamento·•ae 
seu nascimento. . . 

~iio me'par.ece.procedcntc est". ~~~•.no. ~esde.gue o 
proJeCto na.o ~br1ga. ao reconbec1mento _no asttenta.
mentO de no.seimento : cstàhClece como cond~çü.o ·I_Jara 

. a legit.imilção o· reconhecirrietito Ou por· Occn.siü.o·'do 
casamento OU no acto do nascimento, Ot1 pOr es
criptura publica; quer anterior, quer posterior no ma
trimo"nio. · Portanto os pais que temerem o es
candal?, receiado ·pelo nobre sena.<lor, tc!m a liberd.~ile 
de •d01xor · paro. reconhecé-los · em outro. occasu.Lo, 
como seja nó · acto de seu casn.mento ·ou p·or ·escri
pturn. publica, antArior ou posteri_or n.O casn.nJcnto. 

Havendo esta liberdade, póde-se e'·itar o escandalu 
a que alludio o nnbre senndor. Entretnnto. me parece 
que :a. sua emenda ni'LO 'altera o s.ystema elo projecto;. 
e uma vez que, ainda que elJn seja n.doptncln. consc
gu_e o (im que se tem em vista., aue é prcet:tcber uma 
lacuna. nO nOsso direito. fnzen o dcsn.pfm.recer aes
iguo.ld:ldes, que se tradm;em cm flagrante injustiça, 
nii..o terei duvida em votnr por ella. .. 

O Sn. NuNES GoNÇA.LVES :-Note V. ·Ex. que o 
projecto como está dá aos filhos espurios m:lis do que 
nós damos por escriptura publica aos tilhos nntura·es . 

O Sn. L&Ão VELLoso :-E com rnzüo, hn 'differença 
entre lcgitilnn.?ü.o e reconhecimento, sco<lo aquellc 
consequencJa do casnmento que tendo u vi1·tnde de 
hn .. ar a cu1pn: dos p'aiS. induz n legitimnçüo du pro]e, 
equiparados '?S filhos-legitimados aos legítimos .. 

O Sn. NUNEs GoNc~LVES :-Trata-se do reconhe
Cimento, e não do casá.mento. 

O Sn. LKÃO VEr.LOs'o :-Não ó do reconbccin1ento 
que provém o. le_gitimnyão é do cnsnmento : sú o cnsa.
me~to, sua . vutude é que produz a lcgitimnçfl.o : 
vis matrl·monil.. . . 

Esso. é que é a ·virtude do c>snmonto. os filhos. 
ficão Jegitimados. entretanto '-lllC os reconhecidos não 
ficüo legitimados; silo simplesmente filhos no.tnrues, 
ainda que reconhecidos, mas não equip:1rados aos 
legítimos ... 

O Sn. NuNEs GoNÇA.LVES c]{, um aparte. 
O Sn. LEÃo VELLoso:- Perdü.o, Y. Ex. est:í en,..,.a

nii.do; cs filhos nntnrnes o. i nela. que sejüo reconhecidos 
não sii.o legitimados, o reconhecimento não proU.nz 
este eíTcito; clles continuão como filhos nn.turo.es, não 
cntrão na. fnmi1ia. como filhos le-gitin1os, entrcttu~to 
que, nquclles que são le~itima.dos por 'virtude do 
cn.snn1cnto, esses sü.o considerados como legitimas, e 
p~r conseguinte fnzem po.rte da. :fa.milhl, s~LO cqu~pa-
r:ldos aos que nnscc!ri•o depois do casamento. , 

Uma dns razões do projecto, foi fnzer desappnrecer 
essa desif>ualdade entre os filhos dos mesmos pais,· 
fructos ao mes1r.o gcrmen, nascidos do nlesmo 
ventre, vivendo sobre o mesmo tecto, 1nas sem igunes 
direitos, recordando permanentemente uns. sun ori
gem viciosa., do. qual, nliús, nrt.o tem culpo.. O pro
jecto tende no _desnppnrecimcnto ilcsso. dcsigua.ldaae 
injusta e desmor:llisadora dn famil~ . 

Quanto ús emendas apresentadas pelo nobre se
nador pela província do Rio Grunde do Sul, ni•o 
duvido cm concordar coni ns considcro.çõcs quo sobre 
elle fez o nobre ~inistro do. justi~a. o o nobre sc-
n:ldor pelo Mnrnnhao. , • 

Essns· emendas mo parecem fnnda.crns cm .boos prm
clpios de direito, mas a commissn.o niio pocli.a t<l-l~s. 
tomado cm consideruçü.o, porlLUC contêtn Ull:lO. ronteru:L 
estrnuha~ A corumissão tinha do dar se,u po.recer 
sobre o pro~ecto, que ora lilllitado á lcgitimnçüo.dos 
filhos espuuos, tinha por fim preencher um~ lacuna 
na legislnçü.o c que~ con1o disse o nobre, miotstro da. 
justiça, tem dndo lugar n muitns injustiças, sendo 
por muitos juizes jnl~ndos como lep;itimados tms • 
e outros nüo, conform.f a jurisprudencia estábelccidn 
pelos tribunncs. · 

Feitas estas considor:lyõos, mo parece que ~cnbo 
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>eumprido o ~eu dever, e que o projecto est6. no caso 

~
e sG<" adoptado de accOrdo com os princípios estabe

ecidos pela. discussão. Entretanto a. costui:nada sa.be
oria do senado resolverá como entender mais justo 

k conveniente.. 

. O lilr. C::orrchl._:- Folgo de vêr, Sr. presid!'Il;i;.e. 
,a justificada mudança que se tem operado na op1nu•o 
'Clo senado em relação á ma teria do presente projecto. 

O SR. Jm!QVEII\A.: -Eu ten!lo a mesm:>, mas é 
.::remar contr:> a m:>ré. 

O SR. ConRJ<l.o. : -Quando pela primeira . vez se 
:tratou deste assumpto .no senado, tendo eu !'qui as
Isento, vi com peznr que, por dons votos, de1xou de 
oser approvndo um projecto, votado peln enm.o.ra. dos 
-deputados, contendo n mesmo. salutnr d.outrina, que 
r.agora parece ter calado nn consciencia. da grnnde 
!=o.iorio. d"Os meus illustres collego.s. 

O Sn • .A.Fvo:<so CELso : -Eu :fallei e votei o.. favor; 
ha muitos annos que entendo que isto. é indispen
saveL 

O Sa. ConnEu.: -Com ef:feito, não podia haver 
:fo.cto mais paro sentir do que o de tolerar impassi
•velmente o poder legislativo que sobre esta g:rnve 
.xnaterin., que entende com a. base da sociedade, a. 
!:familio., estivessem os tr1bunaes decidindo ora em um, 
·ora em outro sentido. (Apoiados.) 

E', pois. de grande necessida.dc da.r re"rns invn.
.riaveis pelas qnnes devão os tribunaes âeciclir as 
questões desta ordem. (Apoir.dos.) 

E de certo que bem poucos são aquelles que enten
~..aern que, quando se permitte o casa.mcnto· entre os 
:J•o.is cnlpndos, deva ainda pesar n mn.culo. sobre os 
í...tilbos, '·ictimo.s innoccntes, irrcsponsn.veis pelo acto 
rpeccnminoso. (Apoiados.) · 

Isto é de tão brndante injustiço., que mesmo no 
•Seon.do, no tempo a. que me refiro, ni"~oo se pretendeu 
•estabelecer o principio de que o subsequente matri
~.:monio nü.o legitimu. os filhos cspurios; apenas o que 
•.se fez foi deixnr que o. duvida. perdurnsse em detri
=ento do. causo. publica e com oil'ensn do. justiço.. 
{Apoiados). 

Quanto não se teri-a lucrado se naq\wlle tempo 
:.houvesse sido o.pprovo.do o projecto que o.p;ora transito. 
:na. ultimo. discussão, c creio que passará, logo que 
~obre ellc tenhn. o senado de pronunciar-se, por grande 
.maioria., como já. passou na 1o. e 2.A- discussões. 

~Ias offcrccêrü.o-se emendas no principio uoico es
to.belecido no projecto primitivo, o de que o sub
.aequcnte matrimonio legitimo. o filho espurio. 

Quaes as principo.es emendo.s oflerecidns? Por 
!P";rte do. illustre commissão a seguinte : « Que o 
t.Su.bs~-quente matrimonio legitimo. os filhos espurios, 
11se estes são reconhecidos· pelos pais e n1ã.is no n.s
tsento de ~asa.mento. ou o forem no do no.sci
~ento dos mesmos filhos, ou em, testnlnento. ou es
'.cript?ro. P.ublicn., quer anteriores, qu;r posteriores ao 
:%11a.trunon1o. » . 
, Uma rrra.ve questão uqai se levanta., e vem n. scr
,se em todo co.so, ha necessidade de neto posit1vo dos 

'·s, paro. que o subsequente ma.~rimonio legitime o 
ho cspur1o, ou se }lelo contro.r1o esse neto só deve 
no.r-se nccossa.rio quando os po.is tiverem de fa.zer 
itações relativamente u. filhos nascidos antes do 

:me.trlmonio. 
i A illustre commisslio oyina pelo. necessidade desse 
l&Cto positivo, se~ o q uo. !>. s~bseguente matrimonio 
tnii.o produ:z: o effe1to dn legLt1m1dade. 

Puece que ó mais liberal, mais conforme í• equi-. 
..Jade, que sempre que o casnmento se der, existindo 
/"filhos anteriores n elle, o simples facto do casamento 
t<importe a leg;itimaçã"' destes, se nenhum proteijto hon-
1··-r contra .. lia. 
: Se os pais estão coocordes em que a legitimu.çílo 
!tenl>o. lugar, para qu.e "focmali.dade exigidn ~ 
I O S11. No:uos GoN~...\LVM: -Basta sú o asaonto do 
, Cl&&amonto. 

O Sa. Coau:u. :-Mas emüm, niio insistimos com 
o ae>.>ado I>M• levar ::. doutrina .:.0. nltim11s conse
'li,ll~a. 

O nobre senador pelo Maranhão propoz qne nets"' 
emendo. ·do. ·commissü.o se snpprimissem a.s. pn.ln.vra.s 
que se referem ao reconhecimento dos filhos. em vir-•. 
tudo de declaração feita no assento de bo.ptismd. 

.A. nobre comll'issão concordu. ·na ad11pçilo desta.. 
emenda, visto que não olfende o systemO. <lo projecto; 
mas parece-me que, em ta.l caso. outro.~ palavras da.. 
emendo. pela commissii.o offerecido. tc!m de ser iguo.l

·mcnte supprimido.s. 
A commissã.o réspectiva. nttenderú.· . u. esta obser

vo.l'ão, e proporá n redacção que fOr xn .. is conforme 
no principio que triumphar. 

Como se vé, tenho a sa.tisfo.çüo de nebn.r-me de 
nccOrdo com na opiniões manifestadas pelo nobre mi-· 
nistro da. justiço. : e , comquanto mais de uma. vez
tenha sustentado a opioiiio de que não de vemo a · es-. 
perar pelo codigo civil para. legislar sobre tissumptos 
urgentes; COJntudo nü.o deixo de reconhecer que hn. 
necessidade de do.r nova lcgislnçü.o ch·il n: este po.iz 
d.e. conformiclnde com principio.!' que .t6m sido vi:to
riosamente sustentados c :foruo aceitos em cod1gos 
modernos. 

E• com effeito paro. la.stiroar g_ue· as nossas relações 
civis ainda." se regulem pelus ol'dcnac;ões que o 'Jlroprio 
J>ortugo.l, onde tiverü.o origem, j{L abandonou.! 
Somos ainda coloniu. de Portuf;u.l nesta. nuLteria., e. 
desgra~:nd::uncnte.. para. n.iucla retardar u. nU.opç·ã.o de 
princípios ma.is conformes ú. j nsti~~a. e ú. con veniencio. 
l>Ub!icn. 

Por isso insistirei com o nobre mini"tro para. que 
dê ra.pido andamento ú. organisa.çü.o 'do codigo civil. 

Tem sido· essa orgllnisn.ção 1una. dns infelicidades do 
nosso pniz. Depois de tanto dinheiro go.sto, de ta.ntos 
eSfOrÇOS feitOS, O estado pl"eSeOtC das COUSR.S é 
que a. com missão, que devia estar h.n 'ntuito tempo 
trabalhando nn. org:unisnç«.o do codip;o civil, nchn-.se 
reduzidn " um membro, o secretario. (Jipoiados). Oro., 
em verdade, senhores, é qllerer o governo illudir a. si 
e no pniz dizer q ne está trnta.ndo da. orgunisação do 
codigo civil, qt1.nndo a commissão achu.-se de facto 
dissolvida., nü.o havendo senüo um n1e1nhro que ainda. 
fu.lla . em nome· deli a. Este nüo púde por SL sú fazer 
cousa nlgumn, e o nobre 1ninistro ou deve de 11111a vez 
dissolver tal commissã.o ou to1·nú-la. cousa rea.l. 

O Sn. JAGUA.nun~: -Encarregar esse unico· membro 
de por si fo.zer o codigo. . 

O Sn. Conni!IA. :...:.Qualquer soluçüo. O nobre mi
nistro faria muito bem em dizer o que pretende n 
este respeito, porque a.s cousas como estüo não po
dem absolutamente continuar. 

Não é hoje tão difficil orgo.niso.r um codigo civil ••• 
O Sn. -\FFONso CeLso :-Apoiado. 
o Sn. CoRREIA. :-Os moJelos ahi estão para. serem 

consnltndos, e com boa vontade em algum tempo se 
púde dar a. nosso pniz utno. lei civil digna de noasa. 
civiliso.çii.o e do secult> cm que vivemos. 

O Sn. AI•>"oNso CI!I.so : -Quando outros pa.izes 
tém copiado nossos projectos. 

O Sn. CoRREIA: -Pois· quando repnblic<Ls sul··ame
ricaon.s, onde os meios de o.dq uirir c~nhecimentos nã.c> 
estão mais desenvolvidos que entre nús, ji'L possuem 
bons codigos civis, havemos nós de. nos estnr regendC) 
por ordennções que o reino de Portugal j•'L proscre
veu 'I Nü.o só temos. os codigos da• entras nnções. 
como prcciosllS ~raba.lhos de j urisconsultos nosso~. 
que devem nj ndar muit() a. conclnsl"to dn obra., pou;. 
trata-se apenas de conclui-la, podando-se consideral· 
feito o trabalho prcliminnr. • . _ 

Mas o que é certo ú que, se. o nourc tnJnlstro nao 
tomar uma. resolui(Ü.O enerpicn, como n.~ que nlç;umn~ · 
vezes tem tomado, contJnuo.rcmos, nl\O se SlLDC n.tu. 
qnnndo, ú. espero. de um codigo que nioguem estft.. 
enco.rragndo dé fazer, porque o. commissílo incumbido. 
dessa trabnlho di•solvcu-se. 

Fc7. o nnbre minisko variu paDil.....,r.es í"Lcero:a ~<> 
additivo otrcreci<lo pelo nobre a.....d.o~ pelo. provLDct"' 
<lo !tio Grande do S"ul, mostrando qa• ba.verll. conve
nienci& COI f{UC, sob~e esse a<ldit[YQ, . que <:Ont6m:, 
lUU~rtO. QO\'U, • • ' . 

.:. 



'. 

.. 

") 

··- ~--··~~~·-· ........ --
_SESSÃO EM 26. DE MAIO ~E .!885 67 

O Sa.. MrNroTBO D.L JtrsTXÇ.L : - E muito impor
tante. 
· O Sn. ConnEX.L :-••• scjlí: ciuvidn. a commissão. 
como o foi sobre o p•ojecto primiti'O'o que se .referia. 

. unicamente á legitimação dos filhos esp11rios por 
subsequente matrimonio. O alvitro me parece acei-
tavel. · . 
' Se a simples materia do projecto foi julgada · pelo 

senado como propria para motivar o parecer da illns-
. trado. commissiio de legislação. o ndditivo do nobre 

senador tnmbem deve pa.ssar por esse exame, que de 
nenhwna fórma significa a oondemnação do mesmo 
additivo. _ 

Pensa o nobre senador que a npresentnçüo de re
querimentos é cousa contraria. ao interesse publico. 
Só tenho a dizer que rci>uto mais sabio o rccimento 
do senado do que fundados os protestos que 

0 
cnntra. 

elle se fazem. A questão estú. no modo de U5ar do 
ã.ireito. 

O Sn~ SrL'I'EIRA. MA.TINS :-Que['!) pt'oteston contra 
O regimento 'l Digo que bo.sta. un1 requcl"imento. 

O Su. CoaftEU.:- O nobre, senador fni qu~m qniz 
amesquinhar a sua. idéo.; foi quem disse que nii.o valia. 
n pena tomar o tempo só com ella. 

O nobre ministro mOstrou qae serão. necessnrio.s 
nlgumas providencias m11is, se fór esse additivo aceito 
em ·ambas as suas partes ; e justo é que sobretudo 
quanto se tem allegado dê :rarccer a nobre commis-

. são de legislação.. . 

NiLo faço ao nobre senador a injustiça que S. Ex. 
faz a. si mesmo ; o additivo deve ser esturlndo : nüo 
será perdido o tempo empregado na· discussiLO delle. 

E' mate:ia propria para o sen<Ldo occupu-se dclla. 
. a do po.trio pod~r, do. extensão que deve ter, e dos 
termos em que deve ser conferido ás mii.is . 

Neste sentido mandarei um requerimento, pe
d;ndo desde já a attençüo da commissão para n 
1a parte do additivo, que se refere ao reconhecimento 
<lo filho espurio sómcnte pelo pai. Sendo esse -reco
nhecimento feito sem revelação da pessoa de quem o 
houve, entcn'der-se-ha que se trata de filho simples
mente nat11ral. Ora esta presnmpçüo Jegnl póde ser 
contraria á realidade do facto. 
' O Sn. SJLvEIRA. llin'1'I!'Is :-E' a pratica dos tribu- · 
nnes fra.ncezes. ·. 

O Sn. ConREIA.: - Assim é que pela data do nas
c!ment? do filho se J>Oderá verificar que elle é adulte
rlno, v1sto ser o pn1 cnsa.do nesse tempo. 

O Sn. SILVEIRA MARTINS: -Nesse' caso é a lei de 
2 de Setembro que regula. · 

O Sn. ConnEXA : - Se é necessario consultar a 
lei de 2 de Setembro, r<Lzão tinha o nobre ministro 
11ara lembrar n. conveniencia. de ouvir-se a commissão. 

Folgo, Sr .. presidente, Como um _dos sigaa.tarios .do 
presente proJecto, de ver que nu.o decorrerá mUlto 
tempo sem que elle seja votado nesta casa para sobre 
olle pronunciar-se a cn:mnra dos deputados, que, scn1 
duvid_a, adoptará a medida, pois que jú em varias 
occas1ões •e tem mostrado a ellil. favoravel. 

O assentimento da camara a esta medida, podemos 
tê-lo por seguro. Os 'preccdentc,s invariavcis dnquolla 
casa tem sido pnra se firmm- a snlutar e justa dou
trina. de que o subsequente matrin1onio legitiina. os 
fllhos espurios. (.Apoiados.) 

Foi lido, apoindo e posto em discussr.o o seguinte 

Reqlll!rimentP 

~ Rcqueh:o qtte. o additivo offereci<lo pelo Sr. Sil
veirlJ- Martms . SQJ a destacado para formar projecto 
separado, ouvindo-se sobre elle n commissüo 'de legis-
lação. -lll. F. Correia.» · 

o Sr •. ~i~Ht,·eiro. IllartlnM pronuncia um cliscurso. 
Foi lido, apoiado c posto. cm discussão o seguinte 

Requerimento 

rr Requeiro que vá o projecto á commissíio, para se 
hn:rmon1snrem cm c1ispostyões regulnres as t:mcnda.s 
apresontadas.-Silveira llla•·Uns. » · 

o·lilir. ()orrcla : -Eu pensava, Sr. presidente, 
que, npr~sento.ndo esta requerimento de ndinmento, 
que considerava justificado pelo facto do hnver jú. a 
commissii.o dndo parecer sobro o projecto primitivo, o 

.sómento termos do ouvi-la ·sobro as novas id~as apre
sentadas, nü.o motivarin. o vche'fnente protesto que o 
senado acaba de ouvir da parto do l!aenrado autor do 
ndditivo. que iLtó vio nosso requerimento co11Sa que 
se parece com o descrodito do parlamento ..• 

O SR. SXLvEIRA llinTINs :-Nii.o ha tal. 
O Sn. CoRftEU. :-.•• e até achou o momento op

,l>Ortuno para censurar ao proprio no bro senador qu<3 j 
JÚ. tem al?resentado requerimentos, que nii.o sei por
.quc hi:io xncorrldo ~o deSAgru~o.}lo.nobr?;'~~enador. _._ 

O Sn. SILVEIRA lVLI.RTINS: -Da fórma por que é 
exercido pelos pais. 

O Sn. CoRREIA:- Tambem é proprio para occnpar 
a nttençii.o do senado o exnme 'dAste ponto : so confe
rido ús mi'iis o patrio poder, dn. fôrma <]Ue propõe o 
nobre senndor, deve adoptar-se o principio nbsolnto. 
estabelecido no ndditivo, de perde•- a múi o pn.trio 
poder casando-se, ou passando n novas nupcias so 
:fOr viuva. · . · · . 

O primeiro o.rligo ndditi v o. .; que pó de ser <1iSpec
sn.clo. nü.o tendo senão o nlcn.nce que lhe clú. o nobre 
seitador, de harmonisnr a pratica. se~uida. nn.· cUrte 
com a adoptnda em outros pontos do Impcrio : tanto 
que o nobre senador disse. que póde bastar esta sim
ples discussão paro. conseguir-se o sen intuito. 

O SR. SxLVEXRA. MARTINS :- O mesino se dí• com 
o projecto. 

O Sn. Con"nEIA: -Na qitestü.o de int~~reretat·Uo de. 
lei. n. intervenção elo pod~r legislativo nno p,.·de set,: 
suppr1do.; mas tornar uniforme n. pru.ticn. tiscnl. c 
isso da attribuição do tribunal do thesonro, pnis que 
nii.o se trnta de in:terpretnyõ.o de lei; bn~tn. uma. 
ordem do ministerio da fazenda para que fiquem sa
tisfeitos os intnitos do nobre senador. 

Nüe e possivel qne em casos iden.ticos cobram-se 
os impostos diffcrentementc na província. do Rio 
Grande do Sul e nn. cOrte ; a legtslayü.o nctual for
nece remedia para o caso. 

Quem disse ser tal o fim do primeiro artigo addi
tivo foi o nobre senador. 

O Sn. SILVEIRA MARTINS: -E' a mesma consn que 
se dú com o artigo do projecto -reconhecimento de 
filhos. 

O Sn. ConREIA :-E' cousa muito differcntc. Se o 
nobre senador dissesse que o supremo tribunnl de 
jnstiçn. podia tomar um assento regulando o nssumpto. 
cstrib<Lr-se-hia na lei que lbe permitte proceder assim 
quando ha decisões encontradas dos tribunacs sobre 
o mesmo ponto de direito. l\I11s o seu neto terh de 
ser sempre sujeito no poder legislativo. 

Quanto li. <Lpplicnçíio da legislnçíio .fiscal. de modo 
que nü.o f:Cjn elln exccuta.dn. de uma fórmn. CLU um::~. 
p<Lrte do Imporio, e diil"erontcmento em outra, co
brando-se aqui mais do que alli J?Oio mesmo facto, 
assumpto é esse que pó<le ser resolv1do independente
mente de intervençüo do poder. legislativo. 

O fundamento do meu requerimento de adiamento 
é o do jú. ter sido ouvid<L a commissüo sobre o pro
jecto prhnitivo, e nü.o se lhe dever exigir de novo o 
que já fez. 

Sobro n.s idéas propostas nesta discussão.ú que não 
temos o. seu pnrecor. · 

Rco.lmontc desde que n. comnüssü.o nüo tiver mn.is 
que dizer sobre•umponto, para que suj~ita-lo de novo 
a se11 juizo 'I · 

O que succedcrio. se SO··fizesso n. scpnrnçüo 'I 1 

O additivo do nobre senador passnri<> pelos mes
mos tramites porque passou o projecto primitivo. 

. Entretanto, ou desejava ouvir o p<>recer dn com
missiio sobro o adiamento proposto pelo nobre sena
dor. Se !). commissiio aicd!>!tem quo dizer sobro a 

.. -.. ~ ·. ' 
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mnterin do projecto {'rimitivo, depois dns emendas 
otferecidas, não tere1 duvida em nequiescer no seu 
desejo ;. mas, se o nobre senador quer poupar tempo 
P!"r.a. '\Ue possa. a. nssembléa gera.1 voto.r o eodigo 
ClVil •••• 

O Sll~ SxLVEil\A. 1\L..nTINS : - Deve fazê-lo ; para 
isso é que é poder legisl:ttivo. . 

O Sn. ConaEIA.: - ••• entiic. para que perder tempo 
que a. co.mara dos deputados póde aproveitar tratando 
do projecto primÍti\<0, pelo qual niio me interesso 
mais que o nobre senador, que tnmbem o assignon '! 

Os projectos que até hoje têm sido votados pela 
cainnra dos deputados sobre a legi#ma.ção dos filhos 
espurios não tem contido nenhum assmnpto estranho, 
embOra connexo. 

Se, portanto, a cn.mn.ra tiver de pronunciar-se uni
camente sobre aquelles pontos em que a sua opinião 
tem sido mais de umn. vez manifestada, de certo que 
:rromptamente adoptar:\. o projecto. Se accresccntaruios 
materio. nova, não podemos n.ffinnar que o projecto 
tcn\. a mesma sorte. 

O Sn. S1LVEIUA. 1\<l..l.nTINS : -E se v<>tar-se essas 
emendas l:í. <t 

O Sn. ConnEI.\. : - Estú. tudo remedindo ; vém 
essas Clneodas ao senndo ;•nessa occasião a. commissão 
dará o seu pa.recer, e o senado j ulgarú. se deve n.do- · 
pta-las ou se é caso de requerer a fusllo. 

Se o nobre senador, cm vez de apresentar o ad
ditivo cm 3't~ discussão, o tivesse apresentado con1o 
projecto separado, niio estaríamos na difficuldade cm 
que nos acb.a,nos. 

O Sn. SILVEIRA li!AnTINS: -Passou o projecto até. 
agorn. se1n discussão, "'" 

O Sn. ConnEIA : -O mesmo podia acontecer com 
o seu n.dditivo. 

O noLre n1inistro da justiça ·fez ~ndcrnções qne 
o nobre senador nü.o tomou cm consideração quando 
:fallou; c ellas vers:iriio unicamente sobre o additivo, a 
respeito do qual entendeu conveniente que se ouvisse 
a COffilUi'iSÜO. 

Justificando o 1° artigo additivo, o nobre senador 
disse que a hypotllese que cu havia figu1·ado em 
relanii.o :10 mestno artip:o não tem cabimento. visto 
que "é regt1lada pela lei de ~!"de Setembro de 18~6. 

O .Su. Su.vsmA. !IIAnTI:<S :-E' um pensamento que 
cstú. escripto. 

O Sn. Connt"A. : - O nobre senador sabe "que a 
lei posterior revoga a. anterior, e ci. lei !lOstcrior serú. 
esta { le): 

" Quando o pai reconhecer separadamente um filho 
illcgitin10. sctn revelar no acto do reconhecimento a 
}>esSOa de quem o houve, entcnder-se-ha ser o filho 
simr-lesmcnte natural,l> 

O Su. SILVEIUA. 1\IA.RTINS dú. um aparte. 
O SR. ConR>:U. :- l\Ins como o pai hn de l"eco-

nhecer; por que meio~ . 
O -Sn. SrLYEIRA 1\fAnTJNS :- En não posso fn.llnr 

rno.is. Estí&. claro que é o que t01n capncidudc pnra. 
reconhecer. 

.. O Sn. Co"nu"'":- 1\Ias se a cnpncidnJo é dada 
• pela nova lei, no ctlso de set• adoptuJo o additivo .•. 

O Sn. SIJ.YElUA 1\I.ut'l'J!'\l'i : - Xão, senl1or, nü.o é. 
O Sn. Conuel,\.:- Se ··u .. l~i ó n nltirna, con1o vem 

o nobre. sennclor nlleg·nr cs1.a. razão 'l Pai~ não é urna. 
lei nova que diz qnc quu.ndo o pai reconhecer sepu
rn.ilnmente o filho ille~itimo. sen1 declarnr a pessoa 
de quem o bou,•e, oste filho reputa-se simplesmente 
natural <t 

o .. sn.. Sn.YB111A :UV.n'fi:S:-õ: -t.lt'L dilisn que não posso 
:fallnr :J:nnis. E' o pn.i que P'~•dc reconhecer. 

O Sn. CoiU\ElA:- Tu.t1o i:.; to rnocitru. quanto é nc
ccssarjo ouvir-se n. con'lmissão. 

O 110bro senadot• nüo ntten<.lc n que se trata cln. 
hypotbcsc Ue unuL clisposic,~i'í.o nova, quo tcr(t lle ~er 
entendida no. plenitude ctn que estiver concc"kiUa.. 
~as, repito. se, t"&. vistu. tlas emendas, o. comtnis~ao 
U&udtl <tcm-que·tlizcr soLrc o projecto primitivo, eu 

nüo desejo de modo algum privar o sonad<> de mu.ilr· 
este· esclarecimento ; se propuz a a.udiencia simples-< 
mente em .rela~iio ús propostas· novas, foi -para nii<~> 
perder serviço ju. feito. . 1 

O Sn. SIL:VEIRA MAnTJNS : - Isto é materia con
nexo.. 

O Sn. Conn2IA.: - Se quizermos regular aqui toàR.I 
a. matcria. eonnexn. o nobre aeno.dõr reconhecerá. 
que niio devemos ficar sómente nos seus additivos ; r 
então muito.s outrns provideilcins serão necesso.rias. , 

O Sn. SILVEIRA. MARTINS : - Outras nü.o estão nro-
. postus. -

O Sn. ConnEIA. : - Deverlí.õ ser. 
O SJ\.. SILVEIRA. MA.nTrN~ : - Isto pl'ovn. que o pro-· 

jecto deve ir ú. commissão. 
O Sn. ConnETA : - Então nü.o se trn.tn.rá. de um,· 

proJecto reln.tivo ÍL legitimnç;.í-o dos filhos ~spurios. l 
porém de um projecto complexo, contendo di!fe1·entes' 
cnpitulos c regulando vnria.s mn.terins do direito civil; ~ 
nii.o sü.o connexos com o projecto sótnentc os n.ssum-
ptos constantes dos additivos . 

O Sn. SILVEil\A. MA-RTINS dú. um aparte. ~ 
O Sn. CoRREIA. : - Se devemos trazer ao projecto 

todn.. a mnteria. a. que póde a lei referir-se, a. com
missão terá de apresentar um trn.ba.lho tnnito vasto. 1 

contendo toda. a legislação relativn. ll...fa.tnilia.. nquella. ;. 
po.rt.c do codigo civil que na. distribuiçiLo do trabalho 
foi comrnettida ao aigno pro·fcssor, o Sr. Dr. Coelht>' 
Rodrigues. . .. 

Se estivesse presente n.lgun1 metnbro dn cotrJmissão. 
e dissesse que achn. vn.ntagen1 em ser cHn.·ouvida sobre 
todo o projecto. eu não teria. duvidn. nenhuma. en1. 
retirar o 111en requerhnento, e aceitar o do nobre 
senador pelo Rio Grande do Sul, porque o que desejo 
é que o senado vote uma. lei que seja. n tnnis justn, a. 
1unis conveniente. O que nü.o queria era. dar ú. com-
missão trabnlbo superfluo. , 

Se toda. a. mnteria. connexa. c1eve figurn.r no pro
jecto que ora. discuthnos. então csta.rmnos no caso de 
a.odn.r :.'t. procuro. do. optimo com prejuízo · do bon1;; 
estnren1os no cnso que o nobre senador condetnna.,. 
de n~"io podertnos ndoptn.r logo proVidencin.s reconhe
cidamente; bo«s á eS'pera do outras assim tambern 
reputadas. 

Pn.rnccu-mc ter onviào um aparte do nobre relator. 
da. commissão, no sentido de ·se adoptar o a.dhuncntG· 
do nobre senador pelo Rio Grnnrle do Sul. Para nã<> 
haver a.lgnn1 equivoco· da. n1inho. parte, desejn.va. 
ouvir espt!cia.lmente essa opinião ; mas, como S. Ex., 
n~io está presente, cu guinr-1ne-hei pelo flue pm:ceeu-· 
1ne ouvir, c peço ao senado a rcth·n..dn do lTLOU. reqtte-· 
rimcnto. 

O Sn. Nmms GoNr:A.LVEs :·-E' verdade que tna.ni-. 
fcstou-sc a.sshn. · 

O Sn. AI'l'O:<SO CEr.so :- O nobre senador pelo, 
1\Ia.rnnhiiQ n1ostrou a. conveniencia. de utnn emendtL 
úcerca c1a propria disposiçü.o primitiva do projecto. 

o Sa•. Jl•••e""ideuu.e : - Não bn numero pn.ra. se 
votar a. retirn.du. dO requcrituento, e, portanto, ficn. 
n.diadn n ma.teria. pn..rn. n. sessão ele nma.nhã •. cm que 
continnnrú. n. discussão do rcquerin1ento c.le nd1:.une~to 
dó Sr. Silveira Martins, que é o que fica sttbsts
tindo. 

O Sn. ConnEI,,: - Púde ficar encerrado tnmbern 
parn.. se ,~otnr. 

O Su. P•msumS"l"E :-0 requerimento do Sr. Silveira 
Martins é considerado como emonJn 1'0 c1o nobre se
nador pelo Pnrnnú.,• nHLS un1a. voz que ~stc l1onrn~o 
scnndor lledc n. retirndn. do seu t•cqucrm•ento, n~o 
p·óde continuar n. discnssü.o do. cmcnc1u, scnl que SCJ(L 
rctirndo o outro. . 

O nosso regimento, curnprc notar, tcn~ dofctt?s, 
por omi~so. nestas. rtucst~os c} e ordctn, por(ill.O o nd1a.-
1ncntn de 11111 proJecto ,Jntciro, entende-se.; tnns. o 
ntlitLlnento Uo utuu. parto Oo projecto no n1010 ?-n· dls
cnssiio, nii.o é rnzonvcl. 

).'tlrecia que o :\uil•mcnto de umtl matcria devo ser 
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sob•e todo o projecto, e não sobre partes destaendas ; 
porque J?Or essn fórmn póde-se n todo momento mnn
dar onv1r n commissiLC sobre este ou nquelle ponto do 
projecto, e assim fien' n sun discussão constante

.:mente J:>rcjudicndn. 
O Sn. ConnEI" :-A materia de que pedi o adin

mento nü.o foi considerada. cm 2a discussuo. 
O Sn. PnESIDENTE :-Pnrn isso ha. um 4• discussão, 

se a . matêrin. fõr n.pprovnda ; mns o caso nü.o é de 
a.p~rovnr, e de interromper a. discussão principal. 

Eu, ._pctrto.nto, considero minha. decisão como subsis
tente .. 1sto é, ficr .. ndinda o. mnteria.. pn.ra. se rctirnr o 
rcquerhnento do Sr. Correia, e então se votnrú. o 
substitutivo do Sr. Silveira 1\Inrtins. 

Retirott-se o Sr. ministro com ns mesmns formali
dades com que fora recebido. 

Esgotndns ns mnterins dn ordem do din, o Sr. pre
idcntd deu pnrn n do din 27: 

Votação do reqncrimcnto vorba.l do Sr. Correia, 
retirando o seu requcrin1ento para. que o ndditivo 
o!l'crecido pelo Sr. semtdor Silveirn Mnrtins no projecto 
do senado, letrn .A, de 1884, sobre lcgitimnçüo de fi
lhos espul"ios, s~jn destacado pnra formar projecto 
'scplLrn.do, ottvindo-se sobre clle a com1ni·ssão de le-

' gislação. 
Continun~ão Jn discussão· do :requerimcnlo do Sr. 

Silveh·a JHnrtins pn.ro. qne este projecto vú. ú commis
sü.o para. se hn.rmonisnrctn e1n disposições regula.res as 
cmendo.s npreseutndus. 

1 E 11 se não for· n.pprovn<lo eete rcquer.imento , conti
nuação da. 3a discussão do projecto. 

Levantou-se a sessrLo ús 2 horas dn tarde. 

c Augustos e· dignissimos Srs. representantes da. 
nação. , 

cc I-Ia. poUco mais de seis mczes o nobre cx-1uiilistro 
dos negocias da a.griculturo., commcrcio e obras. pu
blicns, o Exm. Sr. conselheiro Dr. Antonio Cnrneiro 
da Rocha, declarou nos ngentes dipbmaticos e con
sulares do In1pcrio que esto.vü.o nutoriso.dos n pn~"'~'nr 
pa.ssrtgens transnt1anticns nos immigro.ntes chnmnâos 
a.o Brnzil pelns fnmilias j.:.. nqui localisndns. 

c Logo que constou tüo generosa medida, a.pressú.rüo
se essas fmnilins em dirigir peditl.os nos presidentes 
<la.s províncias, ós quacs, cm tempo. os trnnsmittirü.o 
ao ~overno üupArinl, nscendenclo o. seu numero a. cerca. 
<le 25 a. 30,000, conforme confirmou ultimnmente no 
parlamento nquelle nobre Sr. ex-ministro. 

" O pensnmento que prcsidirn esta. rcsoluçüo é, sem 
duvida nlgm11n, de grn.ncle acerto, pois que, cm ns
smnl>to de immigrnçüo, n ma.ior difficfildade está na. se
lecç,,o do eletnento immigrn.torio. O recurso qun.si sem
pre empregado de n~entcs nn. _Europa. conduz insensi
·velmente n opcrn~ões mercantis, em que se nttende 
mais ~to numero do que •Í qunlidnde .. De um lado, os 
europêos si<o illtulidos :por fnllazes promessns de 
promptn e inaudita prospci"idndc; de outro, os 
intern1edinrioS: nüo vncillüo ctn receber qtua.n
t.os hppnl'ecetn, tendo só etn ·vista. fuzcr t\Ytllto.r 
as cnntmi.ssões pa.gns n. tnnto por cabeça.. 

u O systcmn, que ·se vni ensa.iu.r, ele sô mnridnr vir 
pcssons de fnm<li.>s já estnbelecidas desde longos 
nnnos no Brn~dl, fnn1il'ins que JlrosperÍLrÜ.o :."t. custo. de 
csfor~~ns do trabnlho, conhecem pcrfeitnn1ente ns con
dições climntericns e podem desde Jogo hospednr os 
reccm-cheg-ndos e n.uxilia.-los nos prin~ciros tetnP:os. 

· ctoto "":vstcnm., obvia. evidentemente todos nquelles 
grnves"' inconvenientes. 
· u Trntn-so, poiH, ele dnr soluçlLo n um proble

ma qne se npresenta com todas ns probnbili
!lntles do 1nelhor exito. P~dc-sc nffirmn.r quo os 
25,000 immig;rnntes esporndos seriio <los melhores que 
tenhií.o júmnis nportndo a. este In1porio o custn.rltõ n 
menor sommn de dispendio no Estndo, tnnto mnis 
quanto existem hoje importantissimns compunhins de 
nn.vcgnçi1o que se prcstnriüo n. reduzir ns condições 
<le transporte, jú. de si n1uito fa.vorl\veis. 

• A est& augustn cam~trn pede respeitosamente a 

direc:toria. da. ~ociedade Centr:<l de lmmigra9iio que 
se d1gne eons1dernr que hn. se1s mezes n noticia. desse 
f!'v'?r, officinlmente promettido pelo governo brn
ztleuo, perco:re a. ~uropn 1nteirn., e no momento em 
que em vnrtos pn1zes hn falta. de tr .. hnlho ncon
selhundo o exodo dn patrin, creou por toda n parte 
p:ro.ndes cspernnças. Todos os jornacs do velho-mundo 
tem ~~m inequívocos o.ppl!_Lusos commcntn<lo a nova e 
nusp!ctosn plinse cm que u\ ~ntrnr n. immigrn.ção no 
Bruztl, propondo-se companh1ns de pnquetes n ajusta~: 
com o governo fnzer o tril.nsporte directo do modo 
mu.is economico passivei. 

cc Nü.o foi menor a. emoção no seio düs familias. 
'c Esta. directoria. tem recebido innumeros pedia.os. 

nté dos districtos centrncs da Corsega e dos confins 
dn Gnllicin a.ttstrinca. · 

<i Toda cssn a;ente mui nnturnhnente est:l. se pre
pnrnndo po.ra. pnrtir, liquidnndo os· seus a.poucndos 
hnver.es <; tra.nsportnndo-se pa.ra os portos de ma.r. 

(( Imn.g1ne-se o desespero~ n. in1possiDilido.de de tomar 
qunlquer outrn rese~Jução o clamor que lo"o se le
vantará, qunndo todns essns familias che:;ndns aos 
consulndos · brnzileiros souberem que hotf,.e contra. 
ordnm, e que todos os sncrificios por ellas feito serão 
"bnldndos e ns espernnc;as frustrn<lns ! 

« Fórn ·isto por certo umn c~tlamidnde mais fnta.l 
a.os cr-;ditos d,o I'"!'pcrio, do que todos os dnsncertos 
ntó hoJe commetttdos no arduo problema. da. immi
graçü.o. 

"Al~m.J;>ortnnto, de appellnrmos pnrn os sentimentos 
de humantdnde e pntriot•smo, que tanto ennohrecem 
os representantes dn. nnyii.o brnzileirn., esta. directoria. 
pede permissão pnra in~istir que. no ponto cm que se 
acbü.o presentemente ns cousas. é cnso de pundonor 
!! digl!.idnde nnciono.l, en1 que a pn.lo.vrn do ,.ovcrno
unperJal se ncha empenhndn do modo mais po'Sitivo e 
ter1nianntc com cstrn.np:ciros dentro c f6rn. do Impe
ri~. nü.o _!la.véndo mais hoje como recuar de compro
m1ssos tn.o solemnes. 

«,O pnrlamentocstú.felizmente nberto e tra1Jn1hnndo. 
e n crise que se nntolhn ficnró. <le promnto resolvida. 
com n abertura. de um credito supplementnr, tnnto 
mnis qua.nto se trata. ele um sn.crifi.cio momentnneo, 
promettedor de immedintn. compensn9iío, uma. vez 
chnmndos a. nós os melhores elementos e os meios 
mais poderosos pnra o engra.ndccimento da. patrin. 

" Rio de Janeiro, 20 de Jlfaio de 1885. -.Alfredo 
d'Escragnolle Taunay.- André Rebouca.r.-Dr. Ennes 
de Sou~a. - lVencesláo Guima.·ães • . :... Saturnino C. 
Gomes.-Barão de Irapuá.-José Americo dos Santos. 
- José Ferreira de Sou~a Araujo. 

6• SESSÃO EM 27 DE 1\IAIO DE 1885 

PltESIDESCIA. DO Sn. D.lRÃO DE QOTEGlPP. 

Suom .. mo - Expediente- Proposta do poder cxecu:.. 
ti'vo f.:JJando as forças de terra para o cxercicio de 
1885-86. Discur.•o do Sr. Con·eia. Informar:úes 
do Sr. Cru~ Machado, 1• secretario. Projecta 
sobre ma.·cns de fabricas. Discurso do Sr . .Affon&o 
Celso - Saude publica. Distmrso e requerimento 
do Sr. Bartio de Jlfamorá. Acliada pela hora.
Ordem elo dia. - Le!Jil-imaçüo. dos filho,, cspurio.<. 
Approvacúo do •·equet•imento Vil'I"Óal elo S1•. Correia 
- Disc1ÍSstiO do !'CIJ11117"imento do ·Sr. Silveira Jlo.r
tins. ObsenJacües do Sr. José Donifilcio. D;;s
cu•··•C? do s.·. "Nitnes Gonçnl·ves. ApprOt'CLÇÜO do re
qum·lmento. 
A's onze horns da manhí, nchnrüo-se presentes 31 

Srs. senadores a sn.ber: Bnrüo <le Cntegipe, Cruz Mn
chndo, Bnrão de Mamanguape, Nunes GonÇalves. 
Conde de Bnependv, José Bonifncio, Virinto de Medei
ros,de Lama.re, VisÕonde de Pclotns.Correin. JnnqueiM. 
Castro Cnrreira, Barros Bttrreto, Alfonso Celso, Pa
rannguí<. Chicharro, BnríLo de Maroim, Bnriio da. Es
tancia, Uchóa Cavalcanti, Bnrüo de Mnmor.l, João · 
Alfredo, Franco de SíL, Pnes do Mendonça, Visconde 
de Muritibn, Luiz Carloa, Octavi11no, MeirR deVa-
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so SESSÃO EM 27 DE MAIO DE 1885 

.:oncollos, Vieira dn Silvn, Leão Velloso, Lafnyctte e 
Jnguu.rib a. 

Deixárão de compnrecer, com causa participado., os 
Srs. Barão do. Laguna, Christiano Ottoni, Fausto de 
Aguiar, Silveira. -Lobo, I~a.cio Martins, Teixeira. 
Junior, Su..imbti, Antã.o, Godoy. Sarnivn., Cunha. e 
Fig11eiredo, Silveira dn Motta, Ltmn Duarte, Dantas, 
Martinho Campos, Paulino de Souza, Pnula Pessoa e 
Visconde do Bom Retiro. , 

Deix.ou dA comparecer, sem cn.usn. pnrticipnd.a, o 
Sr. Barii.o "' Souza Queiroz. 

O Sn. PnESIDENrE nbrio a scssiio. 
Lfl!u-~e n. neta. da sessão nr;atecedentc, e, não hn.

"Fendo quem sobre ello. fizesse observnções, deu-se 
J>or approvada. 
• Comparecc!rão, depois de aberta n ses<õ.o. os Srs. 

-Soares Brnnc.lilo, Silveira Martins, Luiz Felippe, Ii. 
d'.Avila, Di ;;o Velho, Fernandes da Cunho., Hibeiro 
d& Luz e Carrão. 

O Sn. 1• SEcnErA.nio dett conta elo seguin~e 

EXPEDIENTE 

Officio do miuisterio do império, de 25 do correute 
n:tez, communicu.ndo, etn resposta o.o do sennclo de 23 
do mesmo mez, que Sun. .!\:Iagestado o lrnpet·a.dor :fico. 
inteirad .. das pessoas que con1poem cstu curnnrn. cu. 
-presente sessão da. actun.l legi•lutura.- Ao archivo. 

O Sn. 2• S~:cnETA.liiO declarou que oiio havia po.
receres. 

PROPOSTA DO JlODER EXECUTIVO F'IX.A:'\00 AS l•'OnCAS DE 
•rJ:nnA: PAliA. O EXOIICICIO DE 1885-1880 • 

o ,.;,., «::o••rel" (pela ordem) :-Rogo a. V. Ex. que 
se digno de infornlrtr-tne s~ j~L foi recebida. nestfl cal'm 
a proposta do poder execntivo fixando u.s foryas de 
terra pam o exercicio de 1885-1880. 

Não tenho r .... tlcia. da remessa_; c faço cate requcri
nlento pnrn len1brar H.C\ goverLO a neces::;iUuUe de 
apressar n. ·vinda dessa proposta C)Ue .foi o.pprovndn. e1n 
uJtimo. discuss<in nn sêssü.o cxtrnordinaria.. 

Sei bem qne a justificado motivo se deve o não ter 
a can1ara retnettido uo seno.Uo uquc!Ja proposto.; nHLS 
tendo nt'1s de resolver sobre eJla e sobre n. relativa. á 
:fi~a.c}U.o de :fnrc.:,.ns de mar ~t~ o I 0 de .Julho pal'a qtlC 
nao comece o ' ·vo cxerc1c1o sctn lets de força8 é 
de 1nister dar al;.- tUll tetnpo. no senado para. o ext~me 
de tão hnportnntc tnateria. sendo portanto Ua. lnaiot• 
convc~iencio. que nü.o haja qualquer demoro. que po~sa. 
ser C\'Jtncla. I 

E ntw são sôn1cntc ns leis de fixnçü.o ac :forc;-ns con1 
guc o senado tem de occupm·-sc nté o íhn de JLtnho: 
Eu neccs~uln.dc tnmbem de utnn resoludi.o pt·oro::;!:n
tivn. da lea ULJ orc!tuu~nto. que não sei porque tl.iuUn 
Dão foi o.presentuda. 

Teru, pois. n~ cmnmissõe:~ clcstn casa de ser onvi
clns dentro cle nm mt!z sobre tres dns tnais inlnor-
tantcs leis. -

O Sn. llAtmos B.uuun·o: ·-i\. ca.n1n1'U sô hontctn 
elegeu u. sna con1miss:-lO de orçruncnto c ninUn n:i'"w 
elegeu a tlc r~da.l!c,!iLO. Não pc',J.c portanto apre~cn
tar-S(! uUi u. l'ctiucc,~iw dttquclJn. lei. 

·O Sn. ComuHA :-Jt'a. <.lisssc que motivo justificado 
tc1n imp<:Ui<lo :.t cunHtrn. dos deputados do wundnr no 
.senado a JlropostlL de lei fb:.LuHlo as forc;ns Uc terra, 
a. -unicn. uté ugortL n.pprovadtt. !VIas rncn retlucrilucuto 
tem llOl" Jhn nJa~trur n convcoicncin. tlo lll'cstur o noo-
vcrno solicita uttcn•,ofw u este nssmrJpto... . 

0 

O Su. 1\l~utA n1~ VAscoNoEr.t4o~ ( ntinistro do 'irn
perio) :-0 governo c::;t~L convencido disto. 

O Sn. ConntuA. :-..• tanto n1ai8 quanto n. discus
são dn. Jci ele nxnç!iio das forc,•n.s de mar ficou adiada. 
ntt! a cloiçiio dn novn cOJnmisst1o do 1narinhu. c gncrrn 
ila canmrn. dos Ucpntndos, o nüo podcmo1 suiJcr 
quan.clo nlli terntinnr.'t n. il!scussii.o nem quunllo scrú. 
'Votadu. lL rcsolu~~üo 1,re,rogat1va. 

Julguei, Sr. pr~oidente, que a bem .:ta regulnri-

·dado dos trabalhos parlamentares · devia ilprescnt~ 
este requerimento. Nao. desejo que, se vier a dar-se .. 
posso. ser ·impu tudo ao senndo o facto de começar 
o _novo cxt=rcicio sem as leis que o tem de regei'. 

O Sn. PnESIDENTE:- O s ... 1• secretario dará n 
informaçüo•q ne o nobre senador pede. 

O Sn. Cnuz MAcHA. no ( 1• secretario):- ..1.té o pre
sente niio foi remattido. no senado o. proposta da fixn
l'ilo do forças de terra discutido. na cumo.rn <le>s 
Srs. d.eputndos. 

PROJECl'O SOBRE UARCAS DE 1'ADRICAS 

O No•. ~fronNO Ccl"'o pede licença. parn justificar. 
em breves termos, um projecto do lei, que submette 
ú. delibernçii.o do scnn.do. · 

Versa o projcct·> sobre assumpto de que se occupou. 
na sessiio de 188~. cho.mundo pnra elle a attençilo tlo 
pnrlumento c do governo : ·marcas de fabrica. c de 
COlllinCI'CÍO. 

Como se snbe, a. mntcria. é entre nús reg1tlado. pela. 
lei o. 2,682 de 2:; do Uutubro.d'e 1875, que, comquanto 
Lem elaborudu, rescnte-•e toduviu, talvez pela pouco 
detido. discussão que sotfreu, de defeitos de algumaim
portnncin. ê gru.vJdude. 

O Sn. NuNEs Gos•_1ALVES :- _t,poiado ; a pro.tico. o 
ten1 c:le1non:::trudo. 

O S n . .J-\..I•'FONSO Cro:r.so t.eve já occnsiiio de apreciar 
os i'!Ctls inconvenientes, parte dos qunes podia. ter sido 
rcnwtliHdn. com a. prcilUUI•"'UÇÜ.O do respectivo reguln
nwnt.o, nnncn. expedido, s~n.mnba.rg-o de serem decor
ridos lO n.nnos e de instante~ rccln.rha(;ões elas clnsscs 
intert:ssnJas pn1· si c:lirectmncnt.e, ou por intermedio 
d~ts juntas counncrciacs, especialmente a desta cürte. 

Uo~·atou o ministet·io. presidido pc!o ltonrado se
na.Uot· por ~finas o Sr. Lnfuyette. de snttcsfazer essa 
necessidade-. pois c1ne o nobl'e ministro du ngricnltura. 
de entii.u, boje con1 n pnsta da jttstit,:o., incumhio ús · 
secc;ões reunidas dn imperio c jnsti~:a. do con~clho 
de estudo de fcJrnlnlarern um projecto de regula
lncnto. 

As secções de:sen1pcnht1rão-se promptnniente desse 
cncurf!:O, nellc C•)llttUorundo o orador, u. quem coube 
a. Lonrn. de l't::lntt.r, c npresent{,rüo o seu trnbtllho. 
coristao<lo~-llw qnc iúra u.pprovudo c qne chegou-se a. 
rc:Ui;.;-ir o competente decreto. · 

l\lus c..;~e dccJ·eto · nüo so pnLHcon c provnvehucnto 
nem i'oi :J.s::;ignaUo, cn1 conscqnencia. âa. retirado. do 
g~ü1inete. . 

.'\ppat·ecendo cm .Jnllto do anno findo o decreto 
n. !,,..,:;::J de ~t: lln 1n1.~z n.ntcdor, rntificuntlo c mun
danJ.o c :-;.t,cnt.ur u. cmn·enc·.\Lo intcrnaeional de ~O <lc 
1\lurr:o de INO:J, firnmlll\· é1n Pnl'i~ petu B~·a~il e outros 
E~tn'c.h1s pal'a a protl!c<,!~i.o tln propriedutle industrial. 
o ornUüt' Hfn·ovc,tou di:.ts •lnpnis o cnsej""> .do cutnpn
rccinlcnto do nobre ex-uduistro lln a.;.:.·t·iculttLr~t no 
senndo, i'UI"O. ponclerar-lhc a conYcniencin. nü.o só ele 
se,r \'td.d~~:_!tln '? rcgnl~t:ncnto, senão ele rc!'orular-:~c .a. 
)cl CC J/S1.J, aÍIIJJ dü pti-J..t. de UCCLil"dO CO!'ll OS lH'JllCI
piOS flrnmdos na 1nesma .con \·euçã.o ..• 

O Sn. F. Oo·u,·tANo :-Apoiado. 
o sn .. Al·"I•'O:'Ii'SO Ct:.I.~O :- o •• no que ·.) Tmpcrio e 

as detnn.is n;.tç~úcs signntarias se tinhlto expl'{!senmcnte 
oLriguUo. 

Promcttcu o nt)brc cx-1niuistrn cln ag:l'icnltnrn n ppli
cnr·so a. esta rptcstãn, declarando, 11ui-t'·rn, <~ nté c.~r:rt.o 
ponto cow razito, nnrccnr-lhc mn.i.'i acert.ado ngunrdur
so n. rcfurmn. dn. !é· i, pm·n ser l'cgulnwentruln. 

S. Ex. cun1prio íL blHl prorncs!::O., 1naudando quu as 
mns:mns s~t·,,~Gel3 rcmdda~ df! jnsti,,•a c. impcri~ pre
JHll'ttssenl 11111 prnj(•et.n, fJ!lC, Slnnndn os tltc.-:n•;ont(lntcs 
recnnlwcirlos n·u !c-_!.dshv,·ttt.J vigente·, ati~nd(:'isc thi 

exigencins Jn con\·cnc,·;'ió cos ponto~:t ent quf'! com dia. 
nü.o o~tú de nccúrdo. 

As clivcrnocneins silo cliv"rs:HI, Sr!r~undo ... C!t·ifica-se 
elo confrort~o dun clisposiç·lll.'s dc,s dn'uS netu.-.;, o lc~is-
1a1i\'o <! o dip~nmn.tico. · 

Xi'io ltl"l-t,~gc a lei t!c 1 Sj';j o 1/UIIW comJiW1'Ciftl. que 
11i'io torro l'l;tre n•h untl'a garauthL a!t.!u1 c.ln;s. a1 h. :wt 
o 302 elo coJig·o crjuJiuaL ln~u1l.lcicnt~s !JU.1'oi. a •Gpu-

. ·, 
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eialidade.· A. convenção esttLtuo essn garantia, aindn 
quando o nome niio fa.9a pu.rte do marca do. ·fabricn 
ou .ao commercio, e nno tenha sido 1·egistrado, 

Equiparando os subditos dos Estiid.os d~L Uniiío 
pnrn goznrem, em qunlqner dolles, dtLs meamn.s v~Ln
ta.l!iens concediiln.s 011 por conceiler (no que for re
lntlvo ií.s marcns de fnbrica e do commerclo) nos 
na.ciono.es, faz extensivo identico fn.vor a.indo. aos in
divíduos de nacionnlidado estranha aos mesmos 
Estados, uma vc:o que em alguns sejiío domiciliados 
.ou tenh'iio estabelecimentos · commercia.es ou indus- · 
tria.es. 

A nova lei nüo vai tüo longe. Limito. o ftLvor aos 
Clstran_geiros, c~jC!s estnbelecimentos este_.ião fór:a do . 
ImperLo, e resod1rcm em paiz onde haJa rec>pro
cido.de para as marcas brazlleiras,peio que não attendc 
:.i. séde dos estabelecimentos, a qual póde ser diversa 
do domicilto pe.<aoal. 

Peln convençiiu tem direito de prioridade, sob 
reserva <le prejuizo ae terceiro, por ntn certo prazo, 
todo aquelle que tiver feito regulnrmente o deposito 
<le uma marca, de fórmn que P"derú. realizar ig11<Ll 
diligenci~L nos demais Estados da União. 

A nossa. lei nü.o consngrn. semelht1.nte princípio. 
Toron. obrign.torio em todos os Estados dn. União 

o registro de qualquer mo.rcn, que 'haj11. siclo re!l'ular
mentc depositCLdo. no pn.iz de orirvetn, e, portanto, o 
das mnrcns que consistirem em leí'ra.s ou cifras,que n. 
referi<la lei prohibe. 

Considero. contra{aceüo a fnlsn npplicaçiio a qualquer 
r•rod ueto elo noma dê n.lgnmn. loca.liau.de, inflicn.tivo 
de proccdcnciu., aun.ndo estiver junto n. um nome 
commercinl ficticiO ou nlhcio, c nutorisa. o. sun. 
apprehénsão, no neto de ser importado·. 

A lei de 1875 nii.o admitte a aprehenslio neste caso, 
porq~e é omissa quanto.. ú. fnlso. indicação de proce
dencto.. 

Segnnd.o o. convençü.o, a protecção da. tnnrcn. é 
cxtensi,.n niio só aos productos do commercio c 
industria prcpl'i::unente dita, mns tambem nos da 
a.g-ric:utturn., con1o vinhos, cerea.es, fructos. gndo. e 
a.os minernes que vêm n.o merendo, con1.o agma.s, etc. 
o,que sob o rcgimen da nossa lei não é liquido, 

1 

antes sotfre contestação. 
Finn.lmentc o. convenção exige n. cren.yüo de um de

posito central de todas <LS marcas registradas pnra co
nhecimento do publico .• , 

O Sn. F. Oa·rAVÍA.No: -Do que nem cogitamos. 
O Sn. Al!'Fo,.so Ctu.so :- ... o que nós niio temos, 

co'?o bem observa o nobre senndor pelo Rio de Jn
neno. 

J {, ,.ê o senndo que sobro todos estes objectos, 
algurn dos qnn.cs do 1nn.ior interesse pa.rn. o com
l_nerci.o e n. industrio. licit.os. sã.o ncccssnrins provi
dencia.Fõ Jcgislutivns, urgentes de snn nnturczo. e 
)nnJto mnis de:pois elo co1nprontisso intcrnnciono.l. 

As secções l'Cllnido.s rlo conselho ele estado, con
Sl.lltadns novn.mcntc n respeito procnrúrüo ncn.nteln.-los 
corno pnreccn-lhhs n1elllor, no scgunU.o projecto que 
oft"•Jrcc<!l"i"'to no governo. 

Prnticn.!H)o o orn.clo1• cotn o sen nobre 0.1nigo o 
Sr. tninistt·o ele estrnngcirn:o., qnc foi rnembro dns 
l!IC':SllH\S ~ccc,~ücs e tomou pn.rtc nos ~cus, trn.bnlbos, 
:LCf'Jt"(.~a do. vnntnge1n de pronlOVCl"-SC n· ndopç~ií.'O U~ 
taes n1cdidn.s, otl de~ quo_c~qncr outl"n.S •tne se jul~ue 
In~UJot· insph•rulns. S. Ex. convidou-o n· inicin ... HLS, 
co:l\'hc <1ue fig"l'tH1ccc. c se~Ltrmncntc niLo teve 0\1t'ro 
fLtndnmento·scmi'i.o n de hnvcr si,lo to.1nben1 rela.tor 
nes~n consnltu.. 

.. 1\.cretlitnndo -prestm· u s~im nn1 scr\·i~o no cotn
rner,~tO o ú. industrin.,·dip,·nus ele protec~·lw'. c nnin1ndo 
por S. E~., c po1· dou::- illnstrut.los collcgns, nrn que o 
suhsctove c outro o nobre senador }JOio Parnnt'L, qnc 
]nu~~o fn.vorccer pelo 1nenos n. ic.l.óo. cnpílnl, :vem 11ojc 
aprt•.sontnt• o prOJecto. · 

'1'~~o bons pn.drinhos snppren1 o. co1npetencín. ~ nnto
riJade'que fnltúo no o1•ndor. (f\rao U]JOiatlos.) 

~ Decln.rou no nObre sonnclor·. ·ylelo Atlmzonns. ·I]UO 
:tez-lhe n flnczn.. ele ceclcr n pa.ln.vrn; ni1" c~nsnmir 
»eni~o nnlÍ pouco :i n'linutott,.. 'c }lOl" itiso lln.t.ia. Ultl.lS 
di r:.. 

Eis o projecto .(l~) : . 
« A assembléa geral Jegi•lativo. resolve : 

. .A.rt. 1.• T'!do o industrial · 011 negociante tem e> 
dLretto do ass•gnalar as suas mercadorias ou pro
duetos -gor me1o de mnrcns especiaes. 

Art. :....• As marcas de industrin e de commercio 
podem consistir em tudo que csttL lei não prohiba. 
(art. 8•) c f~Lça differençnr os objectos de outros iden
ticos 011 semelhantes de proveniencia diversa. 

O nome ind1vidunl, ou ra.ziio social, assim como ns 
lettrn.s ou cifras, sómente servirü.o pa.ro. esse fim re-
vestindo umn. fOrmo. distinctivn.. ' 

Art, 3.• Para que sejn e;nrantido o uso exclusivo . 
~os ditas marcas slio indtspen~nvcis o seu TON>Ístro. 
deposito B publicnr;iío nos termos dMta lei. "' 
. Art. 4:• E' compe~cnte par" o rfgi•tro a junta ou 
mspector1a·· commcrctnl da •éde do estnbelecimento, 
ou do principal, quando mnis de um da. mesma es
pccie pertencerem a. utn só dono. Tambe1n' é com
petente a junta. commercinl do Rio de Jnneiro ·paro. 

_o regist~o das mo.rcas estra.ngeirn.s c deposito central 
do.s r~:pstrudas em~ outro.s juntu.s OLt inspectorias. 

-4-r~. 5. 0 _Paro. eifectun.r-sc o rcglstro é ncc~ssa.rio 
patLçno do IDteresSCL<lo ou seu procurador cspecinl, 
acompanhada ·de tres exemplnres dn marc<L, con
tendo:' 

t.• A representação do que constitua o. marc<L com 
todos os seus nccessorios e explieaçõe"' ; 

2. 0 Decln.rn.c;üo d.o ~enero de industda. on de com
mareio a Ollc se destina., proli.ssüo do requerente e sen. 
domicilio.' 

~\rt. G.• O secretario da junta, ou o emproo-ado da 
inspectoria. pa.a·n. esse fim desi~ado,· certifi~rú cm 
cndu. um dos lnodelos o dia. e norn. de Sllrt. n.nrcscn
tnt;ão, c, O\"clenn.tlo o registro, n.rchh·ar:."L um ... delles,. 
entregnnuo OS demais Ú. parte, COm inà.iCU\'Õ.O UB datn. 
elo r~gistro e sua. numernçt'J.o. · 

Art. 7 .• A publicaçí•o da mnrca far-se-hu, dentro 
de 30 à.ins, no. jornnl q'\C inserir o expediente <lo 
governo p:ernl ou llrovincinl. c o deposito c1e un1'tdos 
modelos dent\·o ile GO, contados do registro, que 
sómente consideL·nr-se-ha completo etfectundas essns 
diligencias. 
• Art. 8.• E'. p~ohibido o registro <le mnrca que con• 

tlVC\" OU· CODSlStlr cm : 
1.~ A~mas, brnzões, medalhas ou d!.tinctivos pu

blicos ou oOlcincs. nncinnnes ou estrnn.Q:ciros, quando 
pn~o. seu ttso nü.o tenhr. ha.vido nutorisnc:ão competente; 

.... 0 _Pa!u.vra'i O"ll lociiçõcs gcl·u.lmentc cmpt·cgadn.s 
para 1nd1cnr n nnturcz" dos objectos ou a classe n. 
que pertcnr- · · 

3.0 Nome ...:~nnrncrcial ou firmn. socin.l de que len-iti-
mnmente niio 11osso. usnr o requerente : 0 

4.• Indicaçii.o de localidade deterlllimL<h' ou estabe
lecimento que niio sejl\ o r!n pro\'enienci!L <lo nbjccto 
quando n esttt indicnçü.o estiver junto um notne snp~ 
posto ou alheio ; .. 

< 5o Palnvrns. imnf!;ens ou representnçõcs que cn
volviio offensn. inçlividno.l on n.o -tlcc6ro publico; 

G, 0 Rcprod.ttcçl~.o de outra mnrcn. jU. rcgi!itrndn pa.rn. 
objecto iUeutico ou sct\lclhnnte : · 

7.a In1itnçü.o totnl ou- purcint de nulrco. j1í. ro..,.is
trra.l..ltL pnru pl·oducto idontico ou setncHuintc, que 
possn indllzir Cln errO on confusii,o o cnmprndor. 

Pctl'tt,a:rn.pbt) nnico. Consillcrn.r-sc-hta. verificndn. a. 
-pnssihiliclndc dt.1 erro on confttsüo. RCl"llpro qua ns: ,· 
difforençns <lns dtuts n1n.rcna nla.o possito ser reconhe
cidns·sent cxc.nte n.ttcnto ou confrontnç~ü.Q. 

.Art. ü.n N.o t•cgistro abscrvn.r-se-.htt o seguinte: 
1.o A preccJ.enciu. no diu. c hora. dn nprcsenta.çüo 

do. mn.rcu. c~;tnbelcce JlL"I.d.'ercncia. pnrl\ o l"(ll~~ístro em 
~ttvor ao "reqncrct'ltf'; nn. sinlnltnnetdalle desse a.cto. 
l"Clntivrmlcnte ::. ,]nus ou nwis n1n.rcn~ h.len1 icns on ,. 
scmelhnntos serú .. U.l.h\litt.iUtl. o. Uncplollc que n. tiver 
usnUo" OU possniclo ]lClr nu.dA. tempo, C. nn 'fn.ttn deste 
reqni~ito, ncnlnnnn. f-lerú t•cgistrndn. fiCtn que os intc
l'Csfnulos ns moll ithj1H:nn : 

';.!.tl 1\Iovendo-se ttnviUn. sobre o uso úU posse du. nlnr
ca, aet.crminnrÚ. l\ ,ittntu. Oll tnspectorict fl"C OS intcrcs-
81\UOS li•1uidcm " 'lucstüo porunto o jui~o con.uncr-

, 
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cial, procedendo ao registl"o no. conformidade ao 
julgado; . 

3.• Se mo.rcas identiens ou semelbo.ntes, nos termos 
· do o.rt. 8° ns. 5 e G, forem registro.das em juntas 
ou inspectorio.s diverso.s, prevalecerá a de do.tit an
terior e, no cnso de simultnneidndo do registro, q.un.l
que;r dos interessados poderá recorrer no mo~:uno Jllizo 
commercinl. que "decidint quu.l deva. ser tnnotidn.. 
ten?-o em vista o mais que está disposto no n. 1 deste 
art1go; 

4. 0 A junto. on inspectoria. a. que :fôr presente cer
tidilo de estar njuizn.do. o. ncçilo n. qno se refere o 
numero aoiecedcntC, ordeunrli. logo que fique sus
penso o registro, a.té decisão finnl Jn. ca.nstt, dclibe
ra.çã.o que publicnr .. sc-hn. no jol"nnl oOicinl. ú. custa. 
do interesso.do. 

..Art. 10. Do despacho que ncgnr registt·o hn.ver{~o 
aggrnvo ptLrn o. rclnçã.o do flistricto, nu. :t'úr·mn do 
reg-ulamento n. 143 de 15 de Março rle 1842. 

De iguo.l recurso poderú. usnr contra. o de admissão 
do. mnrca: 

1:• Quem por ella. julgo.r-se prejudicado em marca 
re§Ístruda. ; 

~. 0 O interessado, nos cnsos do nrt. 8° ns. 2,' 3 c 4; 
3. • O ofl'endído, no caso do n. 5, 1• pnrte ; 
4.• O promotor publico, nos dos ns. 1• c 5•, ultima 

pnrte. 
O prazo paro. interposição destes recursos será de 

cinco dias, a contnr da. pnblil!nyü.o do dc:.pncbo·: se, 
J?oréln, n parte ~ü.o residir no lugo.r c1n qnc ella. se 
:fizer, e nem tiver alli procnradm; especial, começnr:'L 
" correr 30 dias depois. 

Art. 1 L Nen1 n. fnltn ele intm·posição elo recurso, 
ncn1 o seu indeferimento, dcrin1c o direito, f{LlC n 
outrem nsststn, ·na :fúrnut do urtigo antecedente, de 
I>ropOr 5CÇÜ.o : 

·t.o Pnrn ser declnrncln. o. nullidadc do rcgi~tJ·o por
vcntnrn fcHo contra o qtto determin~ o nrt. 8. 0 

2.o l'n.rn. obr.igo.r o cnncnrrcntc que tenho. direito 
:1. no1ne identico ou semelhante a. modificn-lo, por 
:fúrmn que seja. itni1ossivel erro ou confLtsü.o (nrt. 8° 
n. 3 c pnrngra.pho unico). 

Pnra.g-rnpho nnico. Esta. ncyri.o cnbe súmcntc o. quem . 
provar posse anterior da marca parn uso commercial 
.ou industrial, embora. nt"to. n. tenha registrado c _pre
screve, nssiln como n. refe'rente a.o nrt. So ns. 3°, q,o e 
5° 1 a- parte, se não :forem intcntndns até seis mezes 
depois do registro da tnarcn.. 

Art. 1.2. O J"egistro pl·evalcccriL pnra. todos os seus 
c.tl"eitoH por 15 nnnos, findos os quacs deverá ser re
nov-nd o, c assim por diante. • 

Art. 13. ~~ mn.rca Je industria. on do commercio 
sõtnentc púcle ser transferida com o estn.belccirJtento a. 

· que pertenc;n., fnzcnclo-se no registro n. COinpetcnte 
onnotnc;ã.o, ú visto. de doetnnento a.nthentico. 

lglln.l u.onotnç~ão :fnr-tic ... hn, se, a.lterndns o.s finnns 
socraes, subsistir n. mn.rcn.. 

Em mnbos os cnsos ú necessnrin a. publicação 
(nrt. 7•). 

Art. I~. Será punido com as penas de prisão de 
um a seis rnozcs c multo., em favor do Estndo,. de 
50UH a 5:00UN todo aquellc que: 

1.• Reproc.luzir. no todo ou em parto, por qual<J.ner 
meio, rnn.rca de industria.· ou de cointncrcio devldn
ntcnte registrn.dn. c pnbJicnda, sem n.ntoriznção do 
respectivo ~lono on seu legitimo representante; 

2.• Usar de mnrcn alheitt ou falsdlcndo., nos termos 
do n. 1•; 

3.• Vender ou cxpuzer {t vendo. objectos revestidos 
de mo.rco. nlbein ou falsifico.rln. no todo ou cm po.rte'; 

4.o Imitnr ttlnrcn. de industrio. on de co1nmercio, de 
modo que possn. ílluc.lir o comprador; 

S.o Usnr de rnnrcu. a.ssiln imitndn.; 
6.• Vender cu cxpuzer ú. vendo. opjccto revestido 

de mnrcn. imit.ndo. ; 
7 .• Usar de nome ou firmo. commercío.l, que lhe 

níi.o pcrtcuc;u, f:u;tt. ott não pnrtc do ma.rco. regis
trada. 

§ t.• Parn que .,. d•l o. imitaçlio a que se referem 
os· as. 4 n. G deste nrtigo, nü.o ó neccssnrio que n. 

; aemelho.nç:>. da marca seja completa, bLlstando, sejão 

1 quaes :forem as <lifferenças, a possibilidade de err() 
ou confusão no. fúrrrJo. do a.rt. So, pn.ragra.pho · unico. 
~ 2.• Reputar-se-ba existente a usurpaçüo de nome 

ou firma commorcio.l de que tro.ta o n. 7, quer a ~e~ 
producyü.o sejn. intcgrnl, quer com nccrcscentamentos.; 
omissões on nlternçõcs, comta.nto ·que haja a mes
ma possibilidade de. erro ou confnsiio do compro.dor. 

Art. 15. Serrt punido com as penas do multa. de 
1001! o. 500H. em fo.vor do Esto.do, o que : 

1. 0 Sem nutorizn.çú.o competente, usnr cm ma.rca. de 
industrju. ou de conunercio de n.r1nns, brnzõcs ou dis
tinctivos publicas ou officines, na.cionnes ou estran
geiros: 

2.• Usal" rle marco. que offendo. o dec<lro publico; 
3.o Usnr de tnn.rc;.t do industria. ou de commcrcio 

que cnnth•êr indicação de localicnrlc ott estabeleci
mento que não sejn. O dn. rn-oveniencin. do, l'DCl"Cadoria. 
ou proclucto. c1ua.ndo essn indico.~:Ü.o fOr o:cornpo.nhada 
de nome snpposto ou alheio ; 

4. 0 Vcnd<w on expuzer éi venda 1nercndoria ou pro
dueto revestido de mo.rcas no.s condições dos ns. 1 a 2 
doE< te nrtig-o : · ' 

5.• Vender ou expuzcr ú. vendo. mercadoria. ou pro-
dueto no.s con•liçócs do n. 3. · 

A1·t. IG. Serrt Jmnido com as pcnns. do o.rt. 237, 
combinndo com o 230 rio codip:o crimínnl, aquellc que 
usar de mnrca. que contiver ofi"t~nsn. pessoal, vender ou 
expur.er {L vendn. oUjcctos àello. revestidos. 

Art. I 7 .. A ncçiio cL•intinal contrn. os delictos pre
,•istns nos ns. 1. 2 e f1: do nrt. 15 sert"L intentada pelo 
pa·omotor publ:co da cotnnrca. onde fttretn encontrados 
objectos re\·estiUos du.s marcns de que a.hi se trata. 

E" C•)nlpetcntc pnrn pron1ovtJ ... }a. contrn os dos ns. 3 
c 5 qnulqucr industrial on commcrcin.ute de gcnero si
ll1il:n·. (}UI! res~e.lir no luga.t· dn provcniencia.. c o dono 
do est:ul.~clecinu:mto f~Llsamente indicado; c contra os 
dos tu·ts. 14 c I G o ofl"endi<lo. 

.Art. I S • .J\. reinchlot•cin. se~ú punida coru o dobro 
das pena;; estabe!eci•lns nos arts. 14, 15 e 16. 

Art. 1 D. .t\.'i referidas penns ntio isentão os delin-. 
q uentcs t.la sn.tisfn·.~ão do cl:..unno cu.usado, •lllO os pre
juclicndos podert't.o pedir 1:.or ;, .•ção con1petente. 

Art. 20. 'O interess11c.lo pot1eL'ÍL requere•· : 
1.• Bn;;ea ou vistorit~ pnrn. vcrificHr a existcncin ·de 

n1a.rcas inlsiticnda.s 01.1 irnitnda.s, ou de tucrcudorio.s e· 
productos qnc ns contcnhlio; . 

2. 0 Apprelacnsão c destruição de tnnrcns falsificadas 
ou imitados ntlS ollicinns cm que se prepn.riio, ou o nele 
cluc1· que scjii.o cncontrn.dus, a.ntes Uo utilisadns po.ra. 
11m crjminoso; 

3. 0 Dc~truir,~ü.o Uns nln1·cns ín.l::ifi,~adus Oti. ünitndns 
nos volutnes ou objectos que n.s contiverem, antes ele 
seren1 despnchndos nas rcpnrtiçücs íisco.es,' nindn quo 
estt:n.gnclos tiq uerr~ os involucros e as p1·oprlns mt:rcO.
dorta.s ou produt:tos ; 

4. 0 .Apprehensii.o c deposito de n1ercndorios on pro
duetos revcatidos de murcn fu.lsiíicadn, itnitndn. 011 CJ11e 
indique falso. 11rovcniencii,. nos ter1nos do nrt. $ 0 .. 

n. 4. ~ 
~ 1.• A o.pprohonsüo" deposito só têm lugar com<> 

preliminares da ncçüo. ou no cor•·e•· della., ficando de 
nenhum c!l'cito se não fOr intento.da. no prazo de 10 
dias. · 
~ 2. 0 Os objectos apprehendidos servirüo para ga

rantir o. elfectividudc da multo. o indommsação da 
po.rto , paro. o que serão vendidos em ho.sta publica, 
no correr dn. ncçüo, se fncilmerlte se deteriornrem. ou 
na. cxecnçúo. 

Art. 21. Qunlqner do.s diligencia.s do artigo note
cedente será orclcno.do. ou depreco.do. pelo juiz do com
morcio, desde qne n. pnrte instruir o seu requerimento 
com o. certidlio da mo.rco. registro.do. (o.rt. 6•), devendo, 
porém, no caso do ·busco., observo.r o.s formalidades 
dos arts. 189 o. 202 do codigo do processo, e, podendo, 
quo.ndo o julgar conveniente, ex1gir co.uçiio. 

E' desnecessario. a e:xhibíçüo de certidilo do registro 
do. marca, quando tratar-se do morca.dorio. O?l pro
dueto nas condições do o.rt. 8• ns, t•, 2•, 3• e 5.• 

Art. 22. Sem oxhibiçiio da certidiio do re,gistr<> 
. nenhuma. acçüo sorú. o.dmittído. em juizo, J>Or VJrtuc.lc 
\ dest11. lei, ficando, porém, anlvo ao prejudicado o di-
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;reito ú. indemnisaçiio devido. pelo. apropriação do. 
Jmo.rca. ae que usa~~ o. anteriormente n.o registro. . 

Art. 23. O fOro paro." as acções de que trato. esta 
Uei. é o do domicilio do réo ou do lugar em que forem 
1cncontrn.das mercadorias ou productos ass1gnalados. 
·por marca falsificado. ou imitado.. 

A formaçiio.da. culpo. e o julgamento ,11eriio regula
,aos pela.' lei n. 562 de 2 de. Julho de 11!50 e decreto 
'll. 707 de 9 de Outubro do mesmo anno. 

O processo pa.rn ns acções do nrt. 1 1 será o dos 
arts. · 65 e seguintes do regulamento n. 737 de ·25 de 
·Novembro de 1850. 

Art. 24. .As disposições destn lei sii.o npplicn.veis 
aos brazileiros ou estrnn~eiros cujos estabelecimentos 
estiverem fóra. do Impeno, concorrendo as seguiotes 
condições : · . 

1.0 Que entre o Imperio e n. naçü.o cm cujo terri
torio existii.o os referidos estabelecimentos haja con

. veoção diplomO:tica., nssegurnndo reciprocida.de de 
ga.rnntio. para. ns marcas brnzileira.s ; 

2.0 Que as mnrca.s tenhü.o sido registradas na con-
formida.de dn legislnçüo locnl ; · 

3.• Que tenhão sido depositados na junto. com
. mercia.l do Rio de Ja.neiro o respectivo modêlo e cer
:-tidão do registro ; 

4. 0 Que os clitos modêlos ·e certidão tenhiio sido 
"Dublicndo• no Dlario Oflicial. 
- Art. 25. Prevalece em favor das mo.rcn.s registro.

; das nos paizcs estrangeiros que firmúrü.o a. convenção 
;promulgadn pelo decreto n. 9,233 de 28 de Junho de 
;.JSS4 ou a. ella ndherirem, concorrendo os requisitos 
.do artigo antecedente. ns. 2 a 4, o disposto no nrt. 9° 
1n. 3, pelo prazo de quatro mezes, n. contar .do dia. em 
que cfl'ectun.r-se o registro segundo o. legistnyüo local. 

Art. 26 • .A.o registro da.s mo.rcns de indnstrin. ou de 
commet·cio precederlL o pn~o.mento dos emolumentos. 
que o governo mnrcnr ein reguhunento, nii.o exce
dentes elo que pn.gnrem o registro e- nnnota.çõcs dos 
contratos commercincs, e inuis 20 o/0 , purte dos gunes 
ser.i. distrilmida pela. junta. commercial do Rio de 
"Ja.Rcir~, en1 compensação do accrescimo de serviço-~ 
,que vu1 ter. · 

Art. 27. São validas ns marcas registradas de c'on
fo'rmidnde com a lei n. 2,G82 de 23 de Outubró 

·de 1875, o ser-lhes-hüo applica.veis ns ga.ra.ntia.s nesta. 
conferidas. 

.A.rt. 28. O governo expedirú. os regulamentos nc
cessnrios para execnçüo desta. lei. 

Art. 29. Revogü.o-se ns disposições em contrnrio. 
Paço do · Sena.Jo, 27 de Maio de 1885.-Affonso 

Celso.-LeiJ.o Veltoso. »-A' commissiio de legisla.çiio. 

SAUDE PUDLIQ,\. 

· O l'!la•. Dariio de l11hnnoré :-Sr. presidente. de
claro ·desde já, que o requerimento que vou enviar ú. 
mesn tende n pedir providencias n bem da. sa.ude pLt
)blica., creio, pois, que devo espera.r n. a.pprovnçiio do 
senndo, que solicito. .!l • • 

Na fnlln do throno que hn pouco ouvimos nestn 
casa., disse o ~overno, sob cujn responsn.bilida.de 
deve correr nqueJia peça officinl (ltJ): 

" As condiç<:;es snnita.rin.s permnnecem sa.tisfncto
ll"ias. tendo-se npeno.s de 1amerito.r alguns cnsos fnta.es 
'de febre a.mnrclln occorridos na. cOrte, e receote
l·mente nn. Bnhin. » 

Estn decla.raç1Lo niio podia deixar do sorprender
·tne, porque nesse mestno din, Oll. .no. vespero., ha.vio. eu 
.:recebido noticia.s de minha. ]>rovincia. na.ta.l as mais 
.c011tristadora.s n respeito dn. eBidemin do beri-beri, que 
começa.vn a. flagella.r aque ln provincin ; o senado 

}l!O.be que a.lém disso essa terrível molestia tem a.sso
llado em differentes e recentes datas as capitaes das 

{Eovincia.s do Norte e que invn.~indo esta. mesma ci
de, capita~ _dp Imporio, fez ba.stnntes • estragos quer 

na escola m1hta.r dn. cOrte, quer noa nav1os da armadó. 
>donde baixú.ri'io nos hoap1taes nada menos de 70 
)praças alfectadas daquella. enfermidade. 

, Nessns circumstnncia.e, nü.o podia. deixo.r de co.u-
\Sar-me grande sorpresa a declara9iio do governo a 
/"'lie respeito ; mas, pondo de parte por oro. esta ques
i:tio , 'l.)l.e _terá maia cabimento !1,\\ando disc\\tlrmos a 

." -· I • 

resposta. n fa.lln. do tb':ono, limita.r-me-hei a perguntar 
a.o governo, no requer1mento que vou mandar ú. mesn;· 
qunes a.s providencias toma.da.s com rela.çüo á epide
mia. do beri-beri que a.ssola. hoje n cnpital do Pará;· 
ta.nto que o respectivo president~ reunio no seu pa.ln.
cio os medicos dn. capital com o fim de tomar conse
lho sobre ns providencias que tivesse de toma.r, ao 
menos paro. melhoro.r • senü.o in1pcdir os estragos de 
semelhnnte epidomia.. , 

Tambem versa.rú. o meu r~querh11ento sobre os 
tro.bn.lhos da commisPiio vnccintco-sn.nitn.ria da. pa.ro
'cbia. da Gloria., com reln.c;'Ü.O u. um fncto grave de que 
os j ornaes düo noticia todos os din.s. 

.Aauelles que se tiverem da.do no tra.balho ile ler 
o obÍtua.rio que publicn o Jorna.L do Commercio, com 
todn a minucios1dnde, hüo de ter notndo que nii.o hn. 
dia em que nü.o vcnhii.o· o.hi registrados casos fntnes 
de febre a.mo.rcllo., fornecidos por u1no. casn. de nlugnr 
quartos, das conô.ccidn.s pelo nome' de corliços • 
nn. run Dous de Dezembro ns. 52 e 5~. Ora., sendo 
por isso evidente que existe n.lli um grande fócv de 
1nfecçii.o,. pergunto n.o nobre miriistro do irr~:perio, o 
que tem feito a commissii.o vnccinico-sanita.ria àa. 
Glorin pnra espnnca.-lo .. 

Nos ultimos trnbnlhos puhlica.dos pM estn Mm
missão, vejo que . apenas elln menciona. vi~itn.s em 
hospeda:rins. c1n tavcrnns, desinfecções aqui e ncolú. 
mn.s nada nbsolutn.mente cn1 pnrticulu:r., rclativn.tnente 
a. esse grn.ndc fúco <le infccc,!i"to. 

O Su. ColUIEIA.: - Note-se qtte se trnta. de uma. 
crcn.çüo illegal. 

O SR.· BARÃO DE MA>tOnÉ :-Doma.is, Sr. presi<lente . 
li n·o Paiz. no seu numero de hontenl, n noticia dH 
que o nobre ministro do imperio pretende extin~uir 
ns commissões vnccinico-sa.nitn.rin.; .. 

o Sn. c .• STRO CARREIRA: - Elln.s niio preenchem o 
seu fim por defeito de orgnnisnc}ü.o; ~undn. n::-::.::m os 
seus .. membros 1.6111 prestadO o.lguns servh,~os r e ao.:; ã. 
snude· publica.. 

O Sa. PAES DE MENDONÇA d{L um apa.rte. . 
O SR. BA.Rlo DE l\fu10n1ó : -Quem a.s suhstitnir:l. '! 

Qua.ndo o a.nno passado o honrauo sennilor pelo Pnrnn{• 
contbnteu essn. cren.çü.o, evidentemente illeg:~l. .. 

o s~, CORREU.: ....:: Apoiaão. 
O Su.. BAn'io nE :rviAXOhJ~ :.;...._, • ."'do ex-ministro do 

imperio, o Sr. 1\Inciel, etl. tive de ponderar no bonrn.d.o 
.scnndor, que comqnanto recoi_lbccesse n. i1Icr.:n.lid:-,,1.e 
dn. crençü.o, todavia entendh1. que ella. nlw r,odia ser 
extinctn. de chofre sem que outras pro~dcncin.s se 
tomassem sobre tü.o grave o.ssu.mpto ; c neste sen1ic1o 
mo.ndei, qunsi ao encerrar-se n sessüo, tunn en1enUa. 
nutorisando o governo n qt<e no intervn!lo delln e Ja. 
presente reorganisnssc n. junt.a. de hygiene public"' 
com sucn"snes nns pnrocb'ias; ilc modo quo !lunndo 
se reunisse o pa.rlnniento pudessemos lcgohs~'Lr ::a. 
reforma. feita.. 

Essn emenda, combntidn. pelo Sr. sennc1or nii.o me
receu a. n.pprovn•~Ü.o do senado ; e por con!equencin. 

. .fic{Lrüo o.~ cousas ·ho. r:tesmo lH~, }sto é,.permnnecêrü.o 
as -'commJssões va.cClntco snnttnrla.s. 

Mas, Sr. presidente, sej.L-me permittic1o com n es
pírito de jnstiçn que me dominn sempre, declnra.r que 
bem J?rocedcu o ex-ministro do imperio, o nosso col
le~n Sr. Franco de Sla., quando conservou, no intei-
vnllo da. sessão, essns commissões. Com c!feito, o que 
hnvin. de fo.~er o governo nmea.ça.dos, como estn.,·n
mos, de umn inva.siLo do cholern-morbus e dns febres 
~ue costumii.o ílagellnr esta. cida.de durante o estio'! 
heduúr-se a.o aux1lio da junta. de hygiene, 'como 
est{L orgnnisa.da. 't 

Qunnto ú. junta. de hygiene, ainda o Pa.i::: dnndo a. 
noticin a· qu_e ha pouco alludi aco~panhou-o. de obs!lr
vnções mu1to sensa.tns, de sun Jllustra.da. reJncçuo • 
com relnçiio á a.ctu"l junta de hygiene public.a. E' 
com effeito umn. junta. que n~o tem . attrib_u1ções I 
Po.rn. nii.o J;lrolongar o debnte, nao men01ooare1 as que 
lhe confor1riio para curar dn. sl\udo publica, com 60S 
meosnes n. seus membros, a.o passo que os medicos do 
Sr. Macicl ganhiio 30011000 I 

Ora., Sr. P!esideot.e, nuncn. pode':ii. ho.ver refo~mn. 
•er.ia <J.\\C n"o cons1ilcre as comm>sllies parocà>aea 
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c<>mo auxiliares da junta de hygiene publica e a olln. 
&llbordinadas, roce bendo snn.s instrucções e dando-lhes 
execuções : o.ssim como nunca. teremos junta. de 
hy~iene publica sem n.ntonomio. proprio., com o.ttri- , 
butçõcs. nüo. só delibern.tivas, corno cxccutivns, dc
finido.s cn1 ICi, sendo seus membros razoo.velmcntc 
remunerados. O que temos é umn. irrisão ! 

Mas, disse-se hn. pouco, cm um apn.rte, que ns jun
tas vaccinico snnitn.rtns pa.rochines nenhum servico 
tem prestado. Peço licença ao nobre senn.dor pelo. 
província .do Cenrú. pnro. contradictn-lo, por estar 
convencido do contrario. Com effeito bastn.rd. ntten
der-se n. que, tomadas, como forão. certas providen
cias em bem da sande publica do. cn.pital do lmperio, 
incluindo a tn.refn das juntas snnitnrins ·parocbines, 
obs~rvnmos que em Ju'lho de 1884 fo.llecêríio nesta 
cidade menos 6.56 Jlessons ·do que em i;;unl per iodo 
de 1883; em Agosto de 1884, menos 468 pessoas do 
que cm igual ~1ez cl<: 1883; e nn ta quinzena de Se
tembro (que fo1 pubhcndn) menos 176 do que em 
período 1gual de 1883. 

E assim ae foi notando cm todos os mczes do n.nno 
proximo pa.ssn.do grn.nde diift:rençn. para menOs na 
mortalidade da capital do Imperio, com relação no 
anno anterior. 

Ora, senão ns mesmns a.s condições clima.terica.s e 
ontrns que podiiío influir no. mortalidade desta cidade, 
é logico conclnir que aquelln notavel ditl:'ereoçn pnro. 
menos devia-se attribuir ús medidas, embora incom
I~letns, tonu1.das pelo governo em bem da. .sa.lubritlade 
·publica. ~!ns, pczn-tne dizer. parece qli.e o gove::oo, 
ignorcu completamente nquellc resultado, porque' tiio 
grave a.ssumpto nenhum interesse lhe mcrccin, porque 
cxpeclio em Setctnbro o seguinte nviso, pnrn. o qunl 
eu chn.mo n. nttenção Uo honrado ministro do in1pe-. 
rio. Foi publicado no Jornal do Commercio de 13 de 
Setembro do anuo proximu passado : 

« Servico de es9ótos nos .bairros de Riacltuelo e 
Yilla-I;::;aJjel- 0 ministerio do imperio declarou no 
d::L agricultura., cm soluyü.o a.o nviso de 20 do mcz 
findo, que, á vista do que informa no officio, cuja 
cópia. se lhe remette, do prcsidenjje dn. junta central 
de h,Ya:iene publica, póde permittir-se que à. com
J>::Lnhla· City Improvements execute, dentro do periodo 
ele Dezetnbt•o n. .1\:Iurço. ns obras nccessn.ria.s pnra. o 

. r•rolongnmcnto do serviço de esgotos nos bairros de 
Rinchuelo e Villn-lzo.bel. » 

Ora. senhores, quando o senado se occupott aqui 
cm ·duns sessões consecutivas com a discussão da. 
postura municipal qne prohibia as excavnções na 
cOrte, clescle 1 de Dezembro até 30 de Abril, postura 
que n.finnl foi npprovnda pelo poc1er legislativo, e 
por conscqucn~in. tornou-se lei, podia.mos hnn.ginn.r 
que houvesse ntn miniHtro que se n.Ua.lançn.sse n. cx
})Cdlr utn n.viso que revogasse tuna lei do paiz c cm 
assumpto desta natureza'! E que outra cousn quer 
dizer este aviso scnúo a revogação dnquelln. ]ei '! 
(Apoiados.) . 

Prohibit• eiia que se fizessem excnvuções nn cidade 
do Rio de Jnneíro desde 1• de Dezembro até 30 de 
Abril ; os bcneíicos resultados dessa lei nrto se 
fizcrü.o esperar, mnnifcstúrii.o-se immcdintamcnte 
como ncnbei ele mostrar. Pois nestas circumsta.ncias 
um ministcrio a.bnlan~wn-se a revogo.r semelhante 
1ei, pcrntittinclo que se fizessem cxcnvnt;>õcs no perioilo 
em que n lei us prohibm ! ! 

O Sn. l\fErnA DI~ VAS(lONOEJ4T4os (min,·.-;tro do lm
perio):- Esse aviso nüo foi eXpedido por rninJ. 

O Sn. BAnlo DI~ MAnron}:: - Ne1n cn disse que foi 
expeclido po~ V. Ex. ; V. Ex. só não é que ú minis
tro neste pmz. 

O Sn. MEJJU. nE VAscoNcrtr.J.OR (mlniô·lro elo ún
,?,er•:o):- V. Ex. disse pelo ministerio ... 

O Sn. BAu:4.o nt~ l\fAMonú: - Parn. vc1• que cn não 
1nc referit:. a. V. Ex .• hns.turiu. nttondcr n que não era 
ministro cn1 Sctcn1bro de 188:J. Pol"lunf.o, ú preciso 
eoo\'il'luos em un1 ponto. o govm·no deste pu.b~ (qunndo 
eu digo p;ovcrno, nii.o n1c -rcHro só uo uctuul, reliro
me á. entiU.a.Ue govel'nO), o zoverno tlc~tc IHliZ não 

tom querido cuidar súrinmente da, sanificuçiio destts. 
grande cnpitnl. • . 

Orn. 1)er~unto o.gorn. o.o gnbinete o.ctun.l : cnicln· ~>' 
governo seriamente, ou antes. cuidn.mos nós todos. 
brnzileiros (na pbrase dn penL>ltirna fnlln do t.brono)~ 
na reforma do cle1ncnto servil 'i CCJ·tnmente. Pous .. 
bem, póde-se"' trnto.r da. substituit.~Ü.o do brtv,~o eE>cra,·O" 
:pelo brn.ço livre. se_m n.o me~n1o tempo cog-itnr-se da.· 
1mmigruçUo Cf E poder-so-lul co~itnr da. immigl'nçüo 
sem tratar-se sérinmente da snnilicaçito do po.u:. que· 
é tido nn. Europa como um pniz pcstcado '! Certnment.e-• 
qne nüo. . 

Pois. como. cm vez de cuirlnr-sc do~r.n. tüo grn-ve. 
questii.o como é a outra. etn yoz de cnirlnr-se séria
mente da snnifico.r.~ão do pn.iz. pelo crintrm·io. ftXpe-. 
de-se um nviso dcstn. nntui'C7.11, qtw de nutis n mo.is l 
trnz o cunho de flogrnnt.c vio1n.çii.() de un-an. lei Cf 

Sr. presidente, eu que neste scnndn tonho feito. como 
V. Ex. snbc, todo o empenho cm cumprir um grande· 
de.ver,.tal. c~mo considero o de esforçm·-tne. com a. .. 
mtn_ha pn.l~vra. e voto, pnrn restitui.r-se n esta. grande·. 
cnp1tal os seus elementos ele mlllhr1dnrle. perdidos por: 
incurin dos que n g-overni""Lo, não pnsso deixu.t· ele me 
incommodnr quando vejo :factos scme\hnntes. 

Publiciio-se din.rimncntc nos obitunrioA crtsos :fntncs 
de febre nmarclln, sn.híclos do 1nesmo lugn.r, de tlln~ 
cortiço. i'L rua Dous de Dezctnbro,com nun1P.I·o deter-· 
minndo. entretanto o que é que :fnz a comnlissüo 
vnccinico-snnítnrio..? 

En não podin deixnr nes~~l. occn.siii.o de n censurar., 
com n rnn.ior is.ençtio de cspil'ito, pois que jh declnrci.'\ 
que tcrn ellu.. cOmo as ontrn.s. prestado n.lgum scrvino, 
a. esta capital ; não podia deixnr de .fi.l.zet• cstn. ce;,_
surn. porque, demnis, estou ioforrnndo de que se ha.. 
medicas que trabalhão alli, tnmbem hn OLltrc,s que. 
nnda fnzem, e se Iimitão a receber no fim do mez-
300$ elos cofres publicas. (Apoiado.<.) 

1\'Io.s, como rcme(liur estes males, Sr. p.t•csiclentc,. 
senü.o refortnnndo n. juntn. de hygicnc Cf • 

... E' preciso que nús tcnhnn1os neste pniz 1nnis ndmi-, 
nistr,nçiio c menos politica. -

··O Sn. PnESIDENT.E:- Observo que a. hora está es
gotada. 

O Sn. BAnÃo DE JIIA>rom:; : - Como V. Ex. me oh-' 
serva que a horn estú. finda, ·reservo-ln!:' pa.l"fL quando 
fór clado pnrn ordem do dia o projecto, que j'í tem· 
pnrecer da iiiustrado. commissiio de sande publica, 
discutir amplamente este grave a.ssumpto. 

Por consequcncin., 1hnito-me por ora. no que ncnbo~ 
O.c dizer, e n. lêr dcsae já o meu requerimtnto, tor
nando-mo a.indn. uma vez docil :í observação que 
V. :b:x. acnha de fnzcr-1ne. 

" Requeiro qu.e se peçõ.o no governo, pelo ministerio 
<1o hnpcrio, ns seguintes iufornln.~~õcs : · 

« quantos mOl·adores hnbiti10 o cortino ns. 52 e 54 da 
rua Dous de Dezembro desta ciclnde ?' 

« Quantos tem ahi falire ido de febre nmarclla ou de 
outras, desde·o 1• de Janeiro deste anno nté hoje ? , 

(r Se a. respeito rlcsse cortiço se cumJJrirão ns dis-: 
rmsições do clecrato n. 9,081 de 15 ele Dezembro de: 
1883 , ou a elo nrt. 84 do de n. 8,387 de 19 de Ja- • 
neiro de 1882 ? · 

'' Qne .provi.J."encin.s tem dndo o governo corn reln.çü.o 
ÍL epidcnua de beri-bcri. que t01n reinnclo ou reina~ 
J_lns cnuitnos das provincins dn Bu1tin, de Pornn.mbuco.,.· 
do Mui-nnhi'to c do Parú. 'I " 

O Sn. Pn.Rsrnl~NTE diz que o requm·iml•nto -fica sobre. 
~ 1ne8a, para. ser apoinclo nu. tH!ssr~.o seguinte, por ter 
duelo a horu. 

OlWEllf DO DIA 

LE:Cl'J'l)J:AÇÃO DE JI'ILBOS Jo!~l1UR.fOS 

Consultado o senado, consentio na ret.i•·ucln pedida. 
pelo Sr. Correia. elo sou rcrtuerimcnto partL quo o 
uU.dith·o o!fcrecido pelo 81·. Si1· c•i,·n. 1\!urtin!=l n.o pro
jecto do senado 1otl'tL -.A.- de i.f\S'J., rc•lntivu ú lc:;:.ri
tinJ~tr.~iLo dos J1Jbos cspu,rios, ::wjn dct~tu.cu.do pnru. ío~rn_!Lr ~ 
JH'O}Cctu sovnrauo, ouv1udo-se sob1·c ellc a comnusea<> ·· 
âe 1egislut;~o. 

' . 
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Continúa a discussão da emenda substitutiva do 
, tSr. Silveira Martins ao requerimento do Sr. Correia, 

~\:. , p&ra que o referido projecto com as emendas apre
_>.. sentadas vá. á comm1ssao de legisla~iio. 

O ~a. Josi< BoNlFA.Oio · ( pela ordem ) diz que 
, quando os requerimentos contém duas proposiÇões ou 
. mais, é costnme separa-las :na· votaçao, e é o 
qne desejava qne . se désse presen_!.emente porqne 
~qner vot!'r·_Pel~ adiamento, mas nao _quer <J.Ue se 
r ponha hmltac;>ao ao trabalho . da eommlssiio, ficando 
\. ~sta inhibida d~ ·apresentar. mais algumas idéas que 
1Julgue necessartas e conveDle!ltes. 

O Sn. SILVEIRA MAnriNS :- Desde que o requeri
•.mento diz « p~ra _ harmonisar em disposições regu
llares» a comm•ssao tem a faculdade de amphar o 

1 seu trabalho. 

O Sr. !Wunc• GonçniYC* •-Sr. presidente; niio 
1me opponho ao requerimento de adiamento offerecido 
, pelo :nobre senador pelo Rio Grande do Sul, ao con

•' traria, estou de perfeito accôrdo, porque esse reque
i rimento importa a satisfação de uma necessidade que 
1 eu :fui o pr~meiro honteltl a fazer sent1r. · 

·A mnteria é grave, e m11ito importante, e precisa. 
;ser muit" 111edit nâa,_ pois que, çomo jú. disse e repito. 
· ella entende com reformas importantes e rndicaes no 
, nosso direito civil. No empenho do que sejiio presen
' tes ú. .comp1issiio que tem de estudar c reconsifle
• rar o nssnmpto, todas as difl:'erentes idéns que 
~- ácerca delle podem ser suggeridas como mais conve
nientes, eu prevaleço-me da occnsiiio do adiamento 
que se discute :par<L dar uma lip;eira resposta no nobre 
senador pelo Rto Grande do Sul, que hontem, quando 
discutio a ma.terio., contestou n. proposiç:ao por mim 
emittida de que o patrio poder conferido ás mnlberes 
não é n.inda. uma. idéo. univeranlmente aceita, nem 
assignn.da. no direito moderno, tü.o absolutamente 
como o nobre senador pretende fnzer com a emenda 
qne o:fl:'ereceu. 

O nobre senadoi: insistia, e eu tenho necessidade 
de tirar ó. limpo este negocio ••• 

O Sn. SILVEIRA .lV!AnTINS • -Isso ha de ser na clis
cussito do projecto. 

Ó Sn. NuNES GoNÇALVES:-... e espero faze-lo mos
trando que a verdade está commigo e não com 
S. Ex. 

O Sn. SILVEIRA. MAnrtNS : -Eu nüo posso respon
c?:er n.goro.. ma.s quando discutirmos o projecto m~ 
compromettn a mostrar no nobre senador. 

O Sn. NuNES GoNÇALVES:- Eu estou tratando 
·desse íl.5<Sllnlptn, porque, como jú. disse, é preciso que 
" commissiio tenbn present.e todns as idéas que a dis
cussiio tetn sug~erido, ou possa. suggerir, pnrn. n.co
lhé-lns ou repelli-lns, e justificar o seu trabalho~ · 

Eu vejo-me cóllocado na necessidade de sustentar 
o que hontem aventurei, e o fo.ço intoira.n1ente bn
.sendo. porque. compulsnorlo os codigns civis de quo 
tenho conhecimento, e nlgumns leis n.vulsn.s de ditf~

. rentes nncionnlidndcs, eu não vejo a idéa do pat!io 

. poder dns i:niiis equiparado ao dos pnis seniio por duns 
unicns nações, a Hepublico. Argentina, c n Hespa.nho., 
hoje, por uma lei do 1870. , 

O Sn. PnESioE:<rE :-Mns o nobre senador cstt. en
. trnndo na ma teria do projecto. 

O Sn. NUNes GoNÇALVES : - En sou muito doei!, 
se V .. E". não pern1ittc que cu continue, nüo conti
:nuarci; mas tell]-se csto.bclecido ontre nós o cstylo 

I. de discutir por occa.~oiú.o do ndintncnto .o. ma.tcrin cotn 
'que elle tem rclaçii.o ; e este precedente devo ser 
tanto mnis permittido a~ora, quanáo ou jíL jnstifiquei 

'•o meu proceclin1cuto, ctiz"3ndo que tinha. por fim ox
:ternar as minbns duvidns e os fundamentos em que 

· >eUas n.asentü.o, pnrn. qno n. nobro commissílo, úvistn. 
delles possa emittir seu parecer. São materias con

lnoxns, por tal :fórmn que niio •o pódo dizer até onde 
hchcgüo os limites da discussão de um adiumcnto 
!]_lll.rn niio se poder tocnr na materin principal. .A pro: 
·iJ>ria jnstificaçüo de um ndinm~nt.o não ó outra cousa 
useniio a dcmon•trnçiio da necessidade· de ser estudado 
'O &ISUIXIlltO principal. 

P~osegnindo na. demonstr~çiio a que ma propuz, 
fares uma referencsa aos preceatos conssgoados em um 
grande numero dos codi,;os modernos e nl\ legislação 
em vigor de muitas nações cultas. . 

O codigo austdaco não reconhece em caso algum 
~ntes exc1ue completnmento, o patrio pnder das mu.: 
Iberos • .Assim se acha estabelecido uns r3§ 176 c t 87 • 
Naquellc. prevt:ndo os casos de iut.,rd!cção ou au
sencia. dos pais, mnnda qne se no1neie um tu<tor. 
Neste mnnda que se dé tntor n. todos que. privados 
do. n.ssistencia. de seus pais, se achem em menor-
idade. . 

O codigo italiano, que no nrt. 231 pàrece estabele
cer o Jllltrici poder das miiis em estado de viU\'ez, no 
art. 2.35 subordina este patrio poder t.s condições 
que o pai estabelecer para n ed.ncnçüo dos filhos e :. 
administrnçüo de sct1s bens. • 

O codigo. portugucz no a.rt. 155 diz que. dissol
vido o mntrÍlllonio por morfe de um dos conjuges, o 
que sobrevive conttnúa. a e_x:ercer o pode r pateJ;'nal. 
mas no art. 15[) dispõe qnc o pni púdc norocur ~m 
seu testamento um ou mais con5clheiros que·dirijil1) 
e aconselhem n mili viuvo. etn todos os casos que o 
bem dos filhos o exigir, n.ccrescentanllo no urt .. 
161 que a mãi que deixar de observar o purec01· do• 
conselheiros será privada pelo conselho de famillu de 
re"er a pessoa e bens dos filhos. 

'õ codigo civil fra.ncez. rp.1d pelos firts. :372 e RS.i, 
firmou o patrio. roder dns rnids viuvns. no n.rt. 3tH 
limita.' esse poder. dns n1íiis quanto t'ls cc,rrecções· g_ne 
queirü.o do.r aos filh~s, nüo permittin.clo que os ponhü.t.~ 
em <letenção .scnü.o com o concurso de dous dos mais 
proxirnos pnrentes paternos c mediante requerimento. 

·· E um comentndot~ notuvcl do c;:odigo civil frnncoez 
observn que· essa: lii11itn.c;ão é muito bem entendida. 
porque ns·1nü.is. facilmente irnsciveis e tendo n cott
sciencio. da. pouca força de que dispocm pnrn clwmnr 
os filhos u sua obediencin, podem exceder-se nas me
didos ou meios de correcção empregados cont.l'l\ os 
mesmos filhc.s; dnhi vem a rnziío pel" qt>nl entende o 
mesmo comentador bem j~stifl!;;ndn. a. limit:lção 
posta pelo codigo. · 

O codigo civil da Belp;ica contóm disposição iden
tica. ó do codigo civil francez. 

O codigo napolitano, no a~t. 298. limita o patrio 
poder da miii, concedendo-lhe sórnente a metnde do 
usufructo dos bens do filho, e todos nós snbemns que 
o, nsufructo é um dos direitos inherentes no patrin 
poder. . 

O codigo dn Sm·denhn, ·no art. 235, nega. tí. mãi o 
Uflufructo dos. bens que os filhos tenhão herdado de 
seus pais, o que constituo outrn)ilnitnçü.o oão 1nenos 
importante do patrio poder~ 

O co,Ugo dn. Bn.v1crn. nos a.rts. 1 c 5, neooa etn 
todos os casos ú. miH o ex.ercicio do pn.trlo poâ.er: v 
COdigo ·prussiano tem O. UICSma disposiçi'LO do coaigo 
da Baviera. 

Nn .Austria.-IIungrio., a lei recente de 1877, sob 
n. 20, estabeleceu :fortnn.lmcnto. no seu nrtsgo 15. 
que o patrio poder é exclusivamente do pni, a quem 
dó. pleno poder para nomear tntor a seus filhos. . 

Como excepção unicn que conheço a essa rc;:::-rn., 
cXi."tC o codigo nrgentino, o~àc se consinona. a. _plCni
tude do pntrio pod'cr dns n1ü.is, mas não de modo tão 
absoluto para todns os casos, como o nobre senndor 
a coosi~nou em Sl.lO. c,n1endn, porque nlli se diz no 
nrt. 305, qne o patrio poder exerctolo pelo pai. con
tinunríL n ser exercido peln vluva (note bem o nobre 
sonndor) e nüo pela miii solteira que é totnlmetite 
exclttida desse fn vor. c a razão é porq ne o ~ode r 
pntrio dns viuvns nü.o ó mnis do que un1n eontmun.
ção do poder paternaL 

Devo, paróm, fa.zer umn. observnçü.o, c é qno o_co
digo nrp;entino, nessn pnrto, modelado pelo projecto do 
do codigo l>cspnnbol, do senador Goyenn, nfastou-se 
do · trabni!Jo do mesmo senador, norque· este depois 
de ter r,roclamado a necessidndo o n justiço. do pntrio 
l>oder < ns miiis, nccrescentou nos nrts. !G5 o tüü, que 
o pni tinhn o diJ'elto de nomcnr tlous consnltf'lres po.ra 
serem ouvidos. pclu. tnüi privando a. esta «lo pu. trio 

\
. poder so se ttfnst.nr dos conselhos por olles dudos. 

.A niio ser o codigo nrzcctinu, só conheço o. lei re-' 
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cente da I:Iespnnho., d~ 18 de J~nho de 1870, que tem 
J>Or fim regular o casamento civil. Ahi se estabelece 
tambem, como no codigo argentino, que o poder pn.trio 
das mãis é identico ao poder po.trio dos pais. 

Siio legislações excepcionnes, que nii.o podem au
torisnr o asserto do nobre senador, e bem diversa
mente disso firmü.o. a. regra em contrario. 

.. Mas, quer a lei hespO:nhola, quer o codigo argen
tlno, como disse ha. pouco, só cooccdcm o poder 
patrio ás viuvns, como contioua.çü.o do }Joder pa.t.rio 
dos po.is ; ao passo que a. emenda do nobre senador 
concede case poder ::t. todas a.s miiis indistincto.mente, 
c1nhorn. nu.turncs ; é mnis ampla. do que o principio 
que aquellns nnçües tem admittido. · 

Trag;o estas considcro.ções para. ·mostrar que n ma
teria. é digna. de estudo, de reflexão; que não se 
p,Jdc dizer que C uma. cousa. gcrn.lmentc aceito. e n.do
pt.a.da. por todns as nações o patrio poder das mãis. 
-.l\Iuitos pnizcs tên1 feito isso com restricções que siio 
outr~s t:;tntns gn.rantins para os desvios que as 1ntiis 
possuo ter. 

Creio, pois, ter demonstrado que avancei uma pro
posição verdadeiro., quando aflirrilei que o l)O.trio 
poder das 1nüis nüo é tão univci-salmentc ndmittido 
como declarou o nobre senador pelo Rio Grande do 
S"l. . . 

O Sn. SILVEIRA liiAnTINS :-0 principio é verdadeiro, 
quanto ú.s restricções nã.o entrei nelln.s. 

O Sn. NuNES Gm~r.A.LVES :-Nrto insistirei nesse 
ponto, Sr. presidente,· 1nns ainda tenho un1n obser.
vn~:ü"o a. fazer, que. me parece bastante. attcndível para 
justificar ú nclinmcuto : é sobre n. n"lnterin do pn.rn.
grnpho unico, Jembrnd.a. pela comtnissü.o de legislação. 

Não posso deixar ele insistir1 e com todas n.s forças da 
mais profnndn. convicção, para. que n commissü.o recon
sidere esse pnragrn.pho;que concebido como estt't, póde 
<lar occnsiüo a m.uitn.s perturbações dn. fn.milio, desde 
que permitte que um filho adulterino, nascido durante 
n. co-ho.bitaç!LO conjugal, possa. ser t·econhecido no 
assento do baptismo. · 

O nobre senador pelo Paraná, hontem, allmlindo a 
e<;sn. cm.enda, dibse que a.s observações por 1nin1 fcita.s 
.aconsclhaviio fossem supprimida.s ontrns 1)a.ln.vras 
do pnrn.grupho apresentado pela. comtnissã.oj e cu 
a.cho que o nobre sena.dor tem sun razão. 

O Sn~ SILYEIRA 1\l'An'l.'INS : - Nüo tem rnzüo 
nenhunut. 

O Sn. NuNES GoNÇAM'•s :-Se nós supprimissemos 
todo o parngrapho unico lembrado pela commissão, 
não seatiriamos nenhuma f11lta, porque o simples 
:facto do ca.samento posterior deve ter o efl'eito juri
dico de legitilnar a. prole nntcrior; e essa. materin. nüo 
é nova entre nús, Yisto como já está regulada. por 
um decreto expedido pelo nobre senador por Pernam
buco, o Sr. João Alfredo, com o n. 5,604 de 2.5 de 
Abril de 1874. 

Ahi se acha. estabelecido, no art. 63, n. 9, que o · 
assento do cnsnmento deve conter necessnriatnente n 
declara1'ão do numero, nomes e idades dos fillws ha
vidos antes do cnsa.mento e que ficarem por elle le
gitimados. Portanto essa necesoidade jtt foi nttendida 
no citn.do regulo.mento, segundo o qttnl o nsscnto do 
casamento é. p_gr si só. bastnnte para o _re!lonheci
mento da fihnçao cspurut, sem lntus necesstdo.de de 
outra. qua.lquer cspecie de prova. 

Se o casamento tem por fim legitimar n prole ante
rior, é preciso que no respectivo assentO se fnçii.o esso.s 
declaraçõPs do numero, nomes e idades dos filhos qlle 
por elle ficü.o legitimados. 

Ma.s se a. nobre commissüo insistir que passe o pa
ragra.pho, não n1e úpporei a isto, utnn vez que seja 
elle convenientemente corrigido, de nccOrdo com o. 
emenda que tive n honra de ofl'erecer. O que quero ó 
mais estudo da ma.tcl'ia, porque a considero digoa d.
mn.ior pondernçüo, nilo sú quanto o.o projecto en1 si, 

•mas quanto {•s emendas ofi'erec1das. 
Limito-me o. estas observações, Sr. presidente, 

po.rque nüo quero prolonga.r o dcbu.te. 
O Su. SILVr.IIIA l\fAn'ri"s : - Se o projecto estó. cm 

ol.i$CII.Ui<o, peço n palavr". 

O Sn. PRBSIDBNTB : -Eu fiz a. observação, o nob;<'O · 
senador respondeu que tinha: pouco mais que dizer. 

O Sa. NuNBS GoNÇALVEs :-E acabei logo. 
O Sn. SILVEIIIA MAnTINs :'- Discutia o projecto, s , 

eu teria. e direito de responder, mas responderei em < 

tempo. 
Nií.o havendo mais quem pedisse n palavra, encer

rou-se n. discussão. 
Posto o. votos,· foi npprovado. 
Fo1 o projecto com ns emendas remettido :í. com-

missão de lcgisla.çü.o ~ . 
Esgotadas as materias da. ordem do dia., o Sr. pre

sidente convidou os Srs. senadores parn. se occuparem 
com os trabalhos de suas commissões e deu para. 
ordem do dia 28 : 

2• discnssii.o da.s proposições c1a. camara. dos depu-
tados, de 1883 : · 

N~ 57, elevando ú. categoria. de 2a. entrn.ncia. n. co
marca de Santa. Christina do Pinhal, no Rio Grande 
do Sul. ;· 

N. 59, elevando ú. .cntcgorin. de 2 11 cntra.ncin. u. co
marca. de Parn.cntti, cm M1nns Gernes. 

N. 61, elevando ú. categoria. de 2_n. entra.ncin. as co
marcas do llio Turvo e de Sete Lagóas, em Minas 
Geraes. 

N ~ 64, elcvnndo ú. categoria. de 2a entrn.ncia. a. 
con1n.rcn. de U rugunya.na, no Rio Grande do SuL 

N ~ 65. elevando t"t categoria. 'de 2a entrnncin. a. 
comarca de S. Ga.briel, no Rio Gra.nde do Sul. 

N. 68, elevando ii. cntcgoriu. de 2n entrnncia. :s. 
• comarca. de S. José dos Pinhaes, no Pnra.nít. 

Levantou-se a. sessilo :í. meia hora depois do meio-
dia.. . 
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PRESIDENCIA. DO SRo DARÃO DE COTEGIPE 

Smm.•n•o - Expediente - Ca..·ta imperial nomeando
um .•cnador pela provincia do Pará-Saude publica. 
Apo'iamento do requerimento do Sr. Barão de Ara
maré. Discurso do Sr. llfeira de Valconcellos 
(ministro do Imperio). Adiado- Ordem do dia
Elevaciio de coma>·cas. Obse>·vacües do Sr. Correia. 
RPjeiÇüo. • 
A's 11 horas da. manl1ii acharão-se presentes 33 

Srs. senadores, n sa.ber-: Barão de Coteg;ipe, Cruz 
Machado, Barilo de Mamangua.pe, Godoy, Nunes Gon
<'alves, Junqueira, Meira âo Vasconcellos, Afi.'onsG> 
Celso, de Lamare, Leão Velloso, Barão de Mam&ré, 
Bn.rros Barreto, Castro Ca.rreirn., Bo.rão da. Estn.ncia. 1 

Vieira da Cunha, João Alfredo, Viriato de Medeiros., 
Luiz C.-rlos, Visconde do Bom Retiro, Correia, Po.es1 
de Mendonça, Paula. Pessoa, Barão de Maroim, Vis-· 
conde de Paranagu:í., Chicharro da Gama, Franco de 
Slt, Octaviano, Jo.gua.ribe. Soares BrnndW.o, Luiz Fe-' 
lippe, Visconde de Pelota$, La.fayette e Conde de· 
Baependy. 

Deix.ârü.o de comparecer, com ca.usd. participada, os 
Srs. Barão da Lnguno., Christia.no Ottoni, Diogo 
Velho·, Fausto de Af!:lliar, Silveira Lobo, Silveira. 
Martins, Teixeira, ::>inimbú, Autlio; Fernandes dtL· 
Cunhn, Saraiva, Cunho. e Figueiredo, José Bonifo.cio., 
Silveira da Motta. Lima Duarte, Dantas, Martinh<> 
Campos, Paulino de Souza, Henrique d' A vila., Ignacio 
Martins e Visconde de llluritiba. 

Deixou de compareco1•, sem causa participada, ~> 
Sr, Barão de Souza Queiroz. 

O Sn. l'nEstni~NTE a. brio a sessão. 
Leu-se o. neta da. sessão antecedente, e, nii.o haven

do quem sobre ella. fizesse observaçõe•, deu-se por: 
a.pprovada.. . 

Comparecclrií.o depoi• de 11ber~a a sessi'o os Srs. Ri
beh·o da Luz, UchOa CavnlcantL e Carrao. 

',:·'' 
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O Sa. 1• SBCilBT.A.I\IO deu eonta ao seguinte 

ZXPBJ>llllft'B · 

Representação de alguns vereadores da camara. mu
nicipal de Belém sobre o. a.pnraçüo feita. pela maioria. 

,da mesma camara das netas da eleição a que se· pro
ccdel1 na provincia à.o Pará l'ars. um senador.-A' 
commisslio de constituição e diplomacia. 

O Sn. 2• SxcnETAJ\lo declarou que não havia pa-
"'eceres. 

CAllTJrr. IJIPXIli.l.'L. 

O 8r •. Darão de llla'"!'lor~ (pela. .ordem) : -
Sr.· prestdente, teljlbO a sattsfaçao de envto.r ó. mesa a. 
carta imperial nomeando senador do Jmyerio pela. 
província do Pará ao Sr. Antonio Joaquun Gomes 
do .Amaral, para que V. Ex. lhe dó o conveniente 
destino. · 

·Foi lida e remettida á com missão de constit11içiio 
c diplomacia parn dnr parecer. 
. O Sn. ÜAsrno ÜABREIKA (pela. o•·dcm) : -O Sr. se
llUl.à.or Fausto de .Agu-iar, por incommodo de snudc, ~ 
'3>no tem podido comparecer ns sessões, o que pedio-me 
xrouxesse ao conhecimento à.o senado. 

O Sn. PAESIDENTE :-Fica o senado inteirado. 

SA'ODE PUDLIOA.. 

Foi a.poiaªo . c posto cm discus~üo o req-uerimento 
do· Sr. Barno de Mamoré, offere:ctdo na sesaüo ante
rior, e q:1e havia _ficado sobre a. mesa para ser apoiado 

::na segutntc sessuo. 

O Sr. l'lilelra de VaseoncelloH (ministro do 
•imperio): -Sr. presidente, pedi a palo.vro. pa.rn res
~potJder a. n lgumas J?Crgunta.s qttc o illustrado nu to r 
~odo requerimento dir1gio ao governo. 

Expondo os lll,itivos just1ficativos ele seu requeri
~ento, como preliminar, S. Ex. mostrou-se sorpren
dido porque no. fo.lla do tbrono deste anno, tra
·t.a.ndo-se do estado sn.nitario, :fez-se referencia. . á 
febre nmnrelln. e não se disse uma pa.la·vrn em relação 

, :ao bcri-lHJ't"i que tem-se manifestado no norte, espe
cialmente nn cidade de Belém, provincia do Pará, 

J.clonde S. Ex. recebeu uma communicnçüo tele!!Ta.
a>bica no din. ou um din nntes ele ser Jidn. n fali~ do 
"'tbrono. cm que se pnrticipa.va. que o heri-beri norns-
s:tva n11i com iutensiclade. 

0 

O ilnstrndo senador não tem absolutamente rnzã.o 
na. sorprcsa. de q nc 111ostrou-sc possuido. 

A febre amut'élln, con1o o seuado sa.Uc, é un1n cpi
.Qemi~ terrível que se c.1cscnvolvc pcriodica1ncntc · 
rroduz grnndes e~trngos c dctcrrnino. dcspczns'hnpor.: 
to.t;tcs, me,didns cn~t·gicns c cxtrnordinnrias, para. 
cv1tar o Reu app}trccuncl?to. o~t, pelo 1nenos, ·nttenuo.r 
~uns conscqueHClnS ou (ltmunur n. snn. dnrnP-Ü.o. 

Ut:i cdi'c:itu~ dtl. febre :..unnrclln. te1n-nos càmpromet
tido _até no exterior, )10rqunnto os po.ize& vizinhos 
tomuo providencias, nlguma.s nté riu·orosns parn. 
cyitnr que se propngue nlli n :febre n'fnn1·clla.', 1ono0 
q~e se 1;1_n.n~f~st.n ncstn cürtc1 crc_a.ndo-sc u.tC :prcco~~ 
cetto, nhu.s lOJUSto, de que n. cn.pttal c.lo Impeno é in
snluhro ou, nn tllunse do illust1·ado scnnU.or, é pcs
teado.. 

-'\~8inl, é co1n razão c hons motivos que todos os 
annos n. fu.lln. llo throno, rci'~rinilo-sc no estado snni
t.a.rio, :1\tz rn<:"nç.ü.o dn :fcl;rc nmurClln. : cssn noticia. não 
só intcressn no Imporia, conw no csta·nn,...ciro. 

Outro tu.nto nü.o se verifica n re~pcito
0

clo·be1·i-bcri 
q~tc cxi~tc ·no norte do lmperio bu muito ten1po, h~ 
:1 a ou 20 nnnos: é t1n1n tnflli~stia ~ue púde-sc dizer 
cndon1icn. No Pnrú lncsrno C::iStL n10lestiu tcnl-t;C mn
llifestnclo con1 caracter cnden1ico hn. nntitos nnnos. 

_ En1 187D o goVerno imperial non1cou umu. commis
StL~• pura t1ur pnrccor sobre ns cnusn.q dcssn. molostia. 
e ?S _1ncios mnis efllcnzcM pa.ru. Uebcllu-Jn. Essa. conl
nll:1su.o dcn sou JllHCcor ~:;cm poder u.diu.ntnr 1nulto 
r•.ot•qt~nnt.o. nfinn1, o que cstú. vcrif1cntlo pc1n cxpe.: 
racucuL, e que. o remedia 1nnis conveniente contrn. a. 
.. urenntdnc1o e a mmlnnça de residoncia. 

Portn.nto gra.s.sando por esta fórmo. o beri-bari. no 
norte do lmperto, tendo ultima.mente se manifestado 
no sul com o mesmo CQ.racter, nü.o havia.· necessidade • 
de fazo:r-se m~nsão na fa.lla do throno, como niio s• 
tem fe1to cm a.nnos anteriores. do contrario deveria 
ta.mbem fazer mençã.o de . o11tra.s que reinüo com 
çnrnc:er pcrmo.nente, nssim ta.mbcm nü,o .ao· fa.z. 
mensuo das affecções pulmonares, da• lesões cardia~.v.s 
que todos os dias c constantemente o.ugmentã.o o 
obit11nrio da capital do Imperio. 

Portanto. o nobre senador núo tCln razão qua1ado 
mostra-se sorprecdido por um facto alh\s muito 
natural e regularmente observado cm todas a.s falias 
do throno nté hoje. 

Feito. esta. observação~ {lassarei ·n. considerar as per
gunt?-s quo S. Ex. dirigto no governo, cm seu re
querlmcnto. cspccul.lmentc a. resi?P.ito das providencias 
quo tem tomado o governo com. relaçü. .. ao beri-beri 
que se manifestou com alguma. intensidade no Pará. 

O governo nlto tomou providencia. alguma de 
curncter geral. nem era. isso nccessa.rio. 

Entretanto a respeito da provi ceia do Parú. recebe17. 
o governo um te1cgrnmmn do presidente cm data de 
11 do corrente, cop:tmunicacdo que o beri .. !Jeri havia. 
recrudescido. esto.vn. ameaçn.ndo a popu~aç-ão J.e ma
neira. a fazer receiar grande tnorhhdnde : c pedia. 
ao governo nutorisnc;ão pa.rn. ren.lizar algumas des
pczns, qtle considerava. nt-cessar1ns. 

Com effeito foi o presidente da província, autori
sn~o a :fazer ns despezns neccssarin.s e imprescindi
vcts gunrdnnllO o. economia que en1 todo caso deve 
ser observada.. 

Fo~ essa n pro,•idencia. qne o governo tomou n. 
respc1to do beri-úcri, isto cm data de 11 do corrente, 
pnra; a. provinda do PnrlL. 

Taml_le.rn tratou o nobre scnn.rlor de duns 6~tnln.gena 
qtte cx.tstem na. rua. Dous de Dezen.1bro nesta cida.do,. 
nas qunes, segundo disse S. EX.. tem appnreciJo com 
grande rcpetic3i.o casos fntnes de febre n.tnnrella.. 

Pedi n. este respeito inforn1uçõcs no !)residente da. 
1"cspectivo. commtssão snnitaria. qnc tn'ns deu por 
cscripto c venho trn.~ê-1ns no conhecimento do t-cnndo. 

Perguntott o nobre. senador em seu rcq ucrin1ento 
quaoLos moradores habit[to os corti•;os os. 52. e 5~ da. 
l'Ua Dous de Dezembro, desta cidudc. 
. N'üo sei se n express:i.o co1·tiifO cxprhnc llcm n qun.

lldu.dc iln hnbitac;ü.o. porf]ue corti~!O, se~nndo me pa
rece é u llal,itação co1uprehcndidn. mu urna cst::tln.gcm,. 
c os predica ns. 52 e [)4 dn 1·tut Dous Je Dezeffibro 
são duns cstnlnp:cns cada. nmn. dns qnues contétn um 
certo numero de· corti"os. Oun.nto ú lotac·:Io dessas cs
ta.lnp:cnso · infonnn. •nque'llc ft~ ncci••nn rio o' sep;uinte : 

« Cuncluindo, cnbe-n1c dccln.nn n V. Ex. que, quanto 
:."L lntn(,~iio da. de· n. 52, co1n 2ft q nartos, tCtu :JS moro
ra.dorcs: c qltC n de n. 5([, com 2 i qun.rtoR, têm t;2 mo
ra.cJores, n1enos de d.ltls lUQl"O.tlorcs, p<~rtnnto, pnrn. 
cada quarto de cndo.. nma. de taes e•ta.L.tgens, conforn1e 
o. voriticnc;üo a.inda nltl!Un.trento feita. )) 

O presidente inCormn, con1o vG o nobre senador,. 
qnc foi cu.lculu.dn n lutnc.~r~o (1n bospNl•ll·ia em quo 
cxistmn n1orndores en1 numero inferior a dons parn. 
cacln qnnrto, c isso :fui vedfil!ndo nlt.~tnamcntc. 

Perguntou ainda S. Ex. qttantos tem fa\lccido nhi 
ele i'ebrc nntnrclln ott de outrn. n1olc.,tin desde 1° d~ 
Junciro deste u.nno. até hoje. X:t ~:=~tnlngcnl n. 52.. 
sc~nndo o. infor1naçlio f]HC n.qui t.L~nho, fallectlrii.o ü 
individuas italianos, <h!sdc Janci1·o atC c:=.tn. dntn~ de 
íeLrc n.m'olrCHCL; vou let• tt informo.t,~r'LI) (lt!): u SoUre 
ns csta.lug·cns n.o;. G2 o G.l: ú rn:L Dons de Dezembro,. 
ctn qnc se dcrlto cnsl)s lle feht•e an1·.trcll.•, llcvo 
J•rcst.nr n. V. Ex., n. se•rninto infururanin cn1 cnn1-
prin1cnt,, dü orl101n qnc vc7rUnhneutc ecaLl.t 1le J'C<•obor. 

cc De Janeiro ultinw nté n:.::ortt h'3i.l\'e (j ohitos pOI."' 
n.quellu 1nolestia. na dO! n. !)'!, senUu I élll 'Março, 3 
0111 A l>rLl c ~ no corrente 1110z. 

<'Nos co1npnrtinHmtos mn tLHC fn.lleci'·r;Lo us onfermo;6 
fiz proceder immcdiutum •nt.o á c.lcsin!'ct·ç o ... 

Accrcscontl1. um,1u. o UJCtlico, prcsid1•Jltn (lu. conl
missiLO, esta. in1portu.ntc Uccluruçitn (eonf'i 11 1W· a ·ler) : 
cc Tendo-se dnUo ctn nn1 ntcs1no din do t•t.d'cndo mcz: 
de Al.Jrit c.lous dos trcs citaUos o!Jitus~ nut.ndou esta.. 
commissii.o ql\c íicassom dcshLtbitauos logo os douiJ 

s 
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respectivos quartos (onde se derão esses mesmos 
obitos) ; que nQ prazo de 48 horas se procedesse á 
limpeza e caiaçiio de toda a estalagem e que SÓ se 
alu!!assem os ditos quartos passados trinta dias. 

. "Todas essas ordens foriio cumpridas faltando tres 
dias para expirn.r o prazo' relativo ao aluguel dos 
quartos. que, seç:l1ndo exames 'de prevençiio por mim 
<leterminados e feitos semanalmente, se acbão ainda 
sem morauores.) 

Segundo a ia formação não nodião ser tomadas me
didas mais promptE:.s e effiC&~es . .Agorn. quanto á es
tala~em n. y, (c'mtinúa a lb): .(( Na est<,Jn.~em n. 54 
só ra.llecérao de l"'ual molestla tres mdlvlduos no 
espaço de tempo a °que alludi em começo, isto é, de 
Janeiro a Maio. 

( As providencias necessarias e\u taes circumstan
cias (com referencia a esta estalagem), tiverão lugar 
desde logo. elfectlladas as desinfecções nos comparti 
ment06 occupad"s pelos enfermos. » 

Creio ylJe está satisfeita a pergunta do illustre se
~ador. e que, como vê do exposto, forão cumpridas a 
Iespelto des'as estabgens as disposições do decreto 
de 30 de Dewnbro de 1883, e art. 801 do de 19 de 
Janeiro de 1882 

Perguntou t<lmbem S. Ex., embora não conste de 
~eu requerimento, mas cousta de seu discurso se o 
governo esta va rCSvl vide a ex.tinrrllir as commissões 
vaccioico-san itarias. o 

Já em ''1,arte respondi que não esta'''' resolvida 
~ extincção d:.l.s cHmmi~sões vaccinico-sanit.arias. O 
serviyo dessa..: coml)Jis~6es lllodincado ou reff1nn,tdo 
convenieolelllentt:, é indispensa\'el ao melb0rall1eDto 
dn estado sar,itario da capital e S. Ex. reconheceu; 
e com l'azàn, que essas cOl1lmissões têm prestado bons 
serviços. 

O SII. COllnr,'A:- Não, senhor: para manutenção 
das C0mnllssões \'accinko-sanitarias não se votou 
nada. 

O Sn. MEIG,' DE V.\sOONCELLOS (minist,·o do im
1Jm'io) :-Eu nii" di,se isto. 

O Se" (J,,?nE'A <til. um aparte. 
O ::in. MEL liA OI' VASOOXCELLOS (ministro do im

JJeric) . - ""I. u se uma verba para melhoramento 
do estad" SUllilrlriO, e.si'lodo o governo autorisaclo a 
fazer aVI,lica 11 nún tJútle dispensar a. despeza. relativa 
ao pessoilJ E:1!.;;11·1 g'\IJO Jes5e servi(;.o, e que deve ser 
alterado c,Hnt'c'I":JJe as lIGcessidades do serviço) e a 
época ou esL,.· e I, 'I ,e eleva ser prestado. 

O Sn. 00'" '" A. - N, momento de crise e não 
"e:;soa] perllJall:. ti e Ilor llma causa tra'ositorin.. 

O Sn ME'O," , .. cCO"CE'.LOS (minist>·o do impe"in): 
_E l gllP.st:1 r ·~·:ll'"l. N;~o digo qne elevo. baver 
pesso:ll pO;-II~1 Ir 111,:" n::i'l e Uln eluprego, mas não 
péde deixnr Jc :-er U!JHt c0111111issão gratlficacla. 

O 5JI. GOR,;t;I'. - \l~ls o governo Dã.O põde crear 
ernpl'egos e 11) I" Ilr:::;. 

O SR. M, .... ",. \:" 'COSCELLOS (mimstTo do imperio): 
- V. Ex. m,- ··~l d,; ~',nnlíutl:lr, porque interrompen
do-me assi11l. ':1 ., ' posso dizer o que quero, nem 
responde,. ao " I arte. 

_A iun!a .' ",e e que está encarregada do ser
\'JÇO 8flllil;,r ;ta junta não póde pro\'idenciar 
e oCC0r1'el' f) : .() sem allxiJiares, porquanto 
seu pessoal é I" , seus veocimentos iosignifi 
cantes. 

O SR. Co>: ;: Peço então as providencias a 
quem cabe eI" '." 

O SR. MEl" OC '-ASCONCELLOS (ministro do im
pe"io): -: Se " ,,",frIlO dispõe de uma verba para 
esse Senly(l, i'f·r l(II:la ,lessa verba., p6de, quando {C1r 
necessario, ec;,,·r".."',. jJessoas habilitadas como au
xiliares Ja jnnt: de h'yf{iene. 

O Sn. CORRBI~ :- renuanentemente, não, 
. O Sn, l\1ElnA DE VAsaoNOELLOS (ministl'o de im
,perio) : - Não ser:i. regular estabelecer vencimentos 
j1Jerroanentes. m,,, não póde deixar de commis8JOnar 
il'~ssoal habilit"do para tratar do .~aneamento da C"

! jP,tal do Imperio, para que possa fiscalizar e visitar 

..... , 

as estalagens, para fiscal izar seu es tado de "geeiG>!j 
e limpeza, regular sua· lotação, e tomar outras pro, 
videncias a bem da salubridade publica. 

. O Su. COUnElA :-A lei entregou isso a outros Íune-
ClOnanOS. 

O Sn. AlEInA DE VASCONCELLOS (minisll'o do imptn'io) : 
-Q.uaes são? 

O Sn. CORnE!.\.:- Oh ! senhores. Pois não tem &. 
lei de I' de Outubro! 

O SR. i\IEInA nE VASOONCELLOS (ministro do imperio):.;; 
- A camara luunicipat não estll.. encarreç:,ada do se1'-I 
viço ,aoitario d8- capital do Imperio; a lei o encar-· 
regou ao governo. O governo U'1O póde deixar de tet' 
auxiliares 8-0 lado da junta de bygiene, para que 
possa ser feito COln vanta.gem e proveito esse serviço 
nliús importante, e que t"nto interessa ao melhora
n,enlo do estado sanitario, . 

Esse sen7 iço é ,'urindissimo p eleve ser cliado, con
stante e n"o int.errompido. 

O Sn, CORREIA :- Tudo isso é serviço municipal.. 
O Sn. l\IEIRA m: VASOOXCELLOS (minist?'O do imperio):' 

- Niio e· t:L a car!;'o da camara municipal, nem ella.· 
o	 tem feito. 

Ü ql1e deve o governo acaute1ar é que com elleito· 
esses auxiiiares niio tomem o caracter de funccioua
rios penn,mentes. Haver"- UlUa época em que sej~ 

preciso c0111missiouar um pessoal mu.ior. 
O SR. COnl\EIA dá um o.parte. 
O SR. MEIRA DE VASCONGELLOS (minislro do im-o 

1}OI'io) . - Por essa razão nã.o é snfilc~cnte a jUEta. 
de b)'.i.::ícne; ella precisa de aux.iliares. 

O ::in. Conn EU' - Mas a pr~]Jri" falla do tbron() 
rleclarou qHe uno houve in\'asão do chole1'a.-morblls. 

O Sn. i,IcIRA DE VASCONeel.LOS (minlstTo do imp" ..{o): 
- EnC't SÚlllr.nte o cholc~·a..-1IL01·iJiis é que exige o 
saneamento da cidade 9 

O SU. COGnEU: - Mas o credito foi aberto par;:.· 
isso. 

O SR. i\lEll\A. DE VASCONOELLOS (minisl'fo do im
perio) : - Ni10 ki, o creaiio foi aberto para melhora
mento do estado >il~jl""io da cidade. 

O Sn. ConnE'A : - 'Ias acre ilo extraordinario 
il9..0 foi. npplicJ.do l)nrn. este filHo 

O S,\' FRANCO DE SÁ : - bEco o.poi~d.o, foi applicado 
para o 11111 ~ue se destinou. 

O Sn. MEIRA DE V, ~ao"ceLLos (minis f l'o do ViTl-' 
perio) , - A verdade é que é indisl'ensJ<vel que O, 
(1'o\'e1'oo c0nunissione oiedi:os pnra auxdw.res da., 
junta de' bygiene , para poder C:ita prOtn0v.er na.· 
capital do Imperio o sauealll eto de que necessita. 

Sem ist·o ntio ba medida prevel1tivn. e não estã.a~ 
capital isenta das molestias que cnstUlu"O devast.a-la•. 

O Se. CAs'rRo CUIl'Elnh : - Eu tenho lDais con-, 
fianca nas juntas paroc.hiaes do que nlljunta vaccinico
sanibria do modo por que se achio organisadas. 

O SR l\1E1l1A nE V'5CGI'C8LLOS (milâslro elo impe-<-: 
Tio): - A quest'lo é de fôrma. O que i; certo é que' 
esse serviço sÓ póde ser feito por ulU pes oal extraor-' 
dinaria, por~ue o serviço é tombem extraordinano.. 

O Sn. CORn81."- dá um aparte. 
O Sn. MEIRA DE VA SCONOELLOS (minisl1'O do impe-.." 

rio) : - O p0der legislativo q','er 'lu2 haja 6anea~ 
meuto, e para isso votou uma verba. 

O SR. Conl\E1A dá um aparte. 

O Sn. M8rnA DE VASCONCELLOS (minist1'O '!-o ÍfJ7r--.: 
perio) : - )I1"-s, dabi n",o se segue que devao se!" 
extinctas; é indispeosaveJ. n"o abandonar o ser-. 
viço, a questão nesse caso é de fôrma, qual sej~,.o' 

melbor systerua. 
UM SR. SENADOR:- Tudo isto prova a necessidail<SOl 

de uma disposição. 
OUTUO SR. SEN.\.J)on :-0 senado foge da responSa,.

bilidade de votar os meios. 
O S1\. CORREU.; - O senado não p6de deixar pl 81l 

I 
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d~>~ quanta illegnlidade qulzer o governo, e mandar 
decretos em vez de ínzcr propostas. 

O Sn. MrnnA ne V ASOoNaRLLOs (min.ist·ro do im-
7U!'I"io : -0 que cu niio podia fnzer é entrando no f!1i

. nisterio hontem desorgnnisar cx.-nbrupto um servtço 
que est.:&.orgunisado, e ·que deverá sern.lterndo toma.ndo 
outrrt fôrtnu, tncsmo talvez mclhorn:do, ma.s nü.o sup
prhnído 

O S~t. ConnEIA : - Mas cm virt11de da lei V. Ex. 
não pódc fazer senii.o extingui-lo. 

O Sn. MEIRA DE VASCONOELLOS (minist•·o elo im
pedo) : -O servi~.o. é necessnrio, ó indispcnsnvel, 
cmborn feito por outra formn. 

Farei n~"~'orn, Sr. prosiJente, nlgumns observações 
sobre um 

0 
ponto do disc:.nrao Uo honrado senador, a 

que tcnhc n honro. do responder. S. Ex. fez n.lA"nus 
reparos, aliás vcbClncntcs, contra. o neto do men digno 
antecessor. crnn relnç•ti.o 1'L ncquiescencin. fJ.llC dcn no 
1ninistro dn n.~ricnltnrn sobre o.s obrn.s de serviços de· 
CSJ!Otoa; S. Ex enxergou nisso violação da lei. 

Eu vou exn1icnr o que se passou : O rr.eu di~no 
antecessor rêcehcu elo ministro' dn. ngricnlturn. uma. 
di.aposiç:i"Lo pn.ra. que !os~e1n -feitr,s dur~."ntc o verüo ns 
obras que erão necesl'>a1·ins pa.rn o prolongamento do 
ser\' j~o de esf"'l'ot.os. Sendo u. respeito ou vidu. n. juntn. 
de bj•gicnc, ~s1a. informou que não hnvin. inconveni
ente nn continnnçiio t.ln.s obras, que considerava. urgen-
tes a bem da salubridade publicn. · · 

A~ vista desse parecer, nttendendo a. que estns 
obTas crrto necessnrin.s c proveito~ns no sa.ncnmento dn. 
cidnde. c crão feit.ns om urrn.bnldes onde nliit.s o ter .. 

. rcno n!'to e~tá tiio rcvoh:ido C:lmo nn cida.de, o meu 
illustrc collce'Y'n. respondeu no 1ninistro da. n.griculturn 

\ que ns. ob•asr:opniliiw ser :feitas, o.indn. n1o.is porque, se 
1 fossem iute1ron1pidas, trnriüo graves inconvenientes e 
prejuízos. ·· 

O que é certo C que n.s obras se íizcrü.o c com isso 
não sotrreu n salubriuadc publicn. 

Tenho dado as infc1rtnaçõcs nccessnrins. 
Ficou ::dinda n discussão por hnvcr pediclo 11. pa!:l

vra o Sr. Barão de Mamoré. 

ORDEM DO DIA. 

ELEYAÇ'lO DE CO:!tiAUCAS 

Entrou em 2a discussão a p·raposiçã.o dn. enmn.ra. 
:dos deputados n. 57 de 1883, declnrando que pnssn 
: :t. ser de ta entrnncia a comn.rcu. de 2• .. de Sn.nta. 
'l<lbristinn do Píubnl, na provincia do I:io Grande 
do Snl. • · 

o Sr. ()or••cla:-Pnrece-mc que nii.opóde o senado 
ndoptar presentemente otttro nlv1tre senão o de re

;jcitar, esta c ns domais proposições q_ne sobre o mes1no 
i .a.Lssutnpto se ocbl\o nn. orde!ll do d1n, porquanto, el}l 
116 de Marl'o deste anno fo1 approvado um requen-
1rnento do nobre senn.dor pelo Amo.zonns, recommen
~dando que n~ cornmissõ-as de lcgislnçõ.o e cstn.tisticn 
· •c l'lropt•r.csse-m. uma medida. gcl"a) sobre n. n.ltcra.çii.o"de 
classe~ dns nctunes conmrcas do Impcrio~ n.ttendendo 
ii. slla importnnc.in. rclntiva. n 

Ainda ultimnmente disc11tindo-se o projecto que 
Cstahelecc re"l'O.S para c}a1-lsifica.c;-i:io de COlUO.l'CnS, O 

rrGcna.clo adopt~l pro"·idencin. igunl. 
Se ns cotnmii>sõcs, no clcsetnpcnhnrem--se do en

t<>argo qt>e o sennclo l!1es deu, têm d? propor o q~e 
·tjulga.rcm ncertn(lo, dur~o o que con~1e ... r c1u relnç~o 
l·:'lS comnrcns de qne tt·o.tuo n. .. propos1çues que ... es~.uo 
. na. orden1 do din, sobre ns qunes nessa. occnsw.o, a. 
t ma.is proprin, o scno.do dclibtH·arú. 

Tt>do, pois, nconselhn que ellns deixem de figurar 
•Dn synopse dos trnbnlhos uo senndo, como proposi9i:ics 
n que nua se tClu dado ;:a.ntla.mento. 

A matcrin scrú nttend1do. no nprese11tnrem seu trn; 

t
l>nlbo ns commissües rlc legishlção e de esta.tistica, 
t~aba~bo que muito importn pa.ra o ncerto dn deli
lu~raç~r.Lo. 

1 Nüo bn''?ndo !naio q~\em pedisse u. palavra, cncer-
t::&'Oil-se a du;c\l&s"o ... 

Posta a votos, nü.o foi npprovada a proposição e' Vai 
ser devolvida ú camara dos deputados. · 

Segunilo-se successivo.mentc em 2& discussão e,'· 
foriio sem debate rejeitadas c vão ser devolvidas á.; 
,camara dos dep.lltados ns proposições da mesma camara.. . 
de 1883: ·· . 1 · 

N. 59, elevnado ú. co.te~oria. de 2a. eutra.ucia. ar~;' 
cornn.rcn. do Pnrn.cntú, cm Mtnn.s Geraes. 

N. 61, elevando ú. cn.tegorin. de 2a. entra.ncia o.s 
comnrcns do Rio T11rvo c de Sete LagOas, cm Minas 
Geraes. · ;, 

N. 6!1-, elevando ú. categoria. de 2" entra.ncia. -.. 
comnrcn de Urng11nynna, no Rio Grande do Sul •. 

N. 65, elevando {a. cn.tc~oria. de 2a. entro.nc1a. & 
comnrcn de S. Gnbriel. no Rio Grande do Sul. 

N. 68, elevando ú. categoria. de 2,a. cntrancia a. 
comnrca dê S. Josó elos Pinhnes, no Parnmí.. 

Esgotadas ns mnterins dn ordem do dia o Sr •. pre
sidente c9nvidou os Srs. senndnrcs pn.ra. se occupa.
rem com os trnbnlhos de suas commissões e deu para. 
ordem do dio. 29 : 

1 • discussão do projecto do senado, letra A, d~ 
cn1·rcnte anno, concedendo seis mezes de licença. ao 
hnchnrel Aristides Augusto Milton, juiz de direito da. 
corÍinrcn de Pedro II, na provincin do Piauhy. 

2• di to. das proposições da cnmara dos d~putados. 
de 1883: 

N. 69, elevando ú cn.tegorin. de 2"- entra.ucia. n. co
mo.rcn de Mnrajó, na provincin do Pará. 

?: • 70, elevando á cntcSorio. de 2"' entrnncin. as co
marcns de Bomjaruim, Bezerros o Brejo un M~dre de 
Deus, nn província de Pernambuco c l>cin ass1m a de 
Igara.gémirinl, ntL do Pará. 

N. 1l, elc1tn.ndo ú. ca.tegorifL de 2a entrn.ncin. a co
mnrcâ. de Tilnbaúba, no. província. de Pernambuco. 

N. 72 clevnndo ú cn te o-o ria de 2" entro.ncio. as 
comarca~ do Nossn Senhor~ da Graça, de S. Miguel 
e do Tubarão, nn provincia de Santa Catharina. 

!\. '73, elevando ú. cntegorin. de 2" entra.ncin. . a. co
mnrca. do Pilnr. na província da• .A.lngons. 

N. 77. elevando ú. cn.tcg;orin. de 3a ~nt~a.ncio. t,!- co
marcn de S. Jo<io da Barra, nn provmc1a do RJ.o de 
Janeiro. 

Levanto11-so a sessão ao meio-dia e 10 minutos. 

ACT.A. EM 29 DE MAIO DE 1885 

Jl'REIIDENOIA. DO SR. D.A.RÃO DE QOTEGIPB 

.A.'s 11 horas dn mnnbü. foz-se a chnmnda c acb~
rü.o-se presentes 28 Srs. sena.dores, a. saber : Ba.ra.o 
de Cotef"'l'ipe, Cruz Mnchn.do, Bu.rü.o de Mo.mang:uape. 
Nunes Gonçalves. Bnrro_s Bn.rre_to, ,Jun~ueira., Atyo_nso 
Celso Bo.rü.o dn. Estnncut, Bn.ruo de ~'.Iantoré, Vu1ato 
de M~deiros, de Lnmnrc, Joc10 .A.lfrec1o, Correia, Luiz 
Cn:rlos, Castro Cn.rreira, Uchôn. Co.vl"tlco.nti, Pn.ulo. 
Pessoa, Vieirn da. Silvn., Bo.rÍLO dn. Lug~n_!L, Po.es de 
Mendonça, Meira de Vnsconc?lios, Let:o Velloso, 
Cnrrü.o, Visconde de Pa.runuguu, Jagun.rtbe, Soares 
Brnndii.o, I:ibeiro da Luz c \' isconde de Palotas. 

Deix.úríLO de compa.recer, con1 causo. l>o.rtici pnda .. os 
S l'S. Chicharro, Burü.o de l\Inroio1, UhrJstin.no Ott~ni, 
Conde de Bncpendv, Diogo Velho, Fausto de .A.p;111ar. 
Frn.nco de Sá, OCtu.via.no. Silveiru Lobo, :o-ilveirn. 
Martins. Henrique d' .A. vila, Ip;nncio Mnrl.ins.- Tai
xcirn Junior, Sinimbú, AntiLO. Gudoy, Fernn.n
cles do. Cu·aba., Snrnivn, Cunhn c ];i'"ip;ueircd.J, José 
Bonifncio, Silveira dn Mottn, Lima DnnrLe, Lnf•~yette, 
Luiz,Felippe, Dantas, l\Inrt.inho Campos, Pauhno de 
Souzn, Visconde do Bom Retiro e Visconde de Murl
til>a. 

Deixou de comparecer, sem causn pnrticipada, ~ 
Sr. Barão de Souza Queiroz. 

O Sn. 1• SBauETAmo declarou q11c nii.o havia expc-, 
diente. ' 

O SI\, 2• SBCBBT.I.mo decl~>rou que n~o b11via pare~• 
ccres. J 

A'a 11 1/2 horas dn manhil o Sr. presidente .de-].. 
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'\ 41larou que não podia haver sessão por :falta de 
quorum, convidou os Srs. sena.dores presentes para 
.., occuparem com os trabalhos de suas commissões e 
dell para ordem do dia 30 : 

Discussão dos requerimentos adiados, pela ordem 
· de sua apresentação, a saber : 

'Do Sr .. Corrcin.. pn.ra. que se peção no governo infor
mações sobre .a ordem em virtude da 'lnal foi empres
tada pelo Estado no thesouro provinctal dn. Bahia n. 
'J.Uantin. de 150:00011. sobre a dntn. em que se rcn.lizou 
o emprestimo e em que concliçõcs. , 

lJo Sr. Junqueira, parn. que oe peçi•o no governo in
. f~rma.ções de qnnes as autoridades, tribtlnnes ou cor
porações que :foriio ouvidos úcorcn do. consulidaçüo c 
alterações efTectuadRs na legislaçiio relativn nos em-

• pregos e ofl1cios de justiça, de que trata o rcgul~>
mcnto mandado executar J:>elo decreto n. !J,420 de 28 
de Abril deste anno. 

Do Sr. Ribeiro da Luz, para qnc o goycrno informe 
qun.l a despeza que tem :feito com n. pttblicaçiio de 
.annuncios e com telegran1mns, ta.nto no Imp~rio como 

• fóra delle, }Jnrn a. concurrcocio. do contrn.to ele illunli
nação n ,:rnz da cidnde do Rio de Janeiro, a contar 
do. primeira. concurrencin. 

Do Sr B" rúo de lllnmoré, pnrlt que se peçiio ao 
governo informnçõe:) sobre o nun1ero de morn.ll• .res que 
.habitãn o corti(,oo ns. 5? e 54 dn. ruo. Dons de Dczctn
bro desta cidarle ; sobre o dos que nlli. tem fnllecido 
de febro umnrella ou de outras desde I <lc Jnneiro <lo 
corrente anno até bnjc; se n. respeito deste cor
"tiço se cumpri• fto n.s dísposit;!ões Uo decreto n. D,USl 
de 15 de Dezeuobro <.le !883, ott do art. 84 do de 
n. 8,387 de I !J de Jnneh·o de 1882, e finalmente sobre 
as provid.encins tom;;tlla.s cotn reladio ú epidemia. de 
beri-bE.d que tem r~itH1.l1o ott rcira' nas c~tpitacs das 
provinciu.s da .13ubin .. de l:Jocrnanlbuco, Uo :i.\laranhão e 
do Pará. 

ACTA El\I 30 DE l\IAIO DE 1885 

PhESIDENCI.\. DD Sn. D.o\.UÃ.O DE COTEGli"ri 

.A.'s 't 1. h(lrns dama.nhã fez-se n ch:unn(l:\ c nchnrii.o-se 
j>rescnt.es 2D Sr:;. senadores, n sn.Lc,· : Barão de Cc ~t.c
~ipe, Cn1z :\Ltchndo, B~1rü.o de 2\fa.mangnap~. Nnnes 
Gonç-nl\·es, <Jot·reia, .Jnnrtu.cirn., Vidnto -d~~ :'\Iedciros, 
RibciJ•o da Luz, Han·os Baa·r,~to, Cast1·o Currei1·a. J:t
A'UD.ril.Jc. Vicirn da Sih•a, Viscondt"! 'lo Born l~ct~ro, 
José lloniJ'ado, Pacs do :\fendon~·n, II~nriqnc d'A\'ila, 
UcbOn. Uavnlcanti.. Visc(lndc de I\Inr.itiba, Lu ir. Carl o~. 
OctaviutlO, Visconde de PelotH!=!, F1·unco de Sá , 
Visconde de Parnnagn:'t, Dnrtío cln Estnncia., Luir. 
Fctipe, S .. ares H1·nndão, Aífonso Cel:;.o, Lc:i.o Velloso 
e 1Vlairn. de Vascnncellos. 

DebdLI':~o de cntnparc~cr, con'l cnusn. pn.rtieipn(1:l, os 
Srs. ClticlJürro~ Bnrtto <la La~unn.. nariio de 1\Iaroirn. 
Darão t1e :\lanto1·é, Chl'i~;tinno Ottoni, Conde llc Buc
pendy, ])iogo ''(:lho, Fn.nsto de .Ap;ninr, Silveia·n. 
Lobo, Silvtirn. I\Iartins, Ig-oncio 1\fartins, Teb:eirn 
Jat~Jior, .Joiiq AliJ"t•dn, Sinim!Jl'1, Cúrriio, _1.,ntii.o, Godoy, 
l1'ernnndcs Ja Cunha.. fif'! I .. nmnre, Snrah·a, Cnnhn. o 
li'"iguclrt~tln, S ih·t·Í rn c ln 1\fntta. Lirnn. Duarte. Lnfnyctte, 
))untas, l\Iurtiuho o •. mpos, P;mlino de Souza c Puuh> 
Pessoa. 

Deixo_u flc compnrccc_r, se1n ca.nsn. pnrtlcipnUn:t o 
.Sr. Barow l.le Souza Qnctroz. 

o Sn. 1° Sl!cnWJ'A.ltiO a~u conto. (.10 seguinte 

Otncios : 
Do S1·. Bnrüo ele 1\fnmorc;. ilc ~O elo corrente mcz, 

C(llllmunieu.tiLi•~ que tti'io ]loJct'iL comprtrccer 1'as trcs 
11roxin1!l~ Sc!S~4jes do ~(·n1Ldo pur nclw.r-se nnojtu.lo cm 
cocseqn,.nc~ia <lu fnllccitllcnto de :-ouu. prinHL•irmã t\ 

Buronczu. <lo Pirupamn. - Jnteirullo, c.lc~nnuje-sc. 
Do 1 o secretn.l'io <ln. canutl"n. dos Uepntu<loS, de. 28 

do corl'ent.o 11101., cotttlllllnicnntlo qnc H(tuellu. cnn1nrn 
constou tnr Hido annccioruulu u. rosolneüo cln. nsscm
bJ~n geral ~obre n pnhlicu.,/ão dos pt;roccrcs· do con• 

.:SCillO de CHtuJo no DitU"ÍO 00icia/, - lutejrudo. 

Do ~esmo 1• secretario e de igual data, remettendo 
o seguinte . 

Projecto de lel 

Emendas n.pprovadas. pela camara dos deputados r. 
reposta do poder executivo que fixa as forçaa da 

terra para o exercícios de 1885-ISSG. 
Accrescentc-se no lugar competente: 
A asscmblén. geral decreta : 
Art. 1.• ~Como no. proposta.) 
Art. 2; • Como na .. pro posta.) 
Art. 3.• Como na proposta..) 
Pnço do. cnmara dos deputados, "28 de Maio 

de 1885.- Franklin .Americo de Afenezes Dorz"a. -
Dr. AfTonso Celso de A.<sis Figueiredo Junior. -Dr. 
Bc'n.edicto Cordeiro dvs Campos Vallada,·es. 

.Augnstos e dignissimos Srs. rcpresent.antes ds 
nnçü.o. -

.Em cumprimento de. preceito constitucinnnl, e de 
orrlem do S. M. o Imperador, venho apresentar-vos :r. 
seguinte proposta : 

A1·t. I .• As forr:as do terra. para o aono Jinancéirc> 
de 1885 a 188(; const~trúõ: 
~ 1.• Dos oll1ciaes das difl'erentes cln.sses de> 

qun<lro do exercito . 
~ 2.0 De 13,500 pm~•ns de prct em circumstanc<ns 

orU.innrias c d~ 3U~00ü em circUJnstnncins cxtrnord.i
nnrlus. Estns !orliUS· serão complctndns nn. fórma da. 
lei n. 2,556 ele 2ü de SctcmUro ac 1874. 

~ :-Lo Dns .compn.nhias de n.pt·end.izcs nrtllheiros. 
nr~o cxccd.cndo <.1": h.OO prn<;ns, das duns companhias 
de. nprcndrzcs nul~t:lres creadns nns provincla.s de 
!\1Inns Geracs c Uoyaz conl o pes:;oal qne lhes foi. 
rnarcnU.o, e do corpo U.e alumnos da escola n1ilit:u· 
dn cUrte c dn.B comp:.:tnhias de nhnnnos da. escola militar 
Ja provincÜl.- do Hio Grand~ do Sul. uté ~00 pra1·a.s. 

§ 2. 0 O pl"cmio para os ''Oluntn.rios será de 4ÓO$. 
c t•nru. os engojuJos ele 500;$, pago c1n · tre~ prestn.
çúes, scnJ.o o dos segundos proporclonnJ a.o tempo 
peL) qunl de novo se eng-njarcn11 nos termos do 
art. 2n da lei n. 2, G23 de 13 o e Setembro de I 875 • 
~ 1. 0 üs vuJuntariLs perccbt:rs'iü. Clnqnnnto :forem 

J•r:~ço.s. ele pret~ mo:.lis tHn:J. grutificnç·ão ignnl ú n1etade 
do suldo Ue prlnl.Hrn prat;n, ClJnforme u. n.rmn cm quo 
set"\'ii'CUl; os cngajad(_ls pcrcebcrúõ 1nuis uma C"''f:l.

tillca~·rtv igual ao -:$uldo U.~ primeiru. pn1ça, c tumbcm 
segundo a arma cnt qnc se:rviren1. · 
~ 2.0 Q.nnn~.lo ·furcnl er.cttt:os Uo bCrvi~o se lhes coo-, 

cc-dcrú n;Ls colonias do Estc.do un1 prn.Zo de terras de 
IOS,!JUO lllctros quadr2<.1~1s. 

§ :J.o .A ilnp1:rtuncin. da contribnic.~ão pecunia.ria. tle 
qno trnta o art. l 0 ~ l 0 n. 7 d~t lei de 2G de Se
tembro do 187~. serú. o.le 1:0UOSOOO . 

.A.rt. :J.u Ficü.o rcvogatlas as disposiçi5cs cn1 con
trnrto. 

Pahtcio do Rio de ,Janeiro cm 5 do Maio de 188:1. 
-Pr:lippc f.'ranco de Sei. 

-''1.' conlmi::são de n1a.rinho. o gncrrn. 
.A's ll 1/2 horns ''" manlli\ o Sr. l>rcsitlontc de

clarou que nlto pu<lin. haver se~süo por Íllltu. tlc fJlLO'l'll,m~ 
conviUoll os Srs. senadores presentes partt so occupa.
rcln co1n os traLulhos t.le suus connnissõcs o deu para. 
ordcnl do dlo. 1° J.c Juoho a mc:-;1110. j{L dcsigno.Ua1 a. 
saber: 

ln disc"LlSSÜO <.lo projecto <1o Sl'!nnilo. letra. A, do r.or
rcutc n.nno, concedendo ~eis l11(1ZC9 de liccn<.~n no bn
chtLrcl Al'l:;t.ic.lC's ..-\ngusto 1\liiton, juí?. de direito da. 
cown.t·co. de Podro IIJ na !Jruvinci-a. do l?iauhy. 

2n llitn. das proposic,<iCs clu. cmnurn. Uos UeplltuÜo:J 
ile 1883: 

N. GQ, clovnnclo ;,"L categoria. elo '.! 11 entruncia. n. co
nln.t·cn. de Murujú, no. provi nciu tlo I\u·ú. 

N. 7'), olovnn<lo ú. catcgorlu. do 2" cntrnncia. ns co
marcas de Bomjnrdhl'l, Bezerros c B1·cjo da. l\'Inllra ele 
Deus nn provinciu. de Pt1rnutnbuco, c Vem a~slm n de. 
Igara'pémirim. nn ilo Pnrú. 

N. 71. elevunUo {L categoria <1o 2a cr.tro.ncill n co .... 
mnrca de 'l'imbutiba, n:. !'rovitlt<:ia do rcl'nllrubuco • 



• L 11 

I!ESSAg· ÍliM i DE .:ivNno »E .1885 (il 

N. 72, elevando ó. cntcgorin: de 2A elltrnncia 118 co
marTcas de Nossa Senhora da Graça. de S. M•guel·e 
do ubnriio, na provi11cia de Sa11ta Catbarina. 

. N. 73, elevando ó. categoria de 2• e11tra'1cia a co
marca do Pilar, no. província das Alagoas •. 

N. 77, elevando .ó. categoria de 3• e11tra11cia a co-

J
marc.a do S. João da Barra, na província do Rio de 
aneuo. 

8• SESSÃO EM 1 DE JUNHO DE 1885 

~llESmB,.CIA. DO sn. DARiO DB QOTBQIPJII 

Sc~nto - Parecer da commissão de marinha o 
guerra sobre a proposta do governo, fixando as 
forças de terra para o cxercicio de !885 a 1886.
In<ticaçüt? da mesa. - Reprcstmtaçüo da Associação 
Commerc•al e de di,ersos bancos e corporações, 
apresenlrlda pelo Sr. A{fonso Celso. -A commi.Ysrio 
de a.çudes du Ceará. Discurso e requerimento do 
Sr. Correia. Adiada.- Dispensa dos nngenileiros 
da commzs.•ão de açude. Diso"Urso e requerimento 
do Sr. Jun•JIICira. ni.<curso do Sr. Visconde de 
Paranagud (miuistro de estrangeiros) . .Adiada. -
Ordem do dia.- Licença a um juiz de d•.reito. 
Discurso c cmPnda do Sr. Junqueira. Disr;~L?·so do 
Sr. Visconde de .Oaranugud (ministro de cstr .. nnci
ros). Discurso do Sr. Junqueira. Di.•curso do Sr.Cru::. 
Machado. Approvaclio ela cmenria.- Elcvar:ão. de 
comarcas. Rejeição das proposiçúes. • 

A's 11 horas nchariio-se ,presentes 32 Srs. sena
dores n s~Lber : Bnriio de Cnte,.ipe. Cruz 1\.Iachndn, 
Barúo de Mnnla.ngunpc, JunqGeira, ... -\.ffonso Celso, 
Bar1i.<> do Bom Retiro, Lciío V e!loso, Conde de Bo.e
pendy. Virint" de Merlciros, de l..nmnre. Correia. 
Luiz Carlos. Barros Barreto, Pnes de .1\-!endon~·n.. 
Castro Cnncira., Ptttlln. Pc5son, Visconde de I\Iuri
tiba., Christ.injn.no Ottoni. Barão da. Esta.ncin. Viciru. 
da. Sil vn, Bnrüo dn Ln.gouna. Barão de I\Iu.roim, Ri
beiro dn Lnz. Henri'JUC d'.Aviln, Visconde de Pnrn
nngn{L, Chichnrro, Bnrüo de !\Inmoré, Uchôa Ca.vnl
cn.nti, LiJnn. Duarte, Soares Bra.ndü.o, Octa.via.no c 
Visconde de Ptlotns. • 

Deixúrüo de conlpa.reccr, com causa. ~nrticipndo., os 
Srs. Fa.ust.o do Aguinr. Frnnco de S{t, SilveirtL Lobo, 
Silveira. 1\Iurtins, L:,eixeirn Jnnior, Joü.o Alf1·cdo .. 
Meiro. de Vnsconcellos, Sinumbtl, Fernnndcs dn Cu
nhn, 5a.ra.ivu., Cunha. e Figneire(lo, Silveira da. !\:Iottn, 
Lnfayette, Dantns, l\Inrtinho Campos e Pattlillo de 
Souzo.. 

Deixott de comparecer, sem cnttsa participada, o 
Sr. l3nr1i.o c1c Souza Queiroz. 

O Sn. PnESIDEN'-'" abrio n sessüo. 
Lórito-se ns actns de 29 c 30 do mcz findo, c, nüo 

.nn.vcndo quem sobre cllns fizesse observn.c;õcs10 d~di.o
se por npprovndns. 

CompnrecOrão depois de nbertn" scssüo os Srs. Jos<i 
Bonifncio, Lniz Fclippe,Diou·o Velho, Ignncio Martins. 
Jagunr1bc, .A:ntüo, <.:locloy. Nunes GonÇnlves c Carrilo. 

. O Sn. 1• S&on&:rARIO declnrou que nüo havia cxpe
a,cntc. 

O Sn. 2• SEcnETARIO leu o seguint 

ltARI!:C!!:R 

A commissüo do mnrinho. o guerra cxnminou a 
proposiçü.o vinda do. cnmnra dos deputados o pela 
qual foi nd<>ptnda " propostn do governo fixo.ndo ns 
forças de terra .rmra o o.nno finn11ceíro do !SSS-1 8SG, 
• sondo a refcr1do. propu-to. do accOrc1o com us dos 
nnnos nnterioros, o nii.o tendo a. ca1nnrn dos doputndos· 
feito •anilo as cmcn<lns de simples rec1ncçiio para dar 
umo. fúrmuln legislntivn no que orn uma proposta elo 
poder executivo, parece t'i. cnmnrn que o projecto deve 
ser ad_optndo. co~o ost{L, pois que as C1rcumstancins 
do pm·z cont1nnuo a Her o.s mosma.lih 

Co11scgnintomonte proplle n commissüo que o pro
jecto e11tre cm diecussílo parn ser, com n possível 

b:evid,!-de, oonve~tido' em lei, qu!l se torna pela appro
Xlmaçao do novo n11ao financeiro bastante urgente. 

Sala das commissões, 30 de Maio de 1885.- J. J • 
O. Junqueira-Barão da. Laguna-Visco!lcte de Jlur&- · 
tiba. 
· A imprimir com Ul"gencia. para entrar na. ordem 
dos trabnlhos. 

Foi lida e a imprimir para entrar 1111. ordem dos 
trabalhos a. segui11te 

INDICA.ÇÃG 

A primeira parte do art. 77 do 110sso regimento 
dispõe : 

" Nn 2~ discussõ.o (dos projectos) n sessão se coJ>
verterá. em commissü.o gcrlll, o cada senador fallar:i. 
as veses que quizer. )J • • 

·Esta. disposi\~Ü.o nô:ln foi express:unonte revogada. 
Entretanto em alguns assumptos tem este metbodo 
de discussão incontcsLO.veis vantagens. dCsd~ que 
forem tomadas cautelas que evitem o nbuso a .. 
pal~vra. 

A mesa, convencida dessas v~ntn~cns, propõe qn.e 
se adopte n seguinte substitu1~ão ú. 1• parte <lo citado 
urtigo: 

<c Nn. 2" discussão dos projectos ittnto do t:~enndo. 
como da comnrn. dos deputados, o. se:.isiio poc.1erú con
verter-se em comtnisslto geral. precedendo fr!\)uer:
mento verbal de algum senador e: upprovação c1o 
senado, sem discussiio. 

<t Conv~rt1da. a. se,..sii.o em commissao g~r!Ll. prus-=
gnirá .n d.iscus.são nesse ou nos se~mnte:; dias. l'ICDl 
llmitn.ção tla hora regimental, c tit'i poder(t sel· ncliad:.1. 
para ·n. seguinte scssiLo por dcliberacf.irJ àos n'l~tubros 
presentes. 

a Emqunnto clurn.r a. discussão em commis:sii.o ge
ral. nü.o e mistet· nUmero pa.ra u.brir-sc a s~s;;i~o c ser 
encerrndn n discusso'io. 1 

<< A votnçii.n. porém, só terá lug:.'l.r estando prcscntll 
ma.iorin. absoluta. 

" Cadn senndor fa.llarií quantas vezes quizcr e sen
tado, se nasiln lhe convier. 

<c A discnssüo poderá ser interrompida. .por votação 
do senndo por ttnl ou mais dias. » 

" Paço do senado, 30 do 1\faio de 1885.-flarcio de 
Cotegipe, nresidente -.Antonio Cantlido da Cru:: .lla
chado, "1 o"" secreturio.-Barüo de ,.Jlumrtngu.npe. 2° sc.
crctnriD.-Joaquim Floriano de Godoy. 3• se<w~tario.
Franclsco elo Rego Ban·os Brrrctà, "".r"indo de -1.0 

secretario. » . 
O Sn. P~tESIDEN:rE disso ctnc continu:mdo o impedi

mento do Sr. scnn.dur Silveira. I .. obo, nom,.· vn. pnra. 
substitui-lo na. con1missao ele assemblCas provinciac s 
o Sr. Barão da Esta.ncia. 

ASSOQU .. ÇÃO OOM.'\lERCIA.L DO RIO in: lA.NEtRO 

o S•·· JUl'onNo VelHo:-,- Sr. presidente, ~ Asso
cia.c:ü.o Comtnercinl do Rio de Janeiro, os diversos 
ba.n'cos c outras corporações desta prá.,~;f. pedirão-mo 
para. n.prescntnr no scnndo utnrL repr..,sonta.c,lÜ.O, nu. 
qunl solicítào que scjn npprova.dt1 o. reforma do pro
cesso nas execuções das a1Vidns hypor.hecnrins. 

O Sn. Cmrz liiAoTTAno:-Apoindo. 
O Sn. A>·FoNso CELSo :-.A represe11ta.çi:Lo ó assim 

concebidn : . 
rc Augustos o dignissimos senhores representantes 

do. naçf<o. 
" A Associnçüo Comme1·cinl elo Rio de Janeiro, os. 

diversos bancos e out•·ns corporações de•to. prnç<L 
vêm a11to o nugusto senndo brnzilciro impetrnr qn<>
sejo. levndn o. c!!eito nesta s~s~iio "' reforma . d<> 
processo no.s oxocuçücs dns d1v1du.s .hypotbccaruLs_ · 
pondo fim <•• n<ljudícnr;ões :!'OL·nadns, qao pelas suns.-: 
pcrniciosns conscfJ.UOccins tên1' cotnplotu.mento ilulli
ficado os grnndes beneficios que com rnzito. se de
viüo esperar das i11stituíções do credito rea.l. 

" B1L11ido. do.s legislaçõoa estrnnhns, "' ndjudicaçã4>., 
for91tda 11W:o pódo continuo.r ~ subsistir no Brazil,. o,; 

11 
11 
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uma. vez ndmittid"n n Teforrnn. que se impetrn, cum
pre ·fazê-lo sc1n n. rest.ricção de ser npplicndn. unica
mente pnrn ns dividns contrnhidns depois de publicn
du. a novn. lcgi~lnçi1o; porque· as leis do processo 
regem tnnto os inctos anteriores c nii.o julgados 
(:omo os do fntnro. o não constituem direitos ndrtui
ridos: por isso podetn c elevem vnrin.r segundo o 
:.Lconscll~::tr o intCI'C~so gcrul dn socicdalle. 

cc Ora., niw hn. desconhecer quanto convem no inte
rC'sse cln socicdncle trnocnr ns portns ú frn.udc c n.busns 
'lu c têu1 orip:ctn no rcginlcn !niqno dn. o.djudicnçü.o 
forçndn. · .. 

c( Os n.bnixo nssi~ndos. 01n non1e t1nR diffcrentcs 
classes C]LlC rcprc~cntão c dos_ grnndes interesses que 
1 h c"' estão con lindos, depoem nas 1nii.os elo augusto 
senado brnzilciro n presente petiçii.o como n expressão 
de u1no. necessidade rca.l c instante. e hnpetrr~.o a. 
grn.c,·n de ser vot.udo. n.· reforma do processo dns exe- · 
f!t:·;õcs h~·pntUccn.~ins~ extln~uinUo ns n.djudicnções 
forçnc1us cn1 todns ns liquic1a~ões que tcnh!i.o ele 
f'!fcctnnr-se. 

cc Ncst~s tcrn"lO~, pec1e1n no augusto senndo brnzilci
l'O Ucfcrimcnto.-E. ll. 1\f.-(Assignnclos) -J. Jllcnclcs 
rlt• Olireira. Cat;fro, vice-presidentc elo. Associação 
Comn1ercinl. - 1V1n ... Jllorri.ç,çy, sccrPtnrio.- Ile,·ma:n.o 
.loppCJ·t. tlte-oureiro. - Jaconw IV. ele Vincc:~z·i, clire
etol·.-l!.·milin 1\'ielscn.-Fcl-i:n Fr-ia.r;. -Gu.çfu1'0 Dlccle
,·lchscn. -!hJnr·i Leuba.-Veuant Oli·ce·,·, clU. t.lirectorin. 
d.•t A~sncifu;iif1 Co·• mercinl.- Pelo Banco do Brnzil, 
llfachrrdo Coelho c/.e Cnstro.-Pelo Banco Rnrnl e Hy
J,ütllecnl'io, B.'i/C1'fÍO José lla Silvu.-Pelo Banco Cotn
'nercial elo l:io t1e Janeiro. Conde ele S. Salv<tdO'r de 
}l(atlo::::i>J//0,<, nresidente.- Pelo Bnnco Predinl. Anto
.,.,.-:'n P. da Costa Plnto.-Pclo Banco Industrial c l\fer
ca.ntH do Hill de .Janeiro. AI .. de Oli.1Jei1•a Fan.'itO. -
Pelo Banco do Comn1ercio. o vice-presidentc,- Ca·f•los 
IJo>Joah•e,< de Sti.- Pelo Banco de Cr<>dito Re"l do 
J:ruZil. P. P. Jllayrlnlt.-Pelo .Banco Auxiliar, Anton"io 
.Ja::;tin:iano F:ste~•e,-; Jun"im·. » .. 

Envio ú 1nesa essn. reprcfientn.çrlQ, parn. ser tomo.dn. 
1u1. considernt,~Üo <"jUC merecer. 

O Sn.. PnEsrnl~~TE : - O nobre scn:1(1or leu n. rc
prescntn~·ão e elln terá de ser impressn no Jornal do 
f....'ommcrcio. Fico.. sobre n 1nesn para. ser tomo.dn. etn 
consiclcra~:ão oppnrtnnn.mentc. 

A CO!\l!'llSSÃO llE AÇUD!!!S DO CE .. \.UÁ. 

o Sr. C::o•·••eia :-No Jo1·nul <lo Commm·cio de ante
li ontem o ex-to cngenhejro lln commissüo de ncudcs 
tÜL provincin. do Ceá.rá fez 111nn publicação. da' qtinl 
c:onstüo U.cc1nru.c,:õcs que devern fi;.;urnr nos .Annaes 
tlesta cn.sn para scrcrn n.precindas, qunnclo ulterior
mente t.rnt'"*tnos do nssntnpto, cotno é Uc espcro.r. 

A publicncão é n segllinte : 

cc A.ÇUDI:S NO OEA.l\Á. 

« Acn.oo a.c ser dispcnsn.Uo do cargo de to en(T'c
nheir.o hy<lrn.ulico dn. c?ll1nlis~ão de n(,mdcs. Culnf;;C
lnc fazer, desde jl1, no publico, nn1n. breve exposwiio 
dos :!'netos <JUe dct~rminúr::io tal dispcnsn, afim do que 
:>e nüo forn1ent ] ntr.os t<!nlcrnrios ou rncnos consentn
nc-os com n. n1iÕbn. pesJon c 1nodo de procctler. 

cr Achu.va.-me eu emprt)~alto ou. est1·o.dn de :ferro 
Leopo1Uina c_on1o cn~cniwiro Uo. cornpnn hit1 , qunndo 
:rui sorprendic..lo con1 u. nomcac,lii.n qnc 1nc f'ez o governo 
]1aru. nque11c elcvndo cargo. · . 
• cr A hon\'n da notnCU.'iÜO, jnnto no Sr .• l .• J. Rúvy~ 

con1 (th·os ele .*;abio • e um ordcnralo n1uito superior 
ao C]Ue go.nhnvu. ~ sC'clu:drr~o-n1o c parti cou1 n co1n
nJtssüo. 

a Co1uoçudos os t1·nLr.lbos prcpurn.torios, vi ]ogo que 
o Sr. Révy nüo era. o honwtn aprégontlo pelas· tuba . .; 

, .<la (a.rJ"Hl, c n.ntc ot; netos llcspoticos -q uc .prn.ticu.vn, ns 
J'nu.Jver.sn.c1:ües , us cxuutornr.c.:-.cs c discot·llin que d.c 
..continuo eijt.abolccin cntt•o ~l':i cngonhcit·ua c crnpre
J!a.ilos • o sobretudo os cslmuju111àntns Llo~:~ ilinhciros 
J.uhlico~. cu e n1cut~ collcgnli cÔtnprclwnLlcmos que t.lo 
~nnllo . n.l~uu1 po _lia.tuo::~ coutin uur :1nprcuados ncfistt 
COifiTiliKSõi.O SChl tOt"nlll'll"lU-liUl':i CIHIIli\'C:ULC!i UU COIU}Ili
~CS con1 todos CbolCS uctot~ ~ u.ccr.:::,ccnUu nindu. (lUO 

al~1.1ns do!' meus companheiros qncriü.o nté n.hnndonn.r 
o. con1nlissii.o. 

u Julgún10B então que o unico procedimento mnis 
criterioso e lenl dn nossn. po.r~· pu.rn. cotn o govcr'no 
era. fazermos umn r'~Pl'f~sentnc;o.o CSCI'I)Jtn. convenicn
tetnente çlocumcotndn c po1· n6s ns .. ~i~nnda, no Ex1ll. 
Sr. n1ini~tro <ln. .ngricu1t.n:n.. pf~d indo providencias 
snbre os de.smnndos e dcsnt.tnr.s d.n chefe dn. cnmmis
süo, 1ncsn1o porqnc, pruccdendn nssim. nii.n S1'1 CDrrcs
pondimnos ÍL confinn~·u. con1 qnc tinhmu· s sido hon
rados com ns nossa.s no1neuçõos, c1·JllO to.mbern 
curnprimnos os nossos deveres elo fnnccionnrios pu-
blico•. -

cc Chn.n1ado por .tele~ro.m1.nn n c .. tn cõrte pelo 
Exm. :-;r. cont<;elb(!lrO Cnrn01ro dn Rnchn. então mi
nlstJ•o ctn ~gri~n1tnrn., fiz utnn e:ci?_usic,:~o cRcript?- por 
ordetn de~. Ex., e ne~tn.. cxpns1c;u.o nua avnnce1 umn. 
proposi~!ão que nii.o fosse just.1ficndn. com o respectivo 
docLtnHmto do proprio punho tio :::r. Révy. c tratei nhi 
dn. pnrtc tcchnicn. ndministrn.tivn. c financeira. da. 
tnnlfndndn COlllnlissão. 

cr De onde reonltou qne .-o o.çtunl mini .. t.ro o Exm. 
Sr. consclhP.iro Fc:rJ·cirn de l\1ouro:. mandou suspender 
n. comn1iss:-10. disp~nsnr os cng-cnbeil'os c nomear uma. 
conHnissão de syndicn.ncin, qne deve purt.ir pnrn 0 
Ccorú. no clia. 30 do corrente, cumprit' ns instruccõcs 
que vicriio publicada'; hontcm no /Jla.rlu Ofllclal. , 

cc Estntuos satisfeitns con1 este re~n1tu• que 1nostrn. 
que nií.o :fo1~1os _uns g'revlstn.s 2· qne ns nossas repre
sentações t1verao n.IA'llllln rnzno de ser. 

cc Att.rihuimos·niio se·r o Sr. Hévy di~pensado por 
ter de rcspond·er· sobre ns nossns nccusn.c;ões. 

. cc ReSta-nos ta.mbem a consoln.~~:io que. Cinborn. dis
. pet1s!tios, não 'elevemos, nen1 niCsmo podemos :fu,.,.ir {a. 
respo!"'snbilidá.de de ~ossos nctus, responsnbilidncle,. 
repctunos~ que nssunnmos ClllTI prnzer c com toda 
alti ve.z- ; C: . inutil, portuutó, . c1eclnrnr que· estn.mos 
I?rot!'pt_os n. ~ar todt; e. qualquer·. inforn1nçffo, c que 
fOr Ind1spensnvcl. :mncln., p.arn que essa. questão seja. 
.resolvida. '!Onlo cC:.rtntncntc osperntnos, de utn Jnoc'i.o 
imparcial, cmn tC'cln ·ajn_stit;~o.. ~.. • 

.;c Pareceu-me neceesnrto dnr no publico essns expli
cnc!ÕCS pnra qne não se ntt.ribnisse n outro.. causa. o. 
nossn il ispensn da commissão. - A. J. Costa Couto 
ex-1° cngen~JCiro <lu. comnlÍ:ssii.o de açudes. Córte, 28 
de Mnio de 1885. . ·. , 

Ne~tu. pu_bH~·nção fa.z-se referencia. a. uma repre
sant.nyiio o n. urnn. exposir;ão qu·~ tnrnbem julgo devem 
ser conhceiclns pelo se11ndo. l'urn obte-Jas npresento 
este requerimento (lrJ) : 

cc Requeiro que, pelo 111inistcrio da nnriculturn 
comntcrcio c oUras pnbliCo.s, se per;a ~O govern~ 
cúpi.a da representação c ~xpo~içrto fe!tn~ pelO enne
nheuo Costu. Couto c rclnt1vus a comn11ssuo de nçudes 
nn. lll'Ovinciu. do Ceará. )) 

Foi npoinrlo posto cm discussiio a qunl ncou adiado. 
por ter pedido n pnlnvrn o Sr. I-Ieuwrtw d'Aviln. 

DISPE!'iSA DOS ENGE:"iUEIItOS l>A OO:U~USSÃO DE AÇUDES 

O' sr . • J .. nqllt.•ira :-t.fnis de espa.ço, Sr. presi.~ 
dente, prctendin trntnr destn mnterin; mns, como elln. 
veio ap;orn pnru. o. téln., nüo posso dci..xo.r de, dcs<lc. 
já, formnlut· u1n t•cqnerinlcnto pnru. csclnt·cccr-ulo. 
melho1· n respeito. 

Como o scnndo snhc, tnnndon-sc construh- n~~udes 
nn. provincin. do Cet~rú, no lugar chnnu~elo Quixu.dt"t... 
Pnrecc-mc qne foruo trcs os nçudcs dotcnninndo.s 
então pelo governo. 

Notucou-se pnr·n. c~tn ohrn urna. con1missií.o, <.le que 
Cl'n. chefe tttn eng-enheiro :flrnncez, o Sr. Révy. Forüo 
pn.ru el1n ne>nl,cudos varios cnA·cnhoirus, entre outros 
n Sr. Costu. Couto, que sorvia. nn cstra.da. de ferro 
Lcopolclinn, pCR'-On diJ.,tm~to. c prof11';AIOnnl nntito hn.
bilitnclo. e que ttunbmn tlnrnnto nnnos sorvia n. con
tento do govcl'no nas obrns importantes do oncalnn
tncntc. d'1i~Ull. pnrn CRt.n gora.,flc cidarlc•: tcrHlr, Rido 
condC'COl'nclo co1n o lln.l1it.n dn. Ho"'n conw testcnonnho 
c retnuncru.c,~lLo do :-;cus bons serviços. 

Nostn.s circtnnl:itancius HIO us cousas uuquolhL 
prnvincia, qtumtlo unnt UcshnrnLonin. CHtu.bolt~ccu-so 
cntto o:s cug:cuhclros c o chefe; o Ycio os to fucto t\o-

.~· 
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conhecimento do governo .imperial, que mandou que 
a.quelles engenheiros viessem ú. cOrte para.· dar infor-
ma.rõcs. . 

~stnndo elles nessa diligencia, nomeou o governo 
umn. commissão de inqueriio, composta. do Sr. cnge

_:.nheiro Aa.rilo Reis, de um engenheiro da estrado. de 
.":ferro do B~ttnrité ott da do Sobral e de um digno em
prcga.do do thesouro nacional. 

.E'is o aviso dirigido ao illuatre Sr. engenheiro 
·An.t•ào: 

" Illm. Sr.- Apeoas rcsta.nilo do creclito concedido 
mo n.ctnal cxerc'i.c10 parn o.s obras de construcçlLo do 
\<nÇ"lde de Qaixadú., nn provincio. do Ceo.r:í, o suldo de 
~310:000$, sttbordinados cm parte n clespczas nutori-
sadns, c tendo oc~orrifln, por outro lado, desnccôrdo 
1profu.nclo entre o chefe da. commissü.o incun1biclu. 
·da:qnellas obras e varios engenheiros, deliberei nla.n
.do.r sobr'e~tar nn referida constntcr;ão, limiLnndo os 
serviços nt)S estrictamentc necessa.rios t"L conservaçü.o 

1~-e boa gnurda. do "mnterhd, betn con1o fazer syndica.r 
; das o.rgnições reciprocn.rnente dirigidas pelo chefe uos 
vn.lluUidos erJgenheiros e vice-versn, e do cst.u.lo dos 
•·trabulhos, n.pplicac;ii.o dns dinbch·os publicas, modo 
;~pelo CJUn.l tétn sido cumpridas n.s instrucções dadas lL 
i -cotnmissiLO e todas · u.~ mais circnmsto.nci.ns que iró-. 
r.._ .. portn. no governo conhece1', rocüinnte minuciosa indh
' gn.ç;·lo. paro. q11c pos8u. reconstituir a commissü.o, dudo 
:que o poder le~isln.tivo decrete os meios llrccisos· ú. 
eontinmu;~o dn obras. 

cc Pura este effeito fica incumbido Vm. d~ dirigir-se 
· • ..se1n perda de tempo a Qnixndú, onde procederá P to
' das n.s indn.gn~:ões que jul;:rnr necessnr.ins úquelle fitn. 
::"Nesta comm1s)ooiio será nuxilittdo pelo· 3°; esCidptunrio 
úo thesouro nn~ioonl: ·Francisco AugUsto de S,,uza 
Nogueira. c poJer1í requi·~itnr do director çla. ~erro-via 
de l~aturité _ou do da ferro-via de Sobral um cngc-. 
nheiro·quc o a.ux.ihe h:1s "medições Ou. ·em out1·os tra
balhos de Ca.mpo. qne :fore1n julgados" convenientes á 
avaliaç~o dns obrns eYecut.adnM. · :· . · 

cc Ser-llle-h~o entrer-nes todc1S os papeis -relntivqs á 
sobreditn. com1nissü.o de aç.ndAs, bem como cópias de 
todo.s os nviso~ exp(·didos ú.ccrf'ln. da 111esmn. comtnis-

. .são. afin1 de que possa Vm. · iodic;tr ns a.Itcrac;õP.s que 
convierem no regimen do serviço .. QUanto ú. cscriptn
:ro.c;iLO do1s depezns e relnr;ões dn Commissão com a the
~sournria de fn.,.enda dn. prov"incin elo Ceará. de"verlt 
Vm. ex:aminhr tndos os proCes..;os, ·mencionando ns ir
regularidades Lluc a.cnso se notem nos, mesmos pro
cessos e sug;~enndo ns prov.idcncia.s que couberern n. 

'bem dn. fiscnlisac;ü.o. 
ct O chefe dn comn1issão do nyudes c n thesOLlrarin. 

de fazenda prestnr-llle-hiio todos os esclarecimentos, 
•:facultando-ll.w o exame elos livros e papeis. 

« Deverá1 "utro~hn, Vm. ex.ami.nnr n necessiUnàe e 
o va.lor de ljU.ucsquer obrus prelimino.res que tcnhü.o 

~sido cffcctuadns, assim para. facilitar o transporte 
1-de mutcrinl, como pnrn. n.Lrigo elo pessoal o deposito 
de macbinns. ferramentas c rnnterines. 

« V erificnrú tnm h cm se estiLo s~ndo cumpridas com 
. econotnin. ns recentes ordens relativas ú suspeosito 
dos tmlmlhos, podendo requisit11r desdo- logo do chefe 

· da. conun.issü.o a. r<:ducç~LO Ll.o pesson.l ou Uos snlnrios, 
, e, no cnso de niu) ser p1·ompttU11ente n.ttonU.id"• soli

l.-citnr deste minbtorio, vor teleg-ru.nnnn., as orU.cns e 
,providcnCins que ql.udrnrem tis circ1nnstnncins. 

" O que tudo confio do seu cl'itcrio c zelo pelo 
. serviço publico. » 

Deveria. espe1·nr o resultnclo desses ox:a.mes, cs
::tuclos e informações pnrn que pndessc tomar uma ro
"solur,•ü.o fundndn. : prcc.isnvo. ouvir a.s pnrtos litignnt.cs. 

No entretanto, sem esperar CJ.Unlquer infortnnçüo 
ulteorJor, declara. c ordenn o 1nin1st1·o que n. obro. nüo 
póde continuar, porqnc ni'"Lo ha. vorlJo. sufficicntc o 
porque houve umo. dosnvonçn ou desnccOri!o entre o 
pessoo.l nuxiliur c o chefe. 

u,.. Sn. SKNAnoa : - E' o caso <ln falta de por:.. 
vora.. 

O Sn. JuNOUF.llU. : - Sjm, bnstava. n. primeira rn
rio. A nllegnçiio dn clcs<t\'cnçn entre nquelles pro

.' "'"fissiooaes ora. su fficicntc pãrn. se detern1inar que 
•: :ficaaae parada a obra, at~ que fosse a commitiai<o Ro-

menda. syndica.r dns i'nctos. Mns não se . fez isto. 
Mnndn-se a commissilo fazer certos estudos e tra
balhos em relação áquclln obrn irnmensn, o tomar 
outras prov.idencia.s gura'ntidoras dn. fazenda nncioon.l" 
e no mesmo tempo se declo.ra que ficiL n obra pa.
ro.da. l 

Parece que ha alguma centrad!cçü.o. 
Noméa-se uma commissã.o para proseguir cm cer

tos estudos e proviclencin.s c tnmbem se ... ()jz CJIIO nã'"' 
hn dinheiro para continuu.r n. ohro.. E mesmo ni~n é do 
esperar que ·clla. posso. co·Jtinunr nas nctuo.e8 circum
stnncins, porque ni'"to podemos ter esperuuçr.a; de quo· 
hajn recursos pn.rn. esse tirn: pois quo ns condic:oes 
finnncoirns do paiz sü.o pe:ttiimns. Seria, cntüo, ÚJ.a.i::.; 
logico dar tudo por termino.Uo, a.cu.utela.do, npenn.s, o 
mnterifi.l nproveitnvel. 

Po~tnnto pnrece-me qne niio foi bnstnntc correcto o 
procedimento do nobre ministro da. agricultura. Lan
çou sobre os engenheiros demittidos Sr .... Costa Conto 
c otltros uma suspnita.. como n. de fazer crer '!Ue cllcs 
não tinhü.o bem cumprido o seu dever: no emtnn"to 
rnnndo. o ministerio que viessem ú côrte paro totnar 
delles informa.c;ões; deu-lhes o governo certa forr;a. 
mornl. ~ c -.ãntes que elles dess-ern o-1 csclnrecimentn~ 
proeedeu. ·O Sr. ministro dn agricultura duquclle 
mndo. 

O Sn. CA.sTno C,umElRA : -Toda u commissi\O íoi 
saspensn.. 

O· Sn. JuNQUEIRA.: -Antes do exnme clefiniti...-o. 
Tendo de voltar a este assumpto mais dctiuumcnte, 
preciso do esclw.·ecimentos c de coll10r docmnentos 
pn.ra. esse fim •. 

Estimarei que se possa. esclarecer esse assumpto. 
porque o meu thn não é consuL·ar sern funclnrncntl> 
os illustres .minrstros, tnns provocar a. cxhi!Ji,·U.o do 
clemc.ntos · qt1C foi o acto do 1ninistcrio da u~"~ricul
turn funcln<.lo na rnzü.o c que o p;o\'ernu n~o Etz <los·, 
_funccionn.rios dispensados 111áo juizo : que fui sú
mcnte a. rnzi"LO de economia c obcd iencw. no orçn.
mcnto que o ~niou c nü.o outro qualclLtcr senthnento 
ou pre·venção. {Apoiados.) 

Por ngorn. peço o seguinte: 
«Requeiro que se· peçn n.o governo cópia c1o n,·iso 011 

neto oJlicinl pelo qual farão <lispcnso.dos o Cll"'enbeiro 
Costa. Couto c outros dn comrnissü.o em quee>estuvão 
na provincin do Cearú.1 para. construcçõcs.Ue uyt1des.~. 

Foi npoiado e posto cm discussão. 1 

O Sr. Visconde de Parn8n~~~· .. a · · (in;nistro ttZc 
eslranye·iros) ·: - Sr. presidente, o governo Oti.o ti8 

oppõe á adopção do requerimento do nob1·e senador, 
netn vê 1110tivo pnrn. n ccnsurn. qtte pretentlcu o nobre 
senador irrognr n esse neto. Logo que nüo ho. v·erbn.,; 
não pod.iü.o contO:nunr a.s obra.s. 

O Sn. Jul<QUEIRA.: -Então pnrn que mandar outra 
commissão pnrn 1{, ? 

O Sn. VIscoNDE DEPARANACUÁ (ministra de e.,trange;.:. 
ros) :-.A. commissii.o nü.o originn. n mesmn dcspcza..que 
ns obrns qne cstnvü.o em nndn.mento .. _, A 1comulis!:ião 
vni estabelecer umn fiscnlisnção e promovor tnlvc::z 
uma. cconomin. I>ortnnto. o govcJ;"no~ procede cohc-
rentementc. ~ :1 c:. ... • ' 

Nüo ha dcsnr pnrn os engenheiros que fo1•ão dispen
sados ; o governo nü.o en1:ittio juizo definitivo, não 
deu utna scutonçu., curvou-se Só ás circumstnncia·s im
periosas do mon1cnto, obedeceu a. essa. rnzii.u suprctnn. 
de fulta de verba c procurou entrar nn lego.lidudc-; 
conscgnintcmcntc, cm -,~ez de merecer censura. ou rc
J>nro por parte do nobre senador, devia merecer sua 
1ndulgcncia.. 

Voto pelo requerimento. ' 
Ficou n discussão ndinda, por ter pedido n pnlnvra 

o Sr. Castro Carreira. 

ORDEM DO DIA 

LIOEN~r\ 

Ent1·on om t • discus•iio, " foi som dobnte nppro~ · 
vndo c udoptndo paro. l'""""r à 2•, o projecto do se~ 
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•udo, letra. 'A, do corrente nnrío, concedendo um nnno 
de licença com o ordenado ao juiz de direito Aris-
ttdes Milton. . 

O Sa. JuNQUEIRA (pela orclcm) pede que, nn fórma 
<lo rcp;imento, seja dispensado o intersticio, pnrn <J.UC 
o projecto entre immcdintamentc cm 2• discussu.o. 

Consultn'l" o senado, é o.pprovndo c entra o projecto 
cm 2& discussão. 

O l!jr, .Jnncaueh•a: -Sr. }>residente, vou ter a 
honrn. de st1hmettcr uma emenda substitutivo., porque 
lwuve um equh·oco; o illustrc Sr. Dr. Milton pedia 
utnn aano d~ licenç-n. c então não pcrdio. senü.o o 
ordenado. Neste •entido, mesmo paro. facilitar qualquer 
decisão, cu envio n. seguinte: · . 

Emencla sullstitutivm 

" .A. o.ssemt.lén. geral Jegislnth·a resoh·c : 
« Artigo llnico. O governo fiea. nutorisado a con

cc~acr utu nnno de liccn~n. com o ordenado, n.o juiz ilc 
clíreito da comarca de 'Pedro II, no. provincia do 
P<auhy, baclmrcl Aristides Augusto Milton. 

cc H.evogã.o-sc as disposições cn1 contrario. 
'' Pnço do senndo, 1 de Junho <1e 1885.- J. J. O· 

Jnnqueira. )) 
Ellc ·6 <ligno clcstn. concessão, porque C um mnp;is

i.rn.do n1uito probo c muito illustrnclo; rcqt1crcu cn1 
j SS3 á carnnrn., 111ns o sen pedido nfto 'chegou a. obter 
da com1nissão o pa.rcccr respectivo. 

E• lida.. n.poindn. c posta. cm c1isC1.1Ssão n. cn1endn. 

•• fl!it•·· "Uo'iseftuc'Dc ele Pav-ann;;uaá ('mini • ..::f?'O ela 
c:;tra.ngeiros) :-O nobre scnnd01.· 1110 pcrnlittil'.:'i nn1n. 
c: .. hscrvnçüo a rezpeito do substitutivo qnc ncn.Un de 
n :>rcscntn:r. . 

O p1·ojecto concede seis tnczes ele licença. c n cn1cncln. 
concede-a. vor 1.nn nnno. Devo ponderar 'ltle, para. 
tnna 1iccnça Uc seis n1ezes, não era. preciso o Jll"Ctcn
Ucntc recorrer no corpo lf>;::;isla.tivo, llorque o p:ovc1·no 
e~;tú. nutot·isado a. ·conceder n. liccn~n. por esse prazo, 
r•clo que _devi?- cllc recorrer uo gOverno e 11E'~o no 
corpo leg:Islutlvo. 

O Sn.. J U!'li"QUEIU.A :-E' exacto. 
O Sn. VIsCO:"'iDE DE P.\nA~AcnÁ (1nlnisi1'0 de cst-ra.n· 

!J.'i!'CS) !- ÜI'[L ÍOI'lTltllur uma Cll1C!1dt\ 11ll·1'0. jl~{ifa, é 
u:na. conccssi:io que scgnrnn1ente anirnn.rú. a. todos os 
}.ll'Ctcndcntes. 

O Sn. Ju!'iQU&IRA d:.í um .npnrtc. 
O Sn. VIsnor;oE DE PAnA.r;•coÁ (ministm da cstran

r;t!i?·o:~) : -N'rio cst.ou gucrrcnnr1o ; estou n.pcnns soli
cita.nc1o n. nttenc:~üo do senado\ para. csiu. etncndn: 
nu1.s, o nobt·c. s_enr~;~or nlt? n1c fnç-n. injuetiNt, p_nr'luc 
esse n1e!in11" JUI"'- JU· n. rn1n1 recorreu, f]U::tnüo ful pre
;.;~~Icnt;c dn ~-~nh_ia., pnrn. obter prorognçiLO c1e licença. 
l' ao e n pr 1111CJl'U. vez qne vou cn1 seu auxilio · o 
nobre scnndor devia. 111c fn.zcr justiça. ' 

En nnncn. n1c prevaleci de 111inhn. posi0.ão pnrn. 
~uerrcar c fazer 1nnl n ningncnl : se fnyo csia ohser
'Vaç:io é s6 vorquc vejo n cmcn<:ln. conccclel• n1nis do 
que o 1H:1.idnnnl'io pcclc. 

~fnis de u.mu. vc•:f., rcpit.t:",, t(onho iclo cm sct1 auxilio, 
't! não tenho ruziio algmnu. pnrn. agora sa.hir-lhc ao 
encontro. 

o:• ~r • .llu.I!H:u11cirn :-En já 11ondcrci no scnncl0 

q_nc, sú llf!l. uru cqnivoc;o, o prc.jccto prhnitivo rore
rta-sc a. sc1s nwzcR, c nao n. nn1 anuo de 1iccn(•n.. N~Lo 
~·r~lia. n. J?<!n.a pedir. o 1n:a.~o. n1enor, porqne o)llu!'tre 
JUIZ do du·ctto 110l1la. du·Jp;lr-S•! no ~ovcrno dircctn
l'"nentc, con1o o ~nh1·e n1inistro de cstl·angch·o.s ncahon 
de 1)ondcrnr. lp;nnlnwntc He clin1inon nn crncncln. n 
iU.t~n. Uc vcncimcntoR tot.n.c:~-;, 11cnndo al, o ordenado. 

Portanto, ]1ttrccia. •JUC o nobre 1ninistro dQvhL ncci
~at· pron.1ptr~.1ncnto cs~n. cmcn<.la~ porque o Dr. !\lilton 
c a JWlluc:an. vez que ol.•ir:r<l cssn. grnçcL ilo pnrla
:m<'nto, 1-!;l.'''-';~ •JHC se· tem Cú1h.~e,1it1o scn1 dillicult.lndc 
::t tantos antros, qunndo clle c..;t:'l lw. tnntoH nnnos c•n1 
·uma .corn~rct~ ti'in longinqna da rmn. provincia nut~ll, 
qt1c 1.! .u DtthiiL, c qu~tndo a C:!:ltmtht c~:tl&. elo nccl~rilo 
<!QIU a 1nUC1le llU.rl~nlcutur, pu1't1uc cuct-o1·isu o governo 

a conceder n. licença. c niio n impõe : é fncultntivn. e• 
portnnto, dip;na do. nttc»çii.o <1<> senn.clo. · 

O 'Dr. Aristides Augusto' Milton est{, hn uns pou
cos de nnnos nn. como.rcrt de Pedro TI : é nm juiz que 
l" •lo seu tnlcnto o qunli<lndes clcvndns niio devo ser 
Lrntndo de umn n1nneiro. somf•nos. Ellc requereu 
cm 1883 ú cnmnrn ·dos dcputndus, mns nii.o sei por 
que o. com1nissiLO respectivo. nií.o pode dnr o seu 
parecer ; n1ns o qne lLs vezes me pn.rece é que 
<ln pnrto do go,·crno hn. umn. certo. miL vontnde 
contra nquclle juiz : clle é c nservndor, c nl
guctu póde cntcnc1er que neStn occnsiiio o nobre 
n1inistro quer csmogn.r o iuiz de direito dt~ J?cdro II. 
que nií.o tctn se prestado a pcrscgnic,~ôcs politicas! Eu. 
porém, clou qnnrentcnn n cssn idéa, c quero ncrcclitar 
que o nobre tninh,tl'O nü.o é lcvncln nns suns im:pug
nn.çõcs por scnthnentos que ni'io r.cjü.n os n1n.is cor,
rectos. 

Penso.:·itõ antros que é. tnh·cz, tlll1U pn ,i,,·ii.o immc
dintn. ú. audacia. clnquellc 1ncmlP·o. desta cnsn que. 
uindn ha l.louco pcdio cet·ta..s in:formnçlles snbrc actos 
do govern"'o ctn rcluçu.o n un1a.. ohrn hnportante, como 
n elos n~:udes no Cca.r:'t. : cntcntlenclo .. so quo o reprc
scntnntc do. na.(.~rto não tem dil·eito de in:p1irir :o;cnií.o 
elos factos que o g-ovct·no !hc quer connnunicnr. Onda 
há pn.rn.r n indcpendencin. pn.rlnn'ientnr Cf Um pedido 
cm termos nwdt~rndos o corrcctc,s purn se csclu.rccer 
um ponto de discn~s:"io, é motivo lltlrn o governo mos
trar-se nl!'n.stn•lo CZ Nü.o o creio. 

Eston fn.lln.ndo. porCJne. con1o Sl"'\1 ~ .. n1ig-o do nobre 
lninistro dus ne~ocios cstran~ciros, niio qu~ro que se 
·pens~ l)_tW o Dr. l\Iilton ha de pn .::nr ag-.. 1·r~ a. posição 
que tem tido nn provincin. c.lo l'i.,ulJ,·; n:io qnero que 
se pense· isto. pntf]UC ('Ste mo~··) Ó mnito distincto, 
,ug-no de toda considct·n'.~ii.o c u;io. n1erecia. r1 nu.lqucr 
n1t'L vontade. porque vejo cstnr01n pu.ssnndo nesta. ~n.sa. 
trcs. qnntro c sois licen~ms destn. ordem, se:n1 obser-
'\·nc,~ii.o afgtunu. · 
. Portantn, ::t dip:nidadc do scnndo indica. rtue o pro- . 
JCcto fnrmulado de :lC'C(lrdo cnn1 os precedentes con
~tantcs niin pt"nlo s~r rcjcit:tclo. 

A ernenda vni desfazct• o equivoco qne ha.vin.~ e• 
portanto cstú. intcira.mclltc no cn.~n ele ser aceita .• 

. O Sn. YIRCONnz n1.; P.An,.,xAcu.\. (mini.-;t'J~o ele estran
geiro.-:) :-0 .~nvcrno nii.o lhe recn~n. u. liccnçn.. 

O tc.tr•. <.Da•uz I":;í:'.:lcb . .:!eto (I o sem·cta:r·/o):- St•. prcsi
d.cntc, cu ct·ein C) uc a. discuss~LO hn·n.nton-sc sobre un1. 
CCJttivocQ. Orn.. Ucsfcito este n. clisc1.1ssito eleve dcs
apparccer. 

Se o jui~ ele direito !\Iilton, quizcssc os G n1ozcs da 
liccnc;n. só Cl)l11 o orc.lcnu(lo, ccrtn.ment~ c1evin. dirig-ir
se no p;ovcrno; 1nas o proj<~cto pritnitivo vn.i n.lém 
daquillo que o governo pôde concocle1·. Elle peilc ü 
111C::f.Cs co1n toclos os 'l.'Cncwwnlos c i~so o governo não 
púdo fa>or. 

Ora, obscrvnnclo no n1cu nn1ipto o Sr. Jnnqttciro. qu.e 
ú de cstylu o co1·po legislativo ·nii.o dnr Iiccn~~n cotn 
todos os vcncilncntos, c s:,bcndo S. Ex. que com 
sin1plcs orclenn.du, o p;ove1·no p(,dc dn.r licenr>n. ntú G 
lliCZus, o nol)rc senador ampliou n llce:n~n. u. t\?. 1nczcs 
titn súmcntc c<1Tn o Ot·llcnn.d.ó. ' 

E1n totlo o caso o rn·ojecto que <lú licença }lOl' un1. 
00110 sômentc C0\11 O Ol"Üenn.c.lo, !ll'CCisn. de ruquel'Í-
11léOtO do interessado. 

De8i'cito este equivoco toU.n. cliscusaão Ucsnnpnrece 
e o pt·ojccto púc.le ser upprovn<.lo. • 

)'Jrlo hnvcn<lo n1nis qu01n pedisse n lJn.la.vrn. cn
ccn·ou-sc o. discussüo. 

Posta a votos foi approvndn. a Cil!cndn. 
Foi o projecto nssiln cnlenclu.U.o, ailopto.do l)O.rn. pns• 

snr Ílo :Ju discussão. 

~r.EVAÇÃO llE CO:UAI\.CAS 

Entrárü.o succcsr.;ivn1ncntc c1n 2,n lliscussü.o, forüO 
scn1 •lcbn.tc rejcitudas o '\'Ü.o ncr clcvolvidas ú ~n1nnro. 
elos dcputntlos ns l)l'Ol)Osic;-UL•I:l da. lllCSnln ca.1nnrn tle 
'jél/-{:J: 

N. UB, clcvatHlo ú cntc~oa·irt da ~n cntrnncin. n co
tuaren do T\·lnrnjt'l· na. PI'IIYincia ao Pnrú. 

N. 70, clcvuud o ú. cutcgodu. c1o 2 1\ cntrunciu. ns co-

,> 
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.mnrcns ·ao. Bomjnrdim, Bezer;os e Brejo do. Mn<lre de 
Dtnts, na. provinCin de Pernambuco e b01n nsshn o. da 
:Ign.l'nuémiriru, 11n do Pnrl'l.. 1 

N '71, cle·vnndo ú. cn.tcgo1·io. de 2." entrnncin.noco-
mnrcn de 'l'imbmíbn., nn r•·ovincio. de Pernnmbuco. . 

N. i2, elevando á. ente geria. de 23 entremeia ns 
comnrcns de Nosso. Senhora. dn Gro.çn. de S. 1\liguel 
e do Tubm·ão, nn provincin. de Snnto. Catbarinn. 

N~ 7:3, elcvnndo {~, cn.tcgorin. etc 2_a. entl·nncin: o. co
marca <!o Pilar, no. pr~vincio. dns .A.ln:;õns. 

N. 77, elevnndo ú. cntcgoria. de 3iL cntrnncío. a. 
coi11nrcn. de S. Joüo elo. Ba1.•ra., no. provincin. elo Rio 
llc Jnnciro. 

Es;2otnclnS ns rnnt.erio.s lla Clrdcnl ele) din, o Sr. r .. rc
SiaCIJ lt.~ convillou os Srs. senndores r•nrn. se occu.pnrct'tl 
con1 1rnbalbos de sun.s COlnmissõcs, c <lcll pnl'O. ordem 
do di:L 2: · 

'l•t discussüo ·aa prol?osiçü.o da. cn.mn.rn. dos !1eputndos 
n. rL2, de !883. concedendo lts menores Ctlrlotn, :1\I~nia. 
José e Noemin., \'epnrtidnrnentc, o monte-p1o de SCll 
:fnlleci<lo nvó, o chefe de e•qundm relurmndo Antonio 
Felix Comln de Mello. 

·Trabalhos de cotntnissõcs. En1 s·egnidn o mesmo 
Sr. prc!rt<lcntc I!revenio. nos Srs. senadores fl.UC dn.rio. 
ymru. orclcn1 do di o. 3 do cvrrcntc n U!Scussi'"to do pro
jecto de lei re:Jn.1ivo á fb:n.çü.o dns forças de terra 
parn. o .exe•·cicio ele 1885-LSSG. 

Levantou-se a sessü.o o.o n'lcio-dia. e tlm qua.rto. 

D• SESSÃO EM 2 DE JUNHO DE 1885 

JlU.!:!SJUJ~:"'iCIA llO SR. BARÃO DE COTEGIDE 

·St.":u.:uAT~Iu -- Expl!dir·ntc- Má·rcas de (a'b)•i(.a c de 
conulteJ·c.·io. Di.~,;m'RO c 1'er;um·imcnto elo S1·. Correia. 
..-1JJJi1'0t'rt[~iio -.Oa·Llf.!~1 do din- .Monte-pio. Appro
·~.:açliu cm. 2_a flt.~cussuo. 

~\.'s 11. l.iO\'ns ~.t n1nnhri. o.chnrü.o-se presentes 3 L 
~rs. ~e:n~ulnt·es. n. saher : Bn.rt"lo ele Cotegipe, Cruz 
•.I=t-clnul(l, Bnl'lto de ).Inn1angnape .. Viscont1 •"': do Bom 
!cti1·n. Bnriw ela. Estuncin, Ca~tro Cnrrcirn. Ribeiro 
!n Luz. Burros Dnrreto. Bn.rii.o da L~t,..,·unn, Conde de 
;~nnpcndy, <lc. Lnmure, ·Joiio. Alfrc.;do, J"tn:(lueir~t, Luiz 
Cut•los, L..'orl'cln, .lnp:nnr1hc, I:;nacto !\Inrttns, V1sconde 
ele :\Indtibn., Pnt1ln Pessoa, Cnnha c Figueh·cclo, Bnrü.o 
elo,. .. !\lut1-:oré, Soares Brruuliio, Virin.to de lVfcdciros, 
Paos de l\fcmd'>n<;"· Vieil'n dn. Silva, Visconde de 
P:.tr:tnPg:tlÚ, Chicharro, .Afí'onso Celso, Let"to Vcl1oso, 
Lafa.\'CÚc l"! Pnulino ele Souza.. . 

Dc'ixúr:io de cotrlpn.l·;'!ccr, con1 (!n.usn. pnrticipncla., os 
Srs.. Ccllúa C~t.\'alcanti, Bn.rho de ~lnroim, Diogo 
Velho, FatltitrJ de Ap.:uinr. Franco ele Sú .• Octnv'inno. 
Sihcira. LIJbr~. Silvch·~t l\In.rtins, Jlcnriqtlo tl'Avilo., 
Teixeira .• JunioL·, l\leira ele Vao;concclloll-. Sinhnbt'L, 
A-:ltÜ.l', Gí'ILln'\', Snrnh·n. Silvcil'n. dn. 7\Iottn., .i..uiz 
1;-elippc, Dan~tus, l\hu·tinho CanlilOS e Visconde de 
I"'clotns. 

DciX~"Jtt de cornpn.a·ecer, scn1 cnusn. pn.rt.icipnda., o 
Sr. Dnt·l'Lo de Souzu. QtH:h·oz. 

O Sn. Pak:SIDE:"'i'rt: ttLI'io a sessão. 

T ... cn-3e a. neta du. $CS;iio n.ntcccl!ente, c, ni:í.o hnvondo 
qncn1 sol.~rc olln. fizc~sc observn~l~cs, dcu.-so llor.nppro
va.dn. 

Compn.rccêt·üo depois Uo nbcrtn. n. sessão os Srs. Josó 
n(")nifncio, Nunes <..:1-onc;-nlves, Christinno Ottoui, I..inut 
Dllarle, Cnrriio c Fornundcs dn Cunhn. 

O Sn. to Sl~Cl\E'l'At\10 Ucu conta. do scgt.linta 

CXVEDlENTE 

Ofl1cio elo ministerio. dn justiça, <lo 1 do corrente 
mcz, rcmettcn<lo G5 excmplnrcs <.lo rclntorio nprescn
tntlo 1wr nquella rninistcrio nn presente scssü.o.-.A. 
distribltiL· c no nrcllivo. · 

O Sn. ~· SccncrAnxo '1eolnron quo Dilo hnvin J?tl· 
rcce1·oa. 

XAROA.S D~ PADUIQA. R D~ COM..'U&RQIO 

o So•. «::orrcln.: - O nobre senador por Minas 
Gero.es, o Sr. Affonso Celso; apresentou mn projecto 
de lei modificativo dn o.nterior áccrcn de marcas de 
fabrica e de commercio. 

Foi um serviço importi:mte que devemos no to.lento 
e npplicnçü.o do nobre senndor. 

Po.ra discussuo deste projecto devemos reunir todos 
os elementos, nfim de que, ncompnnhnnçlo os ele
vnclo~ intuitos do seu nohre nutor, possmnos fazer 
n lei que n1nis se ncconlllol.Ot.lc {ts convcniencins pu
blicas. 

Orn, existem sobre o nssumpto representações di
rigicln.s no 1n.inisterio da. agdcultnr~ Jlnr juntas com
rnCrchtes. Pnru. que cssns reprcscntnçõc#i possã.o· sei:" 
consultndns durante o. discussii.o, julguei .conveniente 

· sujcitnr Ct. · npprovnlfÕ.o do scnrulo este 1·equeri
mento: 

u Requeiro que por intcrmedio do ministcrio ·da. 
ngriculturn., comtnercio c obrns puh1ic~ s scjü.o reoti.i
sitndo.s do governo cópins de quncsqner represerit:l.
f!Õcs dns juntn.'s conunerci(l.CS, úcerca de dtlvidns 
àuscitn.clns no. execução da lei que regula. ns mnrc:1.s 
de fabrica. e de commercio.u 

Foi o.poindo, posto ~m discussiio c sem debo.te O.J?• 
provo.do. 

ORDEM DO DIA 

MONTE-PIO 

Entrou em 2• disct>ssüo, e foi sem dcbnte nppro\·a
dn e adoptada para passar tL 3•, n proposiçiio do. ca
mnro. dos dept>tndos n. 42 do !SS:l, concedendo ás 
menores Cnrlotn, Maria José c Noemia, rcpnrtidn
mente. o monte-pio· de sct1 fallecido avó. o chefe de 
esqt>ndrn reformo.do Antonio J.:e!ix Cor•·ên ele ll:fel!o • 

O Sn. Pn.ESIDE"'l'E convidou os Srs. scnralores paro. 
so occupn.rem com os trn hnlhos de finas commis::ües 

· dndos paro. ordem do diu. de hoje e den pnrn a do 
dia. 3: . 

2,u. c1iscussü.o do. proposta do poll.er C:"{Cctltivn, con
. vertida em projecto de lei l'clo. cnmo.ro. elo;; deputa
dos, n. !.! do corrente nnno, fixnnc:lo ri.s forças J.e tcn·a. 
pn<a o anuo fil:nncciro de 1885-L~SG. 

Levnntou-se n sessuo no meio-din c um qunrto. 

10• SESSAO EM 3 DE JUNHO DE 1885 

PUESIDENCI4\. DO sn. DARÃO DE COTEGIPE 

Smm•mo- Expediente. - Ordem do din:..... Fo1·ça~ 
d.c lcrra. Dlscwrsos elos S·rs. Ilcn1'il)'tt.e cl' A·dla., 
Coi'I'Cia, Viscoade de Pclola8 o Cama1·9o (m·tnt,,t,·o da. 
ouermJ. A<liamanto. 

A's 11 horas dn mnnhü. nchnrüo-so presentes 32 
Sra. senadores a sabor: llnrão do Cotogi!JC, Ut·uz 
:rt-Io.chtHlo, Bn.rü.o ao 1\Inmnng-nnpe, _1\..IToriHo Cebo, 
Bn\"ÍLO dn. Lngunn, .. lngnnribõ, Bnrüo dn Estnncia, 
Ignncio !\Inrtins, Barros Barreto. Pnulo. Pessou., Bu.riLO 
elo l\Inrnoré, Ribeiro dn Luz, Jnnqncirn., Ue Lm.nure, 
Ilcnriqnc d' Avilu., I..uiz Cnrlos, Joii.o ..:-\..lfrcdo, VisconJ.o 
do.Bom Retiro. Uchón C•wnlcnnti, Conde do Bne
pently. José Bonifncio, Visconde de Pelota.s, Corro~t, 
Virint.o ele 1\Iedcil·us, Viscondu Ue 1\Iuritibo., Pncs do 
1\JcnUont:n. 'Vieint do. Silvn., Linnl. Dunrte, Luiz Fc
lippo, P~>nlino de Souzn, Ca.st1·o Cnr,·ciro. e l\Ieiro. de 
Vo.sconccllos. · 

Dcixúr<•o de comparecer, com onusa pnrticipndn, os 
Srs. Chicborro, Bnri:io üc 1\Io.roim, Christi~>no. Otto
ni. D1o_go Velho, Fnusto do ... o\.guinr, Franco de Sú, 
Silvoirn Lobo. •rcixoira. Junior, Sinimbtí, .A.ntü.o, 
Godoy, Sm·nivn, Cnnha e Figueiredo, Silveira da 
1\fottn, Lnfnyettc, Do.ntns, Martinho Cumpos, Leü.o 
V clloso c Octo.vinno. 

Deixou do compnrecer, acro cnt,"" '!""'""+~,..;l"~1n, c> 
81•, Bnriio do Souza Quoiroz. 
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O Sn. P..asmii,.TE abrio a oessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não ha

·-vendo que1n sobre ella fizesse observações, deu-se 
por approvada. 

Oompareco!rii.o depois de aberta a sessão os Srs. 
Visconde de Pnra.naguU., Nunes Gonc;nlves, Ca.rrii.o, 

· Soares Brandão, Fernandes da Cunha c Silveira 
Martius. 

() Sn. 1• SEcnr:TAnto dou conta do seguinte 
EXPEDIENTII: 

Otücio do ministcrio do.~ ogricnlturn. commercio e 
<>bras publicas de 30 do mcz rindo, remettendo, cm 

. resposta :.i.. requisit;-ão do senado de 21 do dito mez. 
cópias das informações prestadas pelo director p:cral 
dos correios e· pelo in'!_Pector da.s hnhns de na.vegu.~~.ií.o 
subvencionndn.s pelo Estado sobre se tem .sido cum
prido em todas ns suas partes o decreto n. 9,375 de 
14 de Fevereiro. deste anno relativo ú. companhia 
Espírito Santo e Cnravcllas.:_Aquem fez a requisição, 
devolvendo depois ú. mesa. 

O Sa. 2• SeoneTAnio declarou que não ha.via pare-

ORDEM DO DIA 

:w'ORÇ.LI !JlS TERRA. 

O Sn. PJ\BSIDENTE :-O &-. mtnistro do gllerra foi 
convidado pnru. o 1neio dia. ; 11~0 póde continuar a. 
sessão, porque a unica mn.terla dnila. pnr"'L clla. :foi a. 
discussã.o do. proposto. fi.xnndo ns fort;a.s de terra. 
Portanto, suspendo a. sessiio nté o. chegada. do Sr. mi
nistro. 

A'• 11 e 3/4 prosegnio n sessão. 
Achnndo-se na sala immediata o Sr. ministro da 

guerrn, fo;rüo· sorteados parn a. deputtLÇÜ.O que o devia 
receber os Srs. Correio.. Castro Cnrreira. e Bnri'Lo da. 
Estancia., e sendo o tncsmo senhor introduzido no sa.
lii.o com .<s formalidades do cstylo, toma assento na 
mesn. á direitn do :-r. presidente. 

Entrou cm 2a. lliscussao com o parecer da. commissii.o 
ele 1nar1nhu c guerra o art. 1° elo projecto do poder 
executivo. convertido em projecto de lei pela. cnmnrn 
dosl5depntru.los1 n. 2 do corrente nono, fixando ns 
:forc;as de terra pnra. o exercício de 1885 a lSSG. 

O ~r. Jillena·ic&ue cl'llvila: - Sr. presidente, 
hesitei por a.lguo::> tnomcntos em tomar parte neste 
dcbat<;, pol"<]lle ~as coud!c,,ões. em qu~ é. apresentado 
o proJecto de lc1 que dtscutunos, stgntficn. npcnns 
a sn.tisfa.ção do p1·cceito constitttcioonl que exige 
que ca.aa e"ercicio seja. regid.o por uma. lei ao forçns 
especialmente voto.da pa.ra elle. Muito poucos .dms· 
faltão pn.rn. o começo do proximo exercicio que tem 
de ser regido peht lei que eln.bora.mos ; porta.oto, 
.:falta-nos tctnpo pnrn. discutir de 1nodo conveniente c 
aproveitavel un1n dn.s questões mnis importantes, ma.is 
'Urgentes, n1nis inn~itt~cis c. ~mprcscindivcis pnra. o 
pa.iz. a nossa orgnntsnçu.o mthta.r. 

Porém. Sr. presit.lcnto. nüo fnrú bom effeito em 
minhn provincin se essa. lei passar por esta. casn. sem. 
-~e Llctnonst.rnr, tornar-se be1n visivcl c bem t:xpli
..ca.do o n1otlvo por rruc votnrcn1os por clln. nos tcnnos 
em que estú. red.i::,dtlo o projecto que discutimos. 

Lú, lJcm poncns siío ns pessons que podem fnzer 
di\)tinc'iües entre exercícios .. cm re1nçü.o tí.s questões 

. que discutilnos. pr.incipn.lmente qtulndo cssn.s queotõ~s 
~sã.o, con1o a. de qnc noH occuplttncc, discutidas fóra. 
·.dn, sua. época proptia ae discussão. 

Só o facto de faltar nn1ito pouco tempo pnrn. comc
..c;nr o exercício qnc t.etn Uc ser rcgldo peln lei que 

· ela.bor:unos, póde justificnr pn.ssur este projecto, .setn 
estnr ac01npnnba.UO ile 1TlC(1ir.1nR indispensnveis pu.ra. o 
:.constituirmn um projecto de lei, que represente uma. 
:lei Uc for,;·ns rcnl c cfTectivu o nfto nmn n.ppnrencin de 
J1ci <lo ·forçns co1no ~ aque11c que Uisctttinlos. 

.( Sr. presidente, eu ni"w vhn ú tribuna fazer 11111 Uis-
\..curso, 0111 rcfcrencilL 1'L 1nngnn questão do. orgn.nisn.r,:lto 
.xrnilitar, questã(J qnc considero ti'LO in1portante como n 
')oda reformo. do elemento servil, como a da rcvrga
I!Jilja;~çiio d"'s no10su.• finu.n~:as. 

IIIinisterialista, como tenho sido, ·de tndos "\Ss DlÍoill-· 
terios que se tem succedído ne•ta situação liberal, uio 
desejo causar o muis pequeno emb,.raço ao governa, 
nem mesmo aquelle que proviria de demorar-me na tri-· 
buna um pouco mais reta.rdando a pa,sng-em do pr..
jecto de lei de forças. 

for isso, Sr. presidente, farei li.geiras c~n!'idcrnccõe!', 
uniCamente po.ro. nccentua.r a. mtnho. pos1çao, prlnCl
palmcnte como Riograndense, em referencia a ess~ 
tnugno. questão. disposto. se o governo entender que 
é conveniente o silencio de seus co-religionarios, para 
melhor aproveitar o escasso tempo, a desistir da 
palavra. 

Sr. presidente, <J projecto de lei de forças, que dis
cutimos~ nií.o encerro. ou níi.o comprehende uma lei de 
foJ·ço.s que o seja no. reo.U(lade, porque, senhores, nem 
o Bro.zii poderú guraotir a pn.z interno., peJn n defesa. 
ele su:t honra, da sua integridade, da sua liberdade de 
o.cçiio em suas relações no estrangeiro, com ·1 3.000 
honwns; nem con1 esse effectivo se poderá dar a.o 
exercito a. disciplina. e a instrucçiio necessnrias pa.ra 
o constituirem utn verdadeiro exercito : nem com 
13.000 homens se fóde tornnr productiva, cflicaz " 
aproveitnvel paro. o paiz adespeza que se faz·annun.l
Jnente com o exercito que temos , e finn.lmente, nem. 
da lei de recrutamento de 1874, quando mesmo execu
tada em todn.s a.s suRs partes, provirião para o exer-
citn os elementos indispensaveis, pura qúe clle tenha 
seus effectivos de po.z nua proporções necessario.s e 
compntiveis com ns ex.igeucia.s do estn.do militar mo
derno, e em caso al,..,.um elln. poder:L fornecer no exer- ~ 
cito reservas mili.fa.rmente organisn.dn.s, que o ha
bilitem a mobilisar-se cm condiÇões de offerecer uma 
defesa efficnz aos interesses que lhe cumpre res
gunrdnr, e cumprir completamente a. sua grandiosa. 
e dupla missilo. . 

· Sr. presidente, nilo temos tempo, sem duvida, par"' 
estudar esta questilo, de modo a podermos promulgar 
medidas indispensaveis pnra libertar o paiz dessa si
tuayii.o perigosissima. :Ela. apenas ~empo para passnr o 
proJecto. · 

Portanto, não se podendo fazer o mais, faça-se o 
menos: salve-se o preceito constitucional. 

O nobre Sr. Viscoode de Pelotns do modo o mais 
conscntn.neo ú. sua. n.Itn. posir.ü.o militar c politica., le
va.nton por suo. vez um b1·ndO,. que 6 n. signific:;,nç~o 
verdadeua do estado em ··que se encontra a prov1nc•a. 
do Hio G1·aude do Snl. . 
. Na verdade. hoje pode-se dizer, é uma aspirnl'iio 

bcn1 ncccntundn. em todo o pn.iz n. de uma. Ol·gnnisnçü.o 
militar, que constitua.. o exercito em um baluarte, 
cm urna. especie ·de compnnhin de segttros con
tro. os tumultos e dcsorc.lens, contra. essa. a.ooitnçrLo 
:febriL que nnn.rchisa as tnnssn.s, contra essa. c.l'esobc
dicncin ú lei' e {L autoridade, contra o desrespeito de 
tudo que é nobre c gro.ndioso cm homens e e1n io&ti
tuit;õcs ; Ulll bnlnnrte qne dê garantias seguras a 
ino.bu.lo.veis contrn esse espírito de revolta, de qu.c 
tiio intcnsn.n1ente se ncbii.o impregnadas todas a..-1 
classes socincs dcstn ópocn de positivismo, e de gan-
greno. de costur~es q ne o.tru:~cssnmos. . . . 

l\Ins, Sr. prestdcntc, na. 1n1nha provlnCJ.n. este aspt-· 
rnçii.o jú. cllnstituio-se ctn br~do _en~r~ico cheio de 
toclns us descspernçõcs da. 1na.10r o.nc1~c.tnde. 

LlL sü.o todns ns clnscs, sctn excepçao u.lgtuna.. que 
ped01n · e instü.o po; ?mn orgunisnc;ii.o J!lilittw . q~e 
liberte o.quelln provtncln. de novas e mn1s tcrrtVClS 
invn•i'•es elos Attilns platinas. O senndo sabe !)11~ por 
vn.ria.s vezes desde tctnpos remotos. n. prov1nctu. do 
Hio Granile do Sul tem siclo in\•ndicla pelos nosso$ 
vizinhos do Prnta, que nclla têm-se demomdo . 
por mnis ou menos tempo, sujcitnn<lo-n. ú tlc
vastnçUc~ de toda n. especie, í~s m~iores ver~?nhn;s e 
intmltos, sem nmn sequer ntc hOJC tcren1 stdo tn
demnisn.dos damnos n1ntcriaes que se originüo c.lcssns 
invasões de nossos vizinhos: e no cntto.nto contlto-sc 
por 1nuitos milllnrcs. de contos Ue ~óis os preJni~os 
cuusnllos por ossns 1nvnsõcs ctn mmha. provtnCln; 
innmucros os Rio Ç"rnndcnscs que têm ca.bulo on1 po
brozu c ntó ctn inLllgenci~\ por caus~ dn.s dop~cUt}ÇÕos 
dossns 'invasões I E por Jsso o rcce1o Da. provtncm d~ 
Rio Granclc do Sul da uma nova. inva.aiio 6 tamanho Q.\110 
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:baSta correr o boato d~ Ünua. guerra com os Argentinos 
pnrtL haver uma. depressü.o no comn1crcio dn pro
vincin. ; o commercio .da. campanha. restringe os seus 
BOrthnentos con'l medo de um golpe de n1üo tios nossos 
,.~izinhos~· r1ue púde declarru·-nos o. gu~rl'lL jú. sobre 
aqttcllns :fronteuns. acgnindo-se a invnsiio do H.io 
Grande rlo Sul poucos momentos depois 1n. dcclnrnçiio 
ao. guerra. Deste estndo de sobrcsnlto 1·· sentCin-se a.s 
principnes industrias •dnquclln. ""llrovinciu, n. c1c po.s
·torcios o crinçü.o de gndo: ''i vendo tl. populo.rüo da
qncllu. provJncla, c principnhnente n dns fa·oDteira.s, 
em. insttpportn.vel estado ele ngitn~fio c incerteza.~ 
porqne os multiplos motivos que ~os poclcm tro.zcr 
de um 1nomento para outro a guerra ~on1 n. Confe
dern~~ito Argentina, o.volumllo ús vezes jú. por planos 
<le ctipccnlrillores, j{~o port1ue o nr n1a.is 1•nrefcito em 
certos din.s nos (leixn. ouvir os catrcpitos de ·nprom
ptanlcntos militares sempre ern grande n.u;:.::mento, 
(~ crn mu.ior desproporção com os recursos dntJuelles 
paizcs. 

O S~t. Vr•coNDE DE PELOT.o.H :- Apoitulo. 
O Sn. Ht:,.niQuE n'AVIL,\ :-O nobre Visconde ele 

}:le]otns 11cdio providencias porque nús estnvn.mos 
expostos n. :;!:rn.ndes desastres, c n.ssím pedia provi
deneins militnres sufficieutes pnrn. nos lh•rn.rmo~ dos 
desnst.res de que csto.vamos nmen.çndos. Eston per
suadido que o nobre 1ninistro da. gnerrn. secnnda.rá os· 
esforços elo nobre Visconde de Pelntns. c estou 
tatubem pcrsundiclo de r1ue niio Ucixnrú. de n.r.rescntar' 
um pro,iecto ele reformn c ele Ol'p;nnisaçüo nnlitnr quo 
satisfnçu. e~Sn grande u.spirar;ü.o do pa.iz. 

Heservo-me pn.rn. nessa. Occnsiã.o discutir essa im
pol·ta.ntc questão que con1 tanta instn.nciu._ e urgencia. 
pede so1uçito. 

Por n.goru. tcrn1ino as poucas· considcrnyões que 
tinha. u. fn.zer, c1ecln.ra.ndo no nobre mintstro ·ia. 
guerra que n. província. do Uio' Grnode do Sul te1n 
neste momento a.s visto.s fixas cm S. "Ex.. confind.u. c 
se~urn. de que n nobre ministro cnvidnrú. seus 
esforços po:nn. nllr\'in-la dos grandes soffrimcntos que 
so hrc cl1n resü.o ern referencia. n. c,:;sa mn.gnrt. ques
tão; confira.dn c segura de que o nobre ministro hn. 

.ele interpretar fiel C COtnrletmnente íL SU::L a.SpÍrO.ÇÜO. 
Tenho conc1uido. 
(JJiuUo bem; muito fiem.) 
o ~r. C:::or••eln.:-·E' 1ncu costume snudnr, como 

.a hospede i1lustre, o ministro estranho que nesta. casa 
pelu. Jlrimeirn. vez con1pnrcce. no desempenho' de seu 
alto ca.rgo; c nüo fo.lttt.rei pnt·n. com o nobre ntinistro 
tl0: guerra u. CSI)(L cortezia que 1ne é n.grndaveL 

Estou 111csmo llersundia.o de que S. Ex. nü.o tem, 
ao n1enos por emq nnnto, n1otivo pnrrL nito dmnorn.r-se 
nn. in"·estignçüo elos nssntnptos que mn.is inte
.rcssü.o ú. suu repartição .. reccinndo de1xnr de exercer 
ctn breve ns suns funcções. salvo se nlgun1n questão 
o•~correr entre n proprht tripolnc;ilo dn. nú.o 1ninisterin.l, 
"u se n.lgurnn. te1npcstnclc ngitnr ns np;uas em que ella 

'ilnctun. e em que dominn o seu pnvilhüo, · 
l\Ius, pnrn. quo melhor possa o nobre ministro 

.ap•·oveitnr o tempo, sempre lemb.:nrei n S. Ex. que 
não me lJa.rcce acertado que se rcU.nzu. a trcs. tnezes o 
-~_nn.zo em que tem de vigornr a resolução ·prorogn
'tivn do orçamento que se nchn dependente cln cnmnrn 
·do~ deputnd<lS. 

Pôde o nobre tninistro ter por seguro ·que, cm tres 
··ml"zes:, ni'i.o cstnriio votnà.os todos os orçn.mcntos do. 
dc•pezn e n lei· dn receita. Se o govorno dosejn que 
dentro em }lOuco tenhamos de occupa.r-nos com outra. 
resoluçü.o prorogn.tiva, prosiga. no sett propot~i~o .~ 

Com estns obser,•n.ções tnostro no nobre mtnlstrn 
.·que, untes de opposiciQnistn.. sou bra.zileiro. E' hoje 
. da interesse nnciono.l que tiO nproveite o ma. is possi
vel o tempo du. !:'C&SÜo lcgisla.tivu., dispensn.ncln-so 
todos os trnLalJ..os que puderem ser evitndoR. 

. 
mesmo nos tempos órdiUn.rios, pa.m vota.ç.ã.o das 1duaa 
leis do orçamento. Aceresce que, no nnno corrente, 
tem-se do tratar do tlledida.s dn. maior importu.neio.. 
como siio as que o equilíbrio entre o. l'cceit.u. c n. des·
pez:r. exige. 

Não desejo, como o nobro. sonndor poln provinoin 
do Rio Grnncle do Sul que me precedeu, que so re
tarde ncstn. cnsn. o projecto oro. cm discussão, ae 
modo\ a. en1bnrnçn.r a mn.rchn. do governo. 

'Occupnr-me-hei conl clle sómento cm quanto dnhi 
nü.o rcsultnr inConvenientes para o serviço publico. 
Logo que ou.trn. lei, dn.s tres que tênl de lier vota.cln.s 
neste mez, tiver entrado nesta cnsa. estou certo de 
quo o pr1.scnt.~ projecto serú. votndo, se ní•o o for 
antes. A discusMo ngora. nlí.o traz o. menor difficul
clncle. parn o governo, e pódo ser· de nlE;umn vnntngem 
pubhcn. . 

E' elo poucn clttrnçiio o gnbinete nctunl; são poucos 
os dins de vicln govornnmcntnl qtto tom o nobre 
ministro da. guerra : e cu cstimn.rin não ter de :fazer 
observn.çlí.o nJguma. cnm relação a netos de S. Ex. 

Mns, n. coitczin nindn mo impõe <J.ne. tendo ele 
tra.tnr de· questões relativas n.o ministeno da. guerra., 
comece por llmn poln qunl é possonlmentb rospon-
so.,·el o nobre tninistro. . . · 

No Diario Oflicial de hontcm cncontrn-sc o decreto 
n. 9.429 de 30 elo mez pa•snclo. crcnnclo na. provin
cin do Rio Grande elo Sul umn cscoln elo tncticn e de 
tiro. O nobre ministro jnstifico.u o decr~to com a. 
n.utorisnção que pnrn. e~se íirÍl foi coníeriüu. no go
v~rno. Tomon o. a.utorisnyl'Lo no sentido mo.is fa.vnrn.
vel no governo; e. encontrando unl. embaraço que· é 
cln maior importnncin em qttnlqncr tompo e principnl
mentc no actual, ~un1 é o de não hnvcr os fll.ndos 
legalmente concechdns -pn.rn esse fim, nã.o se deteve. 
dizendo que, nh\m de ser pequeno o nugmento . de 
despezn, seria solicitnrlo o preciso credito no poder 
lcp;1slo.tivo. · 

E' contra. essa. mnncirn. de proceder de S. Ex. que 
eu protesto. Não pt~de o governo uso.r de nutorisnções 
cp.te envolvcnl. n.ug1ncnto de despezn desde que não 
são concedidos os ·fundos precisos. Não se podia crea:r 
n escola de tiro e de tnctic.t cmqunnto nincln <lepon
dente o. crcn,;ü.o de ultcrioL' de1ibernçü.o do poder legis
lativo, porqne, pergunto, cm que sitnnçüo ficn.ri.a. o 
governo se o poder comp.otente negnsse os fundos 
precisos'! 

l~stn.vã.o n.bcrtns n.s cn.mnras, e fncil era. o.o nobre · 
ministro pedir o nec_9sso.rio credito pnra levar a. 
effeito n crençüo dn escoln. 

Vi no acto ele S. E:x:. tunn descontormicl:.cle com o 
pro~rmnma. do gabinete, solemnemente enunciado 
nn, fu.lln do tbrono, no qnnl so lê qne é impossivel 
n.gora. q:nnlquer nugmento de despeY.o.. 

NiLo duvido dn utilidncle dn escoln que o nobre mi-
nistro tão apress.tdnmonte trntou elo crenr. · 

O Sn~ V'xsco~nB oe P~rJOTA.S :-Não trn.z augmento 
de clespezn, é muito fncil de provnr-se isso. 

O Sn. Conmu.o. :- Quem cliz que hn nugmento ele 
despczn. ó o nobre ministro na exposição que precede 
o decreto, e que pnsso n. lõr : . 

" Senhor.-A lei n. 3;~30 ele 3 Setott>bro do nnno 
proximo pnssndo nutorisou o governo o. crcnr na. pro
vincin do Rio Grnnclc elo ::;ul umn escoln tncticn e 
do tiro, orgnnisndn sobro ns bnses do regulamento 
que reformou n. do Campo Grnnde. 

· A expcrienciu jlo.rhunentur 1ne tem ~nsinu.do que 
· -.in.l:. qunndo l'l~>o se dobntem questões tüo trnns
-cendentcs como a. elo projecto do elemento servil, 
qu.c o gabinete oJTerocell, o por eujn pnssnge•n vivn

. Olllente so intcrosn., o es1"'9" cio weomezes nii.o baeta, 

" Pnrn l;,vnr n oJTcito oemclbn.nte crençüo, o minis
tcrio dn guerra. incnmbio n. Suo. Alteza o Sr. mare
chal elo exercito Conde cl' Eu do fn?.er nnquelln pro
vincio. os necessnrios estndos, indicando u lot.!nlidnde 
onde mnis conviesse osto.bolecor n. referida escoln., e o 
mesmo Scrcnissimo Senbor, comqnnnto lhe pareça ser 
n Invernado. do Snycnn o ponto mnis vnntajoso. j1l. peln 
snn posiçii.o geographicn, jt\. pclns sunf!l condições to
po~trnphiens, eomtudo entendo que, nii.o hnvenclo nlli 
edific1o nlsum cm que se possn 1nstalar n escoln. sem 
grnndc dtspendio dos cofres publicos. 6 d!' toda a. 
conveniencia que sejn clln eotatiolec:ida_na cadade (\o 
Rio Pnrdo, onde CKtsto sem npphcaç..o um pred1o 
com n.s necosso.rio.s ncconlmo(\1\(;0ct~ paro. o alojn
m.ento-do resJ,>Cetivo .ge:~t~o .. l, c 1414e .l'nrn eaao fim ' 

.... , 
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cedido pela irmandllde do Sr. Bom Jesus dos Pllssos, 
daquella cidade. . 

" .Aeeitlllldo a imlicaçi'•o de Sua Alteza, venho 
submetter à approvaçíio de V. M. Imperial o incluso 
decreto, creando a mencionada escola, a qual se 
deverá provisoriamente reger pelo regulamento da de 
tiro do Campo Grande. 

" A despeza resultante desta. cren.çiio poder{• effcc
tunr-sc dentro das forças do orçament~ vigente, -p~r 
isso que todo o pessoal percebe venc1mentos mlll
tares consignados nas respectivas tabellas, e para o 
peque1w augmento que se terá de dar com a cp'}-ser-: 
vacão do predlo, expediente, etc., o governo · so,1c1tar" 
opportunamentc do poder legislativo. 

" Sou, Senhor, com o mais profundo respeito, 
subdito reverente.-Antonio Eleutherio de Camarf!O· » 

Nilo tenho nenhuma outra base para apreculr o 
acto do nobre ministro senão aquella que me fo~nece 
o Diario Oflicial, e de certo que o senado nilo dispu
tará a superioridade, para a perfeita exccuçií<? do 
systemn. representativo. de primeiramente 1nun1r-se 
o governo com os .creditos precisos o.ntcs de levar n. 
eft'eito qualquer creação de que resulte augmento, 
ainda que pequeno, das despeza11 publicas. 

O tempo mostrn.rú ~e é tão pequeno, corno se 
a.nnnncia, b accrescimo de despeza. que tem de 
haver. 

Creações ant.eriores têm sido feitas pelo. mesn:a 
fórma, dizendo-se no poder legislativo que del!as m>o 
advirú. senií.o ligeiro accrcschno de despezn., que de
pois, com o tempo, se transforma em avultado. 

O Sn. BA.RÃo DE MA.>IORÉ : - Pequeno ou nilo, a 
questão é de principio. 

O Sn. CoRREIA :-A questão aqui, como bem diz o 
nobre senador, é de priJ?cipio. . . . 

Orn, por que não ped10 o nobre rmmstro o cred1 to 
de que necessita desde o momento em qtte a escola 
fttnccionnr Cf E que desvn.ntagem hn.vcria. po.rn. o ser
viço, se o decreto não fosse promulgado emquanto o 
credito não fosse votndo ? 

'Desde 3 ele Setembro do anuo passnc1o a autori
sação tem estado ele parte, e poderia estnr ainda 
pelo pouco tempo preciso pnrn o preenchimento de 
todn.s ns condic;ões lega.es pnrn n crcac;üo. 

Nü.o presumo que o poder legislnth·o rccttse o 
.a.unomcnto de credito que o nobre 1ninistro julga. 
indispensttvel; n1ns de cert.o que serin. etnbn.rnçosn a. 
p~siçiio ele S. Ex. e a elo gabinete, se n recusa se 
â~ssc. . 

Em todo caso, o caminho seguido ni'io foi o mats 
n~~ . 

Quanto ao proj_c'?to de fixo.çiio de .for~!'" tere1 ele 
pedir .ao nobre :ntnlstro al_gutnas ex.ph?nç:oes,_ qu~ se 
tornüo tanto mn1s necessnrtns, quanto rundo. nua tnre
mos a fortuna de receber o relatorio de S. Ex. 

Se nüo fosse tü.o csta·eito o pruzo ele q_u~ disp01n'?s 
pn.rn votn~ nté o principio do novo cxcrc~c10 trcs Jcts 
nnnuas, tnlve2: o sena~lo, rcspcit~ndo seus prec~
dentes. ndiassc estn dtscussüo nt~ qn~ o. rclnt?rio 
pudesse ser cxnminndo ; mns hoJC 1~uo c posstvcl 
deixar do discuti!•, 1nesmo sc1n u. lctturn do rc]n-
~~. . . 

O projecto contimla o. manter ns compauluas c)e 
nlumnos elas escola• militares da cOrte o do RJO 
Grande elo Sul, e fixo. pnro. cssns companhias o 
.numoro de r..uo prae,ns. . 

Quanto n cstn nltimn p:>rto súmcnte tenho ele m
quirir no nobre 1ninistro se S. Ex. não entende que 
este nnrncro ac prnc;ns l'Cfore-se, c01no me pnrccc, ús 
duas escolas. 
· Qunnto {t. conscr\~n.~~i~o tlcssns compnnbins, desejo 
saber se S. Ex. concorda com ello.. 

Son1pr<' Se tnc _!tfi~nt·ou .q;tc, dostlo que os ulu~n.nos 
entrão pnrn n J'scoln Mtiltnr, devem fic"r suJeltos. 
sôn1cnto no ro~imcn escolar. 

O Sn. BAnnori B.umE'J.'O : -Apoiado. 
O Sn. Cnunm,\. : - Corntndo quero c_onhccor :1. 

opinjllO tlo noln·o 11duistro, o ver su n.· nunlw. dovo 
ser ruorl i !i eu dn. 

A prnr.n rnatricnlatla na Escoln. 1\Hlitnr, o que pcr
tc:;~.c• o.' <>li!Ulll <.los cornos. Jica ll.O l'Qo~mo tem,11o 

sujeita ao <:)Ommandante do. companhin. e ao commn.n• 
clante da escola. Não creio que esta orgnnisaçiio seja. 
n. mais conveniente. · · 

O Sa. BA.nuos B .. nnETO : -ll!nis dispendiosa. é corn· 
certeza. 

O SR. ConREIA :-Sem fallar nn despeza que dabi 
resulto., enco.rnda n. orgo.nisação em si mesmo.; e lia 
se n1e afigura como não· sendo o. mais n.certnda, E' re
cente essa creação, e supponho que depois deli a as· 
cousas não melhorárão. . 

Terei tambem muita satisfação, se o nobre ministro· 
puder informar-me que trata-se de levar n. eft'eito a. 
communicn.çiio telegra.phico. com as colonia.s militares 
creadns no. provineio. que tenho a. honrn de re- · 
presentar 

Quando se tratou nesta cnsa da concessão do cre· 
dito para prolongamento da linha telegro.phica do 
Sul, mostrei o. conveniencia. de q_ue nõ.o ficassem 
o.quellas colonia.s privadas desse me1o de· communi
cn.çiío; e perguntando a.o ministro se o credito que 
elle pedia era s11fficiente .para. realizar-se medida· de 
tanto alcance, respondeu-me S. Ex. que era neces-
sn.rio o nccrescimo que indicou. . 

Reconhecida n. ur~encia dn medidn., foi conce
dido, por emenda. âa commissiio de orçamento, o 
nugn:lento de crec1ito. Espero, pois, que esse serviço 
não figue retardado; a utilidade da creo.ção das colo
nina do Cho.rim e do Cho.pecó ficará muito reduzida, 
se elln.s cont1nunrem sem prompta communicação co01 
a capital da provincia e com o. capital do Imperio. 

Sustentador do principio da legalidade, devo per
guntar no nobre 1ninistro, qne segurament;e leu a.s 
publico.ções ·hoje feitas no Jornal do Commr<rclo, se é 
real que, contra ns disposições vigentes, um rnedtco 
militar na capital da província do Piauhy o.ccumula. 
um emprego incompntive1. 

Deve o nobre ministro ter lido o Commercíal, folha 
que se publico. ém sua província, e em cujo numero 
de 22 do mez passado encontrei estas noticias : 

" :K-ingú e 8• batalllüo - Muito se tem dito e es
cripto a. respeito da. expediçf'to c do rio Xingú, no 
Mo.to Gros•o, porém sobre () grave crime de suhle
vaçiio praticado em 2 de Julho do nnno passado pelo 
capitão Francisco ele Paula. Castro, de combio;.,,,:ão 
com tres nllemães 'lue fo.zião parte da me.smn ex].Je
diç:ão. nadn. se con1rnentou n.té n. }lresente Uatn. 

<c Ern comtnnncln.nte da :força. o Sr. cnpitüo Antonio 
Tupy Ferreirn únldas, o qual deu áquellc capitão, no. 
mesma occnsiü.o, voz de prisü.o por tü.o criminoso 
nttentnc1o contra sun n.utoridaclc. 

" O exposto consta do officio de 23 ele Jttlho, 
relo.torio de ll ele Agosto do c1ito armo drulo ]>elo 
Sr. capitão Tupy n.o presidente e commnrulnnt.e elas 
n.rm~ts cm Mato Grosso, e c1o inquerito que a r·espcito 
ele todos os :factos mandou proceder o actual pre
siclenté, general Floriano Peixoto. 

cc Podhnos, pois, ao Extn. Sr. Dr. Camn.rgo, 
o.ctunl1ninistro da. guerra, conhecedol" ,conto é _do.. 
lerrislo.çLLo n1ilitar, c intellinoente, nüo deixe etn olv1do 
o ~1o.ior dos crimes da. cl~ssc 111ilitr"r, o quul nffecto. 
111ui dh·ectntncnte os brios e disciplina; nss.im cotno 
chnmnmos tnmbetn o. nttençü.o de S. Ex., e pedimos 
providencins pa.ro. as queixas dirigidas por i:liyersos 
officines contra o coronel Joiio Theodoro l?cre1rn de 
Mello, commandnnte elo 8• batnlhüo, relntorio elo 
St•. ~cnernl Rezin clnndo contns do. inspeeçüo . de~sc 
bato.lhiio e ncórcliio elo conselllo supremo de Jnsttçn 
militnr ele 29 do mcz findo, que abarxo trnnscl·e
votncs. 

cc Acórdüo: 
" Co.pitiio Geogro.pho de Cnstro e Silva, nccusnclo 

de cnlnmnia. O conselho de g11erra declináro. de sun. 
competcncia. po.ra. o julgmnen~o d~ róo; foi l"ef_orn~ndrL 
n sentenrm pnrn nbsolv~r o rco, VJsto cotno nu.o hcon 
pt·ovndn. Ô. fn.lsida.do das n;ccnsn.çõcs i~t'Oga.<las uo ~otn-
111n.ndnnto, ctn vista. de provas n.dduztdll.a nos nu tos. Jl 

"Dosllc que cssn.s noticio.~; s"'o n.sshn div~lg,ndw.s p~la. 
hnpronsn., justo é que poçmnos ao governo Jn:t.ormaçues 
(1ne uprovciten1 ú cansa dn. v~rdo.do. 

J?orü.o lugar a gr!L~d~s qumxn.s ~s pron1ot~~Ucs q~e: 
ultl.lllt~mcD.te se rcal.LZ'-'1'010 nc c::.;el'lato, e o nobr<: ~-

~ . "L 

( 



I 

III 

1 

I 

.... . 

Faz 1Fii-illl•ll1••••11il1'1SilMDIIrliiiPrA1' 121-••••• -=rr r, ---
~~'!!:!SÃO EM 3 DE J ONHO DE 18!15 

nistro d~ certo reconhecerá commigo que a. denegn9ão 
de justiça, sempre dolorosa, mo.is o.ffiietiyo. se torn~, 
se a.ssim se póde dizer, quo.ndo se refere a. cla!'se ml
lito.r. Nii.o me occnpo.rei senü.o de um facto, e 1st'? p~r 
tra.to.r-se de officio.l que se acho. na. remoto. prov1nc1a 
de Mato Grosso. ' ' 

No corpo phnrmnceutico elo c:xercito niio hn promo
ções por merecimento ; 0: J,?romoçl•o niio púde 1o.zer-se 
senilo nté o po•to de cnpituo c; só dcp~is que o phar
maccutico tem no posto a.ntcrtor serv1do 10 ,annos. 
Ora., se preenchérüo ess_a. condição vnrios pbo.rma.cet\
ticos, nüo é de boa. razuo, salvo se ha nlgnmn cousn. 
a a.lle_gar contra. o officínl mais antigo; .o ficar este 
de Indo. -

Pois bem, consta-me que o mnis nntigo nlferes é 
o Sr. Luiz Antonio Mnrtmho, o qual fo1 ·de prefe
rencin proposto peln nntoridnde competente, sendo 
entretanto promovidos os que, emhorn. com 10 nnnos 
de serviço, eríi.o comr.udo mais modernos do que elle. 

A presente discussão permitte lnrguezns de que me 
utilisnrei para inquirir do nobre ~ir:tistro, nn:. sua. qun.
lidnde de repcesentante da provmc1a do R10 Grande 
do Sul, o que de ontro. sorte teria de inquirir do 
nobre~mínístro do ímpcrio. . . 

Foi recentemente ad1ada a. assembléa provmc1nl 
do Rio Grnnde do Sul. Eu estimarei que o nobre 
ministro justifique o acto, Jembrn.ndo-sc de que o 
actual Sr. presidente do conselho, quando minis~ro 
do impel'io, diri"io em 22 de Abril de 1861 um av1so 
a.o presidente di' provincia do Mara.nhü.o, em que se 
lêm e.stns pai<Lvras : 

cc O O'overno considera os adiamentos da.s n.ssem
blêas r~rJvincio.es como medidas extremas, que só. 
podmn ser legitimadns por circumstnnciu.s extrnordi
nnrins . .>.> 

Nü.o se dcrão estas circu:mstnncins ex.t:ra.ordibo:rias; 
e creio poder dizer que, pnrn. o n.diumcnto, não con
corrõrão os membros du. assembléa que pertencem no 
partido conse•·vn.dor. . • 

Uma. das qnt!stõ<:s que s~ n.gitúrü.~ antes da. reun!ü.o 
da. assembléa provmcml fo1 a 1·elattva n umn me<hda 
de que larnonmente j•\ tratei nqui, e que se deu e:n 
referencia "'no juiz de direito da comarca do R1o 
Grande. · . 

Pois que fallo n um illustrc ..-epresentante do Rw 
Grande do Snl, devorei tmnbem p1lrguntar se S. Ex, 
niio jnl:;n de. vn.ntngcm que Re renlize CL. :c:no{;iio 
_dnquelle· mo.grstnld,o. que consta.-tne ter-i)e durg1do no 
nooverno nesse senttdo. 
0 

Nüo voltnrei ú. qnestü.o tle snber se foi regular o 
procedimento du. assemblén provin?ial cm reh•ção ÍL 
queixa. üu.do. contra. o HlCSUlO lnngLstrnc1o. 

1\:Ins creio q1.10 o 1noio legal de :fazer cessnr \lm 
estado de cousas, que sou o primeiro a deplorar, ~ 
preferh·el a. qttnlqucr neto de violcncin. 

Um dos n1nis ilnport.nntes netos prntica.llos pelo gu.
hioeto passado fo1 o da dissolu<;ão da camara dos 
deputados nn ultiqm Jegislntt:ru.. 

E.n1 temJlO tt-nte1 de nprec1nr o neto, com o qunl 
nunca. me conformei~ e, depois que os ncontcchnentos 
vicrüo dnr-me rnzlLo, nU.o renovnrci o nssnmpto. 
Vio-se qnüo ~nutil foi n. providoncin, tnesnlC~ etn rc
la.çi:to no }lfüJ~ctu de t·c~ot·mn. do cstndo serv1l, nprc
scntnclo por O.(lnellc gabnH:te. 

Etn vez de 'nllinntn.r-sc a. soln~~üo, ntrnson-se, 
ti.Cha.ndo-nos, llÚS, ntenlhros f!O poder lep;isln.tÍVO, ClU 
utno. situu.çüo tiio forc;~n<la c'!mo foi a; de, depoht ~o 
nnnuncin.dn. (L dlssoltv;lLo, ov1tn.rn1os, rundn. com sncrl
ficio, {1t1o n ultilnn. sessi'LD du. lcgisla.turn :fosse proro

·guun·,. 
JlL et'lL consn tlignn de reparo dissolvc:r uma. cmnnrn 

nos dorrnUciros din.s do excrcicio do sct1 rnu.ndoto. qnc 
não tinhlL da cesso.r imtneclia.tumente; quunto tnttis 

·fazer com que os trnbnlhos ·acssa cnmarn, cujl\ disso
luçr~o ostnvn nnnuncla.dn, tlvcsslJm üe ser proro
gnüos. 

Pnrn. qttc o nü.o fossem, tc"•e o scnndo elo fnnccio
nnt• ern nn1 domingo, 4cixn.ndo alguns sonncloros, 
entre (JS qu:te:i .. n fll\c c'ro. se dirigo no scnndc•, do to
runr pllrlc ua o~<~ 1 1.;,~ltBiilio Uo orç\atnento. A 1nnrchn 
dos acontecilutoutoM podin. ser IH"ovistn, c :por minha. 
~te ~:~W.o deixei ele tratl\r cloo assumJ?tO, 

Hoje os fnctos estiio patenteando que nenh:1ma 
va.nto,gem a. medida trouxe ; o projecto de 15 de Ju
lho nu.o pOde vingar c u. solução que agora está 
tendo n ~ uestão ~odin ter tido muito antes. 

Entench conve01ente pP.dir cópia da consultn do con
selho de estndo, que teve de ser ouv1do' u.ntcs de 
resolver-se n dissolnçii.o,' . 

a Em o.nnoa a.nteriOl'eS, em circnmstn.ncla.s ann.loga.~ .. 
tenho dado conhecimento uo senado do consultas se
mclho.ntes ; e nii.o pedi a. q uc o g:overno enviou n.o se
no. do ent 23 do mez passado senlLO pn.r1L ficn.r o. na.çü.o 
conhecendo tudo que tem referenciu n. tão importantc
nssumpto. O documento q ne pnsso a ler é interessante 
sob mais de un1 o.specto ; e é eo1n so.tisfaçü.o que don. 
conhecimento u.o senado do· parecer de nJnouns conse
lheiros de estado que, emborn com o devidn respeito, 
souberão desobrigar-se nobremente do dever civico 
que tinhilo de desempenhar. 

Sobre n dissolut;~LO nü.o tenho nn.dn. que n.ccrescentn.r 
no que n1a.is de uma vez hei dito ; mn.s nesta con
sultn noto que, depois de ouvidos os conselheiros de 
estndo sobre a. db:;solnçiLo. novos quesitos lhes forão 
no motnento U.JJresentndos. pratica que, estou certo, 
se estabeleceu peltL urg<::ncio. das circ:umstn.ncias, ma.s 
que nü.o eleve sct· u.doptn.do. como regrn. porque con
vem que os conselheiros de estado tenhão prévio co
nheeinlento do assumpto sobre que são chnmndos o. 
dar opinir~o, pnra. sobre elle reflectirem ma.dU.ra.mente, 
eomo convem, 

Nü.o tive n.indn occa.siü.o de enunciar-me sobre tnes 
questões, mas de certo niio parn fnrtnr-me ó. respon
snbilidnde do meu modo de ver, que sempre procuro· 
tornar tão claro quanto possível : o senndo as 
ouviró. quando ett proceder á leitura. do doonmento, 

Sobre u. senounda, pouco ha que dizer; é claro que 
n. cmnara. póde negar ou conceder meios no governo, 
quo.nclo pedidos por motivo de dissolu<;ão, A guestü.o 
é saber se deve ou nã.o negar~ A soluç.ao de
pende de muitas distincções que neste momento 
deixo de fazer pn.ra nü.o a.longn.r-mc no j ui.r.o que 
só quero dar pnrn que se vejo. que, quando exijo 
documentos desta ordem, não é só pnru da1· conhe
chuento ú. nu.çüo de opiniões respcitn.veis. esquivan
do-me eu de 'lualquer responsnbiliclu.de que de minh" 
humilde opimü.o possa provir. A solução depende do 
pn.triotismo dn. cn.m:uo., qne. ponderando as circum
stn.nclas da occa.siiio, os concedcrú. ou negn.rú. conforme 
essns circumstn.ncia.s.. • · 

O Sn. NuNES Go:-;oAI.VES :-Apoiado. 
O Sn. Coniu~u. :-.e .. guiando-se, porém. pelo princi

IJio de que en1 l"cp;rn clcivc conceder. 
_fi... pr~n1eirn qucstiLo é mnis embnrn.çosn; refere-se 

t1. sa.ber se o governo deve solicitar os tneios dccla.
ro.ndo que jci, obteve ou que val p1~opUr u. disso1l!s~ü.o . 

.Thins o cn1bn.rnyo vcn1 do a.trn.zo cn1 que n.ndao os 
trn.Uallros lcgisln.tivos. ...<\.nti:;!,'nmentc votn.vrLo-se as 
leis u.nnuus com a. preciso. antecedoncia, pttl'n que o 
jon·o elas institniç~ões nii.o soft'rcssc tt·npeyo. Ag;çn·n. os 
cx~rcicws qt.~o.si ternlill~LO se1n a votaf;tlo d11s lels que 
deven1 reg? r o seguinte; dnbi n ncccssi.dn.de Uo que-
sito que fo1 p~oposto: _ . 
,- l\Io.s é preetso nce1tnr n.s cousns con1o su.o; .. esfor

çando-nos pelo rostabclecilncnto elo que ma1s con-
vem. · 

Os illustl'es conselhetros de estauo discutirilo a ques
tão muito bmn, tnnto os que enterulêrü.o qnc o tniniste
rio dcvhL lhnitu.r-so n. n.nnuncinr C),ne, obtidos os 1neios 
do n·overno, SOlicitnriO. do pode\~ HI(J(l.Crndor 0. dissoln..:. 
yi'Lo::' como os que julgúrr~o que olla. podin. ser lop:o 
concedida, , 

l~n. se tivease elo da.r uma. opinilLb · cnt ter1~nos 
absoluto~ sobro esto ponto, c.lirin. que o melho~ n.l\'rt~·o 
ó Ueclo.t·nr qne. obtlilos os lncios.: n. c.lissol.nçuo sertLL 
solicitnr.ln.; isto porq11o circnn1stn.ncias }Jodeiil Unr-~o 
qttc torncnu mais tnrdo tncnos ~tcertn(!o o qu? po(ler1.n. 
pnreccr rnelhor no tnomento elo conilteto en:ro o nu
nistcrlo c n cntnnTn .: por cxcn1plo. n. rotu•n.du.. por 
1notivo do for~u. mntor, do presulcnto ~:lo conselho. 

Bnstn que, dnuo o conJlicto, o g~binete permaneça, 
pnr" se inferir quo, obti<.Los os "'""'"" i!& ,ól;QVCrno. a. 
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dissoluçiio se tornará cffcctivo.. De outra ·sorte nüo se 
explicaria. n. continuação do miÕisterio. 

Mns isto evitarin o ser a ca.mara chamada. a votnr 
importantes medidas, quando na realidade os seus 
poderes podem considerar-se cassados. 

E o poder moderador resolveria no momento pro
prio o que em sun. sabedoria. reputasse mais acer
tado. 

Eis o importante documento que deve ser conhe
cido de todo o paiz : 

" Acta dn. conferencia. de 29 de Julho de tssr,, » 
-Aos 2!.l de Julho do unno uo nascimento de Nosso 
Senho1· Jesns Chl"isto de !Si:!± e ús 8 horas <ln. noit.c, 
na lmperil\l Qui r. ta d:> Boa. Vis ln, bairro de S. Chris
t•J""i'&.o desta cida.d.c de S. Soba.stii:i.o do Rio fie Janeiro, 
:r_-cuuio-se o conselho de estudo pleno, sob n prasi
dcncin. do muito :.~lto e 1nuito poc.leroso Senhor 
D. Pedro II, impcmdor constitucional c defensor per
petuo <lo Drazil. estando pt·e.sentes .os consellwiros 
de estado Visconde de Murit.ibn , Panlino José 
Soares de Souza, Jeronymo José Tch:cira Junior~ 
Yiscondc de Pu.ranng:nú, · .1\Inrt.im Frn.ndsco l:.il>eiro de 
-o\.ndt·ndu.~ Affonso Celso ele Assis Fi~ueiredo, José 
Caetano de ..c:\.nU.rtLde Pinto •. Joú.o Líns Vieira Ca.n
sansã.o de Siniruhti. Lu.f:.tyütte Hoth•ip:ucs Pt!rcira, 
.losé Bento dn. Cunha c F'1p;uejreU.o e I..niz ... ~ntonio 
Vieira. du. Silva. o os nlinistros c 8tcretn.ríos de 
e&tndo dot fu.zenda c pre,;;i,lente Uo cc•nsel1JH9 1:\·Ia
noel· Pinto.·<lc Souza Dantus : do hnpcdo. l''"elippc 
ll'rnnco de Sú.; d~t justi(;n, Frn.ncisco 1\Ia.rin. Solh·é 
l>ercitn: êlc est.l·r.ngciros. Jofw Uo\ 1\-In.tta ~Iachado; 
<la. .qtterrn. Ca.ndlflo Luiz !\.Io.rin. ele Olh·cirn. ; c1n. 
nuLrfnhn. ... Tonquin.1 r~a,Tnunllo de Lu.u1nre, e da. ngri
culturu., Antonio CarnCtro t.la. Rocha. Faltou, por eu
fertno. o c.m·;clllciro de C:itar..lu \"isconde Uo Bom 
l":.etirn9 (j tlc nsshn o comn1nnicou. 

Alw1·ta. n conf!cr~ncia c obtida n imperial venh1, 
o pl'f!:=tid(>ntc do conselho !\lnn!:cl Pinto de Stlnzn. 
])n.nLn.s leu n. seguinte exposir,·ão : · 

cc Scnhor-0 actual tninistcrjü, apenas orgnnisnrlo• 
.upt·esentttnUo-so ús c~unu.ras, t.l"c!a.t·otl logo, :forn1~t.1-
nlcotc. qtte clontrc u.s questúl!:; a ~uja solw;ti.o se pro
rmnh'a, duas occupnriã.•J, sobro todas, :.a. sun n.ttcnçll.o 
c conccott·ariü.o os seus tnn.i~r(>s c:o:;foryos:- n ques
tão financeira. c a refot·ma à.o cletn~nto servil. ~\ln.is 
de urnu. vez, no correr dos tral>n.lbos lc~isln.tivos, 
:teve o tninisterio occa.si:t.!t de acccntnar :LnLe o pu.r
JanHmto o seu nwdo de vê1· ctn nmbas, n.t(~ <[llO, cm 
1 [) do col"l'entc mez, se submc!iteu ú cn.mara tlos 
c.'leputndos, íirmn.do nm· 2!) tnambros dnquelln. cn.sa, 
de inteiro e expresSo uccürdo com o tuinistel'io, o 
l•rojecto que cnc<H•ra o nosso pensamento sob1·c u. nlC
lho~ 1no.ncirn. de encmninhn.r a solu~:U.o grn,Junl c 
}1rudcntc dn cscra.vn.turn. 

.. <\tC cntüo o lado liberal da c:1n1n.ra.. que constitue 
nelln. 1naioriu. rcu.l, u.poiava. nnanimc o gu.l.tinctc, 
cn1 reluçü.o no qun.l se mnnifcst.úru. sen1 discrc
puncin. em un1 voto de cnnOança., detct·minn.
do por un1 requerimento de atlimnento do debute 
sobre o projecto de rF-t~f'itn, que o. opposição tcntotl, 
ligando-lhe cxplicitanleutc esse alcance politico. 

A~rêsentndo o projecto t;OLre o e:;tu.do scl'\'il, o 
]lrcsulentc da cnmn.rt\ dos deputados solicitou dispenso. 
cle:iSC ca1·~o. fundo.t,ldo o seu iJedi•lo cn1 tann. incom
pa.tibilidlldc o.Usolutu catrc as st1n.s idéa.s e ns do gn.
binete. nesse n.ssumntn. 

A recusn da. cx.oriernção, pois, constitnira. urn voto 
de dcsconfinnl,m inoqu-ivoco no 1ninistcrio no terreno do 
projcc_to; itGb ensc aspecto se discutio c voton. 
obtendo. n.indn. ~ntlio, o ,..,.-"vcrno 1nuioriu. de tres votos 
sobre n OJ.lJ.lOSil'i'Lo. 

Toda.vin., u. cit·euun.;tn.nciu. tl.Bssu. pequonn. diiTf:lrcnr.:n 
e ns diveJ·gcr'lcia:! yue COIItiunÚ.I'li.o u. pr-olllll.it·-oie 
totnA1·ii.o dahi mn1 clinntc enlim.ra.~~oso. n exititcncil\ tlo 
g-ubinote. nu.ti SLU.l.~s rolur,·úe8 cum u. cutuurn. doK 1\cpu
tud.(JS, Va.rins t<:nta.ti \·ns ensaiou a. opposiçii.o colligu<ln 
C(.ntru n c;.'lnser\'nr,•fto do minislerio; tuns, como cm. 
tocllth eüns so evito.sRc n quostü.o prepondornoto do 
J.•t•ognnnrnn. 1ninisteri~l, que, entl'Ctanto, era. n. ca.us.a. 
nH~tonL deiisus llost.ilhta<.lcs. o ~u!Jincto vio-so obrigado 
.a dr.rlnl'~'r. JJ01' oru:ão do J?resu1.eJ1te do cot-'sellto, Que, 

sendo o pro,iecto de emancipação a origem ~~<nifesta. 
e qonfesso. da. dissidencln no seio do antiga maioria~ 
niio tendo soffrido quebra a confian<)a. especialmente 
politica. depositada pelo• proprios dissidentes no go
verno. c assnmindo, pois, essa. questão importo.nola. 
decisiva, quer pnra. a opposição, quer pn.rn. o ttJinis
terio, o projecto era forç:osnn1entc o eixo cm torno do 
qual devia. gyrn.r o apoio ou a opposiç:ã.o do. cnmarn., 
e. portanto, só nn. discussão delle, ou n respeito das 
idén.s neilc contida.s, aceitaria o governo ouestü.o de 
gabinete. 

A despeito, norém, dessa declaração peremptoria, 
a. opposiçlío, 'a-proposito, já de medidns ordmarias 
de n.dministrn~ii.o, já de incídctttcs proprimnente de 
economia. intedor da ca.tnn:ra. procurou dur cotnba.te 
no govet·no. até que hontem, tlepois de requerer tl.e 
novo_ o adiun1ento <la receita, clelibe1•nçfLO que o 
tuiniFtterio nü.o poderio. receber como exprcssã.o 
poJiticn. de desconfiunç~n.. a.presentou, duns tnoc;ões, 
umu. clns CJllfLCS nüo -continha. referencia. explicita 
a.o projecto e u. outt·n. formnJmente o reprov!l.vn. 

O texto destn.. cn1 reJnçüo ú. ,qun.l s~ n.gitou o de
bate. o sentido cnl f!.UC este correu. e as dcclnrnç.ões 
do mínistcrio, qut: nü.o podia esquivar-se n cstn. prova, 
circnmscrovérüo n qUestão no probleraa. do elemento 
i'lervil9 . reunindo n. opposiçü.o 59 sui-rragios e o gnb.L-
nct.e 52. · 

A' vista deste resultado, entendeu elle que niio lhe 
era licito adhu· n crise, e. reunindo-se, deliberoLt 
trnzcl' res:•eitosn.mente. pelo orp;ã.o do presidente do 
conselho. H "':\' • .1\L Imperial, t:mn u cxposi(;üo coln
plet.a dos uc'Jnfecim.entos, o pedido de dissoluçü.o da. 
cmnnrn. Uos deputados. 

· Paràce a.o ministerio que não ha l1ypothese em 
que n1uis rigo1·osan1ente caibn esse recurso consti
tucion•d. c11jos principnes fnndamentos pede per
missão de iuclicnr. 

Pt·hne:irnmentc, lun·cndo o gabinete por duns v-ezes 
(lbticlo da 1naioriu S•tlemne declara.çrio da. suo. con
fiança, verifica-se aqui o ca.so de invocar o pro!lun
cio.nlento do puiz enr.re dons votos diversos c oppostos 
cln tnesma cn.tnn.nt ::;oUre o 1nesn1o gabinete. 

E' n. especle de disf:olttçõcs n1ais onlinarin. no go
vei·no p:.trlmnentnr n que a.lguns publicista& dcno
ndnü.o te dissoluções n1inisteri:a.es ». 

Depois, us cluna opiniões eotü.o, podcn10S dizer. 
equilibrndns nn rntno tempor .. trio do po.rla.mcnto. 

Hcel~itos os qnn.tro tninistros deputntlo.~ (e tres jú. 
o fnrüo, 'u.ccrco;ccnclo a clrcnmstn.ncu1 signlt-icntivn. Ue 
ser essa mn.nife-stnc:i~o do ''oto nncionul posterior á. 
uprcsentu~!Ü.O do pT'ojccto). inch1inclo u1n signa.tario 
do proje<"to. que nü.o cmnpn.!cceu. e comp~ta.do o 
pre~tdcnte <ln cnmu.rn, que nu.o votn, mlLS evtclente
ruente rC!presentn. um voto, e c stá cOUl o go.binc:te, 
rennir1n. o gnveroo o apoio de 58 contra 59 nu~mbros 
daflU!'!!ia cn.mnrn. · 

E' ntu.nifesto que, nllrun. questão capital para o 
pniz como o. do elcmeoto servil, essa differençn. de 
uma unidade núo resolve o litlgto. • 

Dcn1nis, (L rnnioriu. adversa. ÍL cmancipnçü.o nü.o se 
honvc con1 a prucloocin. e en.hnn. d.c quem deseja. escla.
reccr-Hc e csclnrecer o paiz. Prcjul~nndo o projecto 
untes de dil':lcnti-lo. ccd<:u nppnrentÕmente ao impul- . 
so de umn opinião preconcchidn. · 

A nnçü.o cn.t·ece. portanto, ele intervir, pelo orgü.o de 
novos rcprcscntuntcs, jú qur~ a llllliorir.. dos nctunes 
rccusn-sc u. oncu.rnr o pro01cn111 . 

Accre8ce a. nnturczn. destn. qnostü.o, que, uma. vez: 
trazida ús clclibernções pn.rlnmcntnrcs, ni'LO é mais 
possivol retirar-se nntes ,.lo uma. soluçíi.o, lfl16· trnn
quillisc os unimos, o exprima o }H.:nsnmcnto uuciona.l 
munifestndo etu tunn eleição p1onnnJcntc liva·,~. 

Nuturei ainda umn pn.rticnluridaclc 1nui gra\'c, 
O projecto :foi uonden1nndo préviu.1nunte~ · ntus nüo 

foi clobntido notn votndo. Logo, permnncce tHt 1ncso. (la. 
cmnl\\'U., sorn q u&. cntretn.ntu, cm prcsençn. d11 voto.çüo 
<le hontcm, possa cntrnr umis na ordem dos trabalhos 
corn OKto ou outro qunlquer gnbincte, n não ser pc
ru.nte uma co.mnru. nova. 

Por todos estes motivos ó i!c p11rccer o gnuincte que. 
na phra•e constitucioaal, a •••h·..- • i:a&ado exi.,-
o o.ppello o.o 1'"'"'· · 
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Como, porém, ~>lguna orÇ~>mentos da tilespeza (clous) 
~stejiio pendentes no seaado, o o da receitll na. 
.camara, julg" o ministerio que, obtid11 o. diaaoluçilo, 
lhe cun1prir1i. nprcsento.r-se ao~ pa.rlo.mento, à.eelarando 
que " fnrí• d1'4ct.ivn depois de obtidos os meios, de 
governo. 

Parece ao uuulsterio q~e os seus deveres de leal
dado, qner paru. co1n a. nar;ão, quer paro. com Vossa. 
Magestudc .. lllc impunhi1.o este procedimento. e lhe 
vedo.vü.o exon~ra t·-se, escusando-se ú. responsabilidade 
do go'verno.» 
. Cõncluidn n exposição, e retirando-se dn snla d~>s 
confcr"encia.s todos os tnen1bros do ministerio, S. M. o 
"'mperador, dignando-se dispensar a leitura. do. acto. 
anterior, pnr .nü.o ter sido t!nviado o livro respectivo 

·pela. ~ecretnria. do imperio, ordenou qac os conse
lheiros de estudo presentes cxpn?.csaem seu voto subr'e 
a dissolu~·ii.o da. ca.mnra., pedido. pelo ministerio, con
:forme já lhes fora communicndo por aviso da refe- · 
rida. secretaria, dn.ta.do dn. vespcra, e concedeu n 
pa.lo.vrn no conselheiro de estado Visconde de Muri-
1:iba, que disse: 

" Senhor-Em poucas palavras darei as razões ~ue 
:fnndllmentüo o meu voto contra. o. dissoluçiio ped1da 
pelo ministerio. · Esta medido., aliás reservada peln. 
constituiçü.o para. os cnsos de salva.c;ü.o do Estado, 
retarda. niio só os trabalhús de grande imT,~ortancia e 
urgencin, agora pendentes da deliberação e nppro
vo.c;ão de nmbas ns can1n.rns, co1no até a -proprin 
questüo do elemento servil.-
. A um novo gabinete menos exigente que o actual 
..é possível fazer entrar en1 discussão a proposta. sobre 
.este assumpto, offerecida em 1883, emenda-lo. conve
nientemente e convertê-ln em lei. 

Além disto a dissohu;rLO é inutil, porque aindn. 
hontem o Sr. presidente do conselho decluron form,tl
mente na camnrn. dos deputados ser-lhe .itnprcscin
divel a approvação do orçamento, sem o qual não se 

· .pódc governnr. Semelhante declnrnyü.o uuplica. que 
aquella. medida ser{, decretada sómente depois de 
votadas a.s leis de receitll e despeza. 

O tempo que resta dn. presente sessão legisla.tivn. é 
apenas bn.stnnte pu.rn. cliscusriü.o e ado pçü.o das ditas 
leis nas duns cu.mnrns ; e, pois, o acta da. d.issoluçü.o 

·-virá n coincidir com o termo na.t.urnl dos trabalhos 
da cama.rn, cuja clissolução é pedida, e será, portanto, 
:meramente nominal. 

Poucns dia.·s u.nticiparú. a. cn.mara. convocada. pnrn. 
esse neto {t. outra que jú. o foi ; e esta. ulthnn. póde 
set· cho.mndn a funcciono.r muito antes de 3 de !\'!aio 
:futuro. 

E', portanto, inutil o mesmo acto. So, porém, n. 
dissoluçiio se .fizer d~sde já, sem terem sido !lei Optados 

, ~s oryu.ment:os, converte-se em dictaduru. pnra. cobrar 
· l.lllpostus nuo <lecretados pelos poderes competentes, 
e 'fazer õespezn.s não nutorisn.dus.· 
Pe~so que as attribuiçpes do poder moderador nüo 

che.,.u.o n tanto. · 
N'ào se trntu. de uma medidn indeclinavel de sa.l

vn.çü.o dà Estndo, unte a q_un.l ns leis se calem : o. 
questüo do projecto servil ntLO tem tal nlcnnce. 

Se desta. qt1estüo se seguisse perturbn.<.~r~o séria. 
a.a. pnz interno., ou uma. revolu.ção que nü.o fosse pos

psivcl debellnr sen1 a. dissoluc;U.o da. cnm·nro., estn. mé
dida. seria. nceitn.vel, nintln. 1nesmo cmn a dictndurn 
de q1i.e f I lo i, ou outra. indispensnvel, que eatü.o es
ta.vn justi· ~rln. 

E' este o meu voto.» 
O conselheiro Pnulino José Soares de Souza deu 

o seguinte voto : 
« Senhor.-A soluçüri do conOicto que se deu hontem 

entro CL cnmnro. dos deputados o o ministerio, me
.'dia.nte o exercicio da. nttrlbuiçiio conferida no poder 
:moderador pelo nrt. 101 § 5• da constitui<,,i'w, aflgt~ra
, .se-me. nus nctnaes circumstn.ncins politico.s, ti"Lo in
conveniente que jul""O dever impuO'no.-lu, scn1 hcsitnr 
.11ntc o receio de pn~cer talvez cx~cssivn n franqueza 

• das minhas palavras. 
O nçodo.mento com que o ministerio, por occnsiüo 

d!' apresentar-se l\0 parlnme11 Lu, logo depois de orga
'JUaado, converteu em ~laDO .ROlitico a ij_tleotü" d" ele-

mento servil, a ling~agem estron'\1\vel ao presidente 
do consel~o na sess .. o de 21 de Junho, a deslociação,, 
por elle a1ad~ _hon~em imposta, de nmll moçü.o de 
censura ao mtnlKerto, assentada n'l terreno da eon
fin.nç~, para. o.. mn.t~rln. .do .projecto de ref?rmo. servil., 
creáruO lllll:a SltUaçuo d1ffiC1J, na qual ll d18SO\ução dn 
camara dos deputados, peço respeitosamente venill a 
V .. M •. Imperial pa_ra diz.;-lo, t.er~L praticamente como 
JJrtmetro conaccto.riO o Ue desvutua.r n inter\'ençü.o 
moclera.~o.rn. da. con.stit~içü.o e~ meio de _impulsü.o parO. 
u. effecttv1dnde de mtu1tos, CUJB promoç.uo e responsn.
bili~llde devem exclusivamente pertencer 1'L represen
taçu.o naciona.l e no ministerio por clln. npoio.do. 

.A actulll cama.ra dos deputados, eleita por um sya
tema novo, que justificou no seu prin1eiro ensaio a espe
c~n.yã.o dos que o tinhü.o tenazmente su'3tentndo, prnnun
c~ou:-se honte~ CJll termo!:> ~e~n.es sobre um o. q nestõ.o so
ClO.llmporta.ntu;stmn,constttusdn. no seio da.quelln corpo
rnyii.o u1nn lna.i?ria., sem distincção de pn.rtidos, que con
demnolt.o go.bmete. Estando n expirar o mnndo.to da.. 
ca1nnrn. em pouco mais de um mez, cuida. elln de deo
empenbo.r-se do enca.r~o de votar c,s meios de governo 
e 4e p~over a. tun estudo financeiro qunsi desnnimn<lor,. 
que. ex1p;c o emprego de remeJ.ios beroicos, como disse 
mm to f11ndada.mente o ultimo rcla.torio do ministerio 
<l?s negocios d.n fazenda. A dissolução em ta.es con
du;ões nem o.d1antn n. roforma do elemento servil, de 
que este a.nno nii.o mais se poderá. trnta.r ·em caso 
nlgu!O, nem permittsr:.í. ~~ cnma.ra. o provimento de ·re
m~dLo n:,o estn.do finnnccuo c o cumprimento do dever 
pw:uord1al de decretar as despcza.s publicas e de votar 
os 1mposto~, que em um pniz. regido por instituições 
reprcsentn;ttvn..:" nüo se podem cobrar, corno é sabido .. 
sem nntorJsnçuo dos ma.ndatn.rios elos contribuintes. 
. Pretende o ministerio, facultada a_ dissol':ção, pedir 
a cnmnrn, como declarou, n. votnçuo dos tmpostos e 
dC meios de cr'edito, mas não se púde affirmn.r q_ue os 
obtenhn., travada como foi n hltn em uma. questa.o in
candescente, que envolve interesses da maior valia e 
na q~o.l se julgii.~ nJ.?lençndns de prejuízos e contin
gcnma.s classes tuo Importantes e numerosas, como a. 
-lavoura. e o commercio, a.s de maior peso no Bra.zil 
peln. riqueza e inflllcncia. 

. Não está n.os nossos cost.umes parlU.menta-res o a.l
vstre sugger1do pelo pres1dento do conselho de mi
nistros. Uma vez unico. foi tentado, em Julho de 1868. 
nii.o_po.ra. se obter lei do orçamento, _pois que a. tinha. 
entao o governo por um anno, a.té 30 Ue Junho de 
18G9 ... e n nova legislatura se abriria, como se o.brio, 
em Mn.in seguinte. com antcccdencia. de dous mezes 
á expiro.çüo da. lei vigente; mas na.ro. se a.utorisnrem 
·opcraf;ões de credito, com que acudir ás despeznli ins
ta.ntes e ex.trnordinario.s de uma "llerra. externa. em 
qnc era 1U1'l unico e o mesmo o s~ntimento de todos 
os brnzilciros. · 

O preccrlente que temos ó o de nii.o ter po<1i<1o o
ga.binête de 16 de Julho a.lcnn~a.r a. a.uto.-isnçü.o, que 
pe~io, dos meios inU.ispensnve'is para. pnga.r arma
mentos já comprados c pura não deixar os soldados 
brazi1eiros sem pü.o en1 terrn. cst~o.nha.. 

Julgo, pois. muito arriscado o intento de dissolver 
n. cnmuro. dos deputados no presupposto de obter o 
voto dos impostos n.ctun.es e de outros novos de umn. 
mnioria., que rompeu O!! laços pnrtidnrios paro. 11nir-s0, 
no. condetnna.çii.o do ministerio, e niLO nchn.rá tnlvez 
motivo p11ra dnr-lhe os meios de vtvcr no facto de 
ter sido pelo mesmo mioisterio sobrepujada. no animo 
de V. M. Imperial. 

A recuso. do voto pnro. a. cobra.nco. dos impostos. 
ªepols de nnnuilcindn. n. dissoluc;üo, térlt o. consoquencia. 
de se nü.o expedir o decreto para se evitar a 
postergação do voto legislativo. o que seria a. con
iissü.o de prccipitnylio incon1pntivel cmn o. nltu. pru
tlenciiL e sabedoria do V. l\L Imperinl, ou de mundar 
o governo cobrar os imP:u::;tos e f~1.zcr o.s despeza.s 
publicas em nome de V. M. Imperial sem o voto da 
no.çiio. enunciado pelos seus representantes • mais 
innnedio.tos, a que n constitui~~ü.o nlio só deu essa. 
nttrlbuiçü.o, 1nns, ciosn dos clircitos dos contribllintee. 
deu aind.a o. prerogutiva. do iniciar ,. decrctnçüo dos 
mesmos 1mpostos. 

Noate caio ter-se-h~> v'oli4dO ,.Qrufuu.dllmClltCl a 
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cons ... ittliç.lio c n-tudado pa:rn. umn. emergencin., mais 
ou lllenos duradottrn, n fórma. do ~=toverno. 

Vejo, por outro la<lo, quo o. conccssii.o,das leis do 
meios peln. cnmn.rn. in1porta.rú seu nsscntimcnt-o ú. 
:.t.niquilnçii.o du infltlenctn. pnrlnn1entar nn. presença. 
de utna questão, que se quer ndiu.ntn.r forçosnn1cnte, 
na qual acredita elln. ser n defcn·sorn. de serias intc
rPSSes nmenc.~n.do:-r. dn socieUa.de ; pnreccríL frn~uczn. 
dinntc dn rr1·ita. levin.nn. dos JH'opa.gnndistas irrcflüetidos 
dn. nbc-lic,~i'~ a., cle1nento servil, c c1n todo o cnso serú. 
·O exerdcio contJ·:-,<licto;;·io. n bem de un1n. politico. por 
clln condcr:mn.dn. do prerop:n.tivns c n.ttribuiçõcs, que 
he forü.o dndas J.lClo len·i-.ln.dor constitnciona.l exu.ctn.
nlcnto con1o 1ncws c1e

0 
defcsn. c resistencil\ cm cnsos 

como c~tc, 'tü.o urgente, que os homens politicas snb01n 
elos arrnhtes partillnrios pnro. se encontrn.ren1. nos 
esfor~os c· sustcntn~ii.o de interesses respcct.ivos a. 
.todos" nn. rrdcm socícil da. commnnbií.o bra.zileh·n.. 

_>\..' vistn. ele ta..es considernyões, não posso, nns 
actnncs circnrnstnncins politicas c finnnc~irns. acon
selhar n V. M. Imperial o exercicio d::t ::tttribuiçi'io do 
art. 1 O I. § ;,u dn cnnstituir;ão. 

Relevo. pondero. r nindn. que o. dissohwi'io do. cnmo.rn.dos 
deptnados. r~ns condi'"óes expostas, pnrcccr.í signifi_cnr 
qne o ?rojcct.o de rCfo{.rnn do elemento SCl"Vil c! _por c~se 
neto· reputado .de tnl modo urgente. que póde nnporto.r 
o cnsf) n1nis gra.Vc de· snlvnçüo publica, cnpa.z de 
preterir o andamento regular ela. fórma de governo e 
de <lcsloco.r as orbitas constitucionncs dos J?Oderes 
politicas. 

Qnnes os pontos ele apoio :r;toro.l, q nc n~stn so~ic
<lnde cm que \'i\·emas nchnr11 o neto dn d1ssol.nn!Lo 'I 

O p1·oject.o de re~ormn do elemento scrv1l 'tem 
contra si: 

O ,·oto c1n ma.iorín. (ln. cnmn.rn. dos deputados; 
0~ parcccrr.!S j~·" pnhlicaclo~:_; de qt:a~i todos OS C.o.n

sclhcii"OS ·llc cstad1), q \te a conclmnna,J·ao cm snns chs-
posiçü(~'" c:n.;1itn.es : .. _ 

A opini:io 1los 8cnn.clorés qnc se J1ronuncuLru.o como 
conselheiros de cstu.do, e dos qu::tc~ s{J utn lbc foi 
:favonL\'Cl ; . 

A8 rcpl'C!"CntacGcs tln. Ju.'\'OUrn. o do cotnmcrCio, n 
qnn sn nnitún os· prnpl'Íi'"tarios c. 'cnp~tn.listns, n1~n
nH:•n1"fl int.ercssn<1o-5 na. .-r lr.:m snctnl cx.Jstcntc, rC'ceto
sns de tndn. u. sorte ele riscos c abalos. 

IIn.verú outro ~pnio IJUC o n1inistcrio procnrnssc c 
nchnsse pn.1·n n.ssc~u1·a.L· :U9l'alment.c .Pcia ;tccituyii.o 
rJulJlic;t ()neto f!UC: SO,IIC!sun de v. ~r. In1pel'J:tl '! 

·Sera 0 do scc~ntto oLngndo de todo o poiler, Cin-
qttnnto é po(lc1: ". . . . . 

On únt.cndcru. o mmtsterzo que a. prnpn.p;nncln. aho
Jicktnisla rcnrc:scntn nn nossa. srJcic,·l:Ldc iniCl'C!I';SCS 
n~sús' definidos c cstn,·eis para. ne1la !cr assento c 
l1:1~e lltn ,,.-,y(•\"tln rcr••u}ar~ 

Scn1H•r:_Na ... ~tct7'tac:3 cr•n:li~l~~s TWliticnc; c Iinnn
cei:·as do Brn:dl, n :-.oluç·ii.o d:t crise jldCJ"nlinntln. 
ltnnu~~n pelo voto da can_::n·n dos lL~pntnd1!·:,. l·, :1o 
rncn l~.·r~cc~ito, :.t or~nni~n,;u.o de um novn llHJ'\lstc•,I'JO. 
f1UC oi.lU-!n}Jn, tln n.s~eml!lé.n. geral ~:, dccrctasão Jinal 
d11.s 1 .. 1~ annnns, trm"''1tlllhsc os CSJHt'ttos c gnrautn a 
JH'LZ pnblica. )) . 

Enunciado nssitn o seu voto sobre o ol•.iecto <ln. 
conRttltn. contc~ttL o llJCSnlo conselheiro Panlinn .José 
f;onrr·~ 1lc Snnza nlp:nns ponto~ Lle facto dn C:Xj>O
~i{'io 1ln pn~sidt•ntc dn con.scl!;o. no que se Jll gn. 
nhJ·i.•..!.·nd!J c••nlo tl()pttt.ndo c por tc1· tornado 11arte JHLS 
oceurnmcinr; rclnl"adas. 

O t!nusellll:iro .Icl'onvn1o .José Tcixcirn. Junior leu 
o FlCp:nintr~ ]Hil'CCl~l·: .. 

rr Sl1n11ni·.- .:\. di~soJn,·~-Lo elo. cm11nr . .-r elos deputnclos. 
pedida ]H!]!) tninh.;tcl'io, e i.l i'CSpcitO \ln. I]UU.l foi. chn
mn.clo o con!ielho do e~tndo n. cn111:>llltnr. 0111 \'lr1.ndo 
elo au·t. 1 '1"2. dn. Con!'.titnit,~Ü.o Politica l-ln Inlp<wio. 
é, gr•m clll\"j,]a, tl~FH1\"11pto JíL n1ClÍC"l\' ~raviclndo. :\Jns 
C!SS:l. g-rnvidadC"' z.:.t'd•c 1le pontCI, Uc~Hlc qnc se att~nde 
ú nnt.• 1reza d~ ~jlll';ootii.o ]•n;•·lmnet::tnl" ']ne d~t-.orn.llnon 
o rnini~terio n. prefe-ri•· ·.:. dn-umlnyao dn cnn1nrn 11 sun 
Cxon(•t•nçlio. _ • 

A ref111'rnn do csttult.J ~CI."\'11 nunca clcv1a. ser pro
~ft:"ridn pul'n quostü.o ile r;aUincte. 

As•im pensando, Senllor, sou cohe1·entc com o CJ.llC 

declnroi om !870, quando relator do. commissüo espe
cio.J eleita pelo. co.mo.ro. dos dcputo.dos, para do.r pa
recer sobre esse mcsrno assumpto :· c peçn Yenio. a. 
V. M. Impcrio.l rnrn servir-me dos mesmos termos que 
e~tiio cmpr~c:guci, porque nssin1 jnstificnrci n10lhor a. 
mmbo. optmo.o : · 

cc Mn.is feliz do que o forfi.o outrns nnções, disse. eu 
~ntiio, nlio tem o Brn.zil de lutar com o nntngnnismo 
ele nenhum partido, nem os sentimcc.tos, pntrioticos 
dos brnzilciros admittiráõ jltmo.is que umo. questão 
tão grn.vc c eminentemente social possa t.orna.r-se 
perigoso instrumento do politico. ou bo.ndeiro. de ngi
ta.cão. )) 

A insistcncia. do ministerío cm não aceitar nenhuma. 
questii.o de gahlnete senão sobre o projecto de reforma. 
do estado servil, apezo.r do. repugnnncin do. opposição . 
cm fazer dcssn questão instrumento de politica .• foi a. 
causa essencial do. moçiio o.prcsenta<la no dio. 28 do 
corrente no. co.rno.m <los deputo.dos c approvndo. por 59 
votos contra 52. · 

.A. repugnnncin mnnifesto.do. pelo. oppos1~ao pnrlo.
lncntnr sobre. o ndinmcnto dn. questão de ;:tabínete 
para qunndo se discutisse o referido proj ccto parece
me ter sido dito.da por um pcnso.mento nlt.o.mente 
previdente, 'Luo.l o de obstar que o. soltt?iio de tiio 
gr::tve qnest~to pudesse ser prejudicada pelo. fo.lto. da. 
indispcnsnvcl confiança po.rlo.mentnr que 'deve merecer 
o 1ninisterio cm semelhante conjuncturo.. ·· 

Fnzcnrlo justiçn no patriotismo dO: cnmnra dos 
cleputados, estou convencido de que ni'io póde ser 
outra ::t explicnr;ii.o do. mo.ior po.rte elos votos que so 
1nnnifcstúrno contra. o ministerio. 

Dcs-:lc qne o 1nini.stcrio declnron nãt> aceital" o ve
?"ecliotwn dn cnmnro. scnüo sob1·c o projecto do. re
:forn1n do cstn.do s-ervil, tornou indispcnsnve1 esse re
curso 'pnr::t aquelles que pretendii'io <lctcrminnr o. crise 
Ininistcdal antes <la. discussão elo referido projecto. 

Assinl tornou-se instrtunentn rlP. pnliticn n. tnn.is 
gt·~ve questão social que se poc1erin n.gitnr nest.c Im-. 

·Pcrio. pois que n reformo. do cstnc1o ·servil importa. 
entre n(•s tuna. profundo. tra.nsforJnnyr~o aa. vi(lft so
cial. e entende não nó co1n direitos preexistentes á 
constituição do· Estndo, 1nn.s nindn. com interesses 
cssencines dn or.:lCJn pu lJlica.. _ 

CollocncJn .n qncstuo neste terreno, nao me '}ln.rcce 
plnush·cl cxplicnr 3- 1noção npprovn<ln pela cnmn.~n. 
dos dcputnrlos. senao pcln. -:fnltn de confin.n~~n. no 1n1~ 
nistcrio. !•:, consogniot.C!ncnte, devc:...se esperar qne 
outro n1inistcrio, rnenos intransigente na qnestlio da. 
reforma elo estado servil, c qnc, Clnborn se empenhe 
por essa: refortnn.. _nií.o n. tor~c qucstãQ poiitic:t, po~sn. 
consep:ntr n. odnp{'uo c1n. tnn.tor pnrtc das Jn·o·nclenCla.s 
inrlicndns no nlllldido p1·ojecto, com ~rrnnc!e vnntngcm 

.pn.1·n n. cnnl=>n pnblico.'c n1ninr y:-:-ovcito pnrn t0dos os 
n1tc1·esses nllinrlos a. este ímprn·tnntc ussnnlpt.o. 

Accrcscc pontlernt· n. umni"l'c:o:.ttt inc{)nvcnicncio. de 
dis.;nh·cr-sP. n cnmr~ra dos deputnrlos sem hn,•cr-se 
votn1lo n. lei (lo nrçnn1cnto,. unicu fonte lep;nl d'onde 
o .... nvcl·no p1'1dc rlcn·ivnr os n1cios ele pl"CJ\'Ct' n. dcspczn. 
p~:blic:t; ínconvcnicncin guc n1nis se ng:;~nvo. 11clo 
i'n~t<1 de pretender n _qoverno anp;n1rnt:.u• os 1mpostos. 

Scmclli:tntc prccndento scrin titn frtt.nl C]UC nii.o ne
sito cm. cxtcrnnr n prO\'ÍsÜo de f]UC poderio. ser pe
ri .. ·nfln prnvorm(~;jo rle g-rnvc~ conflietns. 
· .-.:\cm const.n. '']1.10 no ~lorioso rcinndo tlc ·r._r. l\'I. Iln
perinl Re t.enhn clndo n. nl'bitrnri.cdncle .de cobrar-se 
tmpo .. tas sem lei que os clctcrtnmc. Atncln ha. )'l(l:UCO 
o ~cntulo voton, sc1n discnssü-o n no curto c;spnço rlc 
4R horn~. n. prm·o~n.tivn. elo orço.n_;cJlt? h1cnnnl de 
18~'.:!_-tSR.'J, s(', pnrn. gue no g-overno nuo fn1tnss': n le
n·n lidn.tlc 0111 ns~t1111pto de tü.o tl·nnsccndontc ltnpor-
t:'nncin. ~ 

Pnrn o!J\'int• á nllnClirln. cmcrp;cncin dn Ítt'ltn cln lei 
do n1•Ç'nlllcnt.o clevin. o ntinistcrio J'ICdir. {L cr&n1nrn 9.uo 
hn1tilit.n:'>so o p;ovcrn(') n Jlro~·or ú rlcspc~q. pnhhcn., 
u.r.~~·s Lln propô1· n V. 1\f. Jmpcrllll n t;olut;>un (lo co.n
JI h.•. to ousei tnr1n, dcclnrnndo !t·n ncn mf'o1.e qne ns~I!fl 
proc~tli:t para fllcilit.nr no poder modm·n.d~r o exol'CIC~O 
dn nttril•uiçl~o confcl'itln,no nrt. 10\, i:) <1° rln. Consti-
tnit.~iin Politica do lmperiO. . 

1\Ins, so o ministorio obtiver l'róvinmentc n d1uo-
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ltlçii:o do. camo.ro., mais difficU· e em'beraçoso. se tornarú. 
.a questão; Porquanto, não confiando o. maioria. da co.

. ....xuaro. doo deputndos no ministerio, não é imJ>ossivel 
""'\De lhe negue os meios de occorrer · o.o serviço pu

. 'blico, principalmente so.bendo que, obtidos esses meios, 
.);fico.rú. o ministerio no poder e tet·ó. de presidir o. pro
"Ximo. eleição pa.rn. que se pretende o.ppellar, conser-
vando-se no poder com todn. o. sun. ioflneocio. o 
mesmo ministerio, q".1e é parte interessado. no con-
:llicto suscitado. . 

.A.indn. mais, Senhor, as declarações feitns em 
ambas · n.s cn.maras n. proposito da organisnçii.o do 
actual ministerio, induzirão a crer que o 11ensamento 
cardeal que presidio a sua organisação fot o de pro
:mover a reforma do estnd'o servil. .A. insistencia do 
:roinisterio em fazer desse assumpto questão de gabi"' 
nete comprova aquelle conceito. 

Sendo assim, e attribuindo-se ú. corôa co-partiçiio 
nessa insistencio., nii.o :me· parece de bom conselho 
-consultar dir_ectamente a nação sobre·· o nlludiao pro

:jecto, quando nõ.o é infundada a probabilidade de 
. ser a futura camara mais infenso. a to.l projecto do 

que a actual, porque as provincio.s mais importantes 
.pelo numero dos seus representantes são justamente 
·SS que mais escravos possuem, e, portanto, as mais 
1 interessadas em que a sua. libertação ou emancipação 
: opere lenta e gradualmente, sem desorgo.nisaç<•a do 
1:rabo.lho, nem grande prejuízo po.ra a riqueza. publica 
c ~articular: · 

'Concluindo, portanto, entendo que a ·wssoluçii.o do. 
cama.ro. dos deputo.dos, pedida pelo ministerio, é 
dunecessaria, inconveniente e perigo~a. 

Desnecessaria, porque parece possível o. organisação 
de novo minister~o que obtenho.' a confiacça. da ca

IDl&ra e possa dar andamento nii.o só ao proje~o de 
.reforma do ··estado. servil, embora com emend11.s, mas 
. ta.mbem .obter as leis annuas, indispcnsaveis no ser
r viço publico. Inconveniente, porque provocaria o go
, verno a administrar dictatorio.lmente, com manifesta 
-viola.yü.o dos preceitos constitucionaes. Perigosa., por
.que torno.ria mstrumento de politica, e quiçá bandeiro. 
-de agitação, um assumJ?tO c1ue, pn.ru. ser criteriosn.
mente resolvido, necess1ta do concurso de todos os 

'J.la.t'tidos, e não deve ser obtido pela pressõ.o, nem 
· provocando resistencias. 

E' este, Senhor, o meu parecer. » 
O conselheiro Visconde de Pnranaguó. é de parecer 

c que S. M. o Imperador proceder!!. com a costumada 
•a.bedoria, dignando-se de attender ao pedido de disso-
lução da camo.ro., formulado pelo ministerio. . 

. O voto da camara no. moção de desconfiança, 
hontem apresentada, é a sua condemnaçõ.o. Elia re
velou-se por tal fórma intransigente no. questão mo
mentosa ~o elemento servil, que sua existenci.a jú. nii.o 
é compatlvel com os grandes 1ntercsses nacionaes que 
representa. . 

Não ha negar que a causa da emancil'açii.o é hoje 
o·desidoratum da grande maioria do pn1z, e que do 
seu trium.P.ho estõ.o dependentes não só o progresso e 
a· prospertdade do Imperio, como a paz e a tranquil
lidnde publica. O .A.mnzonas e o Cearú. nõ.o têm mais 
escravos: o Piauhy jó. conseguia libertar um muni
cipio; o Rio Gt·ande do Sul preparn-se -para em pouco 
tempo chegar o.o mesmo resultado; nas demais pro
vincio.s o movimento ema.ncipndor nccentun-se e a.o
·celera-se cndo. vez mais; no. cOrte a opiniiio quasi 
unanime ú n. seu favor; a. hnprensn. toda, com 
ra.rissimo.. excepção, . o apoia. e fomenta: numerosas 
a•sociaçües delle fnzem o seu objecto ; todas 
as classes intelligentes o applnudem e favorecem; 
não hn quem frnncamente ouse combatê-lo; é,, em 
uma palavra, uma. aspiraçilo nucional. 

Foi .nestns condições, diante da declaraçiio ao mi
nisterio, de que o parecer da commissiio a que foi 
presente o projecto offereciclo em nome do governo 
s&ia aeresentado dentro de 1,8 hornlJ' e n respectiva 
discnssao abrh·-se-hia no t • de Agosto, que a cumaro. 
<lo• depntndos condemnou-o formalmente por um 
voto, que outro.· significação niio tem, senii.o a de um 
pensamento totalmente infenso a qualgucr impulso 
dado ó. iuúu. d!l e1uancipa~iio, que jú. nao póde ficar 

adstrlcto. aoa estreitos- moldes dn."lei de 28 de Se.,. 
tembro de 1871. 

Rejeitando, assim, prévia:nente o projecto, provou. 
n. cn.roa.ro. que nü.o queria. nem sequer discuti-lo, ·pre
tendendo abafar no silencio uma. q ueotii.o que 'fatal:. 
mente impõe-se a todos os espíritos. , ' 

Tudo lhe aconselhava mais prudcncia e moderaçiio. 
Quaesquer que fossem os defeitos que ella enxergasse 
no projecto, ern discutindo que poderi" po-los em 
evidcncu1 e conseguir sua. correcçü.o . 

Esse acto da camara importa desviar o. melindrosa . 
questii.o do terreno do. legal,ida.do:. em que ·deve. ser 
resolvida, sob a prudente d~recçao dos poderes pu
blicos, para uma arena cheia de perigos, e onde as 
raixões substituem as razões de estado. E' o caso de 
mtervir a acçõ.o salvadora da prerogativa magesta
tica., que o ministerio solicitou nos devidos•termos. 

A cama.ra. divorciou-se da. opinião nacional, e o 
governo .não comprehenderia. n. sua missüo se não 
appellasse paro. o juizo soberano do pniz. 

·Os illustres collegas, que & precedo!rr.o, ~lludiriio W. 
possibilidade de ficar o governo sem as leis de orça
mento c forças,. vendo-se por isso na necessidade 
de assumir o. dictadurn.. 

Se a. co.mara negasse esses meios ao gabinete. que 
lh'os pedisse, declnrnndo o. intenção de dissolvê-ln, 
arvornr-se-bia em juiz e p:.rte no pleito, assumiria um :a. 
attitude revolucionaria, embaraçando o poder mode
rador no livre exercício da mais alto. prerogativa que 

· lhe confere a constituição do Estado. , 
Elle, ·conselheiro de estado, nõ.o acredita q•a 

aquella itlustrado. corporaçiio politica tenha tal 
procedimento ; se o voto de desconfiança hontem pro
ferido faz duvidar da sua moderação, não é hcito 
descrer do sea pntriotismo, e este a advertir!!. ie 
que não póde, nii.o deve assim praticar • 

Seria um erro grave, um attentado. Como quer 
. que seja, porém, to.es npprehensões ·não devem in
fluir para que. se deixe de tomar uma. medida salva
dora, que o bem .do estaclo estLl. reclamando. Cumpra. 
cada um o seu dever ; o paiz saberú. applaudir e 
a!!Tadecer nos que bem o comprehencl.erem, como, de 
c~rto. comprehendê-la-ha, desta. vez, como sempre, 
o noder s:::tJremo, que personifica a proP.ria nação. , 

i) conselheiro Martim Francisco Rtbeiro de Au
drada, depois de fazer algumas rectificações referen
tes aos successos parlamentnres, a que alludio o con
selheiro Paulino _de Sou~n, leu o .seguinte voto : 

"Senhor.-Por aviso de 28 do corrente mez, e por 
intermedio do ministerio do imperio, dignou-se V. M • 
Imperial convoca•· o conselho' de estado pleno para. 
consultar com seu parecer sobre a dissolução da ca
mara elos deputados, pedido. pelo ministerio. · 

Em obediencio. ó. respeitnvel ordem de V. M. Im..:. 
perial, passo a externar a minha opiniii:o sobre a. 
questão que faz objecto da consulta. 
· Collocado. francamente a opiniii.o nublica. em pre
sença do grave assumpto do. emancipação do ele
mento servil, niio é possivel evitar uma solução q~e 
a· tranquillise. .A. cama.ra· dos deputados actual, <11-
vidida em grupos que modificõ.o as suo.s opiniões 
quasi que seman!'-lmente e muitas vezes ao. sa"?or de 
interesses exclns1vnmente loca.es ou de d1str1cto, é ,. 
incapaz de solver um tal problema, cuja discnssiio 
evito.. 

.A. dissolução é, pois, no. opinião delle conselheiro, 
um meio constituciono.l que deve ser adoptado e que 
collocarú. diante do.s urnns as opiniões divergentes 
sobre o :momentoso problema da extincç<•o graduo.l 
da escravidiio. 

Umn qucstiio incidente, mas de not•wel imp,?rtan
cin., se lhe o.pre.scntn., e vem n ~~r : .n do. votn~~no ~a.a, 
leis orçamentar~as. C'?nvexp. d1~cut•-~n. Sem d~v1da 
ns leis do orçamento, 1sto ~, o. dlBC~lss~o e vota.çu.~.do l 

imposto constituem uma. da.s pr1me1rns a 1uo.w 1m- . 
portant~s attribuições do poder legislativo,. E' 
pelo exercicio desta prerognt!va qu~ '? povo s" 
vil garantido contra as demnsm~ possl\'els. do poder 
executivo, mas nem sctupro cm CLrcn~stnn<?lal3! extra-: 
ordin11rias tem sido possível a votaçuo do tmpos_to, • . 
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então reco~r!' o poder executivo á'prorogaçiio do orça-
, manto anter1or.. . . 

Em todo o caso entendo que, antes de ser concedida 
por V. M. Imperial o. disaolu1'iio do. cnmaro. dos depu
tados; deve o gabinete actual o. presentar-se ao par
lamento pedindo n votaçiio da. lei de meios, muito 
embora t.cnha havido manifestaçi•o em prol da demora 
àessn dhcussii.o. . 

C!1mpre que na luta que se. estabelec~u- entt·?- o 
gabmete e o. cnmarn dos deputad"s as pos1çoes seJuo 
claras, e cada. nmn. dus pnrtes diVergentes cn.rrcguo 
COllltO. rcsponsfl.bilidndc de seus actos. · 

.Aconselho, portn.nto : 
1°, o compnfccitnento do ministerio per~nte o :par

lamento, insi.;tmclo pela. votnçü.o dns leis de 1ne10S ; 
2°, a conc~s~üo dn dissolução da cnn1ara. dos depu
tados. pedida. pelo tninist~rio. conseguidas ou dene
gadas ns leis nci 111n indicn.dn.s. e, na segunda. hypothesc, 
a J:!rorop:n,:iio clus ·vi:;:?;entes.n 

Concluída a leiturú, o conselheiro de estado Martim· 
Frnncisco nccresccntou verbnlmcntc nlgumna consi
dcr::u;õcs pn.rn dOinollstrnr que n cnma.ro. dos doputndos 
niio pôtle nc!,!nr mcins de ~ovcrno uo 1ilinisterio. 

O conselheiro de e"tndo Affonso Celso de Assis 
Figneirecln nsshn cxprilnio-sc: 

cc Scn!Jnr-En sinto muit.A divergir dos U.ous illus
trndos cOnselheiros que 1nc precedêrii.o, porétn ·nrta 
posso opinn.r pcln. dissoluyiLo dn can1nrn dos depu- · 
tados . 

.Ern primeh·n ln,!;nr considero que elln. nüo apres
saria a/ snlnç:w ~to conflicr.o :.l. cujo respeito' se qncr 
n.ppclla1· parn. n jlti:~.n Uu ntv;üo. O nobre Sr. presidente 
do con:o.e'ho clcclnron, nu. cxposif,:Ü.o que lia. pouco lcn, 
fJ.UC n essa· mcdit.la. deveria preceder n obtenção da 
lei de orço.uncnto fJllC franco.tncntc ida pedir ú cn.mura. 
S. Ex. pensa corno era. de esperar-se do seu alto 
critcrio: niio (1•'\'el~lll proccUer de outro mOdo, mesn1o 
e1n prcsen<,m de nrnn. canHu'a. nno.nhncmcntc n<.lver:w., 
e ncn1 essa tc1·i n raziLO pnl"n nêgn.r-llJC esses 
1neíos inr_li~pens:~\'c•is d~> ~r1verno, Jlotquc n.ssnnlil'Íão 
:.tmhos <>nnrme t'osp~~nsabili(lntlc: o gn.bincte in-· 
vcstindo-s<1 de• dwtudura., o. ca.mnra. forçando-o n 
fn.zê-lo. Lcruhrnu tnn dos honrados conselheiros o 
precc~d,..ntc de ISGN, cxn c1ue a cmnn.!"a neg-Ou n1cios 
au p;ove,·n.o. Pcçn ~ cnia pnrn ponderar que nüo hn. pn
ricladc nn nR ... ll!llptn. E1n I SOS c~tnvn. o governo nr
nJndn nti,, • Sl~l dn Ort;U.l11COtO, COmO elas ]eis ele for~:n; 
forii.o outJ·n~ ns I'Ccursns <.tu~ pcllio. por nn1itos julga-
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aos àispcn"nveís. c nenl os pediu n. umn cnmn.ra. qnn~i 
cx.clusi\. nnwntc de ad\·ci-sn.rios polhicos decln.ranclo 
prévinn1ente. c11mo crn mister, o. iutcn~~ü.o de dis- · 
solvê-Jn.. 
.~ü.o é de crer que. o n1esmo nconteço. o.gorn.; mas 

qual n con· eqtwnctn; 't No debnte hontem havido o 
nobre pl'esidentc do conselho recordou c1nc dnhi o.té 
Setemb,·o clecnt•rCrúü .!0 n 20 c poucos dins utcis, que 
nã.o sü.o de sobra pnrn. concluir-se uma. lei depen
dente nintln do , cnwlo, quauto :'L U.espcza. c:lc vnrios 
ministcrios P- A rec,~itn.. c dn pro]win. cnn1nrn quanto á 
mesmn rcceit.a c :\s cnlcnl}ns feitas c provave1s. 

Log·o, npc:%n.t· da. dissoluc;iio, ns ccunnru.s terü.o do 
iunccionnr pelo rncnoM nté o prazo nornutl elo seu en
cerrnrnento. So, pt .is, n nn~:iio niio po«lcrú ser chn
mndn n resolvei' o conflicto 1nuiu cedo. do que a res
peito terá de ttutnit'<.!~tnr-se seguindo os ncontcchncntos 
sun. mnrcbn rügt1la1', lJUC vnntngcm hnvcrú. ern un1n 
medida cxtraordinnrin que é S~'rtl}·l'd co.usn. de grande 
:t.gitnçiio om t(l(los os c~piritos Cf 

Eu con1prehc·nderin n Uis .. nlne;:í""l r:;c o mn.ndnto Ie
gislnt!vo t~'Jnpor~lrio nüo <.·::;1 i \''esse a. expirar; mn.s, 
nns cJrcumstnncJns nctnncs. não. 

Em segundo lu~ar, Senltor, qunosquer que scjü.o os 
erros dn cmnnr~ o por n1n.iores q uc ~c nl1gnt·cut os 
inconvenientes clcrivndos de !?ttu. cr11uposi<;lio, nüo ó 
menos certo quo c]ln. rept'Cticutu. un1 fncto auspicioso 
pn.rn. ns instit'lli<;:tJes :-uu1tt. clci~~iio livre, tlcsiúercr.tum, 
que V. III. Impcl"inl. em su:• consummmlo. sabedoria c 
eivismo, tü.o corditdmcnto sempre nhncjou. 

Essn clci~··ilO foi o primeiro cnsnio ao syst.cnuL Ui
TC.CtO, P"lo 'lun.l u voutullc m\cionnl tii.o ncccntundn
;mcotu J>r<numciou-sc, c que não pQdiQ, desde logo pro-

duzir todos· os seus beneficos ·resultados por muitos 
motivos, entre os quncs o. vulto.. o ntrazo em que ainda 
se achüo entre nós ·os costumes politicas. 

E' n1ister suj citar ·a systemn o. uma novn p1•o-v:a., 
tiío leal, tão sincermnente tento.do. como· 11 primeira, 
ou mais ainda. se for pnssivel, para ·que se aperfeiçOe, 
pcrmittindo o jogo regLllar dos poderes publicas, ou,. 
convencidos todos de. sua iaeflicacia, pqra que seja· 
substituido por outro que melhor consulte o bem do 
Estado. 

Oro., V. l\L Imperial o sabe, pela sup mrgn. expe-· 
riencin, contra. as mais puras intenções do governo, a. 
despeito de todos os seus esforços, a. cnn.vocaçüo nn
ticipada dos comicios cleitoracs só por si produz umn. 
c;:erta. pressão infc.nsa. ú. plcnn.._indepeudencio. com que 
clles devem mamfestllr-sc. aüm de que V. 1\of. Impe• 
rial possll vc;l'ificar de que lado cstll ll opiniii.o do · 
p_niz. ~ un~a elci4(ii? ~enos livre que o. primeira. se- : 
r1a. um pertgo pubhco. . 

Pai·· outra. parte, e esta. 6 a. terceira rn.zü.o do mêu 
voto. pleitear-se un1n eleição mn nome da idéa. 
cma.nCipo.dora 6 provocar-se a confusão dos partidos .... 
gra.ndc n1nl cm no_s"O' regit~en,. e chnmnr }JPra. o 
terreno c.la lutu ptuxões ma1s temerosas que o. po
litica. 

Den1n.~s. Senhor, h. menos que se ··empreguem lne
clidns que n época não comporta._. e que, sou o pri
tnciro n t•ecnnbecer, não emprc~nri'L o actunl n1idiste
ri(l, duvido ftUe os partidos politicas tenb~o.na. cnmnra 
futura represeotnc;üo numcrica. 1nu,i diversa. da. que 1 

boje têm. · 
Conseguintemente, as clifficuldndes com que ora' 

lntml"IOS hii.o de "reproduzir-se, tu.lvez ·mnis graves, 
depois de se ter. nbnlado o paiz com um ncõnteci
numto que é sempre origem de oclios e de sacri~ 
i·icios, provenientes do choque de interesses desen--' 
contrucl~~s. · 

Os frcqn"entcs conflictos que hü.o surgido entre a. 
cnnu'Lra. uctuu.l e os 1ninisterios SÜ.0 1 sem. duvida,. la
tncntn.vcis ; mns ellcs crü.o a.té certo ponto nn.tnrnes e 
incv~tnveis no cmncyo· Ue u1n systemo. que veio ~lcs- .; 
tt· •. .lir todas as pra.ticns até então cstnbcl"eciUn.s. : 
DCrü.o-se do mc:;mo 1noclo em outros pnizes regidos 
por instituiçõc:s annlogn.s ~1s t;ossns c corrígirii.o-'sc, 
ni'i'o por mcdtda.s extntorduJarlU.s e nnormaes. mas 
'pela uccii.o do tempo. pelo melhoramento dos costumes 
e ~ acsenvolvitnento da rnzão publica que prpgride 
smnprc. . 

Pertenço no numero Uos que entendem ser indis
pensnvcl accclcro.r o movimento exno.ncipndor , sem 
oíl'cnsn elos principias consagrados nn. · Jei de 28 de 
Seten1bro de I 871 ; apnh,udi, pois, o gabinete, q11nudo 
contemplou essa. qucstã. 1 c1n seu progrnmn1n , no in
tnito ele cncn1ninho.-lu n ttnut solu~ii.o pacifica. c pru- · 
dente , que uiw poclerio. ter se coiltinun.sse entt•egtie : 
no impulso.du propaganda irreflectida; pCnso 1ncsmo 
que cssn q uesti"LO é trt.o r.:JOlnontosu. q"Lte nenhu1nn. ca
lnnrn púde ser, cn1bnrnço n que e) ln. se resolva. de· 
rnodo· a ni'io sacrificar os importantes interesses li"n- · 
dos n nma int-titnic,~lto condenlnn.\'el , 111ns secnln~ e 
reconhecida pela. Jci; julgo, entreta.nto, gru.ve injus-. 
tic;n negnr-se ú cn.mnrn. i_a;ua.es senth11entos c qunli~
cn.-ln dé esclnvngistn. Nao, senhor., é n1inhn. conYic
çüo, e devo diz<!-lo a V. 111. Imperilll. O que a cnmnrn. 
condemnou na votação de hontem não foi a idén.. 
mnn.ncipndorn., 1nns os meios de exccuyüo consngrndos 
no projecto do governo , ou n.ntes , foi um só <lesses. 
meios quo 1ncnos nccrtn.da.n1ente o governo declnrou.· 
imp•·escmi!ivel, excluindo pcremptoriaetentc qualquer 
tnodiflcnçüo. . · 

Longe do ser cscln.vngistn, · n cnnuun. desejo. ndia.n
tar !L solução do grave problema., c cu penso qt1c em 
sun. grande 1nnior1n, a despeito dos recentes sncccssos.., 
póde-se encontrar apoio c o.uxilio para medic.lns im
portantes c eJricnzos que , tro.nquillisando o espírito 
Jltlblico.: <>prcssem o dia. ~~ que possamos sa.ud11r a 
libertnçuo do todos os brnzlle1ros. . . . 

Nü.o posso, portanto, votar pelo. dissolução. » I 
O conselheiro do cstnclo J o só Clletallo de Andrado 

Pinto " pondera q uc o voto de desconfilmça hontem np•. 
provnllo Jleln..cmna.rn,grnçns a tuna collip;n.nl1.o de nlgnns 
liber11es dillliidentes com 11. opposi9ü.oconsc~vudora, deve 
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ser apreciado em relo.çii.o ao seu fundo, ao seu desí-
gnio, · · · 

Não era. simplesmente. o. derroto. do gabinete e a 
sua quédn. qae ellc visava., mas sim afastar das deli
bcra~ões legislativas a melindroso. questão do elemento 
serviÍ. • 

No voto que cmittio sobre o assumpto, no. recente 
conferencio. das secções reunidas do imperio, justiça 
c fazenda, teve jú. occasiii.o de manifestar francamente 
o -medo como a considera. 

No seu conceit0 'erráriio gravemente os poderes pu
blicos, deixando cm abandono essa. questão durante 
treze anuas, e não lhe a.~sumindo o. d.írecção paro. e1l
caminha-lo. a uma solução pacifica, sem lembrarem.,.se 
de que as suas difficuldades crescem c avultiio á pro-· 
porção que se adio.. 

E, claro, pois, que paro. si, o governo propondo-se 
···afinal a. resolv.l-lo., embora ficii.Sse muito· áqucm do 

que cllc conselheiro de esto.do julga. indispenso.vcl, 
·consultou os o.ltos interesses do l!.:sto.do, e que, por

. tanto, o. ca.mn.ro., com o o.llu.d.ido procedimento, sn.cri
, ficou-os. A consequcncm. ao seu -voto seria continunl"-

mos cm uma situação ch~in. de perigos, entregando-se 
novamente a.o impulso i!lcgithno c imprudente de 
p:tixões irreflectidas o mn.is grave problcmn. que se 
tom agitado entre nós, desde qtte nos fizemos inde-
pendentes. . . 

Mas nüo é tttdo.: a cnmo.ra., assim praticando, pre
teri o até o.s ~õrmulns que deve observar em suas 
relações com o governo, rclntivn.mente ú.s proposições 
que clle s~mcttc ú. sua apreciação. 

Ainda que apresentado · por a.lguns deputados cm 
seu ·nome ·individun.l, o projecto sobre o elcm~nto 
servil, hontem cond~mnndo, era.. notoriamente, uma. 
provosta governamental, uma. medida. do poder cxc
cut1vo, ti"LO. in1portante e essencial no seu tnodo de 
ver, que o n-a.binete fez de sun J?O.Ssn.~em condição 
imprescindivcâ po.ra sua pcrma.ncncta. :\. frente da o.d
ministra<;ii.o publroa. 

Oro., confrontem-se ns 1ormalidadcs que o o.rt. 56 
da. Constittti<;'ÜO prescreve paro. quando a cnmara nüo 
adopta. uma. pt·oposic;ü.o do poder executivo co1n o .seu 
neto, rcpellindo in limine o m!lsmo :et·ojecto, sem dis-:. 
cuti-lo, sem toma.-lo em constdera.çuo, c reconhecer
se-ha. que, além do esquecer as grandes convefliencin.s 
no.cionnes, ella. fa.ltou ás dcferencia.s que entre si· 
de vem gunrdo.r os rcprescn tantes dos poderes pu-
blicas. · 

Note-se ma.is que a ca.mn.ra., da pois de dtla.s sessões 
annua.es, c quasi no ~ltimo n1cz tln. lagislo.turo.:, ainda. 
não descmpeuhou o seu 1>rin1ch.•o <lever : elaborar o. 
lei do orçamento que devio. reger o cxcrcicio jú. cor
rente. 

E' nesta.s circu.rnsto.ncio.s, sem lei de orçn.mento, que 
n. cnmnrn. provoco. o conflicto, coa.rcta.ndo nssim, nü.o 
digo que intcncionnlnlcntc, •O livro cx.ercicio do. pre
ro::;:ativn <lo poder 1norndor. 

l)o).· todos estes 1notivos, que lp:rg:amen~o d-esen
volve, entende que nenhum bem póde o pntz CSJlOra.r 
dn cnn.Jnl·o. nctun.l, o opinaria. pelu. ... sua. immcdia.ta. 
di~solm,~üo c que se convocnssc a. nnçu.o parn. eleger 
outra. que melhor cbmprebcndcsse seus deveres c rc
presentnsse us nspirnc;õcs nncioua.es. 

1\Il\S e1n primeiro luga.r obse:rvn. que na.s circttm
sto.ncias em que nos o.chamos nenhuma. utilida.de 
pratico. viria. dl\ dissolu9ii.o pa.ra. a.dio.ntar o problemo. 
do clm't"lcnto servil, que originou o confl1cto po.ra. 
cuja soluçiio se ~ucr appellar pa.ra. a naçüo. 

Con'l ciTeito, d1ssolviiln a. cnn'lo.ro., o.~ novo.s clei-
9ücs nllo podem ter lugnr scnüo cm Dezembro, que 
ú oxt>cta.mentc qunudo se hlio do rca.lizar, segundo a. 
lei, nii.o ha.Yendo dissoluçlio. · · 

Mas o q uc principo.lmente o fa.z hesita.r ó a. di- · 
ctadurn. financeira que pela primeira vez t'erio. do vi
gora.r. 

·A pra.xo tll\ InglO.tcrrn. nestes casos ó que o mi
nistorio peyn t'L ca.rnnrn: dos communs a. lei de nJcios 
antes de ser dissolvida.; nü.o sei, porém, so osso. 
praxe 6 conforme com o nosso direito constituciono.l. 

Ni•o a.consclha, port11nto, a.· dissolu9üo immcdia.ta., 
c pcclo pcrmissi'io pnra submottcr no a.lto criterio do 

. Sua Mogcsto.<lo o segttinte alvitro : 

qu~ f:!ua. ~agesta~e coW:e~~c o ministerio, seiU . 
decu~1r JÓ. a. d1ssoluçao ~a. clm!o.ra.: . g_nc o mnusteri() L 
contmunndo com o. confiança 1mpertal fa.ço. no parla- ; 
mente uma exposição franca das circnmsto.ncins 
nfim de que resolva. sobre a lei do orçamento e im
postos ; c decrcta.da. que seja. a. lei ou negada, o 
Imperador use então, de Sttll prerogutivn. constitu.-
ciona.l como ncba.r a. bem do Estado ... 

Na· primeira hypothesc, resolvida a. dissolução. 
evita-se a dictnduro. finnnceirn., o será por\'enturo. 0 ( 
o.dio.mento ma.is conveniente do que n. dissolução. ' 
• No. seglindo. bypothcso, a. dissolução da. camaro. ; 
1m põe-se ú. sabedoria. da. corOa, a. bem das institui- ~ · 
çõos, c cntüo a dicto.dura. fino.ncoira.- serú. justificado. ' 
pela. lei suprema ele so.l Yaçüo :publico., visto o governo ; 
não podel· existir sem mc1os, e rt responsnbilida.de 
mora.l de somclhnntc situa.çlio, crco.da pela. co.mo.ra. · 
que Cll.prichoSl\mentc tivesse recusado O. lei de meios. ; ' 
recn._birio. sobre n. 1nosmo. cn.mara. perante o juizo ~ i 
nnçu.o . 
. Eis o seu pnrecer. ,, 

O conselheiro de estado Joüo Lins Vieira. Cnn
sansão <le Sinimbtí.·fcz preceder á leitura de seu voto 
escrípto n.s seguintes reflexões vcrbn.es : 

« Senhor.-Antcs de entrar na.mo.tcria. ·da. consulta., 
peço veilia a. V. M. Impcl'ittl para lavrar meu pro
testo contra. n.lguma.s doutrinas n.goro. mesmo cnun
.ciada.s por ilons dos illustrados conselheiros que me •. 
prcccdêrii.o. 

A faculdndc de fixat• annualmente as forças de 
mar e term, o.s despczas publicas c repartir o. con
tribuiçüo directo. é. cm todos os po.izcs de re:;imen , 
representativo, n. 111nis itnpqrta.ntc attribuiçiLo do. ~ 
nssemblén. g:crnl, c cspecia.lmP.nte ·do. ca.rna.rn. dos : 
deputndos, n gncm cabe a. iniciativa.. No exercício · 
dcst~ suo.. preCLosu. c essencial preroga.tiva. seu poder~ 
só tem um limite, que é o de todas a.s soberanias-a.·. 
prudencio.. 

Sou o primeiro a reconhecer que só cm co.sos mui 1 · · 
raros e extra.ordina.rios pódc a. ca.mn:ra. recusar meios i 
ele ~overno. qua.ndo um. ministcrio, tnn.lbn.ratando o.s 
rcnda.s publwns com dcspezo.s injustifica.vcis e ille

.gncs, compromctte o crcdtto do Esta.do, ou por netos· 
ocm ca.t·a.ctcrlsa.do• a.ttcnte contro. a.s libcrdo.des pu.- . 
blica.s, . 

Quem, conhecendo n. origem do systomo. represen
tativo, poderú. contestar este direito aos mandatarias· 
do povo '1 

Não Concordai t!Ll!lbon:t com a. innúvnçüo de se. r· 
conceder a. um mtnJstcrlo n faculdade de a.presen- · 
to.r-se pcruntc a. cnmaro. com o decreto de díssoluçüo.• 
e nssim armndo pedir-lhe os meios. de governo. Esta. 
delcga.çü.o feita. nos agentes do executivo pnra. dello. 
usarem a sett nrbitrio nü.o pn.rcce-n1e conscntnneo . 
com a. indolc do poder moderador, tal q uo.l o define · 
a. lei fhndamcntnl do Estarlo. .A. diss9luçüo é medido. 
que devo ser cmpregnda.logo que concedida. por quem, 
oollocndo nn. mo.is ·elevada. esphera. socinl e cerca.do
'dn.s ga.rnntio.s constitncionncs, ó superior lt.s pn.ixõcs 
'e intercssés po.rti<la.rios. Do outro modo p6dc tor
llnr-se porigo~n, ferir justo.s susceptibilida.des, ng
grn.var o ·confhcto c provocar l·ccusns. 

E' preciso, Senhor, n.crec.Utn.~ qtto não estão ainda 
de tll.l sorte oblitcra.clos ,OS sentimentOS moracs do 
povo bra.ziloiro, que os seus immeclia.tos reprcsen

. tantos cedii.o por a.mcaça. o qua por dever nüo 
eonsentiriiio. )) 

O mc.pmo conselheiro passa. o. ler o seguinte voto '$ 

" Senhor-Entendo que foi .correcto o proccdhnonto 
dn ca.ma.ra dos Srs. deputa.dos no. sessiio de 2S do-
corrente: · 

Com menos prud.oncia. houvo ... sc o 1ninistcrio Btts
cito.nd.o em periodo -o.dia.nto.do da legislatura. a mo
mentoso. queatii.o do elemento sorvi! com a solon:me 
declamçii.o do ni'•o ndmittir modifi<~o.ções nos pontos 
capito.es do rcsrcctivo projecto, c fa.zendo, não sei · 
se ca.lculndmncntc. insinua.çúos 1nui . tru.nsparcntoa 
sobro ,~ origem do. pt·ojccto.do. l'Oforma.. 

Se ha. problcmo. CJ.Ue devo. ser rcsolviüo por meio da 
transac9ii.o entre ol>1niucs cl;.trcmlls, .is;1.'1tllmentc l'Cl'i-
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s, c com o nssciltimento dos partidos. constitu-

·onaes, é }'rocisamentc o do elemento servil. 
Não dcv1a, pois, o ministcrio apresentar-se perante 

;. camara com uma solução de carncter dictatorial, 
isto que não •c tratava do questão politica: mas 
ocial c economica, do regimen do trn_balho que '!'flue 
irecta c profundamente sobre a r1qucza. publica e 

:as rendns do Estndo. Só um povo rudP.. 1g-noro.nte.., 
i&en' noção e habitos da liberdade poderi'!: tolerar que 
)o seu governo lhe impuzesse uma soluçuo desta na-
~ezn. . 
1 Além de haver-se com pouca pruden01o. e sem a 
)Comprebcnsüo dos deveres de . u1n governo pnrlrunen-

. )'tn.r commetteu o ministerio dons erros: 1°. nlentou 
)as ~erigosns cxigcncias 4o ~bolicioniijmo itnpucientc e 
)rnd1cal de modo a constttm-lo perman~nte ame•tça t\. 
rordem • publica e ás classes productorns, desejosas 
raliús do. tro.nsfonnnc;ü.o cautelosa e grndunl do trn.
!bri.lho; 2o. ndiou, cm detr!mento dn. cn.~sa., qne dcse
!júra. servir, n.certa.dns med1dn.s,. que fa.mhncntc a.lcnn
;çnrin da c::a.mo.rn. dos Srs. deputados, tues conto o 
/:l.U!!Dlcnto c!o fundo de emnncipaçi!-o c a local}sn1:l"•o 
·da bPscruva.turn.. Desat.tendeu asstm u nccc.:;sidndc~s 
;geralmente reconhecidas e· optou pelo :tlvitre - tudo 
1on nada-provocando· .a. inopportunn. e incc;mven1el~·te 
ilutn .em que está empenhado com o mms deCtdJdo 
/interesse. · · . . 

N estns circumstancí:ls. se fõr concedtda. n chssn
·ilu<(ãO, é natural que elle ·procure pontos Je ~paio 
,0 nde quer que possa cncontrn...:.}os ; e como nao os 
:achn.rú. nas classes ordeiras e laboriosas, muito 
~cccio.. que ns futuras eleíçõe~ sej~o :feitas sob _o in
!fluxo de um pensamento rencCionnrlO c perturbnclor. 
j Accresce que nüo .:foi nindn vot~do. o. lei ~e orc,~n
mento e não terá faculdade c 1ndcpendencta para 
rvoto.-lo. umn. cnmn:rn dissolvida ou umea.çndn de llis
fSOlU<(ÍLO. Ora, a clictndurn financeira, nss~rl!idn pelo 
1actuo.1 n1inistedo nns .vespe~·ns de ~~n1n .clcJsu.o g?rul~ .. 
i·poderin pro"Vocnr reststencms, nhas · JUstlflcnv?Js, a., 
fp<'rcepçiio dos imposto~, alterar a ordem pubhcn. c 
"Concorrer com as menc1onndns causas pn.rn o vu::la
mento do processo elei!ornl. _ . · 

Por todas estas consHleraçoes. que respCitosarnente 
:Submetto ao o.lto 'eriterio ·de V. M. Imperial, penso 
lque a. dissoltlt,:Üo da cnnu1ra, !onge de ser uma. proYi;
tdencia. exigida pela. snlvaçuo do Estado: poder~L 
rtrnzer inesper~a.dns c~nsequenci9-s: tal'!to mn1~ lm~en
;tavcis quantt• us ex.pbcac,:ues mlnlstcJ'HlCS deixárao· a 
-corôn mais ou 1uenos dc·scobertn.. 

1 A urgitniso.ção de um gabinete fnvornvel á co.:.u~a 
• J<la em,mcipn\:iío e !'"t'"z no ,mesmo .tempo (\e pres1d1r. 

)com toda a impa.rcJahdndc us prox1mns elctções, pn
:rece-me que seria. o meio n;nis prudente e nce~tn.do 

· kl.e resolver a. crise. ficando a. futuro. cn~a:n. o d.ue1to 
k1e enunciar-se,. de nccordo com n. opln~to na.c1ona.l, 
l-sobre o "rave problema do elemento servll.» 

O con.felheiro de estado Lafayette Rodrigues Pe-
reira. disse : . 

cc No ·meu modo de ver, n apresentação do projecto 
sobre o elemento servil e a condemnnçiio desse pro
jecto pela cnmnrn. dos deputados collocou o governo 
em nma situnçü.o complicada c da qual é difficil des
embaraçar-se. 
. Só ha duns snhidns- ou a retirada do ministerio, 
ou a dissoluç;io dn camarn dos _deputnd<!s· 

.A <lissoluçuo abre espaço o. Inconvenientes· c pe-
rigos grnves. · . 

Em primeiro lugar_ a dissoluçíLO to:narí• talvez 
imJlOSstvel a decretnç"o dns lets de receita c despezn 
do lmpcrio. · 

Não é de esperar, nttentn a nossn. indolc c a irritação 
dos espiritos provocada pela recen.te luta, que a mni_?
rin da cumara dos de]Jutados, dtnntc elo. dcclaraçuo 
prévia ele que vai ser dissolvid~~;. se resolya, corno fOra 
para desejar, a conceder as lc1s do mc1 s. 

Assim pois, resolvido.. a àissoluc;üo, o Imporia ter{&. 
provn,·el'mcnte de ser governado sem lei de orc;n.
rnont.n n1 C qno se rcunn. a nova cumn.ro.. . 

Est" fncto não é só uma irrcgulerida.de constitu
• cional ; 6 porventura um perigo. 

.Na. phuse que vamgs a~ravcsslllldo, e em 'lUC a 

forsn da nutol"i1!n<le se acho. enfi-aCJ...uecida e ern cbu
liç."o certos clementes ano.rchicos, nao mo parece pru
dente tentar cobrar impostos sem lei do orçamento. 
E' possível, ó mesmo provavol qne appareçiio resis
tencia.s ; e essas rcsistcncia.s podmn ton1a.r graves 
P.roporçóes, .tanto mais qt!e ellns poderi(<o invocar om 
seu favor razões de lcgnhdnde. 

Em se..,.undo lugar o conflícto entr9 o ministerio o a. 
cnmnrn dos depntados deu-se no terreno do elemento 
servil. A situação dos a.nhnos é esta. : · 

De um lado. n lavoura,· o commercio e n.s classes 
que. em gernl, representüo os interesses esto.veis da. 
nos .. 'iu. sociedade, condemni~o o projecto.. vêem nelle 
uma. c01nbinnção de n1cdidns antes de abolis:ü.o do que 
de cmnncipl:sü.o g~nduu.l. ~ . 

T10lve:< nao hnp neste modo de vér mte1ra exn
ctidii.o, nu1s .,ln 'todo caso é uma. opiniiio, e como tal 
un1n. fõrça que n. razão politica nüo deve desprezn;r . ." 

De outro Indo, os fnutot·c~ confessos·do abohc10 .... 
nismo. u.ceitii.o o projecto cotn enth:usinsmo. 

Ne~tc estado de cousas u. dis8olnçüo poderft prestar
se n unm. interpretaçüo perverso.. Paro. n1uitos ni'LO que
rer{&. dizer elln. que o governo do Ebtado se inclina. 
pam os o bolicionistns, q11c lhos di• razão; que aban
dona os interesses dns classes .que afinn.l são o seu 
vcrf.1nc1dro a.pnio, pnrn se nllinr n. unla.,scitã. .de h~
tnens qne são inin1iges nntos de todo o governo~ 

Não set·ú. is I o outro perip;o da. dissoluçú.o ? 
1\Iu.s. no erriinnto, Senhor. quncsqueL· ~ue sejã.o os 

inconvenientes e p~ri·(l'os da. disso1uf;<1o. clln se itnpõe ' 
fatal. nec:essai'Íament:. porque absoJutan1ente não ba. 
outro n1cio de snhir dn. complicac;ü.o creudn. pela. o.pre
scntnção do projecto c pelo voto da cnn1nra dos de
putado.. . 

A rct!rndn do núnistcrio só seria. n1na. soluçü.o das 
difilculdndcs, se fosse possível a. organisnção de um 
novo n1iriistcrio que 11udesse conviver com a. camara. 
dos deputados. Estn snhidn é impossivcl. . 

A' novo. ornonnisaç•Ü.o ·SC tivesse .de ser tirada do par
tido conser\'~dor tlti.o terin mu.iorin, porque a. opinião 
consea·vndorn nn camm·n cstú. em n1ínoria.. 

Essa oreoon.nisnçrw, pois, pn.rn n1im,. hu.via. de noCes
sarinment~ recorrer ú. dissolução . 

Um novo miuisterio timdo <.lo partido liberal é 
outra impossihílidnde. . . • 

Af! divisões entre os memLros da. nnt1g:n. mruoru\ 
liberal, o.prot'nndndus pelos ultimas aconu:cin~ento_s. 
süo de nn.turczn tal, que seria.. uma. perfeita. lll.usuo 
espern.r que os nnin1os de uns c de. outros se !Judes-
sctn conciJ in.r. ~ 

Accresce que essa maioria· estlL Jesfalcndn pela en
trada de quatro deputados para, o nctunl ministerio, e 
que teria nindn de p~rde! ma1s, pelo menos, tres. 
com uma nova or~nn1sn.yu.o. . . . . 

E'. pois,. :fúra.. de duv1da. que um novo mlluster10 
liberal, no seu pri"?eir<! dia de contncto com a !'a
mara., estaria cn1 mJnorw., e que por~nnto, pn,ra ~1m. 
teria. tnn1bem "'lo recorrer necessnr1o.mente u disso-
lu~~üo. . - . _ 

Eis nhi : qualq';lel' que s_eja ':'- novo. combmaçuo 
ministerial, ou se.1a do pnrt1<lo !Jberal ou do conscr~ 
vador, clla niio poderú co-existir com a actual cnmaro. 
aos deputados. 

A dissolução, poiJõ, impõe-se • fatalmente, como o. 
unico. sabida das diffic\1ldndes cx1stentes. 

Desde· que, nos termos expost.os, a dissolução 4 
incvitnvol me pareoe. que o ma1s acertado é conce~ 
dê-ln nos 'termos em que o minis~crio a pede. . _ 

O interesse supremo do. aetuahdndc é uma oleJçuo 
tiio livre c imparcial 9unoto J?O.ssa. só-lo. Só umn <:a
mara dos deputados, f1lhtL log1tlm!'- do. vontade nnclo
nal, terú. o. :força n1ornl ne?essarHl. ll!lro. resolver as 
questões poltticas, financoJras e soCJllC!'•. 'J_liC desac 
muito estü.o pedindo soluç.õ~s cla.ras .o dchnlt1vas. 

0 1ninistorio o.ctunl cs.tú. cm C?nd1çõcs de gu!Lrdar 
perfeita ncutrnlidndo na luta clcltoral que se Vll.t tra
var entro os partidos nn eloiçU.o do. f.u~u;n cumnrn.. 

Tal 0 Senhor, o meu pa.recer, que SUJOldo á ~abe
doria d~ V. M. Imperial." 

O conselheiro José Bento da Cunha c Flguoired$ 
proferig o seguinte voto; 

í 

1-
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« Senhor -Nos governos constitucionacs a impor- 1 O conselheiro do estado Luiz Antonio Vieira da 
tantíssima prerogativa magestatica de dissolver. o; Silva cmittio o. seu voto pelo modo qlle segue 
camara dos deJ?utndos tclll por fim directo "restnbe- « Scu'hor .,.--Considerar o .governo como simples 
lecer a harmoiua dos poderes, sem a qual o governo cm.-naçii.o de partido é falsear o nosso systcma. 
representativo torna-se impossível. Deste erro deriva-se a lop:ic~> daqucllcs qttc pro-

Esta conjunctura se vcrific~> qu~>ndo o ministerio tendem colloear o chefe do Estado cm posu;.iio de nil.n 
se acha em dcs~>ccOrdo com a maioria da comara. poder defender os interesses vitnes d.- naçii.o contra. 
temperaria., ou quando,. não ·obstante csta.rem de os excessos do "overno ou contra os an cmnnrn. dos 
accOrdo, o monnrebn. ·SO convence. de que a camn.rn. dcputndoS, o q~e nos leva.rin. o. n.ccitllr tun partido 

. c ministros obrão contra os interesses do. nação. sem freio e um Esta.do Rem governo. · 
A 111 bypotbese é mui frequente; n 2a. é mais E'. indispenso.vcl, pois, no systemn. de ,:.tnhin.cte uma. 
raro.. Mãs cm cndo. umn dcllns o remedio con- o.utoTidadc sup1"c1na. que o governo nwna.. cb~co con
atitucionnl é a dissoluçii.o ou nppell~>riio por meio sidera fóra_dos partidos e o republicano ~onfunde •. 
de novo. ~1eie""ii.O: pois que em· ultimo. ana.lyse é o .. · À situnC".uo do. ca.marn. actual e do gubanctc envolve 
voto n~>cion.-1 que tem do resolver o con:flicto. . duas questões : 0 conf!icto cm si, resultante do ~>n-

O actual gnbinr·te achou-se .com eft'eito em minoria t~>gonismo e da lut~> dos ~ous p.-rtid'?s C";' frente u!'U 
e, portanto, cm d.cso.ccOrdo com a camarn. no ponto do outro, e ·uma. q_uestao d_e . max1mn. 1mportn:o~~a. 

· m~>is culminante do seu programmo:- o projecto do considerada quer pelo lado soC>nl, quer nela poht1co 
<)!emento servil -e por lSSO solicitou a dissolução. e cconomico. .A. soluçii.o do primeiro proulem~> póde 

Respeito muito o pundonor' pohtico dos nobres mi-. con1prehcnder a do segundo, e. uns circumstancias 
nistros, c nã.o serei eu quem lhes exprobre o procc- nctuaes. convém qne cotejiio separados. 
dimento : Jimitnr-mc·hei apenas ·" fazer mui breves Eu peço a devida venia a V. M. · I~nperia~ para 
considerações com vista.· unicamente de justificar o declarar que nii.o posso ncomelhnr a <hs;oluçao da 
meu humilde parecer. . camnr~> actual por inuti! e por perigosa. . · . 

Entendo t~>lvcz mal, m~>s entendo que neste mo- lnutil; seja como appcllo tí na~iio parn. qttc dec1da. 
mento não esto.moJ cm nenhum cnso de salvação o. conflicto entre o tnini~terio o n cun1arn., seja. porque 
publica, em qtlo a constituição do Estado bculta ~ V. M. Imperial jul~uc qne o ministerio ou o. camar<L 
dissolução da. cn.mn:ro. ;. estando. como está, m.u1 nã.o correspondem /'~ tnaiorio. du no.çüo. qnand~ está. 
p~tente o. causa. 9-u~ provocou o.. ·aesbannonia. do ga- a. expir.n.r o mandato dn. cnmnrn. actnn1 e nao se 
bmetc com a mn10ru• que o ."-f>Ol~>Va. . . ·- • _ póde encurtar a époco. da futura . eleição pcl~> di s-

Oro.. esta causa.;· na m1nha. fraca op1n1ao. na.o soluçüo. . ... _ ,. 
justifica a. dissoluçii.o no .estado critico e difficil, em · Pcrip;osa, porque a d1ssoluçao Jc um~> cam.-r~> _CUJO 
que se ncbo. o pa.iz ; isto é, jú. no fhn da. ultima. sessão nl!Lndato Cstú prestes n cx.pir~.r. confin.da no ~nb1nete 
da. legisln.turn., sem tem1os aindn. o orçamento ger.al n.ctun.l nrma.-Io-hia. de dcmnsind1.t, :for(:n.. de tanta. 
do Imperio pnra. o excrcicio ele 1884.-1885, 'Sendo q1.1e forc;n. que, múo ~;ndo n. vontade de seus n1~mbros, 
até se consider~> indispcnsav.el gue esse mesmo orça-. poderia falsear a hbcrdndo das urnas e aflc<:tar a 
menta. que está em discussão, venha. a.· reger o propria. questí\.o cujn. decisão csttL reservada {t. futura 
exercicio post.,rior de 1885-'1886 .. sob peno. de grave Jegisl.-turn . 
transtorno da boi> ordem e regularidade das finanças Assim, tambem parece-me que. o. dissolução con-
e do serviço publico cm geral. fiado. n.o partido contrario no que n.ctmn.lruenta se 

O que se ganba.rú, port.-nto, com o. dissolu<;ão dn acha na posse do "'Overno, terin. os mesmos incom·e
camara. 'f ..A. consulta. immediata _á n~>Qâo por .»ma nientes e perigo•:' quer em. rclac,,üo ?- liucrdndc da 
novn. eleição cxtraordino:rin 'l l\tias n elcic;ü.o ordinnrin. eleição, quer quanto ú. ques~i'i.o q~e tnotLvou o voto de 
nos bo.tc á portn, e entü.o o voto nacional se mo.oi- desconfiança o creou cstn s1tuay:to. 
festarú. livremente sem preoccupaçõés temernrias, Oll Entretanto .. Senhor, dn. camnrn actua.l nü.o púde 
manejos nocivos. que poderi1o_ ser susci'tados pela so.hir nc1n t.tn1 governo liberal, nem conservador. 
dissolução. · • Se 0 ministorio nctunl c:ont,inunr terá caracter 

Quanto ao projecto do elemento servil, este niio administrativo, mas não parlamentar .. o mesmo .su~
:ficariL morto e sepultado pelo simples fncto do ligeiro ceãcr•í com outro qunlquer que o subst1tu.- . .A. m1ss"o 
revcz que o gabinete soffrc1t da maioria actttul iln de qualquer de!lcs se1·ú. limitad.- a pedir o. est.- ca-
ea.mn.ra., desd~ que se conSid~r~r que ~s seus nutor~s 1nn.rn c ao se:nndo os orçnmeotos. f)cn.ndo o.diQ.dos 
e adcpt:os ficu.o com todo o ·dll"clto· de sustenta-lo n<~ç todos os assumptos de discussüo souro. 9.uc· tenha de 
só no presente como· n.inda. n1nis n'utn futul'o pro- prevalecer uma. opiniW.o. por vot::u;ão poh~1cn.. . 
:cimo : no presente; se fore1n chamados no ministerio o gabinete se cont1nunr, ou, nas C1rcumsto.nc~a.s 
homens da. actual situaçiio politica, e no futuro desde nctuacs, outro qualquer, só póde ser chamado a ~.-tis
que fór since~o. e verd~deira. n ltspi'l·ação nacional fnzer a.s exigencius de motnento, ~ portanto de_:;hg~do 
que se o.prcgon eu1 relo.c,•u.o ao nssumpto. cornpletnmcDte ?os interesses ptu~mente po:rt.tda.nos. 

Se o. cu.usu ó boo. e jnst.- nunc.- se perderá pelo es- não tcrú. ncccss1dade de compronussos, nem de um~> 
pnço nul.ior que· se. dér no estudo e reflexão ; ·apre- mnioria pnrla.mentnr. 'A sua missão serl.'~o prepnrnr o· 
cipitaçüo e que po_derá yrcJ?dicnr a todos os filhos terreno para aquc!le qu~ o deve succcdor ~eg.uudo o 
deste grande Impeno, tu.o d1gno de uma bon sorte. pronunciamento <ln. nnçuo, segundo l'L m;:uonn. ·,que 

Debaixo. deste pomo de visto. é forçn confessar que sahir das ·urn~>B da Dezembro. . 
a dissoluçii.o, ugor~>, poderá não ser considerada uma Nüo _póde h~er mais nobre missão, empenho m1>1S 
:necessidade constitucional indeclioavel. E tnl é, Se- nobre do que n~>s difficeis circumstancins do . pre
:nbor, o conceito que fórmo do patriotismo, lcalda~e sente ter a. honra a, haver tutell~>do o. mor.-hdade 
e discriçüo dos membros do gabinete, que eu nao c resgttardado a. legalidade das instituições. 
:ficaria. maruvilhlido se soubesse que ellcs, depois de E' este o meu parecer.» · 
bem ponderar, retiravii.o o seu "edido; c d.-hi só 
lhes resultaria gloria e nüo dosar, pois q1:.e lluma.num 
ut errare, an9elicum cmend.are. · 

Se o fizerem, eu nii.o duvido que os orçamentos 
passem ~<inda nesta sessão, c que fique logo acalmado 
o alvoro.ço popular. • 

Esta é a minha humilde opiniii.o. Se a désso em 
sentido contrario • eu trahiri~> a Vossa. Magest.-de e a 
minha. consciencio.. 

Mas V. M. Impcrio.l, que achD.-se collocadÔ no 
apice da pyramide social, em uma csphor.- m.-is pur.
do que aquell.- em qne pairüo os ministros e conse
lheiros de estado, enxergará muito melhor, e rcsol
"Vcrá o que cm sua alt.- sabedoria j tile;ar mais ~~ocer
'&ado, » 

Ten<lo assim cmittido seus votos os conscTheiros 
de estado, Sua ll!agestade o Imperador ordeno~ que 
dissessem sua. opiniii.o ácerca. das duas seguintes 
questões: . • • • 

1."'- E' curiu.l c conforme t\os prlDClptos constl
tucionaes que o ministerio, declarando que preten!Jo 
sollcitar a. uissolu~•ii.o da. cumnrn, poça:ll~e os _me1os 
indispenstt,•ois pnr:a n. murc.lm ~n a.dnun1str_a.ço.o, <!U. 
que peça-o~ com· a declarae,ii.o de que o. d1ssoluçao 
realizar-so-ha 'l 

2.•- Em nmbns as bypothcses, póde a oamara 
negar c~ses meios 't 
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O cC>nselheiro Visconcle ele Mnritiba responde : 
« Sobre os'quesitos agora formulados, p11.rece-lhe 

·nÜ.o ser otrens1vo dn constituição ·declarar o 1ninistcrio, 
~edindo a lel de meios, que propor{, ao poder com
U>etente a dissolu9iio da camara. Neste caso entende 
mü.o ticr licito n. esta recusar-lhe a.quello. lei que é de 
prt::cuito constitucional. · 

Entretn.nto bn: precedente cm contrario quanto ~t 
-~lei df'! forc;a.s, tambcm preceituado. pela consti
'tui t'ÍLO. 

s~ a memoria lhe não é infiel. esea. lei foi negada 
na. sessão de 1837 no ministerio do regente, c 
~ómonte votada de novo . depois de mudada a si-
t~a.,,:ã.o. · ·• 

Quanto, porém, á declnrnc;ão de que a ca.marn. dissol
ver-se-h a., pensa importar uma intimn.~·.ü.o de achar-se 
dlsStd ndtt pelo poder moderador, e portanto .. cassado 
ú 1nundnto que recebuu de seus eleitores; não po
de,1d•l por isso continuar n. funcciocar, nem lhe ser 
pctlldu JlClo nlinistcrio a. lei de 1ncios. · 

. ScrhL este pedido nnotnalo e . inconstitucionaL Se, 
: . .a.pezar disto, n. ca.mn.ra continuar na.s suas :funcçücs 
~·'Por_ nã~ lhe ter siUo por <lccre:to inthnadn. a. disso
~·lu•.~•W, Jnlga. o znesn1o consclheu·o que, cotno no pri
meiro casu, tem obrigação de votar os meios, porque 
não deve concorrer pura dictadurn., que seria a. con
;st;quencin. da recusa..,, 

U conselheiro Paulino José Soares de Souzn. cr julga. 
ter no sen YOtO considerado a. ma.tcria. dos quesitos 
co1n relnç:ü.o lL cL·i.:::c actual, e va.i agora formular res
JJOsta llHLis _cxplit.!itot c precisa. nos termos ordenados 
por S. l'li. Imporia!. 

N"o sen conceito não. repugna aos principias da. 
constituit;:ão o pedido dos nu~ios de governo ::Cettó {L 
ca.rw.t.ru .Uos deputados pelo ministcrio com a. decla-

. 1·ac;:üo de ter ele propór ~ ditisoiuç~Lo. Etn rcgrn. . a 
c~LnHU":.t deve concedê-los, ticn.l'Hlo no seu a.rbitrio 
:fu.zCo..lo cotn as rcstricções que lhe pa.rcccrcn1 con-
venientes. ~ 

O a.nda.mcntO du. noss:.t fórn1n. de governo pre-
.. .suppüe o accordo e l.Jn.rn10nin. de pensamento 

l'olltico · entre o voto da. can1arn. c n. n.c(;üo. minis
'tcrial. J~Vtn. n. harmonia., · n. nccwsi'daJ.e da. so
]uc,:lo da. crise dctennina a intcrvet;çü.o do poclct mo
dora.Jor •1ue pr01novc o rcstnl>clecuucnto do accOrdo 
pela noO"Jt:-UÇ!iin de outro n1inisterio no caso de inspi
rar coufhmç-n. á. reprcscnta.(,~iio nn.cionnl, o• peln Uis
soluç:ào .da catnarn. nos tern1os excepcion.Rcs da consti-
tuic,:ãn. · 

..'\. divcrgenctn versou por,;m sobre um p,onto de 
:fac Lo ou sübrc uma questü.o poUticn.; na.quelle ponto 
ou nest;;t qncstü.o é que se t<::tn de procb.ra.r o accOrdo 

·interrmnpitlo. · 
O antl.-:.n1cnto dos serviços . dn. administra~~ão pu

·blica não }H)de. porém, ccss::t.t" e paro. continua-lo at6 
o restatclecimcnto da uniforn1idn.dc de pcnsa.n1cnto 
entre o n1inisterio e a. cn.m::u:a sü.o precisos os cre
dit.os. au. l~i do orçamento. 

O ruinistcrio procede, portanto, regulo.rm~nte pe
dindo os 111eios de governo á cntnnrn, que lhe nen-ott 
.couJiU:n:rn. politica .c {L. q un.l <lcc~nrn .. ter de propU~ o 
ex~rczczo da. nttrthru(~ao constitucwna.l· da corUtt~ 

!.\:lo pn.recc, porétn,' curial a. ~claro.çüo de que 
h:l.\'er•!L rlissolnçiio dn cnmnrn, porque se a cntnrr.ra 

- n~o J.cr os tneios de governo. a. consequcnciu. será n. 
alternativa. a que ellc conselheiro referia-se no seu 
vot.o:- ver-sc-hn n corc:"m c1n un1n. das Uuns posi
\:ões, ambas tnciindrosissim:l.s,- nü.o cxpellir .. se por 
:pru~Jcncia.? neto delibcrnc.lo. e_n.noun7]n.do dn disso-
! lu\:ao, 0~1 Ir con1 ?lle. por d10.nte, SCJUO quncs .formn 
. os prcccttos cont;tttucwnncs que se Vlolcnl. • 

A prhneira. posi(,~iio é }lOr tc:,tlos os motivos menos 
conveniente.; tL scgun<.la. ó constituciocu.lmenta iro
pos.sivcl. 

ltesponde no 2° queaito qnc em çondiçõos nerma.cs 
i· a cumnra. não devo negar os tneios de governo no 
. mlnh;tcrio, que não He retirou diante do seu voto 

o.U.v~rso, c portanto espera a,. corOa o acto da. clisso-
'lu~~üo. · 

E' certo, porém, qnc Jlódc ne{:n.r tncs ·1ncios, clcsrlo 
r"'! uc n. constituiçi:i.o nüo lhnitou nem dofinio pa.ru. esta 
l~.J.l.íl.~~.'l'l~UII. cspc<ãu.li<llllle o e::;:crcicio rlu.s attri-

buições !atamento c sem restric9ões conferidas p11.ro. 
serem exercidas J.lelos deputados individualmente, 
cotno a co.dtl. u1n d1cto.r o. consciencin.. 

.Accrescenta ser convicção dclle <>pmO:nte que no. 
plenitude da attribuiçiío parlamentm· discretnmente 
exercida cstú. umn. do.s mo.is seguras a:nrtLntin.s da.s 
liberdades constitucionaes. • 

O conselheiro Jeronymo José Teix«fm Junior, obe
decendo a S. 1\{. Imperial, responde aos quesitos, que 
dignou-se de formular, do n1odo seguinte : 

« E' perféitn.mente curio.l c confortne nos principias 
constitucionues que o ministcrio nnrescntc-se á. cn
mnra e reclame n lei de orçameritu, cotn n c1eclu
ra~ão de que, obtida cllo., proportl. o. dissoluc;ii.o n.o 
poder modern.dór; nii.o lhe parece, .porórn, _regular que 
n.nnuncie a dissolução como delibera~ü.o jtl. assentada. 
e resolviJ.a, e 'peyn. os.mcios de gove'n,o. • 

Por essa fónna, alé1n de proj ndico.r-se até certo 
ponto o prcsti;,.!;iO dn. cntnttrn, cxa.cta1ncnte qun.n<.lo 
dellu. se espera um voto tü.o importante, qunl o do. 
fixa.çiio da. deiipczn c dccrcta~~ü.o da. receita. publicas, 
courctn.-sc u. liberdn.dc de acção Ua coroo., que a.t~ ao 
n1omento ·de consumma.r-sc o :f~cto pódc e1n sua. S:l.-
bedoria resolver o contrario. · 

A cnn.'l.ttra está em sett pleno direito. recusando 
meios a um governo que .. lhe nü.9 inspire con
fiança.. 

A attribuiçiio de crenr imp:1stos c autorjsn.r des
pezas é n znnis alta. de suns pret·ogtLtivtts, ,) c:omple
lllento. e garantia de todas as mnis de que se acha. 
revestida .. 

Thia.s, por isso mesn1o .• deve ella. n. esse · respeito 
nroceder com o tnaior· escrupu.lo. porque do abuso de 
Í.ii.o elevada n.ttribuiyão podem resultar 1nalcs incal
culn.veis. ConseglliDtClnentc, ClllLorn. tenlla. o direito 
de faze-lo. nü.o deve n. cn.mnrn. rccusat· os meios in
dispcnsu.veis ú. 1nn.rcho. da. administ;raç~ii.o, scoü.o cm 
ca.sos extremos, e quando convencidu. de que o mi
nisterlo que O!'.l solicita. l)ÕC cm perigo a ca.usa. pu-
blica. · 

E' o seu voto. n 
O conselheiro Visconde de Po.ra.na.g-u{L cc pensa que ú 

curial e con!onnc n.os prinr;:ipios coostitncionacs que 
o tninlsterio pec;~n á cn.n1ara. os n1eios de governo, de
clnrnnt.lo a intent;~ü.o de dissolve-ia, ou n1csmo que o 
fur~a · n.nnunciando ter obtido a. Uissolaçü.o, qtic tor
n~;r;.i cffectiva logo que sejüo vota.U.u.s defioiti
vunlcnte as zncdidus nccessa.das pnru. a tnu.rcbn 
nornud da administrnçtio. 

A c~unnru. que o R recusasse, quer em um, quer om 
outro caso, niio su.tisftlrio. o seu dever. excepto u.o. . 
hypothese extretna. ele ach1tr-so di::mte de. um governo 
que puzessc ctn per,igo o. so.lva.çti.o do Estado. n 

O conselheiro Martim :Franc,isco Ribeiro de .An
Ura.da ec responde nfl1rriuLtivnmcnte no 1° Uos quesitos 
propostos po•·. S.:. 1\f. ~ Imp<:mdor. . . . . 

Em sua. opLniuo, UlLO su c confortne nos prLnctplOS 
constitucionaes que o 1uinistcrlo r.~eça á camarn o orç.a.
tnento que ainda nti.o está votado, n.ununcin.nclo-lhe a. 
suu. reso1uçü.o de dissolvê-ln.; ·mu.s tatubcm que n esse. 
peU.ido prccerla a dcclo.•·nc;iiu, autcrisado por S. M. o 
Imperador, de que jú. solicitou " ~icou resolvidn 
aque lln provhl encia. 

Nestas condi~•ões, c sah·o cnscs cxtrnorilinarios e 
excepciono.es. não deva n. munn1•n. recusar os 1ucios 
ele governo indispensaveis, como or\..'!'monto, i'orçns 
de mar c terra. ou creditas urgentes. J.'oiü.o cumpriria .a. 
sua 1nissão, se os negasse; sendo, po1·ém, :fórn. de. 
duvillo. o s~u direito de recusa., qunndo o ministerio 
não fOr orgo.nistLdo nortnn.lmente. 

.Aproveitando-se da p<Llavr~t, · rosponrle ao conselheiro 
Sinhnbll, que pnrccen n.llullir no seu voto n1.1.s consi
deru~•ües que adduzio antes do l<lt· o parecer es
cri~to. 

~!lo conselheiro de estndo uno disse qne a corOa. 
dcviLL dologa.r no n1.inisterio a uttribuir,~ü.o do disol
vcr n 'cn.nuun, peilinU.o depois os meios • 

Qunndo, no tcrnlinnr u. leitura. <lo po.reccr qua 
trOUXe, pondCl"Oll qUO (L CU.nlUt•n. ni'iO podia HC!JUr ffiCiO:t 
ao qavarno, não 'cn1prcgou csso. phrn.so no sentido da 
tlcsCooliecer tL i'aculdQ..tl.c incontcstn.vel de rcCLlSO., oua 
lhe ct5tústc, mas tüo sún1cntc no elo r1ue, nas éir~,. 
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eumtJtaneias actuo.es, nada a· juatifi~ria, se aasim 
, . edesse. 

Entendo.-se, pois, aquelle não póde por não daoe, 
como aco.bn. de 11.ffirma.r na resposta aos quesitos de 
S. M. o Imperador. » 

O conselheiro Atron 80 Celso de .Assis Figueiredo 
d.isse : 

« .Ácerc.a. das ~uas queatões propostas por V. 
M. Impenal eu penso : 
· Quanto ú 1 a, ser perfeitamente curial e con

forme aos' priricipios constitucionaes declarar o 
governo. ~ -;amara. n. intençilo de soliçitar da coroa. 
o exerctcto . de sua. alta preroga.tiva de dissol
vê-la o pedt:-lhc simultaneamente 08 meios indis
pensa.veis pnro. n. marcha rc"ular da. administração, 
l&to é, or~mmento e leis de fo:S.as 

E' mes~o um precedente que. cumJ>re firmar cm 
nos~o patz c que j!L se acha estabelecido em outros 
reg1dos por iUentico systema. politico , como na 
In9_]aterrn. c em Portugal, por excm]>IO. 
~u .. nto, .porém, ao pedido de meios, com a decla

ra.ç"-? de· que .''" dissoluçlo foi concedida, no meu 
humddo conceito. nii.o está. no mesmo caso. Essa 
dec!nrl!'çüo importa ou uma promessa., ou uma. delibe
ro.çao Jl'L tomado.. 

Em qnu.lquer das hypotheses sofl're quebra a plena 
liberdade, que deve ter o"poder moderauor, de exercer 
n sun: prerogn.tivn. como entender acertado, em vista 
das .. c1rcumstn.ncins supervenientes n.té ao momento de 
asstgnnr e mandar publicar o respectivo decreto. 

J;espoodendo · :í 2• questilo, entendo ser incontestavel 
o d1re1to que assiste . lt. camo.ra.·de ne,.,.ar meios n. um 
gov?rno que não lhe mereça confia~ça, Não p6de, 
pore::m, fn.z~-lo senão em circamstancin.s excepcio
nnes. 

Essa o.tt:ibuis,ü.o lhe é dadn para que della use em 
bem do pa11:, cujos interesses serião sacrificados, se o 
governo fosse obrigado n. assUmir n. dicto.dura. pela 
recuso. do. cama rn.. · 

.A recu•a de meios só poderá ser justificada perante 
um_ govern? i)lc~itimo, ou que compromette a. sa.l
vaçao e a <ltgntdude do paiz. 
• Fóra. desses casos, n. camnra que oe negasse 
torna.r-se-bill facciosa., não cumpriria o seu dever. n 

O conselheiro José Caetano de Andrade Pinto 
« n~t~ vê na,constitui,ão a.rtÍ"O que véde ao governo 
ped1r ú.s c~mnrns_lcis de mei~s, ~eclarando que vai 
propOr n dtssolu<;ao da temporar1n, ou mesmo que já 
a obtcYe mns não quer decreto.-]a antes de conscnouir 
o.quellas leis. . 

0 

A historh parlamentar da Inglatérra· apresenta 
mesmo ,ex..~tnplos nesse sentido. 
~as pensn que, segundo nosso direito consti

tuctonnl, n l"esolu~ii.o imperial da diosoluçii.o da. c"mara. 
dos deput:>dos só póde fazer-se certa e publica. por 
decreto, logo notitico.do ás cnmnra.s. 

qom os n"ssos costumes politicos, duvida. da effi,.. 
c"cta do p;dido ministerial; bem póde acontecer que 
a declarat;mo, parecendo umn. n.mea.ça, i!dlua pua. que 
a cama.rn. nii.o vote as leis, jul,.o.ndo embaraçar assim 
u. d.isso]uçli.o. 

0 

Mas um tal procedimento niio serú l'egular: 11 ca
m!'r;> não pódo recusar meios de governo a nenhum 
nun~sterio, a menos que o considere traidor ao paiz. 
• E' n1esmo seu primeiro dever concedê-los ; essa. 
lmport .. ntc nttribuiçüo niio lhe é dada para usa-la a 
s-:u ar~itri~, mao uo interesse do Estado, cuja admi-
mstraçu.o nuo pód~ parar. . 

.A recusa do m~ios importaria eoarotar a liberdade 
do poder moderador uo cxercicio de suas altas attri
buições, obrigando-o 0: demittir ministros, :P.ara nlioo 
ae colloco.r nn. contin,..eocin. de assumir a dictadnrólo 
:finn.nccirn., peior que :i: administrativa. 

U'?a c"mnr.a que assim procedesae oerio., como jú. 
&e di1110, fa.CC108Q.., » , ' 

O conselheiro João Lina Vieira C"nsa.n .. iõo de 
3inimbú àisse: . 

« O"beilec'!ndo á ordem de V. M. lmperial, respon-
cilo aos questtos formulados : ' . 

Niio parece-mo contrario á lettra e ·ao espirito do. 
C1>natitui9l'o que o miniatorio, a propoaito da lei do 

or~a-.;nento ou de qualquer outra de grande transcen
dencu• politica, declare que solicitar?. do poder mo
derador a dissoluç"-o. Deste modo elle apenas manh 
festa o interesse que liga ao negocio pendente ~ 
decisão da namara, anriuncia.ndo ao moamo tempo n 
p!a.no, cuja. exeeuçü.o nii.o .é fatal, porque depenà . 
~nda.do exume e con~en~tmentode"outro pod!'~· Mi-· 
Dl&terlo e co.mnra. cnnt1nuu.o a proceder com liber
dade, pleno conhecimento de causa e em condições 
de perfeita igualdade. O juizo "inda desconhecido, do. 
arb1tro supremo, bW!lta pa.rn. conter· pretenções cxa.-J 
p;eradas. Mas no cas~ contrario (se~nnda. hypothesc 
do _1• q~esito) .essa iguald11de desupparece : o minis-· 
t'erlo va1 actuar com u. decisão da corOo. sobre a. 
consc::icncio. da. cn.ma:ra. a.ttentando contrtÍ a indepen
pencm dos representantes da nação. · · 

Quanto a<;> ultimo qnesito, respondo 11ue o direito i' 
da camara. e perfeito<:_-. como_jú. disse, sóte1n um limite.., 
a prudencw.; com effe1to,ass1m como o poder 1nodern-· 
dor ~? deve usar_ da prerogativa da dissolução qunnd01 
o eXtJR. a sa.lvnçu.o do Estado, n.ssim ta.mbcm n. cn-1 
mara dos deputados só deve exercer o seu direito. dc

9
, 

!legar meios de :;overno quando o cxij5.o os grande.· 
lnteresses da naçno. » · " 

O conselheh·o· Lnfo.yette Rodrigues Pereira disse : í 

. "l{espondendo á. ta. pergunta. que V. M: Imperial se. 
?-1gnou for!llular, d1:_«u que, no me~ conce1to, a praticu. 
1ngleza lembrada nao encontra. difficuldadc alguma.. 
n~~ nos textos da nossa cot;~stitniçü.o, nem nos ]?rin-~ 
c1p1os de governo que della se deduzem. ; 

-Discordo, poré'm, .•do Jlarecer de al"uns dos mettst 
co1legn.s ern um ponto. Entcndein. elles que não ser~o., 
regular declarar ô ministerio á. cama.ra dós deputa ..... 
dos que a sua di•soluçü.o está resolvida. e pedir ns leiSI 
ile meios. E assim o entendem ni'io só porque depois de< 
uma tal declarar:ão.pod':ffi sobrevir motivos q.ue ncon-< 
selhem mudança de alvttre, como porque n. dita decJn-J 
ra.ç5.2 importn.ri~ uma. ameaça ú. cn.ma.ra.. 

Na.o me parecem procedentes estas razões .. No c::Lso
figarado a dissolnção é uma. meflida definit1vn.mentat 
resolvida c tomada, apenas susRenso. em sua. exec'll-\ 
çlio por uma conveniencia de ordem publica. :- nã.o1 

. é mais "cto sujeito ú reconsideraçã.o. , 
. Nem tão pouco póde hnportnr ameaça.. Amen= éi 

a promessa de fazer o que nã:o estã. f_t:ito - o que 'ni'i~ 
occorre na hypothesc, visto como a dissolução é act 
.irrevogavelmente deliberado. · . 

.Ao contrario. ameaça haveria na declaração nc;on-( 
selhada'" de pedir o ministerio as leis de meios por-' 
que vai solicitar a. dissolução. n 1 

Quanto á 2a pergunta : A. cama.ra. dos dt~pntadosr · 
tem o direito inconcusso de negar a.o governo a.s lms:l 
de meios. ~· 

E' um direito ~undamental, sem o qunl todns as· 
suas outras attribuiçõe• ficariilo de facto annuUada:s.. 

.A eircumstancia de ser a decret .. çã.o das leis de 
meios pedida mediomte declarnção de que n dissolução 
da eamara está resolvida em nada altera a nntureza · 
e a extensão desse direito. 

lllas o exercicio do um tal direito, como o de todo 
o direito, estú su bordiiWldo a. condições. 

.A camaradas deputados, como é e"hido,nüo p6de ne-r 
gar as leis de meios senão quando. tem diante de si ~ 
miniaterio fo.cci~so, ou um ministcrio quo põe e 
perigo a. paz J?ub}ic!'• que tr:.hc a pa.tria, ou tent 
subverter as 1nstltutçõe~. 
Na~ actuacs circ•1mstancias nióo se dá nada dis 
A camara, pois, nii6 poderio. razoa.velmOnte nega: 

ao ·governo. ns leis de meios. u 
O conselheiro J o só Bento a .. C1tub'l. e Figueiredo e , 

primio-so a.ssim : 
1 

" Quanto o.o 1 • quesito-respondo que as duns. es-, 
pecieo contidas ahi nilo ae achü.o expressamente ct>n...., 
signadas na. lettra da constituição ; ma.s nã.o repugna\ 
ao seu es"{'irito que os ministros se apresentem á c.....,_ 
mara pedmdo-llie os meios de governo. docla.ran~· 
que pretendem solicitar a dissolução da. mes,n. 
mar" ; pratica esta que está em u•o nos paizes d .. 
regimen constitucional, " quo póde ser mui util para.. 
evitar a aonoivel e clamorosa falta. da lei orçament"'i 
rio., de onde podem reoultar mui sérios inconveniente•'\ 
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e digo mais: que o gabinetepoderW. pedir esses meios, 
declarando ter já conseguido a dissoluçiio, porque a 
circumstancia de pedir os meios de governo, . de
cl:>rando que ·v<Li pedir a dissolução • nõo pôde 
desvirtuar o motivo essencial, por . que se pedem 
os meios, nem influir na razr~o tambcm essencial pelo. 
qual a: ca.ma.ra os deve dar: parece-me isso uma. 
questrio de fórma ou de estylo, desde que o decreto 
da dissoluçi<o ni1o fOr publicado e intimado :l. camarn.. 

Quanto ao 2• quesito- respondo que, cm qi.talq\ler 
dos Uous casos, n~o deve a. ca.mn.ra, sem grn.ve res
ponsabilidade sua, principalmente no caso especial 
cm que nos achamos, no fim da sessão C da. legisla
tura., negar os melos de governo, excepto se o gabi
nete se mostrasse evidentemente malversar ou revo
lucionaria, porque então ambas as cama.ro.s podcriü.o 
negar-lhe t.odos os meios de governo.r : e neste caso 
não ba.vio. capricho, mas o cumprimento de 11m dever' 
sagrado. 

As•im penso, Senhor; poderei estar em erro.» 
O conselheiro Luiz Antonio Vieira da S!lva diz : 
" D\las forii.o as perguntas de V. l\1. Imperial. 
A. 1"' encerra duas hypotbeses: 111., se o miD.isterio 

pôde exigir da camnra as leis de meios, declarando 
que. v· ai pedir a dissolução, dado o conflicto; 2a, se 
o ministerio tendo obtidó n dissolução pôde apresentar
se ú. camara.. annunciar-lhe que vai ser dissolvida 
c pedir-lhe as leis de meios. 

I:espondo nffirmativamente cm ambas as '!>YPO
theses. · 

2• pergunta. - Qual deve ser o procedimento dn 
camara ~ J!nrece-me que, na 1• hypothese, a. camnrn. 
p6de recnsar as leis de meios, pendente o conflicto. 
Verificando-se a 2• hvpothese. entendo que n camara 
não pódc nega-lns. .Proceaeria revolucionariamente, 
se o fizesse solvido o conflicto. » 

. 0 conselheiro Pnulino José Soares de Souza, pe- · 
dtndo venin par" adduzir mais algumas considerações 
su,:tgeridas pelo debate, " pondera dever ser-lhe rele
vaaa a contestação ao seu honrado collcga (con
Relheiro An9-rade Pinto) que negou :l. camarn. dos 
deputados n. justa ·e devida influencia que constitu
ci?.n.alm~nte lhe cabe na organisa.ção e sorte dos 
InlDlStcrlOS. 

Como deputado, que se preza de ser, ncudio n bem 
dos direitos da camnrn, de que faz p<Lrte, e cuja in
Hucccin. nO: conservaçüo ou retirada dos gabinetes 
niio importa quebru. nem. restricçilo á. nttribuíçüo con
Rtitnctono 1 que te1n a corOa de nomen.'r e demittir 
livremente os ministros. Presupposto. nn constituição 
a respons<Lbilidade dos actos do poder exectttivo. e 
scnU.o mais activa c directa. o. :fiscnlisn.çüo pclu. ca
mo.rn dos deputados, representante immeuinta da 
opinii'i.o, o n1e1o de verificar-se o n.ccordo entre o 
-chefe do Estado e a naç:ii.o é n. sujeição dos np;entes 
responsaveis dnquelle poder á influencia parlamentar. 
Nomear ministros que não tenhüo o apoio do. cn.n1o.rn.· 
.-erin. crco.r• intencionn.lmcntc o conflicto que é o 
mesmo . poder que teria de remover. A nomcnção 
deve, pois. recnbu· em pessoas que tenhüo n confinn(~n 
dn cnmnra pnrn dar-se a harmonia indispensnvel no 
andamento regnlnr dos negocias publicas. Incutnl.udo 
de m<Lntor a harmonia dos poderes politicos, repugna 
!1. missii.o do poder n1oderndor conscrvn.r n1inist.ros cm 
·desaccOrdo com n. maioria da cnm<Lrn dos deputados, 
or~i~o do pensnmcnto puhlicu. .l~.!.. liberdnde n. mais 
ampla c completa no exercício do uma u.ttribuiçí•o 
coostitucion(Ll niio cxprhnc o ttrbitrio puro e sin1plcs. 
:ma.s n maior latitude uo modo pratico de exercita-ln 
JUI.ra. os fins que n determinüo. Se o. cnmn.rn dos clc
puto.dos não. i!l!\ui~sc cfl1cnz1nent~ .na. Or~nnisnç~ü.o e 
sorto dos muustenos, n. responsnbthdndc 'uos nnocntes 
do poder executivo tcrin de pnssnr dos tninistro~ pn.rn. 
quem os no1neasse c tnnnth·csse n. despeito Uns mnni
:festa.çõcs contrnrins dos representantes dn. opinião. 
Conhecido. o sentimento nucional, n coroa gue é n 
rnaiH ulta. cxprcssi"Lo da. consciencio. publica.. nuo plldc 
repc!H-lo, antes lhe a.-, reo.liclnde escolhendo pnrn 
seus agentes os melhores interpretes d<Lquellc senti
mento c nfo.stnnc1o de si os fJUe tiverem i:lesmereciclo 
d .. conliauço. dos eleitos da nul'iLo. 

E_' ne~te. l!entido c não '(?nrn. exprimir uma. inYn.siio 
de n.ttnbuu;no; que se dtz de_render dn camara dos 
de;r.utados n nomco.çiLo e domis's~to do miniRterto. 

rambem niío julga fundada !1. nprecinç1io feita por 
outro illustre conselheiro (o Viecondc de Pnrnnngm\), 
quando disse qtte n faeuidnile do n~ar os meios de 
goye.rn!? importaria.. ntt_ribuir ít. .cnl!l~rn. dos ~cputndos 
o dnetto de rcstr111gu n ~ttrll.nu(':ao âe ,.hssol ver a 
mesma. ca.márn., confericln. pcln co~stituic,~üo no poder 
modern.dor . .A. attribni~'üo é plena e nii.o soffre rcstricçii.o 

. legal ; rna.s nent y.wr isso deixo. de ser incnntestavel· 
que o seu excrcicio deve· ter cm vistn o fim de suo. 
cC?ncep9iLo, que ~ rcstnbelccer o equilibrio e lu~rmo
nu.l. dos outros poderes, e nüo impedir n. ncçüo de 
algm':' d!'lles nn esphera das respectivas nttribnições 
constltUClt)naes. Antes de nsnr de ttmo. fuculdti.de. 
ha de .quem n recebeu dn lei fundamental medir o al
cance do neto e verificar se a sitl1açü.o do n1omento 
aco~sc~hn. ou pe~mitte aquelle uso, setn encontro de 
attrthu1ções ou faculdades de outro poder, tambcm 
instituidas com fins de interesse publico. 

No desenvolvimento pratico das instituições, os 
depositnriõs do poder publico sentem muitas vezes a 
necessid.a.de de se crenrem restricç:ões, que niio estão 
na lei, mas que, púde-sc dizer. sü.o impostas pela. 
sabedoria e prndencia. db quem se enca.rregn. de go
vernar. Pela sua p<Lrt• •. entende qne o. fncnldttdc de 
votnr os meios de t't'OVerno está ·entregue ti consci
encia dos represent~ntes dn. nnçã.o. e póde ern cnsos 
rlndos ser para ns instituições pnrlnmP.ntares al'ma 
poderosa de defesa e garantia efficaz das liberdades 
publicas. Niio se vê nO. constitniçi~o caso algum de 
cx.cepr;ü.o em q11e o voto dos ilnpostos e dns dC:-l"lczas 
saia dos limites da ccmscicncin c dn d~liberaçiío 
voluntnrin. pn.ra. tornar-se forc·ndo ; nc111 comprob.cnde 
tal ex.cepçüo. porque o voto 'forçado (; a nc!!o.cão, e. 
portanto. a dispensei ela de1ibernçü.o. ~ ' 

A plenitude da nttribuiçii.o do ·pocler moderador não 
exclue no conceito delle conselhctro a pondernçii.o das 
c~ndiçõ'es do momento em que se provoca. o scu,ex.cr
ctcio, e nessa pondcraçii.o nii.o póde deilcnr de entrar 
como elemento n1uito valioso o ·facto de nii.o ter o 
goverco. os meios de continuar o nndameato dos 
serviços a seu cargo. 

Perft"'itn., como to-aos recouhecem por sua autori
dade constitucional, n nttribui"ão de dissolver n. ca
mnra' dos deputnclos, ÍJ comtudo lnnegn.vel que u falta 
dns leis de f<>rl'" publica e de crerlitos determina, pela 
natureza dns cousas e por força. do n1eco.nismo Uas 
nossn.d inst.ituir;ões, .uma certa coat·ctaç-lo no seu exer
cicio, impos.tu pela necessidade indcclinavel de 
ntteocler uo. deli bernçllO a graves considerações ele 
ordem politica. A logica iuflexivel dtLs deducções 
tbeoricas tem muitas '\"ezcs ·de cecler nos contaclhos 
da. prudencin ú. vista dos acontecimentOs, e é na justo. 
ponderação dos effeitos legncs e praticos dnn dclibe
rnc;l,es que estú. n difficul dnde do governo elos Es
tados. A historia do. Inglatcrrn. ofl"erece muitos 
exemplos de se ter evitado na pratica. o rip;or cxn
gerndo de certos preceitos, o.liá.s importu.ntissimos, do. 
constituição brit~Lnnicn. pnru. se ncn.uteln.rem nrris
cndos conflictos. o que· fez dizer no illustro 1\lncnulay 
q_ne nem eetnJn'e' é conveniente c possiv~l manter pra
ttcn.mentc no governo a rigidez das conseqncncius de 
um principio, ainda que ·exacto. dn. theorio. consti-
~~n~u · . 

E nada mais hn.vendo o. tr<Ltnr, S. Jlol. o Imperador 
deu por finda. o. conferencia c levuntou a. sessão. E Cll · 
Aflouso Celso de Assis Figueiredo. membro ·e secre
to.rio interino do conselho ·de ostnclo, fiz lnvrnr esta 
o.ctn que subscrevo com os demais membros presentes. 
-Paulino José Soa·res ele Souza.- Visconde de Parar· 
nttgucí.-llla•·tim Francisco Ribeiro da lmdrada.-Jos6 
Caetano de .Anclrc"le Pinto.- João Lin.• Vieira Can
san.,üo de Sinimbú.--Josd Bento dtt Cunhtt e Figuei
rcdo.-Lafayctte l!odrioues Perci•·,..- L ui;;:; Aniom:o 
Vieir" da Silva.-Anon•o Celso de As•i·• lligueircdo.u 

EstiLo hnbilitados n. nttçii.o o o senado para aprecin.r 
n solu~ÍLo dada no connicto entro a camura dos depu
tados c o governo na ttltirun eesailo da legislntura. 
passadu.. 

, 
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l\Iinhn opiniii.o é conhecido., mesmo qullnto ú.• disso

lu<,:ii.o, sem que estejii.o votadas as leis de meios, by
:pothe•e que desejo ver afnsto.da deste po.iz, porque, 
se vic;-ern n. ser exigidos os impostos sem lei <:lue 
autorit.e l\ cobrança., nü.o sei como esta. poderá, JU
·dicio.hnente. tornar-se effoctivn.. Paro. co.sos imprevis
tos, de tal gravido.de q11c possii.o o.cooselhllr o. muti
laçii.o de oossu systemo., só ho. que ped.ir conselhos 
no momento o.ogustioso em que elles occorrem. No. 
:marcho. regulo.r do systemo. conotituciooal n hy
pothesc niio tem co.bimento. 

As leis nnnttns devem ser votadO:s com o. pf Jciso. 
ántecedencin, como era. louvo.vel costume d(J nosso 
:[~ni"hunento em tempos nnteriores, costume .que se 
.<Je,·e rcsto.urar. A lei do. responsnbilidade dos mi
nistros é tü.o severo. pnra. a.quellcs que usurpü.o a.s 
at~ribuições Uo poder legislativo, que esta. conside
raçiio não iteve ser esq uccido. quando se tiver de 
resolver sobre tiio grnvc o.ssu1npto. 

Creio que prestei nlgum serviço- solicitandr> o do
CUln~nto que u.S'o.b~ de ler. Esper~ que este ,,..,equent'\ 
scrv1yo, que nno c tl.A"Orn. a pnme1rn. vez qr~e presto, 
não terei n1a.is occnsiü.o de prestar, po'rctO'"; nca.bo. de 
ser sa.nccionn.da. n. lei que tornou obriga.toria n. pu
bli.co.çiio dns consultns do conselho de estndo, com a 
unicn cxccpc;i:I.o de tratar-se de nssumpto de interesse 
intcrnn.c10nnl que não deva ser divulp;a.dc.. .. 

Hn mttito tempo que cssn providencia devia ser 
adoptada. ; _1nns cr:t. tão grande o embaraço que o go
verno oppunbn u. un1n n1e,hdn. que elle por s1 mcstno 
de~lin ton1n.r, <1ne a.indn. depois ile ter a. lei do orça
mento ex.igiUo que pnrn. n. abertura ele credito se ou
visse o con~elho de estado, no publicnrem-sc os 1J.e
crPtos nbrinUo creditas, não se·fn.zia. n. publicnçü.o 4'·'1s 
coD.sulta.s que n lei tornava nccessa.rin.s : foi prech."' 
novo acto lcgislutivo tornando nesses casos obrign-
toria a. publlca.c;ii.o. · 

.Agot·rt todns ns consultas do conselho de estado, 
c,am a excepr;iio indic•vln, têm de se1· publicndas, e 
tanto nquelln· re::;pcitnvel corporação como n. nnçt'Lo 
sú t6m r.t ue lncrn.1· com essa. provi(leneia. ; os trnbo.
lhos, se jú são nntito reilectiJ.os, ainda. ma.is dignos 
se·tornn.r:'tü de ser consultados, quando os conselheiros 
tétn n. certeza. de q uc seus pareceres vü.o ser a. pro
cindas pelo Ar~03 que se t:hnma. opiniü.o publicn. 
Espero brevemente principiar o. ler no Diario 0/Ji.aial 
as consultne do conselho de .estado. 

Tendo cm uma. das sessões pn.se-ndns. quando ornvo. 
o nobre n1inistro do hnperio, 1110strndo a. illcgn1idndc 
cmn que :forii.o crc::ulns c t~m sido mantidas n.s cotn
lnissõcs· vaccinico-sn.nit::n·jns, disse que, de conformi
dn.U<' cotn n lei, outro. cousa. não se pútle fazer cm 
rcla.c.!Ü.O a. cllns scni""lO a. cx.tincç:üo. \Ti depois r1ue o 
nóbre tninistro S\lpprhnio alguns dos 30 lugares cren
àos, 1nns devo obscrVO.l" que, nll!m do ser informado 
de que nessa. selccçii.o houve. injusti~:o. relativa., não 
jnlg;o n qucstLto rcsolvi<.ln, porque pnra. miln n. questão 
é de princípios. Ha tantn illegaliunde em manter lG, 
cci1no bn.vin. e1n manter 30 empregos abusiva.mcntc 
crenclos. 

Se paro. o thesouro é de alcnnce a redttcçito <lo 14 
n1cmbros Uns cotnntissões; paro. a qucstüo que susci
tei nü.'o é. Pnrlt. 1nhn n. q ucstü.o é o. da. lcga.lida.dc, o 

. vejo que a illegalidade o.10dn subsiste. 

O Sa•. "W"iN:CORUlC tlc U•elotns :-Sr, presidente, 
ni'to fornll"u·n tonç~t.o de ·vir ú tribunn pnrn. discutir o. 
proposh> de lei de fixação elo forçns pnra o exercício 
do 1SS5 a 18SG, resel'\·o.odo-mc ynun fa•õ-lo quo.ndo 
dn cnmarn dos deputados viesse pa1·a estn caso. o pro-
jecto qne alli so discttto. · 

Do n1ou proposit.o, porétn, .ftti obrigndo n st~hir 
porque, qunnl.lo orn.vo. o nosso illusLre collcgo. o bQn
rndo senador pelo Pn.rnn~'t, mn n.pnrto contestei o quo 
S .. Ex.. n'os rlissc, 0111 rchtc,•ii.o li. dospezn que o governo 
tinha ,lt• fnzor com n c-'Lo.C(Ü.o dn escola. de tiro do 
Rio Gmndo do Sul. 

Procurnrci (lcn1onstrnr que S. Ex. estlL em engnno, 
o que, em vo• ele inntil despozn, ho., na. minha opi
niü.o, vet·,1ncltdrn ccnnon1io. nossn crcnçüo. 

Existem 11a. provincia do Hio Gra.ndo do Sul não 
menos du l3 corpos uo exercito ; <l p:>.ro. a cscoln 

de tiro desta cOrte vinba· o. mo.tor parte dos militateS' 
que ahi tinhilo d<l praticar. A desp<lza q_ue d.iss~ 
provinha era grande, porquo ns passn.gens suo caras ; 
e nii.o vinhn pessoal sómente de Porto Alegre, mas de 
outros pontos, n.ssú.s longínquos. da. campo.n,..o... Se-
melbo.nte despezn niio ó mo.is necessnria. O. 

Ponderem-se agora ns despez.n.s que s::.~a.rreto:rú. n. 
cren.çü.o da escola.. Os empregados ter:i.o os mesmoa 
vencunentos que j/t. percebiüo, porg.':l.e sU.o officiaea. 
do esta.do-nu1ior de la clo.ssc, cl.e nrtilba.rin., etc .. 

Poderio. o nubre senador lem1rar-se de que o Estlldo 
terú. de gn.sto.r com a. a.cquisi.çi'i.o de um predio ; ma.a 
neu , 1sto se dá, porque na cidnde do Rio Po.rdo 
exi )te um grande estnbelecimento de caridnde, que 
f<?i offerecido pel· .• respectivo. irmnndade !?.""' a.bi. func
CJ' .n.o.r a escol? . Temos, por consequencu1.,. ma.1s esta. 
economia.. ~ 

Jn vê, po·:.;, o nobre seno.dpr que em Jugnr de im
proficuo n.ugmcnto da despeza., consegue-se, como 
acabo de demonstra r, notn.vel economiã. com a. crea
çüo do. e•colo. de tiro no. minba provmcm. 

E não me sentnr\ i., Sr. presidente. sem congm.tu
lar-me com o exercito por ver tL testo. dn repartição 
dos negocias da. guerrn. o honrn.do representante ela. 
minbo. provincio., o Sr. conselheiro Co.mo.rgo, de 

· euj.n sohcitude pelo serviço publico, ilbstro.ç:io e 
estudos cspccinos sobre a. a.dmini::ttrn.?Ü.o militar· 
certn:nentc muito nos é licito esperar. 

O Sn. H&NUIQ17& D'AVILA. :-Muito be':a ! 
o St•. c .. n•a••go (ministro do g>Larra):- Sr. pre

sidente, per1nitta.-me 'V. Ex. qttC, antes de responder 
;."Ls observações formulalln.:; pelos meus ilhtstres com
provincianos, os Srs. senadores Aviln. e Visconde de 
l?elotns, e pelo hoill':tdo seondor pelo Po.r.Lnlí, eu 
a.presento no senado a.s h01nenngens do meu profundo 
respeito e considernç:lo. 

O meu illustro cotnjlrovincia.no, o Sr. conselheiro 
.~;\vila., dcclarotl qri.e nao impugnn.vn. o projecto pelas 
circum:Jta.ncin.s cspccio.cs em que elle foi apresentado. 
isto (j, ca.rencht absoluta de tetnpo, facto vel"ifica.do 
na exposi~~ao que :fez n iltustre cotnmisSão de marinho. 
c guerra do senado. . 

E', pois, natural que passe o a.rt. to sem largo. 
discussão. 

Concordo com ns observações feitas rJclo .nobre 
senador pelo. minha. proviocia., que cm prhneiro lngar ' 
fn.llou; n1ns ninguctn contcstarú. que un• projecto de.· 
orga.nisn.çü.o do exercito nüo púdc rc.'..!.·ulnrmcnte ser 
apresentado como en;1cndn. a. um projecto de fixnçao 
de forças ... 

O Sn. Conmu,, & OUl:'llOS SENnonEs :-Apoiado. 
O Sn. 1\ItNISTno n.\. GuEnnA. : - ... lei nnnttn c a. 

respeito dn qual, púde-se dizer, o '<lebnte <i restricto; 
quando, a.o contrario, no projecto de orgn.nisaçii.o-
do exercito exige larga. o a.mpla. discussão. ~ 

Poc1erin. rcfciir-m.e u.p;ora., de m01nento. no tempo 
que foi consu1nillo mu c.l.iversos pn.izcs da Enropn. para. 
rcoro·nnisnrmn cllcs os seus exc:eitos. Basta. porém, 
reco~t.lnr qno ultin1n.tnonte Por. -.~n.l p.;astou !1: a.nnos 
de debutes pnrla.n1entnrcs pura. ri..:soh-cr essa. 111aterin.. 

Qno.nto n este assmnpto, peu,u que sempt·c de nc
cordo co1n os l.•ocursos do pniz é que se deve proc~der 
n umn. rcorgo.nisaçüo 1nilitar. 0;:; nossos rcCllrsos fi
nanceiros dCve:r:. 1nodelnr a. or;.::nnisnçilo do nosso 
exercito. q1te convén1 sejn con:ititnido en1 rela.ç~o ás 
con<linões que nos sã.o propria.s como pniz àn. Amarica. 
e etn ~elaçi'to nos nossos vizinhos. . 

Entendo, que não <levcn10s tct" 'dP.nr'~n ~'"'·~'- IH1.clco de 
exercito, n1us pvderosmncntc orgu'u~"'rto. c que se 
possn desenvolver ele u1n momentl.) parn outro, com · 
todn o. energia. com toda n fo~o;a ~xigivel d.e exercito 
bem constituiclo, aioun mesmo bnaendo em peqttene>' 
nttcleo. 

Nn outra cns.n. do parlnmento, cm mttitas discussl:íes 
e na. in111renso., sett?pre dofcntli n.. ncccs:'ida.d~ da. or
gnnisn.r•tw do cxerctto sobre bases ns meus _sohdas, de 
moÜll O. dotar o pniz com int~t.itniçõos Vf'lrclndcirn.mente 
m.\lltnres. :.. 

~\iu.!n tnt t.l'li;UIHL du. ctuuu.ra do~ doptu.ndos, nn. aeaaao 
1 ).lll~ewlll, cQllLiborei. J.>ano. o adolitivo quo foi ontüo 
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t'l:prescntu.llo, concordando, desde cntáo. que nü.o crr,, 
compn.tivcl snn. diACUE!.f;ÜO largn. c nmpln. com os trn
lY\ites rc,stríctflS ele n1nn emN1dn.; c. n.indo. n.gorn, 
aprcC~cntn.ndo o 1~elat.ork fh. gnerrn. ou nntes nus pa
}o.VJ'IlS C(lln lplc precedi e; rclntorio do mcm. nntcccssor, 
tomei o cnn1pr()rnis~o 'do empregar todos os n1cu.s 
csfut·~oo;; pn.rn c> 1nhnrnr c trn.zcr no pn.rl:ttncnto o pro
jecto' de r~~~rgnnhm~~~.o. 

Potleri:t alinndar nns conaidcrnçõcs quo S. E:-t. 
prol1nzin ·qnanto :"l ncccs~illn.dc de. tcrn1os n nos_?o. 
provinda do l~io Grande do Sul (enjoA interesses n.ao 
são ~ÚiliClltC rw gT~Inclenses, mns ac todo o Imperw) 
perfeitamente ,!.;"nrantidn c clcfcndidn; mno;; t~nho por 
sutl1cientc 1l('clnrnr qnc nppelll,\ndo pnra. nurn cmno 
dcpntndo dt) Rio Gtn.nJc ~o Snl, o honrado senador 
:fez-n1c jlt··dt,!rt. pt•rr1uc salH~ que fert't. esse nssumpto 
objecto de winha ncnrndn. o.ttcnçiio. 

O Sn. BAnÃo DE !\IA:ttOnÉ:- E' penn. qtl"cigual dcs
Telo n:i.o tncre(.~n. o cxtren1o norte do lru.perio. 

O Sn. ?IItNrs-rno DA GuEnnA :-O extremo norte 
nüo se nchn. nn n1estno caso do snl ; o nobre scnr~rlor 
bem sabe que n-. condiyües niio ~ao ns n1csmn.s. No 
sul tetnos Uí\·i:-ns C!ltn povos de qne podemos rc
ceinr n. guerr[l. condições ~m que nü.o está de certo o 
norte do !mperio. · 

1 
Não ha tomhem cOll)O contestar que ns 13,500 

praç:ns do exerciti) F-â.o iqsnflicientes parn o servic,~o ; 
e não h:t nadn. que mais dcsmorniise o exercito, qne 
xnais lhe tire n fon·n, <? prcstiA"io c n. disciplina do 
que n fórma por que clle é dividido em destacamen
tos espalhndos P''r todo o Impcrio. Emqua.nto o 
exercito íór destinado tnnlhetn no SP.rvi~o de policia, 
:nunca o tP.rcmos nns condições em que ~umpre tê-lo. 

O Sn.. V1sco~nE DE PnLoTAs:- Nunca. ho.verú. 
e:cercito. 

O Sn. MrNISTRo l>A. GUERRA. : - São estns as 
explicnçc:>~s que tinhn de produzir cm rclnc;iio no 
discurso do nobre ,;ennclor pelo Rio Grnnde do Sul. 

Q.uantn ao discurso do nobre senador pelo Pnrn.ná, 
occorre-rnc n.sse~urnr n S. Ex:. que, n.grndeceodo n 

, s11udação que me diri~io, :farei todo o es:forço 'parn 
que a mính!l. admini,..tr::v,~ã.o não incorra .no seu des-

; agrn.do. !nfP.lizmente, S. ~x., dn primeira vc7: que 
xne apresento nest:t. cnsn, Já teve que censurar-me, 
eomqnanto inteiramente sem rszão, como é faeil de
monstrar, peln cren.çü.o da. escalo. de tiro# na. provincio. 
do Rio Grande <lo Sul, . 

A crcac;:ão niio foi :feita por men livre arbítrio· 
apenas dei execução á lei, e, se não o fizesse fal.: 
ta.ria o.o meu dever. 

Mnis de uma rnziio tive pnrn não vncillar. e desde 
j:í. reclamar essa medidn : estnvn n expirar n lei qtle 
dava. essa.. nutorisn.ç-ã.o. e cu que conheço a. necessi
dade que bo. de tal crençü.o no. minha. província..., não 

•'ba:via. de sacrificn-ln.. Accresce ainda que eu não 
·,venho pedir nenhum credito especial; porque n verba 
. do orçamento resultn dn que cstt\. decretada na lei· 
"tllnto mais quanto n escola de tiro· é uma prova d~ 
patriotismo, dn. dedícaçã.o e do interesse com que no. 
·minha província se cuidn e se attende n interesses de 
'tal importancin. 

O illustre Sr. conselheiro Silveira Mnrtins foi quem 
.~ervio de intermP.dinrio neste nssumpto. sendo offere
·eido um mngnificc> preclio, nvnlindo em 200:000/1, pnra 
•2lelle crenr-se a escoln de tiro. Se tnl ofl'ertn não 
.-e tivesse feit.~ eu entraria cm duvida sobre a renli
faaçü.o da idén, por ser prc"iso cconomisar quanto 
:::for possivcl os dinheiros publicas, nttento o estado 
~anceiro do pniz ; mas o otferecimento desse predio 
~e bem assim dos mntcriacs ncccssn.rios pa.rn. con
'tltracção e reparos das obrns pnra a escoln de tiro 
""o Rio Grande, fez com que o Estado não gaste com 
'5.sto um real de mais. Ao contrario póde empre.qar 

Qlficiaes distinctos que estão servindo em re1mrtiçc:>es 
,,.quaai inntei• (apoiados), entretanto qne irüo lá pres
't&r bons serviços, sendo para notar q_ue os officiaeu alli 
ernpref>ados tém direito a seus venClmeutos, e os per
ceberillO ninda qnando nü.o estivessem na escola de tiro. 

''Síi.o militares que estão 4 dioJ'Osiçiio do governo, o 
«JUal p6de Jo.nc;ar mão dellcs aciXlpre qu.e for precijo, 

lncJdcntc.oJncnlo observarei um fa.cto que· extrn.or
dinn.rinmouto se dlt no nr~sso exercito; c ó utn nu
mero enorme de officiu.ca pnrn pequeno nutnero do. 
prn\·ns. Etn e·.:-.:crcito ncoh11n1 dn. Europn o elo. Ame
rica hn.., reln.tivu.mentc, tnntos officia.es. 

O Sn. ÂFFo~so CI~Lso :- Em n1~umn.s rcpublicn.s 
snl-a.rncricnnns· n. d.espropor(,~~.:o ó tnaiol' que no 
Brnz1l. 

O Sn. 1\frNISTno DA. GuEnn.A :-Bem; mas u.hi esses 
muitos officinos ni1o fign1·ào no qua.tlro do exercito; 
eu que !levo n. vcrd(tde- intcirn. no scnndo c no meu 
pniz d.e>t:" 1'll'O que o facto nsslgttnlndo deve merecer a 
n.ttcn~;iio do 1)nrlnmento. 

Engn.non-sc o nobre sennclor qunndo, ccnsurnnd.o o 
men neto relativo ú escola. de tiro. fn.llou em nugmento 
de dcspezn.; l10. econoinin. porque, corno bem notou o 
me'u illustrc com provinciano, o St•. Visconde de Pelota.s~ 
est{L no Rio Grande do Sul n. m:tlor parte de nosso 
exercito; e do todos os corpos vinhão nnnnnlmente 
muitas pra.t;ns. cffectunndo-se c::on1 o transporte des
pezu incumpn.I·n,,.cJmcntc rna.ior do que· n. fcttn co1n a, 
tunnutençti.o dn. cscoln no Hio Grnndc. 

O Sn. APFONso Cm.so :- O mesmo se dá nn mari
nhn, rela.tivamc~te n transportes, mns C parqué não 
se observão os regnlan1cntos. 

O Sn. Ilfr:<ISTRO n.<. GUERnA. :-As despezns com a 
escola. consistirúõ simplesn1cntc nn. conservação do 
edi!iclo e no expe::diente; e ficn.rúõ muito nquem do· 
que se terin. de gastar com o transporte d~ praço.s_ 

O nobre senador pelo Pnrnná vni reUcctir c cstudnr 
n questão; c vedücnndo o. exnctidü.o ~) lJUe deixo dito
bn. de retirar sua. censura. c levnntn.l' louvores ao 
ministro que ncnbo. de prestar tal serviço no pa.iz .. 

O Sn. BARRos B.<.nRETO. :-E' preciso examinar com. 
cnidndo o modo por que :foi :feita essn donção de> 
predio. 

O Sn. Mx:<IsTno nA. GmmnA.: - Todn gnrnntin de
sejnvel está no procurador que figurou nesta offertn. 
e que tem dado em sun vidn ns mais firmes prova!l 
do modo por que defende e preserve os interesses 
publicas. 

A cssns considerações aditou o illustre represen
tantes do Paro.nú. outras observações sobre preroga.
tivns. M:ns eu antes venho nqui como ministro da. 
guerra,. do que po.rn discutir politica.; o nsst.tmpto 
será m'elhor de•envo·lviclo pelos membros do minis-· 
terio que tém nssento nesta casa. sendo natural qua 
elles respondão mais cabalmente no illustre senador. 

Fnllou nindn S. E>::. sobre as colonins militares 
estnhelecidas cm sua provincia. Tem razão S. Ex
nas considcrnçc:>es que fez. E' assumpto de muits. 
importnncia, e ao qunl eu ligo todo o interesse. 
reconhecendo a vnntagem de lignr telegrnphicamente 
essns colonins ú. cnpitnl. Para isso na occasiilo oppor
tunn hei de nprcscntar medidas, pedindo os recurso!l 
de que precisa o governo parn prolongar a linha. 
telegrnphicn • 

Folgo muito em responder no illustre sennclor 
quanto> ús observações que !ez chamando a minha. 
nttenção parn o que diz uma ~olha do Rio Grande. 
que nmda não li, c.>m relnção ao 8• 'batalhão. Deve> 
dizer a S. Ex. que o meu primeiro cuidado no tomnr 
conta da pasta da guerrn foi ler todos os relatorios 
dos inspectores de corpos em todas as províncias, e. 
destn leitura. fiquei convencido da necessidade urgente> 
que temos de cmprego.r lnedida.s as mais rigol"osas 
pnrn :fnzer prevalecer a disciplina em nosso exer
cito. 

O honrado senador não me sorprenden com a. 
narração dos factos do S• batalhão. Se continunr esta. 
discussão, trarei as ordens qu.e já forão expedidas 
para que fosijem su.bmettidos a invest~a~Ges e con
selho de guerra os officines :.acusados. I<' o• assnmpto, 
portanto, que jli. resolvi. 

Qunnto á promoção do phannaeeu.ticD que S. Ex. 
referio • nü.o tive noticia della ; niio foi actD 
prS>tico.dG por mim; npenu posso dizer, que tomo 
perante o seua.do o compromisso maifJ solem~e 
de observar rigoroan ju.•tiça :llQ.S promo9Õcs. E' 
aaau.mpto cootra o qual se lllaroa COID. toil"' • 

:... 
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razão;· tna·s ou garanto no senado que bei de emprc
~nr os maiores csfcr~os pa.ru. que se :fu.ç-a. complet.a. 
just.içn. n1LS prô\luoc,!ões', lembru.nUü-m~ de que n. pro
Juoç~to ó o. unicu. recmnpCnsn.. n. que u.spi"~"o. o sohla.do, 
dos sn.cl·iUcioH c <.le todas u.s privn.\!Ões porque pn.ssn.. 
Nl~o C: ju,.to que depois de todn. n. sortç: de sucl."i
ficio'l1 vonlu.L o tnilita.r n. Koifrer o. n •. n.guo. do ser pt·e
t.erido. Pa.izes bo. em que o offi.cia.l preterido sa.he 
q,ue desse · din. etn diante nüo pódo di~na.meutc con
ttnuur nas filcirn.s elo exercito. E' precit;o para. haver 
jut~tiçn rigorosO. escolher pelo tnel·ito nquelle que deve 
ser promovido. Poderei errru· nessa. mlLteria., mais n.o 
~nenos nti.o pouparei csfnrços paro. CJ.UC nenh.nma. 
queixa. se possn. levantar, dÜrante a mm.hn. a.dmtnis
traçü.o o. este respeito. 

O Sn, C<>nn&IA. : - O exercito ha de agradecer 
muito n. V. Ex. 

O Sn. llfr:<rsTno DA.· GuennA.: - O nobre senador 
:fallou nindn no abuso q ne se prnticn em um o. uns 
proviocia.s. creio que do Pin.uby. isto é, estarem me
dicas do exercito nccu1nulnndo empregos provincia.es. 

Estimei 1nnito que S. Ex.. tocasse nesse a.ssumpto, 
IJorquc habilitou-me a. lór p scguint aviao que jó. 
expedi: 

cc 1\:t:inisterio dos negocies do. ~erro.. Rio de Janeiro, 
29 de lllnio de 1885.-IIlm. e b:xm. Sr.-Em solr~çüo 
n sua. consulta. e de a.ccOrdo com os pareceres dos 
conselheiros njudnntc-genera.l c cirurgiü.o-n1úr do 
exercito. declaro a. V. Ex., confirmando o tclegrnmmn. 
que lhe dirigi, süo incompn.tiveis os cx.crcicios stmul-, 
"tnneos de cirur(;iiio do corpo de sande e de lente dor 
Atlienêo Provinc1nl. 

cc Deus guarde a V. Ex.- Antonio Elantherio de 
Camargo,_;_Sr. presidente da provincio. de Sergipe. » 

DecJ.u.t"ei estn. incompatibilidade, e depois genero.Usei 
o. diipoaição em outro o.viso que não tenho aqui. 
Creio que o nobre senador ficnró. satisfeito com esta. 
resposta. 

Quanto ús escolas militares, o nobre senador 
coufundio-se ; as 400 praças que pertencem ús escolas 
niio pertencem no exercito, que tem 13;500 praças. 
Essas 400 praças não fazem parte do cxercit!l. 

O Sn. AFFONso C&Lso :-Creio que sempre se 
entendeu assim. 

O Sn. MrNISTno DA. GtrEnnA. : - Nü.o hn duvida , 
..sempre se entendeu assim. 

O corpo de o.lumnos do. Escola. Militar da COrte , e 
do Rio Grande do S~>l são independentes, tanto que, 
como V. Ex. sabe, o quadro do exercito estú. com
,pleto. Snberú. V. Ex. que, hn dias, apenas falto.vão 
8 praças de pret pnrn completar o quadro do exer
cito ; e que o da Escola to.mbem está. completo. Por
·tnnto, é um corpo especial o dos nlumnos. e comple
tamente independente do exercito. 

Eu jó. tinha meditado sobre este nssttmpto, tanto 
que tenho de nprésentnr umn emenda ú lei de for<;ns 
pn.ra o exercicio futuro, procurando ho.rmonisar o. es":'" 
cola militar do. cOrte com a do Rio Grande, e isto 
.tambem sem nugmento de despezn. . 

São estas ns considerações que tinha. de apresentar; 
e peço desculpa no senado por ter me nllongo.do mais· 
<lo .que desejava, 

(Aluilo bem.) 
(A' 1 1/2 hora. da. tarde o Sr. presidente deixou n 

cn<leim da prcsidencin, que passou o. se.•· occupadn 
pelo Sr. 1° v1ce-p~esidente.) 

Ficou a discussão adiado. pelo. h oro.. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas formali

dades com que fora recebido. 
O Su. 1° VroE-PnEsrnKN'rE deu pnrl). ordetu do dia 5: 
3• discussão do projecto do senado, letra A , do 

corrente nono, concedendo 1:1eis mezes de licença n.o 
bo.cbnrcl Aristides Augusto Milton, juiz de ·direito do. 
comarca de Pedro II , na prov.incin elo Piauhy. (Não 
•xccdendo de meio. hora depois do meio-dia.) 

Continuaç<•o <ln. 2• discuss.ii.o do. proposta do poder 
cxecu.tivo, couvortiila.e!ll.p;_ojecto <lo lei.!'Olll..CllllUU'A 

dos àeputa.clàa .. n. 2., cln con·eotc nnno, fixando ~s· 
:for~~ns de terra. puro. o Cf'.el'Ctcio tle 18f:;.l-SU. 

Lcvuntvu-se a sesstLo ;h; 3 hor:..t:> dn. ta.rJ.c. 

1 1• SESSÃO El\I 5 DE Jp:::HIO DE 1885 

JlRESIDENCIA. DO SR. D.A.ItÃ.O DE OOT.EGlPE 

Su>r'!"~mo - Expediente.- Pcdiclo clc in(ormaçücs. -
. Dtscu.1•so e ,·equel'lmenlo elo sr. Josú Boni{acio . .Ap

:J11'ovaçiio do 7'equerimento,-OrJ.ern do din.-Licer..
ça: Jlppro·IJar.lio cm Ji1 di.r:;cussr'io.-Fo1·r.as de terra .. 
Discw,·sos doS S1;s. Junqueira. Ba't"Üo .. de lllamoré,.. 
Cam<>rao (minist>·o da guc>'r<t) c llenrique d' A vila. 

.A's 11 horas da ma.nhü., nchnrüo-se presente~ 
31 Srs. senadores, a so.ber: Barão de Cotc~1pe. Cruz: 
Machado, Barão de Mo.mo.ngtmpe, Godoy, Junqueira. 
Barros Barreto, Barão da Ebta.ncin, Visconde rlo ·Bo:rn. 
Retiro, Conde de Buependy. Henrique d' A vila, Vis
conde de Pelotns, Viriato de :Mctl<:tros, Visconde de. 
l\1ur:tibll., Pnes de 1\'Iendonc;a.. Cunha c FigLleiredo.,. 
J os~ Bonifa.cio, Castro Co:Lrrcira.. AH'onso Celso, Barão
da. Laguna. Pa.ulu. Pesso::L, Litna. Duo.rte, Bu.rü.o de 
Mnroim, João .<\.lfredo, Meiro. de 'Vasconcellos, Ri
beiro da.· Luz, Ba.rU.o de 1\>Io.moré, Octo.vin.no, Correia;. 
de Lnmare, Luiz Carlos e Vieiro. dn Silva. 

Deixú.rü.o de cOmparecer, com cunsn. tla.rticipa.da. .. 
os Srs. Diogo VcJho, ];. ... austo de Agútar. Silveira. 
Lobo.. Teixe~ra. J uni ar. Siuimbti. Antrw, FernanUes 
do. Cunha, Saraiva, Silveira. da Motto., Dnntns e 1\Ia.r
tinho Campos. 

Deixou de comparecer, . sem causa. participada, ~ 
Sr. Barão de Souza Queiroz. . 

O Sn. PnESIDENTE a.brio a sessão .. 
Leu-se n. neto. da. sessão antecedente, c, não ha

vendo quem sobre elln fizesse observações, deu-se por 
npprovudn. · 

Compnt·ecêrão depois de o.bertn a. sessiio os Srs_ 
Luiz Felippe, Franco de Sú.. Christinno Ottoni, Leãc> 
Vclloso, Cilichorro, Visconde de Paranaguú, UchOa. 
Ca.vn.lcanti, Nunes G,,nc;alves~ Soares Brau.d~o. Ja.
guaribe, Lnfayette, Ignacio Martins, Pnulino, Co.rrãC) 
e Silveira Martins. 

O Su.. 1° SEcru:TA.IUo deu conta. do seguiu te . 

EX.PEDIENT& 

Officios: .. 
Do minilstet;io da. n1a.riaha, de 1 do correute mez. 

remctteodo um exempln.r do relo.torio daquelle minis
terio, nnresentndo na. 1& sessílo da. actual legisla.-
turo..-Ào nrchivo. · 

Do presidente do. provi~> cio. de Santo. Catharina, da 
~9 de Maio ultimo, remcttendo dons exemplares dos 
relo.torios, n.goro. impressos em um só volume, da. 
J'U.Ssn.gem da ndministraçiio da proviocin. em 9 de 
Junho e G de Setembro do 1882. -Ao archivo. 

O Sn. ~· SEOIÚ,TAnro declarou que nü.o havia. I)~· 
reccres. 

PEDIDO DE INli'OnxAQa.C:s 

o !!Ir. ,.o•é Uonlraaclo :-Sr. presidente, tem. 
óchoo.do no. tribuna da cnmnrn dos deputados o nas 
colun1no.s da. imprenso. o fg,cto da prisii.O do commen
dn<1or Carlos de Lacerda, nu cidade de C11mpos, e entre. 
n.s u.ffirmnções eDCfJOtrada.s que n esse respeito o.ppo.
recem é dilllcil descobrir n verdade do q_uc aconteceu~ 
porqu~ interesses con tro.dictorios n.fia.nçu.o contradic
torintnente cousus ·diversas. 

Só cm visto. dos documentos ó quo ú possivel v~:ri.• 
ficar o que ho. de oxtlcto. 

0 S11, li', Oul'AX!•'-•':1!!.;- .;\l'O~~o .• , 
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.o Sn. Josio BuNIPAOio :-De um lado, diz a victi-J 9.• Informação, se houver dons inq11eritos, e, n.eate· 
ma que se snppóe perse~u1da, que forii.o preteridas as caso, quando começou o primeiro o quando'começou 
'formalidndes da ]e; : de outro lado, informações me- o so,;;undo; ou se houve um só; as datas con"Becutivas. 
nos calm_ns do q.n" so devia esperar dn. autoridad~, de todos os despachos e todas as diligencias.» 
p~ocurára'? exph•·u,· o• rnctos pela bocn do Sr. m1- . Escuso dizer que não peço aos Srs. ministros in
n1stro da JllSt''·"'. :formações imiUediatas; o que desejo é que simples-

Em umn JHlhJi,';J,·:1o .m~•nymo. do Jornal do Com- mente venhão a.o senado os documentos que requeiro, 
'Inercio lei_? 'JUP <.~ :-.,. •_.·ommendador Carlos de Lacer- paro. sobre elles .(undo.mentnr um juizo seguro. 
dn. depo1s de :e; tlro.d". um escrnvo 0 o.çoutou, Foi apoio.do, posto em discussão e sem debo.te· 
n~cr~scentn.ndo n~~•m no cr1me d~·nrrombamento con- approvado 0 requerimento. 
st1tutdo roubo. esse nutro de ferimento,. 

O Sn. Cnuz M.-ouADO: -E' o.coutou e não o.çoutou, 

O Sn. Jos>: BoNIFAOIO: :-:- O que li foi o.çoutou, se 
~e não ongnno. 

O Sn. Cnuz MACHADO :-Foi erro de imprensa •. 

O Sn. Josl: BoNJFAOlO : - Erro meu na. leitura., ou 
da imprensa, é inclitrercnte para o fim que tenho em 
vistn. 

O Sn. Cnuz MAoU,\DO : - Este negocio de surra, é 
muito gravo. 

O Sn. Josi• Bo,.IFACIO :-A conclusão a que desejo 
chegnr é que, se esse facto foi posterior á. prisão _por 
crime de roubo, nttri!Juido no Sr. commendador La
cerda., não é pos•ivel que o escravo fosse açouto.do 
senão por outro. c, por consequencin., desvendando-se 
os fnctos e snns·circumstancio.s, nppn.recem o.s illel>nli
dndes. ou chc~~n-se n.o resultado de que nennum 
desses factos constitue crime. 

E' costume nns informações pedidas no governo 
limita.r-se n.. nutoridndo n proporcionar csclnrecimcn
tos. O que pretendo ngorn. ó nfnstn.r do meu cami
nho, reclmnnndo n prova. docnmentn.l, toda. incerteza., 
c de tnl nrt.c ,~crificnr se farão prccncbidns ns con
dições indispensU\·cis pnra o. pris,io de qua.lqner ho
mcln, seja ellc nbolidonista., :fa.zend.eiro, qualquer o 
seu estado, ou profissii.o. 

Foi nnro. isto q"e pedi o. pnlavro. e vou ler o meu 
l."cnucrímcnto : 

: Rcrruciro que se peça ao govcr.no, por intermodio 
do ministcrio dn jnstiçn , as seguintes informnções, 
reln.tivns ú. pri~ão do commcndn<.lor Carlos <.l.e Ln.
ccrdn., ans assaltos porventura. <.l.ndos ás fnzcn<.l.us do 
tenente OrlJilio da Costa Dastos e tcncnto-coronoi 
Frnocisco Antonio Pereira. Limn., c n.s sevicias que 
dizem ser praticndns cm escravos do.quellns proprie
dades rurncs : 

1.• Cúpin.· elo mnncla<lo de prisi'io expedido contra. 
a.ouc•llc comniCndador, dcclnrnndo-sc se houve requi
si;;ão para. ser preso o indiciado, ou se fê-lo o juiz, 
como c por que; 
'') ~Lo Cljpin. clns inqniri~ües, d.octtmcntos ou confissão 
que nutorisassmn o referido n1nnclado .: 

3.• C<jpia dot nota ele culpa. que c1cvern ter sido 
a.prcseotndn. no :prcfio ; 

IJ:.o Ç{,pjn. do~ nsscntns Ua. cntrn.tln._ fcitn no _livro c.1? 
cnrccrciro, 'COnl todas ns obscrvnyucs que t1vcrc1n u. 
mo.rgcn1: 

5.° CúpirL c1c qnncsfiucr corpos c1c t1c.lieto fcit?s c1n 
oscrnvos Uns 1lnas j:\, rofcrh1as propncUa.dcs. lnfo:
ron.ndo o •'~'O\'Cl"nu se jú. const~1. a cxLstcnmn. de feri
mentos. q~nl o scn ailtor ou autores, o o que ntó hoje 
têm icito ns n.nt(•r.iJn.Jcs juiliciucs o o IJrornotol- pu
blico do. comn rcn ; 

O. o Cópin de qunc.o:rp.1cr corpos ele Uclicto, feitos 
nos nrrombnmentos qnc se dizcn1 ter sido prn.ticntlos 
no municÍJliO dn Campos. com rcln.çiio ús fnzcndns. rc
:fcridn8, c :fn.?.cnc1o-so ns 111csmns dcclurar;õcs cxlgulns 
no qt1csito nrrtcr1or ; 

7.• Cúpia do qunes~uer autos de bnscn ou nppre
hcnsão, re$.!iz~Uos :nn. caso. do commcnd.nrlor La.corlla. 
ou nn.s fn.zendus ncin-:-:. acclnrn<.lns 

S.o Dcclnr::u~iio (1(1 di1t 01n que teve 1ugnr o nssnlto 
dns tlnas :f'a;.-.(•;Jda~, •lo dia cm '1uc foi preso o cotnmen
<lndor L:tccnh, <! dos dlus de 1>rlaüo J?reventlva. 'lllC 
nolfl·cu; 

ORDEM DO DIA 

1ICENÇ,lA. A. tw:: .Jt7Jz DM DIREITO · 

Entrou cm 3a discussão e foi sem debo.to apJ>rovacl'o 
e o.doptndo pnra ser remettido ú. co.mo.rn dos deputo.
dos, indo antes ú. commissão de redacção, o pro)ecto 
do seno.do,letrn. A, do corrente n.nno, concedend·o heen
çn ao bacharel Aristides .Augusto Milton, juiz de 
'direito do. como.rco. de Pedro II, na provincia do 
Piauhy. • . 

FORÇAS DE TEnRA. 

Tendo de seguir-se a 2~ discussão ,da proposta 
relntiva. á fixnçiio de forçns ele terra po.ro. o excrcicio 
de 1885 n 1886, e não achnndo-se amda presente o 
Sr. ministro dn. guerra, conVidado pn.rn. o .n1cio dia, o 
Sr. pr?•!dente suspendeu o. sessão o.té o. chegndn do 
Sr. mm1stro. 

Ao meio dia proscguio a sessão. 

.Acho.ndo-se na so.lo. immedio.ta o Sr. ministro da 
,.,.uorrn., forão sortcndos pnrn. n deputn.c;üo que o devia. 
;;'cccber os Srs. Frn.neo de Só., Jngunribe e Luiz 
Carla$; c, sendo o mesmo Sr. mtnistro introduz1do 
no snlüo com ns formnlidndes elo estY.lo, tomou as
sento na meso. á direitn elo Sr. presidente. 

Prose=io a 2" discussiio do nrt. l 0 da. pro
posta. don poder executivo, convertida. cm projecto de 
lei p-ela. cnmn.rn. dos clcptttndos, n. 2 do corrente nnno,. 
fixando ns forças c1e terra. pnro. o cxcrcicio de 1885-1886. 

9 ~>~•·· Jnnqnc~ra:- Sr. presidente, pccli a pn
ln.vrn. qunnclo orn.·vn. o nobre ministro nn sessü.o de 
n.ntc-hontcm ; cnt.retn.nto nü.o :faço quostü.o elo. pn.la
vrn. n..,.orn.: é apenas como membro dn. co1nmissão de 
forçn:t' de terra., que desejo dar nlgumas explicaçües 
o.o senado. · 

A llisct1ssi!o cotncçou por ttm discurso do nobr& 
senndor pelo Rio Grnnde do Sul, que, em trnço. lnr
~os, procurou trntnr dn. questão dn. rcorgn.ni~uçüo '!o 
exercito. S. E::':. 1ncsmo reconheceu qnc na o pocho. 
ànr Ycrclo:d.cirn cxpn.nsüo n. scns conhecimentos, planos 
c intcn~·õcs porque jnlgnva, ntó ccr~o ponto com ~oda. 
n. Ntzüo, que o presento dcb!1to dcvu1. correr. rnp1qn.-

/
· nJcntc, porqttc cstnn1os no nltn110 ll!C~ do n.nno finnncc}ro 

e ó 1nistcr que o goYcrno fique hnlJll.ttatl.o cotn os. 111CIOS 
ncccssn:dos pnrn. a.cln1inistrnr rcgnlnrJ.ncntc o pa.!_Z· En-
trctn.nto, Ycjo que nn. cnnutrn. dos dcput..:;'ldos nuo tem 
hn.·ddo pressa. ; no menos o gov~rno nao n tcn1 mn
nifcstnllo, por~ no nen1 a. proro~nt1vn.. do o;·çnmonto, 
ne!11 n lei de fi~n~üo elo forças ao mnr tem t1clo o con-
veniente n.nUmnento. · 

O noln·e se11nclor pelo Rio Grande do Sul, ';'Oin n]
..... tnn fnnacnncnto disso que ntio se l)ód.c nss1m tuo 
;;npidnmontc trntnr de questões Ucssn. ordon1, o cm 
trnr.o.os um pouco gemes apresentou iclóns. guo tncrc
cem a attcnção o resposta do l1om·ndo mm1stro. 

Na. vcrc!adc, Sr. -presidente, n nogsa orp_anisnr;'ilo 
n1ilitnr cnrcco do n.l..,.umn. reformn. contoçando pelo 
cmnputo tl a. for~n. qtfo niio csU~ ern ltnr.moniu. cotn a. 
~rnncle e~tensüo ele tcrritorio do lm.Perto, suo.s :fron
i'eirne c l'OJ?UI~~iio. 

-
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O nobre seno.dor pelo Rio Grande do Sul pareceu 
referir-se n. uma projectada reforn10. do nosao exer
cito, e o.o mesmo tempo lo.mentou que tendo nós 
uma. tão pequena força effectivo. , niio pudesse
mos conto.r com uma grande reserva. .A. esse 
respeito devo ponderar que com a execução da 
lei de 26 de Setembro de 1874. devemos'ter uma 
reserva sufficiente pn.ro. os casos de guerra (apoia,. 
dos) : e de mais n. nossa guarda nacional que 
ultllllamcnte tem adquirido grande cópia de officiaes 
:não tem outro fim senão defender a patria nas ocea.
si9es de perigo • .A.ssim, essa urgente necessidade de 
grande força de exercito, apresentada pelo nobre se
:nador pelo Rio Grande do Sul, que realmente parece 
ter todas as habilitações para esse .assumpto, que 
está na altura do. seu talento, niio é de graXlde 
:necessidade, · porque o nobre senador devia. "Ver 
que temos presentemente nn.s leis e instituições 
cs elementos necessarios. · Se o governo não tivesse 
descurado, como •em ·sempre feito, do. fiel exe
cução du lei ch:lft;ud:J. do recrutn.mento, que esta
belece no seu n.rt, so· n. rcservn. preciso. no caso de 
aupento do exercito. não haveria. lugar a essas re
criminações e censurns. 

.A.Iém do. reserva militar. ou do exercito temos a 
guo.rdn. naciono.!, Alguns dirão : mas esso. guo.rda 
:nacional tem sido destinada no triste pn.pel de só ter · 
officin.es I E' exacto, mas o culpado é o governo deste 
ominoso septcnato. Pódc-se emendo.r. 

.A orga.nisn.c;ü.o militnr entre nc5s 111 se não é 
perfeita, tambem não. está nesse caso de n.traso 
que alguns querem figurar ; o nosso exercito é 
pequeno ; temos apenas 13,500 praças, porg_ue 

. as nossas finnnr;o.s nüo têm podido comporta.r mo.1or 
:Dumero. Outr.'ora qunndo .o nosso orçamento era. me
tade do actual, nós tinhamos uma força effectivo. de 
'16,000 ou 18,0UO praças; mo.s hoje, cm vista. dos 
melhornmcutos que o pniz tem feito c de outras cir
cumstnncius o mesmo dominando urn espirlto muito 
.anti-militar, tem-se reduzido no numero de 13,500 
praças. Esse serviço, o.sslm apertado. veio influir 
fa.tnlmento na. disciplina, que ainda podia ser melhor 
do que é ; veio inflnir na saudc dos •olda.dos, seu as-
16eio c ordem. (Apoiadas,) 

1\In.s, osso exercito- 'serve de base, c que póde servir 
muito, como jú scrvio, purn. o grande n.u..,.mento de 
:força.. nlng-ue:m p6de negar. 

Neste ponto eu tomo a liberdade de discordar elo 
DObre ministro t1u. p;ncrrn, quando -dizendo-nos bontcn1 
que o cxcrcittJ Uc..,·in. tiet· um nu.clco .dtl for~· o. nn.cional, 
comtullo nclwsn. excessivo o numero Ue. ollicla.cs. 

li:u s(:i, qnc se prH.lia. · rednzir um potlco· talvez o 
::1umero dos oíliciaef.i, dar-lhe uma. outra orgn.nisa.ção 
que os clcv:Lssc nwis: nHLS, en1fl.U::I.nto se con.sorv~u· u. 
OfSUUÍSrLt;Üo n.ctn;JJ, C:S~C nucl.c:O niLO pÓÜC prCS~indir 
do nun1cro J.e (JJliciucs que oxistctn, porque nlli é 
que e.s_tá por 0:ssiuL dizer o viveiro do ex.crcito, n'unut 
OCCUSJUO d.c guerra. 

O exemplo cln campt~nhu. do Pnrnguay nos de
monstrou 11ttc os otliciues que existiíio nü.o erüo suf
ficicnte::r; C· qnu pa.ra ::.o íortnarc1u oillciaes é preciso 
que hnj~ tcm1w; não se formüo de um ilin pa.ra. 
outro. 

E' ..nccessnrio, _portnnto. qno tcnhnmos urnn. bn~c, 
un1. nuclco de oflicinc-3 instruidos, sn.hidos pela tnruor 
parte clns c~enlns tnilitarcs, pn.rn. qnc nns occnsiõcs 
ao.dn.s, c quando fon~rn cbnlundos paro. t:lcfosn do 
pn.iz, poss:io ir angnwritnr o ntn11ero dns prnçns do 
prot, tJUC l:.. nruito pequeno .. b.s~hn l)odoren1os :fa.zor 
fnco .o. umu g·n<.H·ra. coiuo a. quo tivcnlOS com o. Repu
blico. <.lo Purnc;uny. 

aptos o capaze• paro. em uma occa.siíi.o dada tomarem 
o commando desses voluutarios· da patria, que hii.o de 
apparecer sempre, porque ahi está. a verdadeira re
serva, aléf!l do.s duas fontes legaea ho. pouco aponta
das por mun. 

.A.lém da lei de 26 de. Setembro de Ú!74, além da 
gun.rda nacional, temos a alll.uencia dos voluatarios 
dn. pntria, como s'empre tem acontecido quando tem. 

r hn.v•do necessidade delles ; por isso não tenha o nobre 
senn.dor pelo Rio Grande do Sul receio do oue possa 
acontecer li. sua provincia natal, o Rio GranéÍe do Sul. 
Eu sei que elln. está em uma posição perigosa : é o 
nos~o_fronteiro, sempre prompto.e armado. E' uma. 
pos1çn.o honrosa. Mas, o nobre senn.dor deve atten
der que n.lli está sempre uma. boa. parte do.s forço.• do 
exercito, existem n.goro. !li. 13 corpos militares de 
1• linha, e vnrin.s commissi5es, e offic1nes pa.rn. pàrti
l~a.rem com os brn.vos Riogrnndenses qun.lquer pe
r•go em que se n.chem de r~entc. 

· Mn.s, se o nobre senador suppõe que se p6de ele
var o computo de nosso exerctto, a ponto de fico.r a 
fronteira do Rio Grande perfeitn.mente defenuido. por 
batalhões e regimentos, ó querer qunsi um impossi-
. vel. Umn fronteiro. tão vasta como n.quello. não póde 
ser defendida cffico.zmente em qualquer pai:z:, não se _ 
póde ·fazer uma defesa assim efficiente o real, po.rn. 
que o exercito inimigo posso. deixar de fazer invn.sões 
e irrupções repentinas. 

Só o exercito innumeravcl de Dario; e assim mesmo 
não podia ter' uma forçn. sufficieate em todc.s os lu
gares. 

Quando foi que a Françn. deixou de ser invadido.? 
Quando foi que o. Allemanho. esteve a coberto? 
Quando entendia, um dos dons contendores passava o 
Rheno, e não ho.vio. meios de impedi-los. 

Luiz XIV fez passai- o.s suns tropas para a Alle
mn.nho. inuita.s ve:t;es. apezo.r da.s hostes aguerrido.s ela.· 
Prussin. o do Imperio Allemão, e os Germanos entrú.
rão no centro da França que estava sob os dons Na
polcões. 

.A. defesa está cm existir um bom corpo de exercito 
que vú. no encontro dos invasores, e os castigue do sua. 
nudncia, Se l\"Iac-Mahon tem \'cnciclo nas proximida
des do Rhetlo, os Alle.mãcs, ntó então victoriosos. 
tcriü.o repassado o rio das lendas gcrrun.uicn.s. 

O quo é. preciso. portanto, ó ter· utn c:"~:.erc1to em 
condic,!ÕCS tn.cs que poss!L ir no encontro do inimigo 
c :fazê-lo voltar. E' exnctmncntc o quo ne púde da.r 
nn lUo Grnnüo do Sul; põdc h~tvcr, ntio só umn. 
força ele linho. nlli, como· n guarda nr..cional e n.incla 
o recursn de todo o Impcrio. Ni""to irt't. tudo de utno. 
vez, n1n.s irú. progrcssivruuuntc, o corpo rcspcitnvcl 
do excrdto so forn1nrú. c repcllircnws o Inimigo. 
Não penso~ porém, ·que tul cmcrp:cncin. se venhn a. 

.Uar. nois os AOSsos vizinhos ntl.o tl:m. razão da nos 
fazer· o. guerra. Em todo. o caso, o Imporio todo nü.o 
Ueix.a.r{t. Uc prestar o .seu a.uxilio úquella rwovincin.. 

Portnnto, parece que o nosso exercito cou10 estú. é 
snfi1cicntc~; se :fOr possivcl o.np:n16ntnr-sc 111u pouco 
do accOrdo COlll U.S finnnnns, frtlo-llenws, Illns nrLo pO
derclnOS nup;ntento.-lo mUito prcscntciuenLe. A'j obras 
-publicas, estrn.dtLS de :ferro Q outros lllúlhor:uncntos' 
nos cnllnwu'~~úo. · 

Eu sou n1u.ito n.migo. Sr. prosidontc, Un. classe llli
li tar (apoiadou do Sr. Visconde de Pelota s c outros) ; 
nã.o qucl'O qno so prejudique a. orgnni.~n.(,~Ü.o d0 nosso 
Urtoso exercito, nctn diUlinuir o nnn.Loro actual do• 
officiuos. 

Não po•so concordar com o ® ~ro n•'"istro qu~o 

Portanto, so o nohro tninistro disso que o nosso • 
exercito pern1rtncnte crn pequeno, nús que somos 
unu~ poteneiu. nmcricnnu, clovmnos imitnr os Estndos
Unidoli : ni"io te-rmos p:ra.ndo for~!U, ordinurin. Dcvornos 
fazer alguma L~ousa no ~ontido <.lu n1elhornr o nosso 
~l:QI'CÍto; cuu•ui'HIU<lo lllC>iwo 1un L'"""oal de oJUcil•cs , 

llcnso a.ssim. 

Vejo que S. Ex. tem boas di•pos,c;t>co, • qno tem 
estuUu.do o nlilisttmptc' militu.r) o que cnnhece rc_qnlar
lUCnte Olil no,gocios que lhe estüe confhulo~:~ : deseJo-
lhe quo aceito o 1'n.ça. justiç.n : mnR, qun.nto u. este 
l>oato lUO l'"'rece 'lllU S. Ex. d.eve •·ctrul.ür-se,; clovlil 

'·,) 

• 
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conscr,·nr o exercito con1o cstú, sah·o o caso de nmn 
reforma completa.. qnc possn !=;Cl' t.liscuth1n. c n.doptw.chi. 
JlPlo pn.rlmnento c que tcnhn. por 1hn m<~llwrar n. 
~tfica.cin. dn nossa. força tni1itn.r. e crJllnc;ll" em n'lc-
1hor situnc;-ão os otliciacs· c os soltln.dos. Por orn. tnlvcz 
)>ouco se possn fazer:, e se ele\"(\ esperar nlelho
l"es tcn1pos, cspernr que ns nossas finançn.s Yi'io nle
lhorn.ndo pnru. nngmenta.r o nnFUcro Uns prn.çns de 
pret. 

O nobre scnarlor chegon o excn1plilicnr e trouxe- .. 
nos o exemplo de umn. guerrft de un1 lup;nr civilis::vlo 
~om outro vizinho . .,Não creio, Sr. pt·esidcntc, }hJrque 
~stú no interesse dn. civilisanü.o nüo bnver sen1clhn.nte 
conflict.o : n1ns quando ha.j~\. o nobre senador sabe 
qne o Brnzil tmn 1nnitos rccnrsos, c que este seu 
exercito nctnn.l nito é n1ais ele que un1 principio de 
11m gro.nde exercito quo possa-se pür etn can1po, 
J>orquc se temos a.lgnmn.s diJnculcln.JE=s em principio. 
'te1nos a energia, n. const.n.ncin. e os 1neios de levar os 
nossos recurSos de defeso. n. um ponto qu~lquer nos 
cnsos ctn que sejão reclamados. 

O patriotismo dos BrazHeiros, as leis existentes. 
o espírito de vo!tmtnrindo. <1isp"tndo pcln lei de 26 
(le Setcn1bro de 187G, tuüo concr.rreriu. pura. que, em 
pouco ten1po. ·tivessem os tnn numeroso exercito sem 
precisarmos dn chn.n1a.da. rcf'et·va {L que nllude o nobre 
senndor pelo Rio Grnndc uo Sul. 

Graçns {,quelln lei. chamndn. do recrutamenio 
(tnlvez, no entendet· da populaçü.o), porque ncabou 
llOm a antig-a c~v.·acln. hun1ann., cxiste1n os a ttrn.ctivos 
parn . ter à.u{m1cntado o nurnero âc voluntarios: 
nohiliton o soÍclado, aca.bn.ndo cotn n. chiba.tn, deu 
premios, gn.rantio a. execuçrw fie} do te111po stricto de 
st{':l"'-"Í~:·o. e nutitns outras concüssões. Dnbi a grnnde 
~tllnenci:: de _volnnt:wios, tanto que to~os os corpos 
{tC\ exerctto estao c01npletos, o que nnttgmncnte não 
se dn.vn. Tenho grande sat.i'sfnçüo de haver refcren
dnt.i.o cssn. lei snbirL e hun1.a.nitarin. 

V ·nob1·e n1inist1·o ten1. al t"rUn1n. rnzãó quando suppõe 
que este nncleo de cx.ercit~. oue possuin1os. não deve 
::ter clividido cm destncamentôs, como se cstú prati
cando. 

No. ,·erdade, ü que fnz mnl uo nosso exercito pre
sentemente é estar todo elle dividido em destncumen
:tos e empregado em servl~o de policia. no centro do.s 
provincins. Entretanto é Um meio de que o governo 
tem lnnçndo mão para acudir no serviço J>Olicinl, 
porque ns Hnnnnns provinclu.es estão mn pessimo es
tado, c o esti'"to 'porque o senado snbe qun.nt·o se fez 
I•arn r~duzi-lns n. esta. situn~tto precaria; c entü.o é 
JWcciso 1nuitns vezes, nn. càrcncio. de força policial, 
elnpregar parte do exercito. 

La.1nento que nté. em occa.siões de eleições, se 
remütt_tL paro. o interinr for(~O. de linha, co1ntnnndn.do. 
}JOr oHicines do exercito, p~rque elles, sem o quere
rem. "\·t:e1n-sc obrigndo_s a estar em luto. com os 
"[nu·titl(JS, e. dnhi rc5ultn. lu.n~~n.r-se sobre o exercito o 
:ta.béo de 11011co oUedientc ú. lei c ús nutorida.des ! 

se o nobre nlinistro puder conseguir dos presidentes 
(le provincin~ qne rcc.luz:~.o o u1ais possivel esta. dis
tl·ihniç~iin de a~~tu.cmncntos de :for\~a.s do exercito, nrc-
1:itnr~~. um hon1 serviço. · -

I-In. un1a idl·n de reformn. tlo exercito. 1na.s nti.o é 
n~or::" tJccasiü.o de tratar do assun1pto. Esta. questão 
talvez tl~nha de ser ng-itn.<lu. quando se discutir a. 
(•utra ll!l de forr,·as. Peu~o ut(· c.p.H! na cnn1arn. dos Srs. 
dcpntndos estão inicincJas u.lp-utnns idéns sobro ossn. 
:rcf,.'l'\"11:1, (p1c a.Lrnn~e n1uitos pontos c cstll. nssignn.dn 
:J.Wt" ;:,.neraf"s de ;;rnndc rc!:trcitalJilidade, c é por con-
11fl!!llint.(' dq::nn do todn. n n.ttc:o(~~rlo tln parte do senado 
.1 a· :1 t:'XamJnn.-la., iliscuti-la, e Ucch1ir con1 inc.lcl>cn
..lc.·~l•'la e j:1st.lç·a. 

l,t•l' a.;:.:.·rq·a peço liccn,,:n an nobre sona.Jor 11clo Itio
<~randt: ,j,, Sul para. ni.io· entit.tir juizo nlg-l.nn solJl'O 
... !'"<" r .. r .. 1rma. pnrl]UO Rcl"iu. alon)..!;n.r ll <lil~CUR:o-Ü.o ctu· 
-.1r11;1 '' 1 'C<.i.SliÂ.ú Cll1 ClUO não J..Ué lH.Ll'OCU llUÜtu COU\'C
"U.Lt:~LC. 

.t;. respeito dn forço. proposta tem havido ·:J.l"UDS 
IJU> pro quos . . Ellu coml!õc-se de 13.500 prnç~ de 
prc.t, c; a.1óm d1sso de nla.Ls l.íOO praça.::; de n.11rcnclizes ... 
"J."ttlhc1ros, de 400 das escolns militures e de 50 
(>Ü Jl~!'scntet~'!'"te) cm cndo. uma dns compo.nhias de 
aprcncuzcs nuhtares de Minns c.dc Goynz. 

Perguntou-se nnte-bontem no nohrc 1ninistro se o.s 
400 praças, de que :falln a proposta nus escolas mi
liJ:!'rcs dn cOrte c Rio Grande do SuÍ, se comprehen
·dmo as de nmbos os estabelecimentos S. Ex. disse · 
que ellus nã'? pert<:_nciü.o ú força propridmente votado. 
pnra. o cxerc1to. Nao é bem esta. a. qU.cstüo. 

Essas pr!'ças n~o pertencem ú força do exercito~ 
j)Orque forao dcsltguclas dcllc pela lei de 8 de 
Novembro de 187!), que peln prtmciru vez declarou 
que n forço. cffectivn do exercito se conlpnnho. de ta.es 
e taes elementos, c mnis de 400 praoas das compa
nhia .• de alumnos da escola militar dá cDrte e do curso 
de infantaria e cavallaria do Rio Grande do Sul. 
E' o. disposição do ~ 3• do o.rt. 1• da ~ei. 

Derois disto houve um o. viso .de 23 de Fevereiro 
de 1880 determinando o seguinte : 

(c Ministerio dos negocias da guerrn. .-Rio do 
Jttnciro, 23 de Fevereiro de 1880. 

" 111m e Exm. Sr.- Devendo as prnças que obti
varem licençn pura estudar na escola militar do. cOrte. 
e na de infanto.rio. c cnvallaria dn pro·áncio. do Rio. 
Grnnde do Sul, a contar de Julho proximo futuro. 
formn.r compnnhias de nlumnos, nos termos do § 3<> · 
do nrt. 1 • da lei n. 2, 942 de 8 de Novembro de 1879. 
que fixou n.s forças de terra. pa.ra. o nnno :financeiro 
de 1880-1881, c perceber os respectivos vencimentos 
l'eltt ,·erba- Instrucção militar-, o.ssim o declaro a. 
V. Ex., afim de providenciar paru que opportuno.-. 
mente scjiio a.s pra.ço.s nn.quellas condições· deslign.da.s 
dos corpos a que pertencerem, remettendo-se pelos 
trnmites legaes us suas certidões de o.ssentumentos. 

« Outro sim declaro a V. Ex., paro. os fins conve
nientes , que ns mcncionadns praças que tiverem 
postos inferiores conservn.r~íõ os mesmos postos. rece
bendo sómente os vencimentos que forem cnlculados 
na lei ~o orçamento para o.s -praças das referidas 
campanh1ns. . 

" Deus !lllarde a V. Ex. - João Lustosa da Cunha. 
Para1!a9uá -Sr. conselheiro ajudunte-general do 
CXCrCltO. » 

O nosso nobre cÓllcga, uma das glorias militares 
do paiz, o Sr. Visconde de Peloto.s, cm <lata de 14 de 
Julho de 1880, quando occupavn dignumente o. pasta. 
da. guerra, referendou o seguinte decreto : 

cc Attendendo ú. convenicncia do serviço, hei :por 
bem, de conformic1ude com o. autorisação confer1da 
pelo art. 255 do regulamento npprovndo pelo decreto . 
n. 5,529, d" 17 de Jn.neiro de 1874, decretar que as 
companhias de alumnos dn escola. militar da cOrte 
formem um corpo, com a denominação de corpo de 
nlumnos da escola militar, ~uc será commandado. 
em comm1ssão, por um oihcial superior de um dos 
corpos scientificos cspeciacs : ficando assim alterado 
o n.rt. 102 do citn<lo regulamento. » 

Portanto us companhins de alumnos da escalo. mi
litar da cOrte pnssíLríio a fot•mar um corpo especial sob 
o commnndo de um ofiicin.l superior. c continuü.o n. ser 
pn.rtc dn força., c n figtunr co1no llcrtcnccndo nos ele
tnentos do exercito, p•>rém co1n economia. scpnro.da. 

IIa um equivoco. e é que no mappa geral apresen
tado no rclntorio do ministro cln. gucrrn do 
a.nno passado. o o. quo se referia o nobl'o ae
nndor, que cntü.o occupnvn. estu. pa.st.n, Re doclnra. 
que "'força do uxercito no nnno elo 1883 cru a 
constu.nte elo 111n.ppn. n.prcscntndo no nnncx.o 2 ; 
cntrotnnto que neste 111appn, Ol'!:Z'Ilnisndo nn. rcnn.rtiçii.o 
Ue njudn.ntc-g:cncrnl, nllO se nicncionão e.x.a.c.tn.monte 
ns t,üo prn<,ms pertencentes ü.s osc~h~t.~ md1tu.res :. de 
n1otl.o que por este mnppn, ftUC é oíltcul.l c uuthcnt1co . 
vê-1:1u quo o oxe•·cito te1u 13,500 pru.•,·ns Uo pret. -1.0o-' 
<los corl>Oe uc "l''"~nillz.cs nrtilllclros c m:~.is 8(}~. 
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,fi . . . - . ·• :tprcnt.ltzos nuhto.rcs, nua figurando o pessoal d.a. os-
coln 1nilitnr, nc1n da. córtc, rie-m do Itio Grnn(lce. l?oi 
um perp1coo _of}nivoco, nnturn.lmcnte, porque o. ropnr
tiçã.o do n.indante-rrcncrnl, coín o seu distincto chefe. 
:prbntio pcltt orclctn~ cnida.do · c c:-cnctidüo. No. repar
tição da. guerra, i'olg;o de clizó-lo, os serviços da. 
secrcto.rin. e repartições nnncxa.s cstü.o bem or- · 
gonisndos. · 

Alguns pcnsltrü.o, portanto, que o pessoal dns es
colas cstnvn. inclniclo nn. força. g:orul do exercito, 

·foi por isso que o.lgtunns duviilns tõm nppnre
ci<lo. Chamo parn. este ponto n. n.ttonyão do nobre 
1ninistro. 

A cscoln militnr dn. cOrte, porém, e n <lo Rio. 
Grn.n<lo elo Sul, pnrcce n nlg-nns qne têm um pessoal 
Stll)Crior ü.') vistas e detcrminnçücs do legislador: e 
pnro. isso u peço o. esclnrecida. nttenr;lLo do nobre 
ministro.· 

A escol o. <ln. côrte tinhn cm 1883 591 a1umnos, o n. 
do Rio Gr~n<le 224: ele' modo QUe nus duns escolas 
militares hn.via nnquelln épocn. 8 f5 n.lnmnos. 

Orn, pm·gc.nto, e este o pensamento renl do legis
lador? Qnon<lo e!le disse claramente que ns forr;n.s 
do Impedo comrunh~o-se <lestes e du'luellos ele
mentos, c mais de ILOO prnçns, que deviu.o estar nns 
escolns militares, pó<le-se elevar este numero n. 8!5 'I 

Sei que nc1\e hn. muitos otficio.es, e que estes per
tencem nos dilfcrentcs corpos do exercito. niio :fnzcm 
parte, não dcvmn fazer, dessas compnnhio.s, porque 
·têtn os sens lugt~rcs nos corpos e têm n. sua. justa. nn
tonomin .. l\Ins. ainda. dcscontantlo tnlvez o numero 
dos officia.es o da.s prnçn.s proprinmcntc ditns ainda. 
excederú o iUC foi votndo. 

Sei qne é por interesse do. instrucção militar; mn.s 
então pcç&.-se no poder legislativo o augmento do 
numero. 

Esso.s escolas t~m prestado bons serviços, e deve
mos :fnzer votos pa.ro. qne assim continuem, visto 
serem tão uteis o.o nosso exercito. 

Of!iciaes no curso superior <la cOrte havin. t06 ci em 
preparn.torios 24 nesse t~nno de 1883. 

Por esse mnppn. ao nexo no rolat ... ·io e que é official, 
pelo qun.l podemos avaliar dn. existencia <ln. forçn., 
que está completa e <listribuidn. peln.s dliferentes pro
vinciaR. declaro, Sr. presidente, que tive urn momento 
de sa.tisfaç.ii.o, porque vejo que, se estão cotnpletos os 
differentes corpos do exctcito sem se recorrer áquelle 
antigo systema de recrutamento, de que muitn gente 
parece ter barbn.ras S";ucln.des, e s~m ~e ter.empre.
gado nenbnm outro me1o extrnorchnnr1o, ó. 1sto de
vido á lei de 26 de Setembro de 1874, como jú. <lisse. 
que escreveu no seu frontispicio em primeiro lugar 
o voluntarlndo, o que creon 1nuitos n.ttra.ctivos para o. 
vida mil i tn.r. , · 

Bem sei que não se tem 'Posto em inteh-n. execução 
essa lei, ou sómcnte em mtnhno. parte : nã.o funccio
niio quasi as juntas que e !ln. mandou crear, niio se tem 
feito absolutamente o sorteio ; entretanto certos netos 
prepnrn.torios tõm servido lle n.lgumn. cousn, e o. lei tem 
proauzido nlguns rcsultnU.os. porque, ncnbnndo corn os 
cn.stigos corpornes, a brio umn gra.ntle pol'ta. para. que to
da.s as fo.milias voluntario.mente enviassem seus filhos 
para o e::'C.Crcito: cren.ndo vn.nto.gens para. os soldo.dos, 
abrio tnmbem unut. grnnde porto., e go.rnntindo com 
certeza o prazo dn. baixa, contribuio aindn. parn. n. 
ncquisiçiio <le'voluntnrios, porque hoje não ha mais 
:nas fileiras soldados com 8 e 10 n.nnos além de seu 

. -eontrato: ncnbou-se com esse n.buso de reter nas 
' -:fileirn.s homens com o tempo de servi110 j•i terminado, 
· e assim concorreu-se pnrn hnver n.flluencin. de volun

to.rios. E' pOr conseguinte a essn. lei. principn.lmente, 
devida n.o po.triotismo do. n.ssemblúo. geral, que se 
.deve o esto.<lo actual de estar completo o exercito 
aem ser necose.a.rio o emprego do meios extrnor
dino.rios. 

Nóo temos na artilharia tres regimentos, quatrO 
batalhões, e o batalhão de engenheiros: temos na· 
cava.llarin. cinco regimentos, dous corpos. 1 esquadrão 
~ 'JUatro com:panhius : o na. infantaria 21 batalhões e 
·eito compo.nhtns dispersas por p,.ovincias de rnauor 

"" p•pula.çii.o. Todo• o••es cor!>OB estilo completo~; isto 

·-' --_____ .. ,._, ------
é devido princlp~lnlentc !ts go."t·a.ntin.s n.t:'C"esentada.s 
pcln. lei do :w ele Setembro d~ 18i4. -

O Sn. ÂFFO>Iso CELSO : - E no nu!!tnento dn.o gra-
tifi cnções. 0 ~ 

.0 S_n: •J'uNQUETI\J_:- O nugmanto da.~ grn.tH~ca.ções 
fot ongmn<lo pelas novns neccssi<ln.clos <lo. let. EHn. 
é n. sun nutorn. A escola. militar do Rio Grande do 
Sul cstt't. hoje clevnrla. n umn. escOla. militn.r re_!.!;nln.r. 
Eu tive n. honrn. <lo cren-ln. (apoiadus), com uma 
escoln ele infa.ntn.ria. e cn.vo.llnrio. stnnentc, porént 
depois o goYcrno dcu ... Jbe descnvolvinlento. Nn. 
,tcrdncle nquelln. prov.incin. é mttito importante pelo. 
sua posiçü(J e por isso uü.o censuro o nobre nlinistro 
por ter crendo nlli umn. escoln. de tiro, utnn. vez que. 
e~tn.vn. n.utorisa.do pnrn. isso. 

En fnrci sómente n obser'\·o.cü.o o. rP.spcito dn lega
lidaàc dcssn medido., visto que 

1

nlto hn. uinJa. fundos; 
por6n1 S. Ex.:. nos asseverou que nüo hn. despezn. 
nenhllnla. A escola. de tiro é necP.ssnrin. no Rio Grande., 
nt'l.o hn. dt1vidn.. provincin. fronteira., c para. cvitnr a. 
vinda, todos os u.nnos, de muitos officine~ e officin.es 
inferiores, nfhn de f1·aqueotn.rem n. escola. dn Ctirte~ 
porc1ne, pelo rc~uln.mento, cndn. corpo deve n1nndnr,. 
penso, Utn oflicio.l e un1 sargento ft•equentnrmn as.· 
nulas do. escola. de tiro do. COrte, o que é dis
penrlioso c em detrimento <lo ser,viço publico ; par 
consegtnntc minha objecção é ~~:6' quanto ú. lep:a-
1iiln<lo du <lespezo.. Qun.nto á lego.li<lacle dn. creo.Ção. 
não. porque foi autorisada nn. lei· que se votou o nnno 
pn.ssado purn. n fixação <las forço.s de terra. Se V. Ex. 
pó<le renliznr esse molhorament,> som pesar so
bre o orçame-nto, · prestarú. um serviço ; mns a.ch() 
melhor tracer um co.lculo dn. dospczo. na occasiiio op
portuna, e :pedir o credito : é bom ter nn. lei os re
cursos e ev1tnr abtlsos. 

_-\qui estl'L o regulamento ·de 26 de ,Junlto de 1884. 
creo.ndo ns companhias de n.htmnos na escola. militar 
do IUo Grande. O art. 14.0 diz: " Os n.lnmnos praças 
de prct formn.rúõ duas compo.nhias, que se dcnomi-·' 
narúõ companhias de alumnos. " Art. 141 (lendo): 
c( As companhias de alumnos são irnrnedin.tnmento 
su bor<linndo.s ao commandante dn. escola. " 

Sr. presidente. n. discussão ante-hontem tornou-se 
interesso.nte pelo lado politico. Nii.o quero envolver-me 
nesta questão· propriamente, mas ouvi a leitura dos 
pn.receres dos illllstres membros do conselho de es
tudo. e devo dizer com franqueza minhn opiniü.o. Pa
recia-me q11e n.quelles trabalhos niio devião jámais 
vir á. luz do ilin. : mas emfim posso estar em grande 
erro. Aquelles pureceres foriio tão bem lançados, que 
parecerá ao vnl"o feitos de proposito, com o. previsão 
desso. publicidad'e, e tn.lvez isso ttre umn. certo. liberdade 
nos illustres conselheiros. Nüo ·penso assim : maa 
julgo preferivel que se conservem setrt publico.çilo. 

Vejo que n. grande maioria dos illastrn.dos membros. 
do conselho de esto.do opinou parn. que niio hou
vesse dissolução, e n. dissoluçü.o dêu-se: esta circum
stancin. vem aindn. mais tornar diffieil n. posiçiio 
elevada. n. n.ltn. autoridade que deve cerco r os membros 
do conselho de estado, porque de alguma maneira. 
vê o publico qne n.quelles votos niio merecêrão bas
tn.nte acolhimento. O publico nüo conhece, ás vezes. 
as altas razões de estado. Mas é bom evitar os com
rnentn.rios. 

Eu opinava, portanto, se fosse isso objecto de dis
cussiio, que não se fizesse semelhante publicação : 
mas é o que se estú. fazendo, 'e hn. cre1o umn. lei. 
determinundo que se faço..· 

Entreto.nto a. todo tempo o poder legislatiTo põde 
tomar uma providencia, quando conhecer que àa. 
pn.rte dos conselheiros de estado nii.o ha bastante 
liberdo.de. 

A constituição do Esta.do tem instituido quaes eio 
ns corporações politicas cujos trn.bn.lhos sii.o publicoa ; 
isto sim: mas em um tnomento dado, quando 'o. corOa 
precisa de ouvir o conselho intimo, este cons,.,lho não 
deve ficar sujeito ú.luz da publicidade, para que p<>!lll& 
ser inteiramente livre e ind.epenllente. 

Faço o mais alto conceito da illuatraçi<o e iocl.epeD
deneia do tooloa oli ilhutrc• memloroa ol.o GODa•lh4' ie 
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estado; m..s é por isto mesmo que entendo oue deve 
haver uma certa reserva ... 

O Sa. AFFONSO CELSO: - Nã.o apoiado. 
O Sn. JUNQU&lR.l : - Do COU traria , torna-se o con

selbo de. estado uma corporação alheia ao fim elevado 
para que ioi instituido, torna-se uma corporação de \ 
luta politica de momento, torna-se uma força jogada 
no seio das paixões, não é mais o alto conselho de 
~stado para dar aquel1e parecer e conselbo frio, ge
lIdo, se quizerem, porém sabia e verdadeiro, ao mo
narcba, sem que tenba medo de que essa opinião 
passe dos reposteiros daquelJe salã.o. ' 

O Su. AFFONSO CELSO: -A publicidade nunca póde 
ser um embaraço para quem tem a consciencla de 
seu dever; e na systema representativo não deve 
haver segredos, sobretudo depois de resolvidas as 
'luestões. 

Emquanto não se resolvem, comprehendo que haja 
segredo. 

O Sn. JUNQUEIIl": - São palavras bonitas, e phra
ses correctas, mas que falbão na pratica. E' preciso 
tornar os bomens como el1es são. 

O Sn. NUNES GONÇUVES dá um aparte. 
O SR. AFFONSO CELSO dá outro aparte. 
O Sr. JU:'!QuElnA' - Systema representativo, 

Sr. presidente, nno é isto: systema' representativo é 
a. Imprensa. como nós a temos, por toda a parte, 
discutindo publicamente; é a camara dos deputaclos. é 
o senado, ,1i.o as camaras municipaes, as assembléas 
J'ro\'iociaes. são as confereucias. os coroicios, as 50
<.:tedades por toda a prert.e. Não é essa publicidade 
das opiniões a que me referi. O chefe do Estado 
púde consnlf.ar sobre qu~;]quer questão, a respeito da 
qual o conselhciro dé um voto de momento, mas 
oue não deseje qne seja publicado: isto não por 
ah!:iJITI motivo anti- )atrioti~o. nlas por ser incoo\"e
nicntc. Ql1alquer compreI". de isio. 

,.. Fnzenoo ê'iI<lS obsei:vações sobre este assnrolito, 
D:it' pusso deixar tn.mben p:1.S flr sen1 pl'o~esto O que 
li h',nl'cm como profel'ido pclo Sr. presidente do con
selb(j nn camxra dos deputedos 

:-'. Ex. disse que o pari")' pessoal estava acabado 
enrre nús, 7Joroll.C se íez a re/~jrm.(L eleito1~at; dando 
asc;im a entender que :tté fi orgünisay 8.o da ultima lei 
eJe;Vl'O,I c):..,i;ti~!. o pedei' pes503.1. 

O So. LeÃO VCLLDSO : - 1\50 foi isto: elle eJ:pli
cou, I'cferio-se ao poder a.l,sointo. 

O .,n. Jt;:iQuEI .A . - Penso, 5,.. j,resiclGnte, '1ne o 
poder iJe:;soa} nio exisle e nuncn, ex.istio eHLre O~IS 

o actnal r ~! odo; e se cxist!ssc, t;\ia des:lt,p:t:-ec(:l' 
d::l:'ltc d.J. iDuppe.ld:~nci:1 e do caracter dos mil istrus. 
Sú 1'0 erin. existir por culp"- dos a:lÍl1cles. E,·;). 
]lreciso que hou\'essc rnioistros sub3crvieul~s. ~:ã.o 
h", tal: todos sa em o contr'll'io, A c' r~~, n~t<) deixa 
nunca <l SUrL eleva( :l. espl ero. de jt:sti~'a.: imparci:tli
drede e caos itl<ciollnli' ade. 

A I'cspousnbiliJ"dc" dos ministro'. Par'1 "lne,pois, 
dizer solemnemcnt.e '1~1e existi8 o !J0der pessoal antes 
c1~ r.df'1,tar-se a J~i '!e g ,18 Janeiro de 18S1 I Qne 
·""C?~\iJ - p~nissim8 f!,i eSta Cf Es~e sysLema é op
tim(,'r Eu aebo perigosn o sY.:itt"ma de circulo ele um 

'voto, (10 '\"'lV.) nninni."nior.l. ~\llI"JC:l I) gO\'erll'O te.ye ta.nta 
in:~t~cn-.::in, pdn<,il1~h".1ente no "2° e~crutjnio, E' preciso 
.: ~ln m~I1O"'" aLl",glLr o.:. (r~tr~ctcs" con10 a Fra.nça 

. ~1::':1II:l de fIzer C til r.. ~tl;:.. lJ'JYa lei, [\. da eleilfão 
ror jj t:'"lS. qne cr:.l n g.rnllt]~ questão de G:llnueto, 
i"';' este n0tavel h'mem de e,to(lo era previdente 
J!~rn ohter as n1e<liu~s convenientes; nia era s6 
o?p0r111nista, 

X~stn chamadn. eleip.:in uninorni;]nl tem o C'o\"(~rno 

e~tre nús uma grande infll1encin I como en prese'ncie.i na 
p,-,,,·ioc.ia da Babia: é uma luta tit~c,..ica anti-politlCn, 
Juta corpo a corpo entre os cGndi<l~t<,s c seus amigos. 
.As id~~s l:lI'.!::!::1s ele politic<l \l~::~~ilpn.l'eceIYl. Precí3a
r,-:.""'s. ç,"111 ~. elei\,~Cl Ull'ectJ. n·l~Sl·:l:' .. voltar aos distri
elOS cl (' 1l'~S r~rrf'sentante5, 

(\ 1]l1 fl en tltlerla era. fazc:.r ... ,-rl l-Iro~esto ele que o 
roder pessoa! acabon-se por causa da eleição directa. 
c.-eio 'lue o poder pessoal nUl1ca existi0 entre n6s ; 

mas se exi.tio, elle póde tornar a. apparecer dia.nte 

Ida subserviencia dos ministro., do fraco caracter dos 
homens. E' nesta independencia, neste caracter que 
es~ará a segurança do Estado. Esperemos q,ue assim 
seja sempre. 

E a proposito, contarei ao senado o qne li em um 
livro notavel : 

Refere o autor, que faz uma histona ou chronica. 
do tempo do rei H~nrique IV, que estando a cOrte 
fóra de Pariz e o rei passeiando em uma das varandas 
do castello, talvez Coropiêgne ou Fontainebleau, e na. 
occaslão em que converSava com o ministro da Hes
panha, apparecérão no fim da mesma varanda os tres 
ministros de estado, pois que tantos eríio - o Duque 
de SnJly, Villeroy e um terceiro. 

O. rei, homem muito espirituoso, querendo mo.trar 
ao ministro da Hespanha as qualidades de seus mi
nist.ros, disse-lhe: - Quereis ver o caracter de meus 
tres ministros? O ministro da Hespanha disse:
Quero ver. 
Che~árão os tres ministros á presença do rei, e este, 

sem olbar para um dos esteios dd. varanda, disse :
Aq ueJle esteio está ameaço.ndo rui na, está apodre
cendo, é preciso tira-lo. 

Vi1leroy, sem olhar pam o esteio, ·disse logo: 
" Està inteiramente inutilisado, é preciso muda-lo. " 

O outro ministl·o olhou e disse: " Não parece; mas 
Vossa Alagestade pensa assim, deve-se logo mandaI" 
mudar. ») 

Su1ly, porém, disse: "Não, aquelle esteio está per
feito, ha de durar muito mais do que Vossa Mages
tade e do qne eu. " 

Era o grande minis ti'O ; resistia ao rei, disse a ver
dade, e o grande monarcha louvou-o. 

Por consequencia, repito, não temos poder pes
soal; 1113..S, se porveutura o tivesselTIos, seria isso 
de\'ido á falta de caracter dos individuas .. , 

O SR. LEÃo VELLOSO :-Mas o nobre presidente do 
conselho não disse o que V, Ex, está.lbe uttribuindo, 

O Sn. JrmQU2InA: - Eu não estou attribuindo 
cousa alguma: repeti as phrases que vêm publicada, 
como fazendo parte do disc\ll'so' do nobre presidente 
do conselbo, pessoa a gneru muito estimo e respeito. 
O nobre presidente do conselho está persuaclido da 
cxcellencia da reforma eleitoral, e cheza até a attri
huir-lhe virtudes excepcionaes. Niio lbe faço carga 
disso, porqne conbe~o as SU<1 boas illtenções. 

Desejo que o nobre mmistl'o seja feliz e faça pelo 
exercito algull1a c usp., porque na rcnlidade o exercito 
brnzI1eiro merece toda. a attenção dos poderes pu
h!icos. 

No meio de tudo isto pOr que temos passado, destas 
Jiffieuldacles co. que temos lutado, tê nos visto o 
exercito sempre tiel e sempre dis iplil1,,-do. (Apoiados.) 
Nada até ~.gora te", elle feito que iospire qualguer 
r~ceio do procediment seu, apezar àe abolido o c~s
ligo corporal. ::<estas circunlstancias, ·a. posição do 
exerci~Q de\e .~ne.i'ecer aos poderes IJl\b1icos a maior 
attençao. (,], ""O uem) 

O Sr.. nE LA"'Al\E . - }·.poiado. 

e . "', rJn.';;o ,h~ JUumoré-Como o b<'nrado sena
<lar pelo Para"", tenho a satisfac5.o de dirigir meus 
comprimentos ao illl\stre Sr. c lnselb~iro Camargo, por 
achar-se hoje fazendo parte do, conselbos da corúa. 

Estas nossa" felicitaçües são tanto mais cahidas 
quaoto motivadas pelo L1Cto de ,'ennos lêvontada a 
esp~cie de interdiclo qlle parecia obstar que S. Ex. 
fizesse parte dos lllil!isteriús :loteriores. porque, como 
se dizia. selnpre qne se anuuncíaya a Ol'ganlsaçã.o 
de novos gabinetes, o nome de S. Ex. era sempre 
apontado. 

Mas emfim S. Ex. está. hoje no minislerio, e faço 
sinceros votos para que. tendo nma "ida rrolongada 
e prospera, preste ao raiz e ao exercito os serviços 
que são de esperar de seu talento e il1ustrnção. 

O Su. ApPONso CEl.SO : - Entiio não entrar pa.ra O< 

ministerio é um interdicto ~ 

O SIl," BÂnÃo DE II1AMOIl.E: - Interdicto l?olitico" ;', 



I 

• 

r 

III 

. - _. - . . . . .. ~ ·- ' -~ . \ ' ' -. -- ~ .. --" . . . ' . -··---· 
Sli:S'S'ÃO EM 5 DE JUNfi:O DE l88if 

~.... ......,_. . 
entenda-se , não offensivo ao caracter do no brc mt-
niltro.· .... ~. .. .. -.... . \ 

O Sa. AFPo~so Cnoo - .Ah ! níi:o sabin! Vejo, no 
· paiz tanto& llomens eminentes c de talento , que nii.o 

.ao miniatros ! · -
O Sa. BAKA:o ne MA>I&nÉ: - Ouvi, Sr. presidente, 

coi:n ·a devido. o.ttençiio os discursos proferidos ~o. 
sessüo de o.nte-hontem pelo nobre senador pelo R10 
Grande do Sul e pelo honrado ministro do. guerra, e 
quer u1n quer outro obrigárão-me a. tomar parte 
nesta. discussão, promettendo desde já ser brevíssimo, 
porque todos reconhecemos o. necessidade de nii.o fl;
moro.r o debate desta lei, que tem de reger o exerctcto 
:futuro. 

Sr. presidente, se esta situnçiio politico., que duro. 
hn. 7 nonos e 5 mezes, não nos houvesse acost~n1a.do 
a presenciar contro.dicçõe• continuas do procedimento 
ofhcinl o infracções ele lei, ca.usa.rla. de certo gran
de sorprcso. o que aqui ouvimos ante-hontem do hon
ro.do seno.dor· pelo Rio Gro.ndc do S11l. Quer S. Ex., 
quer o nobre minis·tro concordúrõ.o na. insutlicicncia. do 
numero de praço.s pnro. o exercito fixo.do no. proposta. 
Esta. questão de insufficicncin. de pro.c;o.s para. o exer
cito do.to. de muito tempo;. o senndo snbe que q11o.ndo 
os proscriptos de hoje erü.O ~overno, a.ccuso.vn-se-nos 
de querermos militn:risnr o pn.iz, de qucret·m.os tornnr 
de uma. monn.rcbin. democraticn. . como dcvul. ser n 
nossa., u1nn. monn.rchin. militar, que que1;in.mos emfim 
fazer tudo pelas o.rmns. 

Dizia-se que um exercito de 8, O ou 10,000 homens 
-ern. sufficiente pa.rn. o· po.iz; cntl.·ctanto elevado. no 
poder n. situação nctua.l. o que vimos? Log'? no n.nn.o 
de 1879, um dos 1ninistros da. guerra mnts nutOt'l
sa.dos que temos tido, o nosso chorado collega. Mnr
qucz do Hervnl. dizer qnc era. insufficiente o numero, 
de pr~ça.s, c que se oü.o insistia. por .maior nut;lero, 
ern porque a cnmarn dos deputo.dos tmho. resol vtdo o 
contrario. 

Co"rrêrão os tempos c essa opinião fixou-se c1cfini
tiVamentc no conceito da situa~ao libern.l, c a.indn. 
-agora vimos, quer o honrado senador pelo Rio Grn.n~e 
do Sul, quer o honrado ministro ela. guerra., repetu· 
aqui q11c 13,500 prnçàs sii.o insufficientes pnra o ser
viço do exercito! 

O nobre senn<lor pelo Rio Grnndc do Sul não se 
linlitou n. isso. foi ndinnte c disse-nos : 

« No. verdade, hoje póde-se dizer, é nmo. nspiro.çii.o 
bem nccentun.dn. cm todo o pa.iz a de uma. orgn.nisa.çü.o 
militar, que constitua. o- exercito ctn um bn.luo.r~e, 
em tuna. cspccie de compnnbin de seguros clo)ntrn. os 
tumultos c desordens, contra t)SSil n.~itaçü.o febril que 
n.nn.rchisn. n.s 1nnssas, contra. essa clesobedlencict á lei 
e {L nutorida.dc, ·contra o desrespeito de tttcio que .; 
nobre e grandioso cm hotncns c mn instituições.; tun 
bu.luartc. que de garantias seguras e_in~bu.ln.vcis contra. 
esse espmto de revolto., de qne t.•o mtenso.mente se 
achií.o lmprcgondns toclu.s as classes socia.cs desta. 
época. de positivismo, c de gangrena. de costumes que 
ntrn.vessmnos. u 

Como o senado vc, o honrado senndor pelo. pro
vi11cia do Rio Grande do Sul quer do.r o.o exercito 
n.ttribuic;ões tüo ntuplns co1no realmente n\lncn. nin
gucm se lembraria. de dnr-lhe ; quer nté que o cxcr
cho refor1no os costumes do povo, quer que o exer
cito evite n desobedicncia á loi, qunnclo sabemos que 
esse pernicioso cxetuplo vcn1 Jc cima. 

l.VIas, Sr. presidente, nüo quero me o.longnr nessn. 
..-1iscussüo pelo motivo que j{L cxpuz c niio ntc fnltn.rlÍ 
occu.sir~o po.ro. o fu.zcr: quero principnlntcnto, c foi 
isso o quo me trouxe no tlcbate, quero explicar um 
npartc que dei ao nobre ntinistro da. guerra, quando 
S. Ex. oru.vn. no. sessão d" nntc-hontCln. 

Diziu. S. Ex.. pouco muis ou menos o seguinte, 
porque niio encontro nqui do 'Prompto este topico tlo 
sou discurso : " AsBevct•o no scnu.cl0 que a. provincin. 
do Rio Grande do Sul está pedcitnmontc :;nrantido.; 
tctn cn1 si os elementos tle forçn nlilitm· ncccssurios-' 
lUtru. qualquer nssu.lto ou uttcntudo que p01•vcnturn 
)wja. )) .-c cu cm npnrto aissc - CC rronvern. (L DC1.1S 
·que o ntosn1o so désse no extrento norte. n 

Como ma rcs.Poudeu S. Ex. 'l Que ns condi<(Gca das 

provincias limitrophes do norte erii.o muito dilferente•· 
do.s do sul. 

Senhot:es, isto tem •ido repetido muitas vezes nestri. 
co.sn.. mn.s é .P~eciso ~onvir cm que nã.o póde seme
lh.o.nte propos~'(~O pnsso.r sem proteato, sflmpre '{U8 
fór aventaria. L11z-se CJ.UO o !tio Grande do Sul preClSII
dos treze bo.to.lllões, de que hll pouco fez mençiio c> 
nobre senador pela. .Babia, que nrec1sn. de estradas 
estro.teg_ico.s, d<: rt!de teleg•·aphicâ completa, de esco
las de 1(1ro. en1hr;n, _de todu.s. essu.s prevenções m~lita.res : 
para, como provtncm. fronteua, evttar qun.lquer 1nsulto 
ou o.ta.que ú. nossn. soberania. .nacional; entretanto. 
convém ponderar que o Rio Grnnde do Sul é llmitropba 
de dous Estados estrangeiros, o.s Republicas Argentina. 
e do Uruguay: o Ama.zonns, Sr. presidente," ú limi
trophe de seis Estn.aos estra.nrreiros e o Pa.r{a. ele tres: 
seis e trcs sii.o nove Esto.dos limitrophes do extremo 
norte do Im perio . 

. Entretanto, qun.cs ~ão. os t·ecursos 1nilih-i.res à e que 
d1spocm nquellas provme~as 'I Nu. elo Pa.riL existiiio dons 
batalhões ; no Amazonas cx.istin. um ! 

Pois bem, o tninisterio transa c to n.caba. de retirar 
do Amazonas esse unico bnt..'\lhão. c determinou qne 
dCL força. existente no Po.r{L ·fa::.s:: um destacamento 
fazer o scrvi~m na. província do .Atna.zona.s ! Per(Pnnto 
n. S. Ex. : cstú. disposto n manter essa orde'm <1~ seu 
o.n.teccssor. qua.ndo o .A.mnzonn.s é limitrophc de seis 
Es~ados, e _fnzen~lo serviço na.quella província. um 
nn1co bo.to.lb~LO, fot esse mesnto retirn.Uo pn.ro. que um 
dcsto.co.mento da :força existente no Po.rá :fosse o.Ui 
fo.zer o serviço 'I 

. Di.z-sc que todas ns llrecau~-ões tnilitnres no. p~ll
Vlncta do ·Rw Grn.ndc do Sul são para. evitar as Jn
vn.sões o nttenta.dos dos Esta doa. vizinhos, o que nã.o 
pode1nos temer na.s provincin.s do norte; mn.s o senado 
hn d<il recordo.r-sc do que aconteceu cm l8G2, quando 
passámos velo vexame de o cotnmandante de lllll. 
vapor peruano _lnnçat· a mão nos copO:-i de sua espada. 
c c.lizcr no pres1.Iente da. provincia : (c V. Ex ordenou 
que não subis<;: c o vnpor do meu comma.nc1o. o Ama
zonas; 111o.s eu prometto, '[10r esta. espa.do. f111C hei de 
subir n : e subia ! E se nlLO trnnSJ?OZ o limite do Im
perio, foi porque encalhou proxtmo dn. foz do Rio ' 
Negro. E como se via então n pre~idente do Par:\.'! ' 
Em circumstnncins de nün poder providenciar com a. 
promptidü.o e energia. que o caso ex.igin.; porquo nã.o · 
tinha. utn unico recurso. vencl• -3e por isso obrigado 
n. recorrer a. umn. con1pnnhin. subvcncionntln pelo 
Estado, n. do Atnnzonns. para que fizesse segl'iir por 
utn dos seus va.porcs o perun.no. ' _ 

Por este insulto pa.ssú.mos nt'IS em 1SG2. justamente 
porque no Pará jíL nüo havia. o minimo recurso oUi
ciul para repeli ir semelhnnte insulto ! 

Temem-se invasões no Rio Gro.ndc do Sul 'I JI.Io.s 
no Amazonns ella est{L feito.. En o nnno passndo li 
nqui uma. ·co.rtn. d'o a.rrcmntn.nte dns fo.zenüas nncio
noes do Rin Bra.nco, nn. gna.l a.lludia. o. utnn. con1mnni
CO.í'!Ü.O que fizera. o.o presidente do Amnzonns, com
nn~nicn.ndo que cm ter1·itorio brnzileiro do Amn.zonas 
esto.va. estnbelecidn umn. verdadeira. colonia ingleza. 
com cscoln., igreja, etc. 

Ouaes forã.o a.s providencias que o ~overno tomou 'l 
Det~ n.loomnn providencia ccm1 reln.çüo n. esse gravo 
fncto 'l

0
Lú. cstii.o os Inglczes, de Dcmoro.L·a, muito •a 

seu "Osto con1 sun. i~rejo. c cotn sua. escola ! 
E'

0 
nestas ciretunstu.ncin.s, senhores, que o governo 

1nnnau. que se retire do Antazonns o unico bu.tu.lhü.o 
que o.lli existia e que se '!Ontentc n. província. co1n o 
destncantcnt.o que lhe irá do do Pn.rú.! 

Nnrt·o esta fncto o pec.~o u.o Sl·. ministro dLL guerra. 
que tomo qnu.nto antes nutn. providencia porque o 
ne...,ocio ú gntvissinto. 

Sr. presidente, son inimigo de fo.zor pn.rnllelo~ entre
as provincias, porque sü.o ellcs scntpre de per1gosa.s 
conEcqucncins: tnns, circtnnsto.nciu.s ba. cn1 que pre
cismuos fnzõ-los. 

O nobre scnudor pelo Rio Grnnue do Sul lev'!u .o 
scn cnthusinsmo, n.liú.~ louvuvel, pela. sua. Pl"Ovn~cta 
no.tnl cont relw.c~Ü.o no oxer~ito. no poHto de nos chzcr 
unte~ elo honteiu .. t1•a.t$1.n..lo du. reorga.nizg.ç_ü.o do exer
cito c lumcctnndo 11ue nilo J:lll<lcsse faze-la. qu~nta 

1
• untes, o seguinte (ltl) : 
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« Porém, Sr. presidente, não fará bom effeito em 
minha provincia. se essa lei passar por esta cnsa som 
se dernonstrr.r, ~ornar-se bem visivel e bem expli
cado o motivo por que votMemos por e lia nos termos 
em quo está redigido o projecto que discutimos. » 

J!<ão fará bom effeito em minl•a provincia. De mn
:oerrn. que se a. reorga.nisnc;lio do exercito ó umn. ncces
sidacle recouhecida., o honrQ.dn scnndor pouco se im
porta. que o esquecimento destCL necessidade produza. 
bo1n ou m:lo effeito pa.rn o _po..iz, comto.nto que nü.o 
saib,. mnl ao Rio Grande do Sul. 

J{t. se vê, Sr.presidentc. qne nrLo possso Ueix.a.T de 
insi•tir neste ponto. Se o Rio Grande do Snl deve 
ter exercito, estrnd-as e rêde telcgro.pllica. estrute~i
ca.s, por ser provincia l1·onteirn., pergunto: é pos~ivel 
que precisamente o inverso de tudo hso se estojo. 
dando pa.rn o norte, principalmente pnrn ·o .Amnzonn.s, 
~ue, ropit.o, não é uma província limitrophc de dous 
Estados estrnnn-eJros, .como é o Rio Grande, ron.s de 
seig, que são G'uyana. ingh:za. o Rcpublica.s de V cne
zueln, de Nova-Granada, elo Equador, do Pcrú e da 
Bolivia? 

l.•so nã.o se comprchende. 
O q ne são a• fortalezas do Parú. e do Amazonas ? 
O senado sobe qne a primeira fortaleza deste Im-

perio, é u de Maoapa, com acommodnçüo :íacil para 
mil praças. Em que estado estú. clla? · 

O 'lue ~ hoje n. :fortaleza de Tuba tinga? O que é a 
de Obidos? 

Ga.starü.o-se com cllo.s gt·andes somm:ts c lá. estão, 
pa.ra assim dizer, nbnnUon!ldas ! 

Pois 6 possível que tratando-se ele recursos nlili
tare::~ do lmperio, se olhe dn. 1naneiro. porl}_ue olhamos 
para o sul c nbu.ndonemo:; o norte do hnperio sem 
motivos para. justas queixas'! ' 

O Sn. VtscnNoE DE PJ<LOTAS: - J\!as note que no 
Rio Grande não temos u1nn sú fortaleza..' 

ú Sn. BAnÃo DE lVIA::noní~: -E' porque por cir
cumstancins topogrnpbicns nfí.o p:-eciso. dellns, no 
:p~sso q~C o Amnzonns, .tcnUo-as, as vê o.bn.ndona<lo.s. 
E por 1sso que me queixo. 

Se bo. jtL algunr. annos n. fortaleza. de 1\Inco.plt. se 
nchnvn n.rruinudn pelas correntes do Amn.zoun.s. e se 
de então parn. cú. ning-Ltcm tratou de reparar Od estra
gos que nquellu:-i corrcntet:l tõtn feito 0111 suo. buse, 
poden1os fazer iUt!n. do seu csttldO actual. 

(l1a um aparre.) 
1\fns, perg11nto, desde que temos a fortaleza de Ma

capá. u de Obidos, a de Tabutingn., serú. racional 
abandona-Jus? 

.Além disso a fortaleza de Obidos tem importanciu 
cspecin.l c de occn.siü.o porque fecha. pe1·feltan1cnte 
n. gar;..!:nntn. do Amazonas, por onde, quer queirü.o, 
qner nUo. bão <lc pnesnr os vapores no caso de uma. 
invnsão. 

Entretanto essa fol·tnlc::al. cst{L hoje cnü·P.gue o. um 
officinl c qnat1·o prn~,~ntl invuliUn.s! 

Sr. prcsidt·ntt~. o (p1c fu.r. o governo que nü.o dcstncn. 
de no~sn. nrnuuln navios pn.1·n a.quellcs 1nures de agua. 
doce'? Por que n:i.o 111n.udn pnru. nlli o Sollál.Ues c o 
J.ftt.·ru·y. que preshu·;hi mn ii:'! !ScL·vic,:Cl.'3 no Amazonas ilo 
que estiio prcstn.ndu nqui Uetrús de S. Bento? 
(Apoia•lo.~.) Pelo 1ncnns. a Jll"CScnc,~n. alli dessas 111!l.
chllla:5 de guerra Htnstrn.rm ao estrangeiro que cst.n
vmnos prcpal':ttL••S paru repc1lir qunh1ner insulto '1UC 
nos fos~c dirig-ido c(/mo jú. foi cm 18ü2. ~~otncs 
ontl'Lo ·victirnas -de nn1 vcrdaclciro insulto: o pr~si
Ucntc do Parú. tinltn. ]1rohibitlo que um vapor peruano 
subjssc as 0.,1-!;UO.s do Amu.zonu.R ; o con11nnntlnnte dis
se-lhe cm fat.:c: u V. Ex. ni""w consento que cu subn 
o Amazonas, lTJas cn llw üeclaro, pe)os côpos dcstu. 
espada, que hei Uc ::mbh·. ,_ SlLhit> do ]ln.la.cio do go
verno, Cll1hnrc••u, uc~wlcn fogos c subia o ÂllU:LZODns, 
c,. scn•lo trnnspoz ... 

O Sn. I>t: LA."IIAH~: - E foi nprisiono.Clo por na.vios 
de ~ucrrn. 

O Sn. BAnA. o n~ 1\iAMCJni~:- PcrJü.o, V. Ex.. tst1L 
cquivoctulo. 

9 Su., l>ll L,!...'IIA.tUl; - ;Níl:o, cn cst:~v01o liO miu.is
teno. 

O Sn. B.o.nÃo DE 1\IA.MOI\il :·-·Vou reco.rdar o qne 
houve. 

_O vapor perna no sahio, como disse, o" preside111e, 
nuo tendo. nenhum recnrso para embaraça-lo; por
~ue, a. ver:dade é qne níio lia via então no porto do 
I a.ru. Dt'nbn~ navio de guerra., recorreu ao gerente 
d~ _Companhm ,do Amuzonns. o qual poz ú suo. dispo
s•çao una vapor da companhia. e nelle o presidente fez 
cmbarc!Lr uma ala do ba.talhii.o n. 11, que alli se acha
va ; rnas 'luando o navio pOde acender as caldeiras e 
desferrar, já. "· peru~tno tinhn. tido grande avanço. 
O vapor br"zlle1ro encalhou lo~o defronte da. capital 
mn um baixo da. _il~a. Arnpyrn~ga.: o commandant~ 
~csenlb~rcou. fo.t u. terra. buscar ordens. e o presi
dent~ <h:;sc-lhe que procurasse desencn.lhar o vapor e 
segmsse o perun.no. O commn.ndnnte, conseguindo 
4e.sencnlhar o vapor do seu commo.ndo, scguio, e j:l 
fo1 encontrar o Alorona encalhado em umas pedras 
junto á foz do Rio Ne~ro, que ficou nté hoje com o 
nome de Pedras do Morona, que era. o do vapor 
peruano . 

. E_is a. rnzüo por q~c nii.o tru.nspõz elle n.s a.guo.s bra.
ztl~I;n~, de. c:ontrn!'10 nado. haveria. que o obstasse, 
po1~ ?:.t.O hnvul. entao vu.por•nenhUJn de _guerra que o 
a~r,swn:'sse. J?cpois de en'?alhado, esta claro que 
nu.o pod~.n scgutr, e. só depo1s de algum tempo, :Coi 
que o nH1Dd1'nnos n.prisionn.r pelos navios idos daqui l 

O Sn. DE LA><~IIE : - Snhio daqui uma esquadrilha. 
ae tres navios de guerra,. e encontrott o vapor. 

o :;1.. BARÃO l>E 1\IA:W:OilÉ : - nrns onde e como '? 
Encnl!-tndo nn. foz do Rio N cgro e esso. foi a razão por 
g.ne n,:.t~ trnnspõz os linlites do In1pcrio~ sem que por 
1sso <.teJxusse_ de violar u. no:;sa sobcrn.nia nacional .. 
.A. unica ra.zao, portanto, por que deixou de le'\!ar 
a~nnte o seu propot;ito de trunspór us a(l"uas braz:i
lctras contra. a. resolu~~üo do governo, :foi 

0 
o encalhe 

que teve nas pedras juo~o i'a. :tqz do Rio Negro. 
9 S11. AH·o,;so C:"•.so : -1\fas a questão é que o 

pn.1z moFotrou que tmba rccursoos para rep'ellir o in
sulto. 

O Sn. HAnÃo PR l\1A.Iuon~: -1\·Ins quando? 
Eu entendo que o insulto seria. convenientemente 

repcllido se, na occ~siüo en1 f'J..UC o comn1andnnte do 
.:Jloronrt teve a nudn.cw. de fazer n. dcc]nranüo que fez 
ao presid::nte do Purú, S. Ex., tendo no pÔrto um ou 
doub nn:v10s de. guc1rrn t't sua disposição, evitasse qUe 
o Jllúrona sahisse. Este ó flUe era o yerdn.deiro des
forc,•o nacional, c nilo ir depois tolna-]o, a.uxiHndo 
pelo encalhe. · 

P~rtnnto, Sr. presidente, chcgui-ei ú minha con
cluslLO • 

O nrgunHmto de terror, elo invasões, de violn.cãa 
da soberania. nncionn.l e antros. pn.rn jnstificnr o à.r
mtunento Lln. provincín do Rio Gro.nde do Sul não tem~ 
o. n1eu ver, seui"'Lú un1n. proccilcncio. relu.tivu.; porque 
no p~ss? que se nllegiio .razões desta. ordem para. utna. 
provtncJU. do Intperto, dctxnmos c1uc outras, nü.o menos 
Importantes, pet·ma.ncçl~o 'no estado que a.co.bo de 
descl·ever. 

Entendo, portu.nto, que o nobre ministro da. gncrra, 
com as disrosic.~i'les que mostra. con1 n. for~a. politica 
que tetn. e que eu desejo qne continue a.\ ter, deve 
olhnr pllrn. nr1nelln pnrte do lmperio. E o seu acto~ 
Sr. tuinistt·o. lnL de ser tunto mu.is tueritorio, quanto 
é partido de un1 homem' do sul; porquo V, Ex., Sr. 
)Jret;idente, sabe '-lue, apczar dos nossos conselhos 
1:1.s tlitl'crentcs circamscl'ipç~ões do Impcrio no scntidu 
de convcncC-las de que nada llu 1nuis pt·cjudicinl á. 
intcgriUudo do Intpcrio Uo que essn espccic de con-· 
llicto t.JUC lm. cnttc o sul c o norte t.l.o Intperio ; apczar 
disso o nobre lninistro c os meus honrndos colJeoon.s 
sn.bcn1 que esses estimnlos pornUl.neccru. Scutpi·e o se 
<.liz. q'~C ao S'lll ponco ou nnil.n importa. o norte, prin
cipnhncutc porque uo sul cst(a. o governo ccntrnl. 

Nrw é isto exacto cm o.Usoluto, pódc c deve haver,. 
é certo, n1nis cuitla.do Uo que tcn1 haviào cotn o 
norte; deVemos contu.r que o hnjo.. 1\Ius, para qtlc cu 
e outros nos pO.tHHLlllOS jnst.ificur, é preciso qnc o 
lJuLrc 1ninistro o seus zucccssorcs cuidmn seriuuwnte 
thtqnolles, n~~o verdade, abandonados interesses. 

O Sr. e::.:-miaiatr~;~ da ,s-ucrr:~. llli!.!lcku retirar do 

-
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.Amazonas o nnico batalhão que alli havia, e det~r
miaou que para · ll.<j.Uella província mareb&sso um 
coaticeate elo ba\alhao existente no Pará. 

Ora, além de outros motivo•, eBB& providencia põde 
até ser prejudicial á. ilisciplina elo exercito ; div1dir o 
batalhão do Pará para mandar um deotacamento para 
o .Amazouas viver alli sobre si. isso, repitn, deve pre
ju<Hcar a diaciplina do exercito, pela' qual todos nós 

. devemos propupar. :. 
O Sa. A:rPeNso CsLso :-Apoiado. Mas tnmbem é 

prejudicial á. disciplina do exercito que os officines 
se· envolvão em eleições, sejilo cabalistns. 

O Sn •. B .. nlo ·DE MA.!IIoaÉ :-Quer o meu nobre 
amigo levar-me para um terreno em que eu não qui
-zero. piaar. ' · 

O Sn. ÁPFONao CELSO :-V. Ex. contesta que é 
mú.o que os ·officiaes de linha se envolvilo em 
eleições 't 

O Sn. BAnio DE M .. MOnÉ :-Estou muito aeostn
mado a acompanhar o meu nobre colle:;a, e, quanolo 
S. Ex. avan<,~t proposiçilo como essa vejo !ogo o 
sentido em que as emttte. 

O Sn. APFoNso CBLSO :-Nilo póde ver, .; prohibido 
pelo regimento. · 

O Sn. BAnÃo DE M .. MORÉ: - V. Ex. diz que 
é mão qne ~s officiaes se envolvi.o em eleições. Sei 
bem qual e o seu pensamento. . 

O Sn. APPONSo Ceuo :-Niio póde saber. 
O Sa. B.-nÃo DE MAMOaÉ :-Eu vou dize-lo, e se 

não fór, V. Ex. contestará. 
O nobre senador quer significar nesta, n.liú.s es

tru.Iiha. discusa;ão, que os ofticiaes do batalhão que 
eQta.vão no .Amazonas metté:r~o-se em eleição auxi
liando as candidaturas do. oppooiçii.o. 

Pois vou dizer no nobrl!l sena.àor o que nã.o tencio
nava dizer. 

Um dos tnes 'cabalistas que hoave em' l-fa.núos. a. 
bvor da candidatura Jil>eral na eleição de 1 de De
zembro foi un1 ollicial superior do exercito que devia 
dnr exemplo de isenção parti(laria n. seus subordinados. 
?fhtR ~~se trnbn.lhon pelo gli)verno e certamente niio 
promoveria. n viagem do ba.talhão. . 

o SrL. JI.F>'O>ISO CELSO : - Se assim é, procedeu 
mal. 

O Sn. B ... uxo·DJ, l.VIA.MOl\É:- Ora, V. Ex. vê que 
quando aquelle c.fficial superior meteu-se na eleiçüo
eorno o fez. uão seria. para a.lhuirn.r que os otllcin.es do 
batu.l bilo militassem nas fileiras d"- opposiçüo, o que 
uliú.s nü.o creio que ncontt:cesse. 

Portanto, se intervençü.ú no pleito eleitoi'nl houve, 
de .n.lgnn1 elos, otlit}iacs do ba.~a.lh~o que foi mandado 
ret11·n.r do Ametzouas, eu o l~norrtv._L ·completamente, 
netn u.ttribuin a n1otivos eleitora.es a 1·etira.da. do bo.
talhü.o. 

O Sn. NuNES Go"'ÇALVES :-A proposiçiio é verdo.
dcirn. 

O Su. B.,RÃO "" MAKoni: :-Tanto ~ verJndeira que 
fui scmvre o primeiro n. cst.igmatisnr scmelhnnta in
tervcnc.~ão. 

o SR. A>'l'ONSO c .... so:- E ~ triste que defendamos 
ofliciues que trabalhúo em favor do nosso partido, c 
accusel~lOS aquelles que tr11balhüo a favor do partido 
contrano. 

O Sn. HAn'i.o n~ M'Axont.: :-Qu~r V. Ex. su.bcr n 
mioha. opinião ~1 Eu quereria que os üílicines nü.o 
tro.~.ludhussi!IJl nem n fn.vor tle utn, nctn u. favor de 
outro pm·tido .•. 

O SK. Al~t·os~o CEMW : - ;r ~1 stmnente. 
O S~t. lhu:io "'' :'1!.->toni: :-... porque a força mi

litar deve eatar t:Wtnprc collocutln. tHll terreno neutro. 
(.4]Joiados.) 

O Sn. AlrJ~ .. Nso C&Lso:- E é pcri(Y'o~issimo con
vertea·-sc ofli.cines de J.i.nllU. t!lll cu.bu.li:rtus ~leitoraet! .. 

O Sn. llAnln ue 1\fA:u.oní~: -· l<:u rnesmo. como pre
•identc de unu1. proVincin. huportu.nt.e, jú. tive occa
aiü.o de pedir in~;tlol.n t4inlente no govcl'no q ne uutndu.siic 

retirar um bato.Ul.ã:o que lá estava. \)Or ,entender· que 
os respectivos officiaes · erii.o verdadotros cabalistas da 
eleição. · 

O Sn. ArFON&o Ccuo : -Pois fez muito bem, e c~ 
o o.ppla11do por isso. 

O Sn. BARÃO DE M .. •onÉ : - Como governo e~ 
nunca. consentiria. nisso, porque o officia.l tell\ o di
reito de ter sua opiniilo politica, nilo ha duvido., mas 
nilo tem o direito de metter-se activamente em elei
ções, porque até rebaixo. suo. alta missão na socie
dnde. 

O Sa. AFFONSO CELSO : -E o acto de V • Ex. seria. 
tanto mais louvo.vel , se os officiaes. trabalhassem a 
favor de seu candidato ... 

O Sn. BAnÃo DE M•MonÉ : -Eu niio hesitaria em 
pratica-lo, ainda nessn hypothese. 

E' a primeira vez que oüç.õ dizer que os offieiaes do 
batalhão que estava no Amazonns trabalbavão em 
eleições ; entretanto se foi por esse motivo que o 
Sr. Caudido dé Oliveira os removeu de lú., louvo-o 
por isso; mas devia. manda-lo substituir por outro ba.
talhiio e niio por um simples destacamento. 

O Sn. AFFONso CELSO : - Aqui na cOrte vi altas 
r.atentes trabalharem em favor da opposiçiio. 

O Sn. BAnio DE MA>rom< :-O nobre sen::tdor pela 
proviucia de 1\linas· Goraes sabe pcrfeito.mente, quanto 
me deve de amizade e consideraçüo ... 

O Sn. AFFONSn CELSO :-A que correspondo. 
0 Si.. BAllÃO DE MAMOIIÉ : - . . . digo roais, dli 

respeito ú.s suns opiniões... . 
O Sn. AFFONSO CELSO : -Agradeço. 
O Sa. BAnÃ.o DE l\fA:tt:OnÉ : - ... c por isso,ouso pon

derar que o nobre senador tem o seniio de. =:tinda em 
cliscnssões. co1no o. presente, puramente m11J.ta.r c d:e 
defesa do Imperio, com que me estava occupo.ndo v1r 
logo com a. politica.. 

O Sn. AI'FONso CEr.so: -Desculpe-me se o incom
modei: n&rJ ê minha intenção. 

O Sn. BAnÃo DE :M .. MonÉ: -Ainda com um partido 
proscripto ha sete n.nnos e cinco 1nezes... ' 

O Sn. AFFONSo CELSO : -Oh !· 
O Sn. BAnÃo DE :MA.xon>:: - , .. não se perde 

occo.siiio de trazê-lo sempre para o debate o.presen
t:mdo-o como perturbador da boa e serena marcba d:r. 
situação li/Jeral ! . . . 

Pois assevero a V. Ex.. que c n. pr1mc1rn. vez que 
Óuço dizer que os ofi1ci11es do batal.h~o ruan<!ad? re
tirar do .Amazonas pelo Sr. Candtdo de Ohvelfa SIJ 
mettOrilo em eleições. 

O Sn. AFFONao CeLso : -Eu não tlissc isso. 
O SI\, BAuÃo nE M.-Mon>: :-V. Ex. ~isse em ap=:rte: 

(( E' botn que os offlcia.es nrLO se ntcttuo Ctll clc1ÇOC~ .. ):» 

O que queria dizer V. Ex. 'I Ptuu. o bom ent~ndcdor 
poucas palavras bastilo, múrmente qunnclo dttas por 
V. Ex. 

s'uppuz que a. orcletn Jo Sr. ex-minist_;o d'} p;uer:n. 
que mnndou retirar de Man!tos .o ~ato.lhuo, _tmb_a. s1d0 
por necessidade ele outro. provutctn. c cnttLO d1ssesse. 
S. Ex. cc O Amn.zonns pódc contenta.;-sc com \lm 
simples desto.camento do corpo do Pum. " · 

O Sn. At~J'ONSo CEL~o : - Nü.o sei qua.l foi o. rnzü.o. 
O Sn. B.-nÃo nE 1\IA.>ron>:: ~ !ITns qtter fosse por 

essa ou -por outra. ra.zfLo, o que é CXl\Cto, no qne o 
nobre nttnistro dw. (Y'uerrn e o nobre senado: P?'r 
Minn.s hiLo de conco:;dar contmigo. é que o. provtncua. 
do Atuo.zonns nil.Q plllle estar con1. utn dcsta.c"'mento 
d•J corpo do Pni-ú.; isto ó un1 nbaurtlo. Peço, port~nto, 
no llonrnclo tninistro que quanto antes d~ umn prd
vitloncin. qun.lí1ucr no sentido tlc revognr a. ordem o 
seu a.ntecossor. 

Arsenal de guerr<t. 0 Sr. minlst•·o ~cm· it1~o. do 
que é o nrscnu.l do ~net·rra. do Pn.rú '?. E tun . ll;.rma
zcnt do fot·ros velhos: entretanto ntngucl!l thr_lt. que 
n9_uclhu; regoilu.!s, nu. posl"~rw mn que se n.chu.o nu o tlo
\'in.o ter n.\li un1 deposito regular de nrm.l.l.men'o e. 
ató otlici11o.•. ( AJltJttt<lvs .; 
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Hospital. militar. O qtic pensa· o honrado ministro 
aa guer:a que é o hospital militar do Parú ~ queiro> 
S. Ex. Informar-se para saber o que é esse hospital. 

Portanto, senhores, a conc!usiio, a synthese de tudo 
quanto tc?ho .dito é qu2 os cuidados do governo pelo 
que ~cspe1ta a repart1Ç11.0 da guerra esgotii.o-se par.:> 
o .lbo Grande do Sul, e isto é uma injustiça é até 
uma cousa anti-politica. ' 

Desejo. senhores, concorrer com o meu voto e. se 
~o: preciso, até co!ll ~inluz. pn.la.vra, paro. que detnos 
a Importante provmCJn do Rio Grande do Sut tudo 
quanto cllu. merece ter : gua.rnições militares escoln. 
de ti;o, c~trndas estrategica\, tclegraphos."' tudo ; 
mas e J?_rec.so tam be"?- que á custa do Rio Grande o 
norte nu.o sPtfrn. as prtvaçõcs que soffre. nã.o se n.cl1e 
:no ~~tado ~m que se acha; porque, repito, isto 6 anti
pohtico n:te. c ~õs deveu. os ser os prhneiros lnantenc
dt?res dn. Inte~r1dnde do Imperio, condição sem ti qun.l 
triste papo:! faremos entre as nações cultas. 

Sr. pres~do:nte, eu teria de occup:u· a attenção ao 
~onra~o•m1ntstro ~n;_guerrn. com outros assumptos rela
ttvos u sua repa.rttç~u.o, se não visse que elles têm mais 
cabimento na â.tscussüo ao orçamento da guerra, e. como 
eu tenho a. ho':ra de fazer parte <1a commis•ii.o <1e 
orya~ento, e n1n4n. a ma:or de rne serem sempre dis
trtb~dos o!'_papets relativos ao ministerio da. guerrn., 
t~.re1 occasuto opportunn, não só no seio da commis
s:t?,.como depo1s no senado, de expor ao honrado 
m1n1stro o que entendo a. esse respeito e mostrnr· u. 
S. ~x. que, "l?ezar do que se diz, é possível fazermos 
mruta economw, rnesmo no set1 ministerio. 

Eapero o_pl?ortunamente poder demonstrar isto ao 
honrado ~untstro p~rqne, senhores, é preciso que S .. 
Ex. esteJa preve~11do. contra uma pratica; e é que 
quando o poder leg•slat:vo,ou o governo, pretende reali
zar qualquc~ econom1a em nlgttm ramo de serviço, 
tem s_?mpre tnfonn_o.\~ões contrarias dos attxilia:res que 
o cercao. f...s rept&.rtlçõcs em geral são sempre contrarias 
:: toda. o. ldén de economia, c o. razão C muito sin1plcs: 
• porque o_ que nos mata é n alluviiio do pessoal que 
temos! e nm~uem pódc levar a. bem que •se trate de 
.redu~Ir o pessoal de tal ou tal rcpnrtiçlio. 

De-"cando, r.o;tan~o. Sr. presidente, os negocias 
relahvos no mm1ster~o da guerra, e sel"Vindo-me do 
es~y!o que dá ~sto debate um pouco mais de am
P!tdi,O, <:bnmnre1 a nttençüo do governo (sjnto que 
nuo esteJn_presente o no~r~ ministro da. fazenda, mns 
e!llfiu'l cstao os nobres m1n1stros da. ,guerra e da. mn
rmha), para umn nova questão de Impostos que se. 
está levantando agora entre a provincia do Paru c a 
do .Amazonas. 

. O _sena~o sabe que essa questão de impostos pro
vu:~c•ac;s Já n<?_s te!n . dndo bastnnte que pensar, e 0 
pe1o1· c que !JaO Vl amdu. cogitnr-se em solução· pnrn. 
e]la. nem se1 mesmo se esta solu~ão poder{!. tüo cedo 
t~r l?gn.~·; entretanto. su~rge ngÔrn. uma. nova ques
tao ac zmpostos JlrOvJnczaes entre o Pará 0 0 Alllll
zonas. 

Li D? Dzar{o do G·rqo Pará essa. questão ; e ha. 
aous d1~s a Vl roprorluzJda e discutida. em um jornal 
desta Cidade, que concluio assim o seu arti~o.. 

(c Em. todo caso o nssumpto é serio, c ac~editarnos 
~u!l os àJgnos representantes, que nmbns as províncias 
l1t1g::&ntes t6n1 nu. asac.nnbJCn. gernl, nii.o deixartíõ de, 
com os set~s conse_Jhos, encaminhar p~>rn melhor fim 
e.ssa questao das Impostos proviucin.es. 11 

Acud~. de ~om grado ao convito d' O Pai:::, nté 
porque J!L tenCJona.va t1·atar do assumpto opportuno
mente. 

A questi:to é a seguinte : 
.A província d? Âfl?RZonas entende que deve esta

belecer commerc1o cltrect~ o exclusivo com n. Europa. 
o com os Estados-Unidos, in<1epcnàente da praça do 
P~rí,, lançando sobre os generos de oxportuçi:i.o, que 
:n;oo for~m transporta~o_s r.or ~quclla praça, direitos 
d11fer!'nc•:a.os. que pro!ubao Inteiramente 'tedo o com
mercw, por mtermed10 da praça de Belém. 

.A. aosem~léa ~r'!vincia! do p,.rá, entendendo que so
, :n:ei~ante dJopoSJ<;>.no ó grandemente pr~judici,.J ,·, pro

. :WUlC!a, ,penaa tm-"ravar com ~~aniles l.Dl,Postoa os e;•-

'noras quõ- póJern deixar ae'ser'lêvadoa ao; "pi-àça. 
de Belem pa1·a a de .Mu.uú.os. . · . 
o~ .... o senado comprehende que a disposiçiõo em 

que se uchilo as assembléas das duas provincias, 
levantari•õ um conl\icto ele re~u\tados .funestos pár" 
qualquer dell11.s. · · · 

gstas pondern.çües vên1 tanto ::L proposito agora 
quanto. segundo li nos jOl'n&.es, está nomeado novo 
presidente para u provincia do Pará. Por consequen
cia pe~o ao· governo que nas instrucções, que natu
rnllllente darú ao novo presidente, inclua este g•·ave 
o.;sumpto. 

Tenho ouvido dizer aqui muita .. vezes: o que tem 
o governo com as assetnbléas provjncia.es '? 

Senbores, h~u1 sei que o• presidentes não tém 
acc;ii.o directa sobre ll<].uellas eorporaçi>es; m.:.s o se
nado ignor~L que ns assembl«!ns provinciaes sü.o em 
geral os presidentes de provincia '! 

Quando mesmo, pel~> sua composiç1io, cm differentes 
cireumstnncín.s, ella.s nã.o se devesse1n levu.r cxclÚsi
·vamentc pelo pensamento do presidente da provincia, 
bnst,.va a fac<tlda.de d~ nü.o satlcQiio que o neto addi
cionlLl do."t. n. estes fnoccionarios pura qne elles evitem 
sempre ns aberra(;ões dnquellas corporo.c;óe·s; tnuto 
mnis quanto essa faculàa.de de deixar de sanccionar as 
rc.ioiuçõi.!S das n.riscmbléas proviociues cotnprehende 
dou.:; lnotivos,-incocstitncionnli<lade do. n'led1dn. c ser 
elln. contraria nos interesses da provincio.. 

Tí1o hnpo1·tn.ntc a.ttribuic;U.o arma completamente o 
presidente de n1eíos pa.ra. evitar que se pronlulguem 
1e1s prcwincine:oo, cotuo estamos vendo que se promu1-
giío todos os din.s. . 

Portanto. r~petlrcí, peço ao governo que dê ao seu 
novo delegado e ao Uo Amnzonaa instrucl":ões na-. 
quelle "entid(). ' 

Tenho conclnido. 

o 0!1•·· c::aun11r:;o ('m·inistro da. 9nerTa..l :-Sr. pre
sid.ente . ouvi com a. mo.ior so.tisfa:c.~ão o discurso pro
ferido pelo l1onrado senador pela Bnbia , o Sr. Jun
queira, e , confcsso-n1c profundamente ngrnrlecido ii. 
cortezin e delicade2:a com que S. Ex. referia-se ao 
ministro dn. gn4!rra.. !\{ostrou. mais uma. vez, S. Ex .• 
no decor1•er de seu discurso, q u.n.nto é digno do. es
tima e dn consideração que lhe votn a classe militar. 
Posso tambcm dar testemunho da solicitude com que 
S. Ex. procu•·n nttender ús necessidades do nosso 
exerdto recordundo neste tno::ento o patriotismo q_ue 
.S. Ex. manifestou:. quando nesta. casa. com a. mtuor 
isenção partid·nria, prometteu na sua qualidade de 
rncmbro dn. comrnissfto de ll'la.rillb.n e guerra, no em
penho cm que eu estava na 6'Utra camara. ele fazer 
pn.sso.r uma. etnenda. que u.utor.iso.va. o ~overno n. dâ.r 
nova organis!tçii.o {• Escoln Militar do Rio Grande do• 
Sul. 

Muito ngrnclnvel me é, Sr. presidente, reconhecer 
que S. Ex. concorilou conimigo em qunsi todos os 
pontos do discurso que proferi, nas idcas que ma
nifestei, no proposito em que estou. 

Apenas divergin1os cm um ponto a.o qual o nobre 
sena.dor fez xeferencia, quanto ao numero, que penso 
ser c;xcessivo, de ofllciaes superiores e genera.es, 
t.codo em attençiio os el't'cctivos de nossas ~orça.s. 

Para mostrnr a S. Ex:. que tenho rnzüo, vou 'ler 
este quadro demonstrativo dos ell'ectivos em praças 
de prct, de- officin.cs e gcnern.es, cm todos os pnizes 
da Europa e da America (LtJ.) 

Ni\o concluirei esta leitura porque seria longo e 
fatigante ; a.penas mostrarei a proporção qtte gunrdiio 
os quadros militares dos paizes da .America, e isso 
mesmo ni:i.o de todos os paizes. 

Assim, poi' exemplo, temos : 
Chile : 9 gencraes, 3,!)79 officines superiores, 

22.000· soldndos; 
Est,.dos-Ul!idoM: 11 ·generac•, ê 2,1Gl oflieiac• 

suJ?,criorcs e 17,000 soldados; 
Confederaçiio Argentina: 18 gencr'lcs, 1,063 offi

ciaes, 7,175 s<>ldados; 
Do Mexico, ni:i.o tenho o numero de generaes : 

1 ,M4 oflicia.es, 21,700 soldatlo•. Veja agora o nobre 
•enador :a. di!Terenl'" : Bro.zil 30 c;enerae•, 7,436 olli
ci~ea e 13,500 ~ra)-a~ • 
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O SI\, JuNQVEiuA: - Pnro. o nueleo. que .V. Ex. 
.quer. 

-() s... MuusTI\O DA Gu&I\1\A: - V. Ex.· referio-so 
,a este assumpto, dizendo que nii.o ero. excessivo 'o 
fr>!lmero de nossos officiaes, porque quando o paiz exi
\,~tusse o desenvolvimento do exercito, teria o viveiro 

. idos officio.es e ge!'lera.es precisos para os conimanclos,. 
tJl&rO. a instruc1•ão, e disciplina das tropas, citando o 
exemplo dos Estados-Unidoo. 

. Mas o que se deu nos Estados-Unidos prova. jüsta
rmente o contra.r!? do que o nobre aeno.dor disse,. por
tf!D,!l aquellc pa1z, pelas suas condições especiaes, 
: an1mo dos seus habitantes,. tendencias e caracter 
;gCI:l>l, mantinha certo espirito milita.r. Era. alli que 
; estava a escola. militar de West Point, onde estudárilo 
'R. Lee, Sheridan, Gro.nt, Shcrmaun e outros gene-· :=:. .. que nos campos de batalha glorificárii.o seus 

Mas nntes da. guerra era. muito diminuto o numero 
·ele generacs ~ de o.fficiaes superiores ; grande numero 
•dos .que ?-epo1s a.pparec,;rão na guerra sahirãO de Seus 
! escr1ptor•~s de advoga.dos, de jornalistas, de pro
·fessorcs. 

O Sn. JuNQUEIRA: -O Brazil é o paiz do. America 
que tem menos genera.es. · 

O Sn. MINISTRO DA GUERRA : - Aca.bei de mostro.r 
o con.trnrio, lendo o quadro por onde se vê que 

. o Ch1le tem 9, os Estadva-Uni<los 11, a Confederaçii.o 
.Argentina. 18 e o Brazil 30 ! 

O Sn. AFFo'.so CELSo : -V. Ex. neste quadro 
«>nta. tnmbem os brigadeiros '? 4 

O SR. MtNtSTno DA GuEnnA : - Nilo confunào os 
gener.nes de milicia. com os propriamente ditos do 
exerc1to, de linho.. exercito pcrmn.nentP. ; não con
temP.lo. os gua.rdu.s na.cionnes dn. Confederação Ar
gentma., nem os da milícia. dos Estados-Unidos 
e Chile. 

?ergl'!-nta. o !Ilustre sc:nndo: por Minns se incluo os 
b~1gadenos ; stnl, os br1ga.dcuos cntrü.o na. clnssificn.
ça? geral- genera.es- que comprehendc os brigu.
detros. ma.recbncs de cn.rnpo tenentes-"cneraes e 
marechal de exercito. • 

0 

O Sn. _o\FFO:<so CEr.so:- Mos contemplou os postos 
que nos outros paizes correspondem no de brigadeiro 'I 

O Sn. MrNJSTno nA. GucnnA:- Sim, senhor, mn.s 
servi-me do termo gcncrico- general. 

O Sa. Al~"FuNso CELSO : -lVIu.s cu pcrg11nto se con
templou no seu qua.dro. 

O St\, MrNtsTno DA GuEnnA : - Contemplei. 
. Não. q:tero dizer com estas obscrvo~~es 'lue tenho 

d1spos1çn~ )?O.r:t pr_opor rec1ucçilo no qu11dro de gene
ruas. e ofhcmes .: nao, mes~o pori],ue entendo que só 
~s c_uc'!:mst_?.ncins :financelra.s e1n que nos nchnmos 
JUStlficao nu.o augn1cntnrmos a forc;a. cffecti"vn.. 

Não digo, Sr. presidente, que serll. objecto dos meus 
esforços a rccommendnr•üo do illnstrndo senador em 
reln.çii;o Ça. necessidade u;·gent~ e impcriosn. que ha. de 
suppr1m1r quanto fOr poss1vel de&taco.mentos dos 
co;pos elo exercito pnrn. o servi(:o do policio.. Para. 
m!Dl é a ca.usa principal da. 'dccudencia., da indisci
phna de nosso exercito. 

A's provincins, sonhare!>, cutnJWC constitucional
mente 1nn.ntc: sua força polici~l, o se 1nttitns desse 
<l:ever descurao é porque contii.o com a força. de 
hnha. 

E' n.ssnn1pto · este n. que ligarei toda o. minha. 
!lttenc;H.o, tanto mais porque cstoLt convencido como o 
1llu!'tre senador a. quem respondo que é esse tt btt.<o 
muito prejudicial n.o exercito: ó preciso po1·~m tempo 
parn. un1 Inini ... tro tentar estn. vert.lndeirn. cnn1pnn11a. 
em s1~n. n.chninistro.çü.o. 

O 1llust.raclo sena.dor discriminou perfeitamente o 
.modo <le entender-se o effectivo do exúrcito, o corpo 
de ahtmnos e companhias flxns, ó como S. Ex. diz: 
- n for1·a ctfectiva. é de 13,500 prnco.s que nilo com

,prebemle o corpo de alumnos. o' illustre senador 
'J>elo Paraná teve um equivoco o. esse respeito, sup
,J>ondo '/uc o• alnmnos crii.o 1'""'9as do exercito que 
ã>ara. o.l i criio mandudns. 

P'orão-me nlllito agradaveis as }lalavras uo •obre 

senJ!odor_ sobr.e 11 necesa1dade de cuidarmos da reor
gamsaçno do nosso exercito. lia. de ser ele ~rnncle 
valor. n. cooperru;n.o <lo S. Ex. t> 

Mmto c;stimei ouvir n declaração do illustre senad,,r 
pela. Bah1a. concor.dando com a creaçii.o da. escola. de 
tiro em minha provincia ; quanto ú. clospeza., refiro-me 
n.o que disfle uo meu anterior discursll ; será real
mente pequeno. e nas pa.la.vras da. exposiçii.o que pre
cede o decreto outra. cousa nii.o tive cm vista senão 
dar existencia. legn.l a esse novo esta.belecitnento 
:pelo.. consignnçüo ~e v~rba no orçnmeoto, creado, como 
JÚ. d1sse, crn obed1enc1o. ú. lei. 

Terminou S. Ex. o seu nota.vel di~curso referindo
se, como o nobre senador pelo Pur.1nú., aos pareceres 
do conselho de estado sobre a. dissolu~iio da. cnmara. 
E,' ma teria.. ~olitica. esr,ecial, e, j lo. disse hontem que 
vun no. sc?ndo como ministro da guerra. parecendo-me 
dever hm1tar-me o. respona.er s'obrc assumptos techni
cos. ~· liçilo que entendi dever a.prender com lorcl 
Ho.rtmgton, actual ministro da. guerra do gabinete 
inglez, q~e, npeznr do. sua grande capnci_dndc c da. 
sua nutondade como futuro chefe do pa.rt1do libe'l>l 
da Ingla.terrtt, tem-se a.bstido no pa.rlamento de d•-
cussões politicas, dizendo que só tro.ta. dos ne"ocio& 
da sun pasta. deixa.ndo a seus colle~"~"a.s n.s disc~ssõcs 
politica.s. "' 

Além disto, Sr. presidente, eu nü.o fa.ço parte de•t:t. 
ca.sa. sou hospe(le, e preciso sobretudo da bencvo
lcncia. c generosidade dos nobres senadores. Cunl
pre-mc ngor~ respontler no illustrc senador pelo 
Amazonas, que tnmbem começou o seu discurso, fa
zendo 'considerações politica.s. Em resposta. ao qno 
disse S~ Ex. sobre minha entrncl.n. po.rn. o gabinete s6 
respondo que entrei pura. n vido. politica sem nspirn.
ções pcssones. mn.s do1ninndo pela. mais sincero. dedi
cação á. causa. publica, á minha. província, e a.o pa.iz .... 

O Sn. B.•nXo DE l'viA>tOnÉ :-Nunca. disse o 
contrnrio. 

O Sn. Mu<ISTRO DA GuennA :- ... nunca. Cltidei c1e 
mitn, disposto sempre o. sncriftcnr minbn pessoa. etn 
proveito ~crn.l do 1neu" partido c dos interesses Ua. 
co.usa publica. 

Se. como diz o illustl'e senador, sempre nas orgo.
nisaç:ües 1ninisteriacs indicnva.-se o tnett nome e só 
ngora. é qne sou n1inistro, alguma. rnzü.o ha.via. para. 
isso que nü.o me cumpre apreciar, e nem vejo. 
como muito bem diz. o illustrc senador por Minas, o 
Sr. All'onso Celso, que seja. isso de estranhar, de
·venclo notar que en ni'i.o nspirn.va.. 

E, senhores, qnnntos homens politicas chegti.o até 
o sena.ào, o..té o fim da. vida., sem terem sido nunca. 
ministros c aspirando setnpre sé-lo'! 

Sinto tambem que S. Ex. f.:>sse injusto com reln
c;ão {t. compnra~il.o· que fez do extremo norte com o 
extremo sul. Direi que nü.o tem rn.zü.o pnrn. ce;nsurar" 
individuas. porque todns as concessões feita.s a.o R to 
Grande do Sul forüo votadas pelo po.rlamento, que, 
sem t.lttvidtt, nttendeu a grn.ndes interesses do pniz. 

O Sn. BAnÃo DE MAMORÍ<: -Eu disse unicamente 
que devião ser decretadas ta.mbem para o norte. 

O Sn. 1\-IIXJSTRO DA GuEIU\A : -Quanto ú. necessi
dade de cuidn.r-se co1n muito interesse em n,g~nmptns. 
militares daquella parto do Imperio, provo pe•·;::nn
ta.ndo n!' illustre senador:-QtlO gtterrn. cstra.ng:cirn j:t 
sustentumos no norte do Brazil 'I 

Quando foriLO por alli invadida.s nossas fronteiras 'l 
Qua.l tem sido o theatro dO.s guerras estrangeiras 

do !mper10? 
Sempre o Rio Grande do Sul! 
Se o s•m•do per111iLte, lerei os trechos de um clis

cut•so quo pronnnciei nu. ca.tna.ra. dos Srs. doputuU.u~ 
ao ft>zer referencia ás considerações produzidas em 
rcla.yüo lt neccssidndo de o.ttender-se para. a. gunrdn. e 
defesa. da.s fronteiro.s do Rio Grande <lo Sul pelo meu 
illustro cowl.?ro,rincio.no, glorin dn. tribuna. bra.zilcirlt. 
honra do pmz, pelo grande talento, pelo seu profun1lo 
snbcr o vnst:.1. crudÍ\!ito, o S1•. Fcrreiru. 'rra.nnn. Entü.o 
disse cu: 

" Como muito bem disse o cloq11ente deputa.do, o 
Sr. Ferreiro. Vio.nnu., todw.s ns uOSiliU.s guet·ru.s téru 
cabido inespe•·adame•ttc sobre o l>aiz, sorprenuitl<> 
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l""'" estampiio do eanbão nas fronteiras invadidas ! 
E' is•o um facto notavcl c verdadeiro. que vet"ifiquei 
no estudo gue fiz dos no••as guerras desde 1763. Uma. 
ou outrn nao foi de sorpreao. 

<c Defeito de raça, vicio de orip:em, seja. qual fór a 
eauso.. a. verda.de prova.do. pelo. historia ó que desde 
as primf!'iras guerras, neste continente, entre Portu
guezes c Heopu.uhóes, até a\. ultima. do Parnguny, 
sempro fq_mos tomados de sorpresa. e desprevenidos, 
.confiantes muitas vezes na po.z, quando o inimigo já 
invadia ns fronteiras. 

u As nossa.s guerras nüo nos teriü.o custado tü.o 
J.!,"ru.udee sncrHicio~s. ns nossas glorias seriü.~ mais bri
.Jhantes c niio tcric.mos soffrido certos revezes, nntcs 
como depois dos tempos colonia.es, se os governos da 
meõropole, e depois do Imperio houvessem a.compa
nhado com perspicacia e vigilancia. os movi~éntos e 
tendencias dos povos c governos com quem deviiio 
estar prevenidos. 

rr Sempre no lado da pagina. da nossa historin quere
~istra unla. g11errn., um co1nba.te, uma victorin. ou um 
revcz está n. que reS!:istra. o descuido. a sorprcsa, n. 
confiança e o abandono em que nus deixnvã.o viver. 
Assim, em 1801. no lado do. pngino. em que o histo
riador detnonstra o engrandecimento e a prospol"idnde 
:rnura.vilhosa. do commcrcio. navegnção e industria do 
]Uo Grande do Sul. encontra-se a que deplora n no
t.icia d:a. g:uerra. inesperado. e n terrivel conjnnctura de 
e~tnrem os Portuguezes sem recursos militares, e o.s 
'[>OltCilS tropas sen1. soldo C sem· fardamento! 

u .Assinl nas ~erras de 1812, t825 e 18'27, e na. ul-
timo., n. do Parnguoy ! .n , 

Qua ndn pronunciei estas palavras respondia ás in
jn~tas censuras que fizera. um distincto collega, que 
<.lizin serem os cofres publicos despejados no Rio 
Grande. 

Demonstrei então a. conveniencin. e justiça. dns me
didas votatlas pelo pnrlnmento. 

l~~"~C~ rneios de defesa e segurn.nça são necessn.rios ; 
~ provincin póc1e-sc ver no momento menos previsto a 
hrnyos com uma. guerra ; sun.s fronteiras são extensas 
e accessiveis por todos os pontos n umn invasão; ex.
t.ens.l.s plnniCLes, em algumns dns qunes muitas vezes 
não ,ic sn.be se se pisn cm territorio nn.cionn.l ou es
trangeiro: como negar n necessidade diLs estradas de 
:ferro cstrntegicas '! • 

Purece. portanto, que é }{, que devemos o.ccumular 
o~ elementos de forc,~a. e resistencia., e não nos confins 
de Minas ou do Amnzono.s. 

Finn.lmentc, S. Ex. disse: o ministro da. guerrn. 
J•rnticarú um ::Lcto met=itor1o, serú. cli~no de npplausos 
.ie tomar etn consideração .o estado da. provincia do 
Amnzono.s, revogan!lo n ordern de seu antecessor, 
qne ma.ndou de Já retirnr um bo.t.alhüo. 

Sr. presiJente, eu mereço os applau•os do illu&tre 
senador .por_que já pratiquei esse Ucto n1eritorio, 
t.anto llHl.ls d1gno de louvores. a.ccrel'iccntou S. Ex. 
JIC)rrrue tru.tn.-Se de un1n província do norte. Pois be1n. 
(~ u o pratiquei sem cog-it:>l.r se tratn:vn. de un1n me-

da para o sul ou parn. o norte. 
' . No nlo'lne"nto em que -rer;ebi o tclcgrnmma <1o pre
stUente do Amu.zonns reclamando c01n urgencu1. essa 
xnedida c justificn.nllo-a., dei o. ordem, n.té sem. ouvir 
a.~s m_eus collegas, nos quaes logo deRois COOllnu
nlqneL o i'n.cto, que foi plJr clles upprovado. 

S. Ex., tenho fé, nunca xne ncctu1arú. com justiçn. 
!JOr factos de minha ndministraçüo cn1 que ou nü.o 
tenha, no n1cuos, o pensamento de iuteh·a. hnpo.r
cialidnde. 

E, co1no S. Ex. disse quo occup{lrD. n tribuna uni-
1nmentc parn interrogar-n1e sobre este ponto, é o que 
·enllo a. responder u S. E:<:. c n.os nobres secadores. 

(.lfuita bem.) · 
O lllllr. IBt.•ua•icrut• d'A.~iln. não suppunbo. ter de 

volt.~ n. esta. discussão: mas não púdc conservar-se 
·silencioso depois do que :foi dito peloa honrn.clos sena
doresJJe1u.s provinciu.~ da Bubiu. e .do .4-nut.zona.s, os 
grs. un~ucua. c Ba.ru.o de .1\hunore. E tu.nto muitJ 
des~fa~n.cla.wente tomu. n pn.lt4vrn. qtu~~Ito con1 isso niio 
preJU<l.Jca. n pa.ssageru d~ outra.~ J~ts ar:.nu~::t, }'Ois t: 
"'aL.ii!"' qY.e aincla ni>o vier::io ao seno.do. 

O honrado senador pela Bahia, com a nntoridnde 
que lhe assiste nestes nssumptos, nrr1scou proposi"'" 
ções que, se cunho de verdade podiuo ter em outras 
épocas, já niw o tem hoje, qno.nJo inteil·amentc mu
dadas se acl,ü,o as instituições n1ilita.res c o modo de 
fazer a guerra. I>reciso se to.::nu protc~t.n.r contra al
gnmns dessa.s propL-.sições pn.ru. que o paiz nã.o se 
persuada de que, con1o pcnsu e couto dis"'C o honrado 
Henador, te1n a._ DO.r~üo sua clefesu. completa. no exer
cito ·tal como se néhn. orgu.nisa.do . 

Poucas reformas miHtnre8, · no entender do nobre 
senndor, süo nccessnrius paro. gnrn.ntir o. defesa na
cional, e nas leis existentes sObrr~o os elen~cntos de 
uma. boa orgnnisnçiio militar. Estn. Hngun.p;01n que 
poderia ter ca.birneoto no rC~imen nntirro, apenas hoje 
serviriu. pa.ra. induzir o paiz {L perig~s~ illust"l.o c só 
póde revelar quanto Q.inda. no Brazil cstnmos ntrasa.
dos n~ ma.teria.. Antigmnente tinhiio ns guerras longa 
durn.çn.o, os exerci tos furmn vão-se no correr dns caan
pa.nhus, dcmorada.mente se effectnnva a mobilisação 
d.n.s forças-e assim bastoote ten1po restn.va pat·n. que 
os soldo.dos se adestrnssetn e com va~ar. se prepa
rasse o materia.l bcllico. Entii.o, sim, podla-'se appella.r 
para. .!l. sunrda. nn.ciono.l C contar COD"l OS voluot.nrios 
dn patr1a. O Parnguny deu-nos um anno de prazo 
para. nos prepararmos. Mas porventura é este o typo 
da g~erra. actuo.! 'l Ignora o nobre scnarlor que hoje 
em â.10. as declo.rnçõcs de guerra sü.o instnntaoen.mente. 
seguidas· de hostilidades 'l Niio tem presente S. Ex. o 
que ultimamente occorreu na. luto. entre n. França e a. 
Uhi_nl_'. cm q.ue o n}mirunte _ Collrbet, apenns recebeu 
nOtiCia OffiCIO.l da•mterrupÇUO de boas rela<;'ÕeS entre 
os dous pn.izes, logo procedeu ao fortnidnVel bomhar
ueio do melhor arsenal cbinez 'l Nestas condições. 
quando n guerra tetn perdido o seu antigo cn.rncter · 
,cnvO.lheiresco, para. a.ssumir feiçii.o rn.pidn.tnente nggre
sivo., como póde o nobre sena.dor depositnr conlin.nç::t 
na gua.rdn na.cionnl e no voluntnrindo de occn.siü.o,. 
nunca devida.mente adestrado por ma.ior que seja o 
seu patriotismo 'l 

Não fnltn'\·i"Lo por certo á França., na sun ultima. 
guerra. com n. Allemanha, os mn.iores recu.r_sos ima.
gina.veis,· nem p-ecllniurios, nem ·de pc~soal. Mo.s n. 
11~ra.nt;>.n., derrotado. nos llrimeiros combates, nunca. 
mais logrou reerguer-se. A influencia. dns primeiras 
batalhas é decisiva nns campanhas hodiernns. Cum
pr~ q~e os povos estejiio Erepa.rados para edtnr. os 
prune1ros desastres, que tu.o funestas consequene1as 
pódem acarretar. 

Que reservas 10:a.raote a lei de 187!•? A unica a.hi 
crea.da é n const.ituida. pelos so!uados CJ.Ue dão baix:J. 
e que ainda. durante tres nnnos sü.o obr1go.dos ao ser
viço ~ilitar em tempo de guerru.. Ora., aindu. supponào 
que para. nlgun1n. cousa possa prestnr essa reserva.,. 
nüo é difUcil reconhecer a perfeita inexequibilid:~.de de 
semelhante disposiçiio. O• soldados 9ue düo baixa.. 
dispersii.o-se por este vasto paiz e ate pelos pa.izes 
vizmbos. No Estado Orienta.] os ba em gra.nde nu
Incro, c citn o ornUor o facto, oceorrldo durante a. 
~guerra. do Paraguny. de se ter a.presentndo n.o general r 
Usorio um ex-soldac1o brazileiro que assentúro. pra'("' ; 
em bn.talhii.o estrt\ngeiro e mo·v1do pelo texnol" cte 
castigos, desejava. ·voltar no exercito brazileiro. Sendo 
nsain1, vê-se n Jmpossibilidnde de, e1.n un1 momento .. 
dado, encontrar to~los esses soldados po.ra. Je novo 
reuni-los sob a bandeiro. nu.cional. 

Outra rnzllo existe pn.rn. n. inctUcncia aessa. milicia, I 
mesmo quando pM•ivel fosse reuni-ln. Dos soldados 
que a corripuzessenl, n1uitos teriüo com tres nonos,· 
de CCSHU.\:Üo elos c K.ercicios militures desaprendido o' 
manejo Ua.s nrmos e dcs~'artc ncllnr-sc··hiii.o sem n.s' 
conU.ic;ões precisus _ro.ro. constituir utna ho11 reserva- i 
NU.o toe ilhulu. o ptLiz : u r(jservn. Un. ]ei de 187(&: só' 
tiguru. no po.pel ; ai"LO tem a. menor t•eg,lida.de pratica ... 
En1 cu.Ho de guerra. é contar súmcnte con1 a. gua.rda. 
nu.cionnl o os volunta.rios da pn.tria., iliito é, con: 01 
povo nrmndo ús pressas c n.br:il.do do lar domestmo ·t 
aos nza.res du. guarrn., sem o 1uenor prepo.ro nem. 4 

u.prendizllgetn. · 
Elogiou o nobre senador pfjll1 Bahin. a. creuçü.o di). 

volunt"ri:ado pela loi de !S74,. Em primeiro lugar o. 
V<>luut .. rlu.do jú. cxi•tia antos à.esoa lei; e, depoii•,. 

·~ 
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clê-oe o verdadeiro nome Ú8 cousas : - o que essa 
lei creou foi o serviço nJerceno.rio,. porque . cm ver
dade não devem ser chamados _volunto.rios os que 
acodem ús. fileiras attrahidos pelo premio pecuni-:: 
ar1o. 

Nenhum paiz do mundo paga no cidadão para 'que 
este cumpra o sagrado dever da defesa da patria. O 
serviço dns arm~:ts não é mnis. corno nos antigos 
tempos, uma profissão. Todo o cidauão deve ser sol
dado - o o que a sabeuoria dns leis deve acautelar é 
que com esse serviço não se prejudique a sociedade e 
que não seja elle prolongado de modo que inhabilite 
o cida.dão para. o exercício da suo. profissão ou do 
cargo civil que tenha de exercer. Esta é a concepção 
moderna do exercito ; e para quem della se compe
J>etre, facilmente se evidencio. a inanidade das de
clamações que dão como sacrtficados pelo serviço das 
armas a agricttl túra., o. industrio. e o commercio das 
nações. 

Citou . o honrado senador o exemplo dos Estados 
Unidos, que tem pequeno exc!cito e, rcla.tivrunente, 
muito menor do quê o ntlSSO ; n1n.s é de notar que os 
escriptores mi1itn.res norte-americanos nttribuem com 
fundamento ás reduzidas forças do seu exercito boa 
parte dns ca.lo.midades da. guerra de scpo.ração, que, 
como é sabido, prolongou-se por cercn de cinco nnnos. 
A isto accrescentc-se que boje os Estnrlos Unidos tem 
o seu exercito bem orgnnisnclp, preenchidos os seus 
qundros, in~truida. n sua map;ntfica. oilicia.lidnde e que 
excellente é o armamento de suas tres ·ru·mns. A cn.
vo.Uaria, sobretudo, esttí n.l1i or~nnisn.da. de fórma. 
que póde fornecer modelo ú. de todos os outros 
po.izcs. 

Infelizmente n<io se dú. o mesmo no Brnzil. Com o 
insufficicnte numéro de 13,500 r:n·a.ço.s não se póde 
disciplinar e instruir, como convnin, o nosso exer
cito. As manobras usadas nntignmente não süo o.s 
:rnesm~s em que hoje se prcpo.rão os CX.Cl'Citos. NL't.o 
se trata de manobras feitas por este ou aquelle batt>
Ihão, mns dos grandes exercícios em que ma.rchrlo 
grandes corpos, ndestrnndo-se na tncticu. e nn estra
tcgia. de que em grundc po.rtc :lependcm ns victorlas. 
Cumpre levantar o cll'ectivo do exercito no ponto 
indispcnsavel pnrn fornecer as unidades tncticn e es
trntegicn de quo não se pórle prescindir. Com 13.500 
prn.çn.s, não póde haver instrucçü.n, nem sequer disci
plina do exercito. 

Esse nncleo, de que fa11ou o honrado eena.dor, pa.ra 
que servirA C'f QLtc nuc]co õ esse'? Porventura. mnr
cho.r{Lõ pn.rn a gncrrn. os 13,000 hotncns? Irú sún1entc 
pn.rte dellcs, c rnuitos nss{Ls mnl cxcrcitnclos,.ponco ll'lnis 
ao que os puisnnos. E' a.xiomo. que Ulll exercito sem 
yreparo, sem disciplina, ~:;cm instrucç,i.o, vnle tanto 
como o povo, n. tnnssa. a.rtnncln.. Assim. tnclhor scrh\ 
que, n. continun.rmn as cousus con1o nndü.O, se licen
cin.ssc o exercito, cbama.ndo-sc no l110lncnto llreciso 
os ciclnd~os que putlorcm pegar em a.rma"S. Pelo tnenos 
seria. mnis cconoruico. 

O exemplo a,: guerra do Parnl1un_y é contraprodu
cente. O cxerctto. é certo, const1ttuo-se etn prol:icnça. 
do- inhni~o ; 1nn.s não ho. negar que na 111út• pn.rto àa.s 
·vezes nlli comLn.teu-se no ncco.so o sc1n plano. Pre
tende-se q_nc o 1ncsmo nos ncontcçm scguntln. vez'!.! 
E o que n~to scr{a.._ se. etn vez elo Pnragun.y, nnç;.to 
qnnsi bn.rbnrn. formos n.~g-rediclos por um povo ct.ln
cado nos pl"incirios dn m?clernn. nrte Ua. gue1:rn '! . 

A con:rt!tlcrntm.o ... o\r,.enttna tem o seu cx.crctto llnH
to re,.nln.rtnent'c org~nisndo, Entcnllc o orutlot· ni'"to 
ser o,.

0 
occnsiií.o ncn1 o lnp:nr proprios pn.rn. entt·nr no 

confronto do nmho exercito cmn 0::1 ele nnt~üu~ cstrnn
f'l'Cira.s, lllllS affirtno. _que ~ dos n~·gcntinos ~ o ~o 
Mexico tê1n orr'l'n.nisac;uo 1Uu1to supcrwr no do Dro.ztl. 
Rcspondenuo ~ um aparto do Sr. Jnn'luoiro:,, qtta 
nttr1buc cxngoro no computo do.s forçns Uosscs pntzos, 
observo. o ornclor que do i~nnl sorte se fn.llnvu. no 
1mrlnmcnto do Brnzil antes do. gucrrn. do PnrngunY., 
chegando entiio n. dizer-se que pnrn bn.t.ot• nR tropns 
de LOJ>C"- llnstava o nosso corpo militar tlo policia. A 
historu.t dcvorin. ensinar-nos n nü.o dcsprcznr ns forças 
nlheius: mo.s nc Brnzil nenhuma liçü.o se tiro. dn. hiz;toda 

1 Sem nn(l'n1ento de dospczf.\ púdo-so organisa.r o 
~x.ercito · b'fazileiro de ~órma n devidnxnedto »alva-

guardar 08 interesses c a dignidade nacional em caso. 
de confiicto. Póde isto fazer-se com deus ou. tres~ 
artigos de lei. A bnse dá nossa organioação militar·~ 
assenta em considerações finn.nceiro.s •.. n.liá.s a.tten- ~ 
di veis, mos que niio davem ser levadas ao. ponto de · 
sa descurar a defesa nacional. Quanto não gasta
remos, npressadn, precipitadamente. dado que infe
lizmente se verifique o conflicto 't Hoje fnz-se questã~ 
da 'dinheiro para mais alguns batalhões ; e então ter
sa-hin de gastar rios de dinheiro para com atropello: 
acudir ás fronteiras ameaçadas. 

Convidndo n expl>r e~m> pretende augmenta; ,. 
força. do exercito sem o.ugmento .de despe~o.~ dtz o
orndor que com facilidade o obter11L supp!1mm<lo ...._, 
despeza com pretnios aos c!lamados voluntartos. Além· 

·disso ba muita despeza inutil qtte póde ser cortada no 
ministerio da gnerra. Se est::t. po.!Jtn. !Or, co~o ~~V'e, 
considern<ln nentrâ, . nlheia. ás cogtta.çoes do. pohttca, 
muitn. sineettr:n poderá supprir-se com grnnde reduc":' 
çü.o do. despeza. 

Não é a.znda. a occa.siã.o para. o desenvolvimento com
pleto de um plano de reorganisnção do exercito ; mas 
o orador cura dihso c ha cJ.e npresentn-lo. E' snbido 
que tem convoca.do reuniões de militares com os quac9 
tem discutido os meios de melhorar o. situnçü.o mili
tar do paiz, Fortalecida pelas opiniões desses compe
tentes profissionaes.. :1: voTo do .ornclor bn de X..zer 
ou vir-se com provCtto p'l.rn. o patz. . . 

O honrado ministro prometteu que nenhumn !nJns
tiça commetterin em mn.teda. do promoções: nrrts.cou
se a muito S. Ex. e não bn de poder cumprtr o 
promettido. O mnis que podin dizer era . qtte. ~ão 
:ferirú a. legalidade ; mn.s dentro das d1spost~oes 
le~n.cs. e coagido mcs!?O por clla.s,_ hn.. de f'nze:_ muttas 
injustiças. A promoy~o por .nn~Igu1da.de nn.o raro 
deixa ú mm·,.,.em tn1lttnrcs dJsttnctos pnra. entregar 
o comtnn.ndo

0 
n. oiliciacs incapazes. O honrado minis

tro sabe que um~ commissü.o que formulo.u. um pro; 
jecto ele reor"l..l.Olsa.c}io. pro_poz ,que so snJettn.ssmn :L 

ins pecçüo tod~s os ;fticines '!_o cxerci~o afim de sere~n · 
eliminados todos os que nu.o tcnhuo n. necessarta.. 
u.ptidü.o pl1ysicn. 01.1 n1orn.L N~o lu~v~t{L remctlio senã.n· 
fazer isso. E' esta. umn. dtsposu;ao que o orndot: 
aceita. 

O· projecto de reorga.nisn.çü.o poder-sc:-hia talv<:z 
prender n.o ()DO se discute ; e nnda. n1sto l~n,·cr~:l. 
que não tivesse numerosos precedentes na. l~g;Lsln(':.-J.O 
do paiz; porúm melhor é qt;e venha depots .. O _Sr: 
ministro prometteu um proJecto t;le re~rgo.ntsn.çu.o. 
se ni'10 vier.· o orn.dor. mesmo em d1scussuo ~lo ,qenero 
do. nctnnl, a.prcsentnrú o que tem estudado, cnnforrMe 
disse. h d . · 1 · Pa.1.·ec.eu no orador qu~ o onr~ _o ".,lllntstro 1u.vw. 
achado excessivos os quadros dn. othctnlul~de do exer"':' 
cito • 1nns felizmente S. Ex., comn cxphcou, npena~ 
allu<Íin. nos poS'tos ele oflic!o.e~ ~enernes. Os qun.d ;no:. 
são npouetttlos, e bem sa VLO lito na .guerra cl~ 1 ~
rnp;t.uty. Então procura.vn.-se con1 n.nctccladc un1 hn~n 
ofiicin.'í suba.ltcrno, 1nes:no un1 sargento,. c nao 
se ncho.vo.. Os qnadros do,~.enl ser orga.ntsn.clos ele 
1nodo que, duplicn.do o cffecttvo crn cn.so de guerra,. 
nlio venha. a. faltnr quem conuuanll.e. . 

Acredita.. 0 oro.clor q uc un1n. ~ucrrn.. com a Conf~':"" 
dernçúo Argentina. sú_;11ente f!údc provu de um eq,ut7" 
voco internncionnl. Esse -ptuz, se n.ttendcr no 9.Ct~ 
propr.io interesse, não, pócle• ~uerer o. guerra. c_nm o 
son prin1ei1·o cons~rn1dor.; lllllS ft·equcntes ~~o os 
exemplos Uo con!ltctos tnstnntn.ncn.m~ntc tro.~_ .. u1ns. 
0 cun1pre esta.r provcnit.lo ·' Os .A.rgenttnos fu.llu.o nus . 
~Iissõos ; mCt.s póde sol" ta.ctica n.nn.\oga. n. di") !JU.ttt~o
qucro, o.ve rio-p;ra.ndensc que a.bu.nclonn o _nrulu;- a. 
Mrrc em <1irecçiio oppostn, clmma>ndo pam ·~11~ <>• 
Cll\~o.dor. O objectivo da Conled~rat:i"? é.lVIouttwtJeo, 
0 unico porto dnqncltas pa.ra.~<!DS; c c tJUstcr lcn1~r~ 
que o Brazil ú o ob&tncnlo que se opp,~o u. qttc liO,l"'• 

u.ttingiUo osso ol)j~ctivo. . .. 
lVIostrn n.int1n. o ora.dnt• q~1c RO ~tttr~ . ftiru a crv.r-· 

li:-~açlío elos Po.rnp;na.yos. nnuto 1nw.1~ dtflrctl no~ tcrH\. 
sido a.qnell•1. cn.mpanhu., Uc que cmntntlo ~nluo-Ke o 
Br,.zil tíio <lepauperauo que mal se J'ódo d!zer quem 
foi 0 vencido; c, finda csso. ordem c cox.,lclera<;õe&, 
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P"""'"' a responder ao honrado seDador pelo Amazo
,...., o Sr. Barão de Mnmoré. 

O honrado senador attribuio ao ora.dor o pensa
meato de -dar ao exercito a missão de mudar os 
costumes do paiz - e isso porque o orador dissera 
que uma das funcções do exercito era. o. manutençü• 
ila. paz interna. Messe ponto o orador não foi com
prehendído pelo honrado senador, naturalmente pela. 
·diffussã.o com que se exprimio, pois n'io é colltesto.vcl 
que seja aquelle um dos deveres da força militar. 

Tnmbem niio é o orador tiio povincialista como 
suppoz o nobre senador, quando imaginou que o 
:fim priRcipal do orador é propugnar n defesa do 
Rio Grande. A verdade é que defender o Rio Grande 
é defender o Jmperio, c com elle o Pará e o Arnu
zvmas. No extremo sul é que estiL o baluarte do 
p:úz, c parn aque!le lado é que devem os poderes 
publi<~os v?l.vcr n sun attcnçiio, quando se trate de 
neg-octos mtbtarcs. 

Para defender n provil•cin do Amo.zonas bastn 
o brnço esquerdo do pniz, isto é, n. sua mn.rinhn. ; 
a fronteira do sul carece do braço direito, isto é, do 
exercito. Trata-se deste c é estn a raziio por que de 
preferencin se tem fallado do Rio Grande do Sul ; 
quando chegar a vez da. marinha, o orador se esfor
çará por demonstrar a necessidade de esquadrilbns 
de torpedeiras 'P'""' a defesa do litoral e dos rios. 

O caso do ofijcinl peruano que puxou da espada 
em presença. do presidente da província do Amazonas 
nii.o foi relatado o!licin.lmcnte ; runs quando o fosse, 
não justificaria. o pedido de _ um exercito nn.quella 
província. 

Sem querer abusou o orador da attenção c da 
paciencia do senado (não apoiados), mas julgn ter 
cumprido um dever contestando, como fez, algumas 
das !.reposições dos honrados senadores n quem rcs-

poÜo~u. dcdica.çüo estuda n. organisnçü.o militar do 
paiz ; consagra-lhe a melhor parte do tempo de que 
dispõe, c por _ muito feliz se da.rú. se conseguir me
lhorar a situação o.ffiictiva. em que ora se vl:. o exer
cito brazileiro, tornando-o em tudo o.pto pn.ra a sun. 
grandiosa missão-a defesa da patria. (i'lu'ito bem.) 

(A' 1 '/2 hora da tarde o Sr. presidente debwu a 
cacleiro. cío. :prcsidencio., que passou n. ser occupacla 
pelo Sr. 1~ vlCe-presidentc. ) 

Ficou a discussão adiado. pela horn. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas formali

dades com q~c fOra recebido. 
O Sn. · 1• VJc~<-PuESJDJ<NT& deu para ordem do 

din G: 
Discussü.o" dos requerimentos adiados, peln ordem 

de sua n.presentar.:ã.o, a sabe1· : 
Do Sr. Correia, para. qne se pes:ü.o no governo, pelo 

:ministerio da fazenda. u.s seguintes infortnações : 1°, 
em virtude de que ordem foi empr.-stalla pelo Estado 
no thcsouro 1uovincia.l tla. Bahia.,. a. q_uuntin. de 
11>0:000,~; 2•, cm que data se realizon o empres
timo c ctn que condicõcs. 

Do Sr. Junqueira. Jmra. que se poção ao governo, 
J:ttlr intcrmedio do 111inisterio dn justis!a., informa<;i"1es 
::;obre quacs as a.utoridudc;s dos' tdbunues ou corpo
'J'u.ções que :forúo .uuvillas úccrcu. dn. consolidaç~o e 
alternçôes effectutltlns na. legislnr.ii.o relutivus uos tull
prcgos e otlicios Uo justiÇa, de ~1~1e truta o t.lecreto de 

'.::/R de Abril ultimo, 
Do Sr. H.ibelro dt" 14uz, pu.rn. qtlc o governo in

:forme qun.l a. despcza que tem i'oito c:on1 u puhlicuçúo· 
·<J.e annuncto~ c com teh~gnuut11n.s, tnnto no Imperio 
<:omo fúrn clclle, paru. u. concurrenciu. do contracto 
.Oe illnmina.c,~~o ~ g;nz dn cido.~e Uú Rio de Janeiro, n 
"Contar Uu. pr.uueu'IL concnrt·enclu.. 

Do Sr,. B,u.rão tl~c !\lainort, purn. que se pe9ü.o no 
"'overno Infol2D.u.~~ucs snl;ro o nnn1cro Uc n1nrndores 

... ;ine }Ja.bitrw 08 cortir,~os llS, r,·,! o fi/! Un. l'Un. Dous do 
Dcz.crnLro destn cillade, sol,ro o dos fjUO n.lli tctn útl
leciclo de febre urun.rellu ou de. outa·us, <lcsde o diu. 
t:lD Ue Ja.neiro do corrente anno até lwjc: t:mbre :-e, 
.. a r~spdto Uostc corti~.~o, st' cuUJprin 11. di~HJOMioUo du 
decreto o. 9,061 de 15 de Dczcmut'O tlc lBs;;,' uu <lo 

art. 84 do de n. 8,387 de 19 <lo Janeiro de 18B2; 
o finnlmcntc snbre as providencias tomadas com re
laçiio ã epidemia· de ber"i-beri que tem reinado ou 
reina nas capituos das 11rovincias da Baliia, de Pcr-
nnmbuco, do Maranhão e do Pará. " 

Do Sr. Correm, para que se peça ao "Overno có'(lin 
dn. representação o ex.posiçr~o feitas pcfo cngcnhetro 
Costa. Couto, e rela.tivns ú. cotninissiio do nçudes na. 
provincia do Ceará. 

Do Sr. Junqueira, para. que se po~;,. ao governo c5pia. 
do aviso ou neto ollicial, pelo qu>~.l furilo dispensados 
o engenheiro Costa. Couto e outros dn. commissü.o, 
em que estavü.o nn. provincia. do Cea.rú, pnro. con
strucçü.o de açudes. " 

E se houver tempo : 
ln. discussão da. indicação da. mesa, letra B, do cor

rente n.nno, sobre o processo n. seguh·-sc•na z~~. discus
são dos projectos tanto do senado como do, camara dos 
deputados. · 

Levantou-se a. sessão ás 3 horas da tarde. 
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PRESIDENCIA. SR. DARÃO DE COTEGIPE 

SU>IllfARlO - Expediente - Reclamacéio do Sr. Darão 
de Jllamoré - Eleitores da Bahia, Discurso e re
querimento do Sr. Junqueira.. Adiado-Negocios de 
Ser9ipe. Discurso c requerimento do Sr. /Ja·rão ela 
Estancia. App,·ovado- Ordem do dia- Empresttmo 
ao tlte.•ouro provincial daBahia. Iliscw·so ri.o Sr. Cor
•·eia. /letiradrt do rcquerimento'a. pedido do ,<eu auto•· 
- Bmprcgm; e officlos de Jt.u;li(-a. Discu.1•sm: dos 
Srs. J.lla<t•Unho Campas, Cot-re·ia e Junque·,:,·a. Encer
ramento - llll!minapão a ga;:;. Discursos dos Srs • 
.Avila c Ribeiro da Lu;:;. Ence>-ramcnto - Saude 
publica. Discurso do Sr. Barrío de ltlamoré. Encer
ramento- Comrnissão de acudes do Cea·rá. Discurso 
do Sr. Avila, Bncerramenio. 
A's 11 horas da manhã nchariio-se presentes 31 

Srs. senadores~ n. su.ber : Barão de Cotep;ipe, Cruz 
Machado. Bnrão de Mamanguapc, Godoy, N'nncs Gon
çalves, Visconde do Bom Retiro, Lllfayettc, Affonso 
Celso, Jagun.ribe, Barão dn. Esta.ncin.. Junqueira., 
Henrique d'Aviln, Correia.. Pnes de Mendonça, Luiz 
Carlos, Castro Carreira.. Barão du. Ln.gunn, Ribeiro 
da Luz, Vieira d'l Silva, Barão de Mainoré, Barros 
Barreto. Martinho Campos, Barão de Maroim, Ig~n
cio Mnrtins: Viriri.to de Medeiros, Lilnn. Duarte, v is
conde de Mnritiba, Chichorro, Visconde de Para.na
guú, Luiz Felippe e Uchon. CavalGnnti. 

Dcbc.árüo Uc compn.recer, com causa. pnrticipo.da, os 
Srs. Christiano Ottoni, Diogo Velho, Fnusto de 
.Agnin.r. Fraõco de Sá, Octaviano, Silveira. Lobo, Si1-
vciro. Martins, Teixeira. .Junior, l\1eirn. de Vnsconcel
los, Sinhnhü., Antr~o, Fernandes da. Cunha, de La.
nlare, So.rn.ivn., Cunhn c Fignciredo, Silv.eira .da 
l\Iotta, Dantas, Paulino de Souzn c P<'nla Posson. 
Dei~ou de c01nrmrccer, sem. cnusa. pa.rticipu.da, o 

Sr. Bm'Ü:o de Souza Queiroz. " 
O Su. PuHSIDENTE nbrio o. sessão .. 
Leu-se o. n.ctn dn. sessão o.ntecedento, c, nü.o havendo 

quctn sobre elht f1zesse ol;servnr.·CJCS, deu-se por 
U:Jl\lrOVUda. • 

Conlplil.recêrão, dep.,:,i~ de n berta n. scssii.o, os Srs. 
Conde . de Baependy, Leão Volloso, Joü.o Alfredo, 
Visconde de Pelotas, Currlio, Jos~ Bonifacio c Soares 
Brandlio, 

O Su. 1 o SI~CRB'J'A.nio deu conta do seguinte 

I~XJ•t:Uit:N'J'& 

RepL'CSenta.~~üo tle Joüo José Fagundes do Rezend& 
c Silva. concetn:;ionurio Uo privill!gio para. expletra.r 
ouro no H.olo o I:Htb-iiolo <.ht zonn. bunbu<lu. pelos rioa 
Cuvu.pt',, l\'lul·unhiio o seus :1tnucntes c conilnenteR, 
l'tjJiuJo u ;,.!:Ul'untitt dtj juruH 1le O 0 /1) sobre o cupitul 
de JOO,OOO:UOU,'i, uliu1 <le 'lLie poss~ truus1el'ir o se~~: 

• 
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privilegio ú. "Thc equitnble Jifc nssurnncc socioty », 
estnbelecidn em Novn.-York, Estnd.os-Unid.os. -A' 
commissiio de cmpreza.s privilcgio.da.s. 

O S11. 2• SE'UlETA.IliO declnron que nii.o hnvin 1111re-
ceras. 

nECLA.MA.QÃO 

o Sr. JlBorüo de 1111an•o••é (pela ordem):
Sr. pre'sidcnte, pedi n pnln.vrn pnrn. :fazer umn rccln
mn.çí~o úcercn. de um o.pn.rte n1eu que vem intcrcn.ln.do 
no discurso do nobre ministro du. guerra., proferido 
nu. sessiLo de hontcm. 

Hcferindo-sc o nobre ministro ás providencias to
n1n.da.s pelo pnrlmnento pn.ro. a. }lroviucin. do Rio 
Grande do Sal, dei o seguinte o.purte: ((Eu disse 
unlcnment~ que doviiio ser dccrctn.du.s Larn.Ucm pnra. c... 
-norte"· 

Entretanto vejo hoje no Jornal do Commercio omitticlo 
r.l adverbio- tambcm-, o que altera. o n1cu pcn~a.
mento, c por isto reclamo contrn esta. omissão. 

O Sn .. .A.FI•'ONso CELso : - Hi.l. ignalmente um 
aparte roeu 110 seu discurso, que peço o. V. Ex. que 
rectifique. 

O Sn. BA.n:i.o DE MA.>Ionl: :- En fiz o. rectificação 
ào meu apa.rte ; fa.rei com sn.tisfnç:ii'.o n. do nobre 
scnn.dor, se V. Ex., Sr. r:residente, me permittir. 

O Su. PnESIDENTE : -Eu- nü.o posso per1nittir isto. 
O Sn. AFFoNso CELSO : - Estú. feitn n minha re

clo.ma<;ü.o. 
O Su. BA.nÃo DE MA.Mim!: : - No meu discurso án

. h irão varins incorrec<;ões graves contra. u.s quncs nü.o 
l'cclnmo do.. tribuna., porque mandarei as rectificações 
para o. Jornal.· 

ELEITORES DA. D.A.III~ 

O Sr • .Jiuncnuclra: -Recebi, Sr. presidente, 
hontcm ú. noite dn. provincin da Bnhln. o seguinte 
~elegrammn. : 
• cc Jornn.es dn. tarde notie1ão um n.viso dizendo qne 
os eleitores da. ultin1a. revisão, no 2.o districto, 
ca.so votem, o fnçüo em separado; como opina. o con
selho ele estndo. " 

Eu nã.o creio que sobre mntcria eleitoral se ttvesse 
mn.ndó.do dizer o qne pensn. o illustr~ expeditor. _do 
tele~l-o.n1ma. Supponho que ho. eqtuvoco. O o.v1so 
expedido pelo ·xmnisterio do irnperio foi em 27 de 
Maio deste nnno pnrn a provincio. de 1\Into-Grosso, 
tenclo-sc dndo IL nul!idacle dn. eleic,,;,o de um dos cnn
dic:ln.tos que disputn.vü.o um lugar no. cumcu·a. dos de
putnt!ô"s por aquelln. provincin. 

Este o.viso diz 
" Ministerio dos 'negocios do imperio.- ta dire

ctoria. Rio de Jnneiro, 27 de Mn.io de 1885. -111m. 
.., Exm. Sr. -0 Dr. José Maria Metello, um dos 
candidatos votados no. eleiçii.o ao 1• districto dessn. 
provincin., :feito. em Dezembro ultimo e annulln.cln. peln 
cnmnrn. dos diputo.dos, consultou ao governo-se sõ.o 
applica.ve1s ú. nova eleição t'l. que se vai proceder na
que li e clistricto as. disposições do nrt. 8• ~ 10 dn. lei 
n. 3,02!J de D ele Janeiro de 1881 e do n.rt. 236 do 
respectivo rogula.trlento, 

"Estn consult'l. foi motivndn. pelo. seguinte clnvicln.: 
·se ns alterações feitas no n.listnmcnto eleitornl peln. 
revisüo do 1884, e · não attendidns nn. eleição geral 
de deputados n. que se procedeu em Dezembro ultimo 

, ·em consequencio. da. dissolução da co.mara dos depu
'tndos, não devem to.mbem vi~ora.r pura. u. eleição qtte 
vai novamente fnzer-se no referido. districto, ficnndo 
assim privo.dos de votar nessa eleiçii-o os eleitores 
'·"conhecidos naquelln. revisão. e podendo exercer 
t~sse direito os quo farão_ na. mesmu. revisü.o_ exclui
. dos do nlistlli!lento. 

« Onvidll sobre a consulta n secçii.o dos negocios do 
impcrio do ·conselho de est.ado, foi elln. de parecer 
que ns citndns disposições não sii.o n.pplicaveis ú. fn
tura. eloi~·ia.o; tno.s que. ú. visto. du. gravidndo da rno.
terio.. convon1 que aejü.o tomados etn sepnrndo os 

• votos <.los eleitores incluidos ou exclui<los nllo revisüo 
ultimn, a&lvit.ro 'J.Illl• re11u.lvnndo todoiS 011 llireltos, per~ 

mittirt\. que "' duvi<ln exposta receba sno. decisão fionl · 
do poder competente. n cn.mn.rn dos dcpntndos qnl) 
poderú. levar em conta, ou nüo. est~es votor\ dando 
assin:' ti lei, nu. parte citada, sua. vcrdn.deira.' intelli
gonCJo.. 

.c ~n~re outro_s funda.tnentos. c!,c~te pa.r.ccer, ponderou 
n retendo. soc:çu.o que nn rCV!SU.O do ahstnmento elei
toral, comcça.dn. no to districto dessa. província. quo.nd() 
a.lli chegou n. noticiu. da. dissolução dn. cnma.rn dos 
deputados, nito podia. este acto ter influido, porque 
não era. de prever que n. o.ctun.l cn.ma.ra n.nnulla.5so a. 
eleição a. seguir-se (a. de Dezembro), c. pois. o. re
visão operou-se no. convicçü.o gera.! de que indiffe
rcntcs seriü.o seus resultados para. os_ prin1eiros co
micios. e a.ssin"J..a.bsolutamente cxtt·etne do defeito· 
que a. lei quiz evitar. 

cc Cotn este llnrcccr, ·exo.ru.cl.o em consulta. de 27 do 
rncz proximo pnsso;do, ho<we S. M. o Imperador por 
b01n confortum.4 -se por suo. imrnodia.ta resoluc;ü.o de 
23 do corrente mez ; o que declaro a. V. Ex. paro. os 
devidos cfl"eitos, observando que. para. o ca.Lt.1.l culn
primento destn. imperial resolução, convem que essa. 
presideucia. providencie no sentido de serctn discri
minados rins netas da. novo. eleição os votos dos elei
tores inchtidos c 'os dos ex.cluic:los. cm virtude da. 
ultima. revisão, o.fim de que a camarn. dos deputnllos 
fique plenamente habilitado. n julgar elo resultado da. 
clei(;ü.o, conforme a. doutrina. que prevalecer com 
reln~~ilo no ponto controvertido. · 

" Pens gnnrdc n. V. Ex.-Joüo Florentino .lfei>·a ele 
Vasconcellos.-Sr. presidente diL província de Mnto
Grossa. » 

A lei dispõe~ o SP~uinte : 
· cc § 10 do art. 8.•- No co.so de clissoluçilo do. cn
ma.ra. <los deputados servirú. pn.ro. a. eleic;ü.o o a.listn.
mento ultimamente revisto ; nã.o se procedeo.do ú. nova. 
revisão entre a. dissolus~ü.o e a. eleição que se fizer c1u. 
conscqnencin. della. » · 

No -enso vertente. isto é, eleição prox.imn. no. -pro
víncia. da. Bn.b.io. pelo..vn.gn. deixn.-la. pelo nobt·e minis
tro dn. agricultura. no 2.0 distrícto,. nü.o é o cnso de 
dissolução •. nii.o se d{L n hypothcse cm qne o. cnmarn 
dos dcpnto.dos nnnullon umn clciçi'io, qne tinh<L sido 
feita em virtnde diL dissolução de Setembro do nono 
passndo. Em hypothesc nlgnmn lhe pócl'e ser appliencliL 
qualquer doutrmn qne .n.lguem possn. eneontmr ,no 
texto cln. consulta. · 

Qttero crer, portanto, que nenhum aviso o governo 
expedio ; mns, como convem, estando proximu o. 
eleiç:ll.o, trnnquillisn.r o espirita publico, se nlgum dos 
nobres ministros dissesse ·utna pa.lo. vrn, eu retiraria t') 

requerimento que vou enviar ú. mesa. pa.ra. esse fi1n .. 
que é inquirir se houve algutna. ordem a. se1nelhante 
respeito, se se mandou tomar em sepnrndo votos dn
quelles eleitores que forii.o.lcgitimamentc qun.Jificndos 
nn. revisito de Setembro • 

O Sn. Lvtz FzLII'PE (ministro da ·marinha) :- Não 
me constll que se tivesse expedido n.viso !\lgn:n paro. 
a Bnhin. nesse sentido. 

O Sa. JUNQUEIRA.:- O meu requerimento ó este : 
'' Requeiro que se pe~ii.o ao governo, por intcrntedio 

do ministcrio do 1mperio, infor1nnções: se foi expcf.lido 
um nviso ú. prcsidencin. dn. província dn. l3nhia úcerco. 
de eleitores do 2o districto da. mesma provincio., in-

·cluidos na ultimo. revisiio. » . 
Tenho a pn.lo.vrn. do Sr. ministro, o que p!Lra. mim 

ó sufficiente. 
O Sn. Lutz FELIPPE (ministro da marinlla) : -

Apenns informei qne nilo tinh11 conhecimento de !L viso 
fl.lgum nesse sentido. 

Foi apoiado, posto em discussão e adiado po<: ter 
pedido n. paln.vrn. o Sr. Leão Velloso. 

NBGOCIOS DE SI:RQXPB 

o s ... Da••ilio da IE•otanela a - Sr. presidente, 
cnbendo-mo hoje u. '('ll.liLvrn, cnmpro o dever de ngrn.
decer ú. minha provmcin. n grnnde votal'iio, com que 
honrou-me immcrecidmnente para reprasento.-la n~at11. 
cu.•u, e no mesmo t~mpo, no secado a bonevoleuci• 
com IJ.U.O me 11colheu.. • 
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Niio pretendo fa.zer um discurso, porque niio tenho 
1108 predtcudos precisos. 

O Sn. MA.nTJNRo CA.lllros: - Nãc. .. poitldo. 
O SR. lsAnlo DA. Es'J'.ANOu. :- 'fen~iono apenns res

t.u.bele~el· l4 verdade a 1·espeitt~ dfiFt factos à.e que 
honte1n oc~:a,pnu-se:: nn. Otln.lo.rn. dos d~·putndos um re
prcsentnl.lt" da. minha prü"\'.i.ncia.. ref,ulnilo-se ás elei
ções ptL~:!S~da!:. ~ à. pl·ôximllt, 

Lendo b.ojA o trnusurnptu do seu dí:=~cu~o.·:io no Jornal 
:to :o,•mercio, vi que o i.llustre deputo.rJ.; pelo 4.• dis
-t.r:~.~t.'.' de S,.,.rgipc :fez acreS nc~.~uaaçõas ú. adm.i.nis
tru.ç.ü.o dn prc.•vinciu. 1 '\ .pela int.ervenç».o elo presi
d~:lte n•• \lltim\J pleito elCJtornl; 2°, po1 t~r desca..trad.o 
:.una. p:.o!essol'a., Su, por ter ri~lnittido urn promotor 
pul.>:it..:O; (~0 , JJOr llÜ.O ter aà.inclo i'l. assemb1én p:-ovin
cial ~ ['lP, porque abrio a. mesma. a.ssembll!a. sem nu
lntn·o legnL 

Quanto ao primeiro topico direi q1te n represen
ta~:ii.o 'de n1inhn provincia está na cntnara tempo
l":.lrjn t~m sentido contrario :10 que devia ser; se o 
r.rel'i!J.ent~ da. provinc;a fosse um prt:si.d~nte politico. 
Ô partido liberal mu.ndar;a. tres deputados e nli.o um .. 
Pele; que parece S. Ex. nü" tomou pm·te nenhuma 
nos neg(•dos dn p.t·ovincia., • u. eleiçü.o d~u gn.nho 
aos conser\·adores9 fica.ndú os li.beraeP p1-iuados desse 
direito. 1\-I:L!i! a.~ ro.zões são outras. 

Tive o prazer de conhecer nesta. etn."'te o actun.1 
p:-c~ide~te de Sergipe, ~ reputo-o u\n ma.gifltrado 
mu>to 1llnstrado c homem de bem. (.Apoiados do 
s~·. rni.ni.:st.,·c dP estran9ei·ros e outros.) Dqvio. pr-esu
lnit q.ue sua:, tradições honrosas íosson1 \Una garan
tia.·.~ provincin. , mn.s o primeirc facto de stlíl admi
nistração foi Uemit.tir todas· ns nutorl<lades d.a. minha 
.k;cu.lltlarle : parecendo assim que S. Ex. vinha li.os
ti1isal' o r)nrtido J;beral to não o conservado:-, mas 
nadn. diss-e: paru. que nii.o SP SUJ.•pU:i:e~"' que clt espe
rava gnlndcs cousas dn ~dministra1,:ão para. gnrn.ntir
me no pleito scnntol'inl ~ 

norrendo :t. eleição pn.ra deputados, o seu resul
tado :roi que ectri'n·i'i.o como deputados nquelles qne 
nt~o rcpt·esenti'io verdadeiramente os seus à.istrictos. 
O prhneiro distácto, pol' exen1plo, seria. representado 
por utn libern.l, como foi nn legislatura. passa.da 9 ou 
Otl!ro conservador a quem a. provinda. ..:; o pl'imeiro 
districto eonheeem •. corno c:nrnctct· .seria. ;nustfndo~ 
etc.; mas o deputnrlo vencedor foi mais hnhil nos 
s~tlS plnnos. Deixnr~i. de entrar n-este conhecimento. 

M11s n.lo posso defender '~ ncl1 trn.Hdnde do actual 
president.e sem entrar ne.,;ta a.nnl~7 SEI'. hoje que un1 de
put.a.do du. provinciu. nccusn. no president!:!: ouando pelo 
correr rlo pleito eleitoral o pre.:;idente cÔnse:vou-so 
se:npt·e pnssh·o. Pcl~ 4° tli~trieto, tambetn liberal ~m 
sun. n1.n.ioria., veio outro clepntado ( eomqua.nto à.e 
ult.o n1erecimento pela sua il1ustrnçr&.o c circnm

·::;pcç::io) quando de"\·erin. vir tnn liberal; ma.s os des-
acertos dos pnrtiU.os a isto dcrão lugar. ~ 

!\ias, Sr. pre::1J.entc, nlw foi súmcnte o espiri
. to pnrtidu.rio IJUC clominon na p:rovincin.: n1uito 
actuou no cspit•tto do eleitorado a. questão do ele
mente) se:-vjJ. co1nqnnnto rne p;orcçn9 que se o actual 
Jlresidentc se collocasse na vcrcln.dei:rn. nlturn de um 
u.Uministrudor ncutro9 outros serião os eleitos. 

Qunnto n. antros pontos, cotno o ele ter o asscmblén 
1 

provincin.l Jeix:ndo de f1tnccionnr, a. culpa nlio foi Uo 
partido lihcral. mns do conservador; entro esses, 
dons liheraes dcixúrão de tomar pnl'te. e doze liberaes 
nfio pnder:lo trnbnlltar norquc não fzo:iüo nn1ioria. e os 
conscrvndo1·cs .fizC'râo piúedc. Pergunto ou : qut~ culpa 
tem n n.dndnistrnçiio ncstn parte? NenhmlUL. O presi
dente consultott o governo se dcvhl. ndinr u. ns-, 
setnblêa. c o ~overno disse que nfto c 'lue visse 
se .podhl conciJJnr os. con~er\'nclorcs de modo n. 
concorrerctn parn contilJ.unr os trnUnlhos da. nssemb1éa. 
pruvincinl : tnns nndn t1C p~,do conseguir. Que culpa. 
tem o JJrcsidcnto tn.Jnberw de so ter aUcrto u. u.ssem
ldéa l"'cm numero lcp;nl :l Isso ú falso : nns sessões 
prepn.rntr~rins hn.vin. numero, c na. occn.siüo cm ctue 
1'oi o prcsidc~to pnrn. n.hrir os trnbnlhos dn. casn., 
.rel{!"úriio-so os consorva.dorcs, o prcaidcnto nüo ó que 
ll1nV1n de Vf!rificnr se .o numero crn. legn1. r~so só 

.Jro'~··' ser verifi,cado ou elci?ão do. mcst1 pelo. cbtllll!L-

da, porque desde que o presidente teve communict~ção 
de que htwitl nt1 t~ssenibléa numero legal paro. func
ciona.r, devia. compn.recer para o abertura. porque nã.o 
era elle que podia entro.r no conhecimento da exis
tencht. de numero Jegal nn occnsiüo. 

Quanto ;, phrnse nrn pouco duvidostl de ho.ver o 
presidente do. p>·ovincio. descasado umn · professortl, é 
mexacto; porque o professor de qne o nobre deputtldo 
pelo. mi.nhn. província. faliu, é justamente um pelo qual 
eu me Interesso :. é. n1n professot que se casou com 
uma. professol'a. que pelo regu1u.mento da instrucção 
publica niio podit1 ser promovido., e o presidente declo.
cln.rou-me gnc logO qne pudesse collocá-los juntos em 
umn loct~lidn.<le, e preenchessem tis condições do re
gulo.ment.o, o faria.. 

A itnpa.roia.lida.de do presidente o tem levad.o ao 
pünto ele prover os ca.rgos policia.es, os dê "hefes de 
repartições e outros Cnln conservadores, e não tem 
lugu.r o 3° ponto dn accusnyiio, porque o promotor 
demittido a. que allndio· o illustre deputtldo, posto 
que conservador, foi nomeado nesta situação. tendo 
ji'l. occupn.do o cnrgt. de pl'omotor da comarca de. 
Gararú, de onde snhio por se ter posto em lutn com 
aa ::Lutor;dn.àes da c01no.rca. ; e~ por motivos ponde
roeos'" !ul qu~ te ... ~'"e !u?,nr n. sua. à.emissiio dfl promot9r 
public<> ·lo. Co.peli<t. · 

Qun.nto, Sr pres1dente, ás outro.s reclt~mações, cu 
acomp"anho e louvo no nobre deputt~d.o pelo interesse 
q~e tomou p~ln. provincín.. porque v~jo que a provin
ctn de Sm·.~tpe é uma. das que está fórn. das graças 
dos pod-e1·cs gern.es ; sendo ella uma. província. peque
na. entret.ú-ato '"' rica em. sun populnyÜ.(I e uberdade : 
e como hoje astü.o ::10· podm• bomene prudentes e 
il1u.s~rn.(lbt:c. a ·-~aja. ~rente acha-se (I actua.l nobl'e pre
sid.e!'lte -lo .:;,\nselhc quf\ ;. um dos homens que o 
pniz tem ua >nnis n.lt.n consideração. "ntendo que cada 
provincia de'\•c t~r sua n.utonomin: me parecendo 
que elle deve considot·c.-lo. e não deixt1-lt1 nt1s condi
ções dos fracos que são absorvidos pelos fortes. 

Foi lido, tlpoiado. posto em discussão e sem debo.to 
o.pp1.·ovado o seguinte ' 

Requerimento 

« Requeiro que se peçílo no gÓverno, por intc.rmedio 
do ministerio do imporia, informações sobre os moti
vos por qut; nlto funccionou n. assemb~éa. provincial de 
Sergipe.-iJarão da F..•tancia. ,. 

O:BDEM ])0 DIA 

E%PnW!'TIMO .A.O 'J'lf.ESOUUO PROVINQIA.L D..._ Dl.MX 

Entrou en1 dittcu.ssão o requeri1nento do Sr. Correia 
pnra que st: peção n.o p:ovcrno, pelo mioisterio da. fa
zenda., ns seguintes tnformn.ções: 1°, em virtude de. 
c;ue ordem f•Ji emprestndn J>elo Estndo. no thesouro 
provincial da Bahia a· q unntitl de !50:000$ ; 2•, em 
que dato. se reo.lizou o emprestimo .e em que condições. 

o !!Ir. Coro•eia :-A. importnncio. do assumpto 
que se ventilou, t1 prnposito da discussão deste reque
rimento na. sessão de ~3 do mez findo. ohrign-me a. 
tomnr o. pulo.vro. po.ra nprccitlr ns declnrnções :feitas 
pelo nobre ministro dos ncgoctos estrangeiros, que 
foi qnorn, como ministro dn. fo.zendn, n.utorisou o 
cmprestimo de. que se trn.tt1. 

No requerimento, cnjn retirado. terei de :t'edir oppor
tunmncnte, por estarem prestt~dns as mformtlçve:s 
nr.ll,.. ..:r•licitndns, ·inquiria. cu: 

.;," virtude do que ordem foi emprestada pelo 
E:)lu.~w a.o thcsonro provincia.l da. Bn.bia n qun.ntin. do 
150:UOO~OUO? 2.• Em que dato. rcaliza . .,.-se o emproa
timo e com q no condi\'õcs 't 

O nobre ministro respondeu: 
Quo.oto ao 1• ponto: que o cmprcstimo fOrn feito 

por tclcgro.mrno. ·de 27 de Julho de 1882, dirigido por 
S. Ex. como ministro dn fn.zcodn no inspector da. 
thcsournrin.,nostos termos: uPonJ~a V. S. ú disposiclio 
ela pre•idcncia da provincia a quantia de 1ó0:000,3 
com zn·a:::o de trcs me:::es." 

,· 

• 

• 
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Quanto no 2• : que fez-se imniediatnmente uso 
cstn ordem, no. quo.l cstnvo. indicado. o. condiçilo do 

ser o. restituição feito. no Estado no prazo do tros 
mczes. 

Se, pois, no.do. mo.is tivesse ho.vido scni'io o J?edido 
de informu.çõos e n. resposta., poderia. tern:uno.r o. 
discussüo, visto que o nobre ministro dos negocias 
estrangeiros com fro.nq.ueza expoz o que, occorreu. 
A questilo teria. de Jim1tnr-se o. saber, e este ponto ó 
do u.lco.nce, que 1neios tem empregado o governo \ 
J:>O.rn gue o. qllnntio. emprestado. ú. província do. Bahio., 
c retlCla. nos cofres provincio.es ho. tanto tempo, 
volte ":o cofre geral do. no.çi'io, do qunl nllnco. devera 
ter so.h1do. · · 

1\fas, como cumpre deixar bem patente o que houve 
de illegu.l e menos conveniente no proccdhuento do 
governo etn 1882, para que nü.o se repita. fo.ctocondc
mnu.vel ú. v1sta, não sú do codigo crimina.l.,senü.o to.m
bem do. lei: de rcsponso.bilidade de ministros, apre
ciemos o.s '\:evelnções feitas pelo llobre ministro dos 
ne~ocibs estro.np:eiros. 
· ::; • Ex. pretendcll sustentar que nilo tinha havido 
na realidade emprcstimo, porém simples o.uxilio ú. 
província do. Bahio.: . 

Não sei que vo.lor poderia ter esta. distincçü.o, ainda. 
quando deotro do prazo de tres mezes houvesse sido 
restituído. n.o cofre geral do Estri.do a qua.ntia. que 
delle :fónL r~tira.da' CM Virtude d~ ordetn do ministrO 
da fnzen(ln., rJnra. ser upplicnda. ús (lespezus provin
cio.es: l\lo.s o facto é que este auxilio foi em vcrilo.do 
u1n emprestirao que n.1ndo. c_ontinúa.. 

O nobre ministro dos estrangeiros disse que o em
:prcstin1o foi escriptura.do no bn.la.ncete da. thesourn.rin. 
do. Bn.hia., e q_ue por conseguinte tudo se fez com n. 
devida solemn1dndc. ~Ias o que é certo é que, se :foi 
incluiuo no bnlo.ncete "da thesouraria da Bahio. o em
prestinlo de CJ'!l-C se trata., não consta. do. escriptu- 1 
rnyão gern.l do Estado. e nem do rclntorio do min1ste
rio. dtt ÍtLZClldn apresentado ás co.mnrns j ú. depois da 
discus:,üo do nssun1pto. 

O nobre tninistro de negocias estrangeiros nccrcs
centou que. como presidente dn. Bnhia., ho.via. igual
mente obtido do ministro do. fo.zcndo. de então, o Sr. 
conselheiro Surnivn, n.utorisnt}U.o identica. áquelln. que 
concedera. em Julho de 188':!. 

E' unHL reveltu;ü.o importante. tnns seguramente 
}lnrn. condmnnu.r. n 1" medidn. n-elas tnesmos funda.
:mentos c com n. mesmo. rnzü.o êom que condetnnnrnos 
n segunda. · 

Se a primCirn. nr-w se tornou effccti v a, nem por 
isso a. ordcn1 deixou de ser illega.L Não cstn:va na. 
cotnpetencio. do go\'erno O.lltorist.Lr a. su.hidn de qunl
quer qua.ntin l1os cofres gerucs do- Estu.üo, pu.ro. ser 
dado. }JOr cn1prcstilno aos cofres provincines. 

Qna.l fui o rnotivo a.ltcgnllo pa.rn. o. rcttliznyü.o do 
etnprcstiu1o ~ O nobre uüni:)tro dos negocias "CStl.·a.n
geiros diz o seguinte : 

« O Sr. Pedro LuizJ que cntü.o p1.·csiUia o. provincin 
dtt Bnhia. ncllllllllo-sc c1n ttpl.l.ros pnro. sa.tisfnzcr com
promissos de honra. pa.rn. n proviocin, dirigia-se no 
nlinistro ela. fn.zcndn.. que enttio oro:. qncm agora 
occupa. a nttr.:n~~ü.o do ~cnndo : c cu ntio dt\Viclei ir 
en1 n.nx.ilio dn.quclle ltonrn.do Uelcp:ntlo do governo. 
<:nn asstll11JJto ele tanto n1clln(lrc, habilitanU.o-o pnrn 
sat:sfazer compron1issos urgentes ; mas, foi utn mero 
auxilio por- tctnpo lhnitn.do n . 

lia. nqni 1l\l1ll. grave lncunn. .. o é que o nobre mi
l1istro, no tuom~nto, ntio inquiria se õl. lei lhe per ... 
111ittin. o proccdhncnto que teve. Era. n I>rimo!t·n. con
diçii.o u. n.vorignnr:. o que o pt'esidonte dn. provinciu. 
sollcitn.vn. do governo crn. cousa. que este .. no uso legi
timo do Sllas uttribuições, podiu fo.zor? 

i A resposto. seritt evidcntomellto negntiva: 
Pollerli'Lo servir do oscusu. os npuros tinn.ncoiros em 

-gue se nchttva e continllu a estar o. província. do. 
llahio.? 

'· 
d·as Alngoas •r So o. rnzã.o valesse, a providenci,. ni•<>
se c;J.evia li«:itnr ao ~xorcicio de 1882, p;orque 
as ctrcmmstnnc10.s fino.nc<Hrns do. Bahio., como aqui 
jú. demonstrou no. sessão de 23 de Mn.io o mett noBre 
no1igo, senador por n.q,uclla provinci'o., têm. peiorado 
de cntüo para et\.. · 

E se jú. am 18&2. ho.~io. razilo paro. este emnres
timo. caso fosse ellc pcrmittido. circumstn.ncia.S de 
forço. o.Índa. mo.ior cxigiã.o que continuasse a ser feito 
até agora.. e nü.o sómente ú. província. da. Bo.hin., mas 
o. todas que se nchão em identico.s condições. 

E' !Jreciso nU.o deixar pa.ssa.r. sem reparo que este 
cmprestimo foi feito por meio de um telegrammo., e 
que. depoi~ nilo so expedio nonhumo. outro. ordem. 

Niio qncro condemnar abso1uto.mente o uso de te-· 
legra.mtna.s cotno meio governn.tivo, mas talvez o. falta. 
de cscripturaçilo do cmprestimo no. repnrtiçii.o do the
souro sejo. devida. n. ter--se o governo limitado o. ex
pedir o telcgrn.mrnn. sem fn.zê-lo seguir de uma. ordem 
que teria. de ser registrada. nos livros do mesmo the-
souro. . 

E u.qui occorre ponderar ~ue, se devemos aceitar os 
tclegro.mmns como meio ind1spensu.vel de go\l'erno nos 
dia.s presentes, estes telegra.mma.s devem ter seu hvro 
de registro na.s rennrtições. pn.ra. que nã.o se consi
derem ubjecto estranho ' a cllas e do quttl niio 
dcviio ter conhecimento toilos os successores dos 
ministros que os expedirem. 

O;Sn. JuNQU&IIIA.: -E é uma couso. perigosa,: 
• O Sn. ConllEIA. :- No ministerio da. guerra, segundo 
in:forma.yões,,que me iorã.o ren:icttida.s, ha. tnmbem o 
Uso de mn.nda.r telegrn.mmo.s transferindo officiaes, 
ordcnn.ndo commissões, etc. ; mas logo depois elo. 
expcdiçü.o ho. um aviso ern que se confirma o. ordem 
dada, e destes a.visos vem cópia ú.s cumnro.s, qun.ndo 
sobre o nssumpto pedem informações. 

Por que nppareceu escripturado o emprestimo no 
balancete do. thesonro.rio. de fazendo. 'I Porque tendo 
de ser cump.rido naquella. repartição o .telegra.mn1a, 
dirigido como foiJ do balancete devia. constar o des
tino dttdo o. 150:0001! arrecadados no. provincia púra 
os cofres geraes. !\:Io.s como o tclcg,rumma. nü.o transi
tou pelo thesouro, não póde nlli fazer-se o. esclip-
turnção que devia to.mbern ser feito.. • 

Observou ainda. cm suo. def'3SO. o nobre. 1nic.istro 
dos negocias cstrn.n~eiros c ex.-tninistro dos negocias 
da. fazendo. : cc Eu acvio. suppór que em vist" do. li
mitn~ão do prnzo, essa. qun.nttn. fosse restituidn. dentro 
do eXercício, senü.o dentro do prn.zo marcado. Rn.zõ'es 
ponderosas devia ter o distincto administrador da 
província. pa.ra. nii.o so.tisfa.zcr scm.elbnnte · compro
misso. O senado su.be que elle retirou-se por doente, 
e nouco depois falleccu. " 

'"Senhores. o nobre ministro vio-sc tü.o cmbn.ra.ço.do 
na. dcfesu. de seu acto, que teve de vir incorrer nqui 
no. ccne.ura que se -faz o.o cnpitü.o que diz: cc Eu. não 
cu.icle·l. >) • 

O nobre ministro supunha que o. quantia por olle 
en1 prestado. n.o coft·c ~ p1·ovincin.l dn. Ba.hin. entraria. se. 
não dentro dos trcz n1czcs ma.rcndos, no· mcnQs don
do cxcrcicio; entretanto elln. nlLo· foi recolhido. nem 
no prn.zo 1na.rcn.Uo, ncru no ex:crcicio. nem nindu. hoje .. 
O no bro tninistro expedia esse tclcgrnlUUlll. lJoucos. 
dias depois de ossumir u ')Jresidencio. do conselho e 
o. dirccyü.o dos negocias dn. fn.zondn; esteve o.inlla. no 
lninisterio até 6 do Junho do nnno scguittte; e, na. 
supnosição Jc que a quttutio. teria sido recolhida. o.o 
theSouro, ni'LO cuidou 1nais do nverigua.r Uo negocio, 
confiando simplesmente em que o presidente da 
J?rOVinoiu. ho.vio. de CIUUprir O. o\Jrign.çÜ.o que Jho f<lro. 
1mposta.. · 

Mo.s este, disse o nobre ministro, retirou-ao ela. 
provinoio. e logo clepois fn.llocetl, por isso nlio sntisf~z 
o. obriguçiio a que devia ter o.ttondido. Houve oqul
voco do. parte do nobre ministro, porque o Sr. Pedro • 
Luiz só deixou o. provincia do. Bahio. no o.nno de_1884. 
o nü.o muito no principio, :pois que aindo. nbrio u. as
semblóo. legislativo. provinc1al em () de Abril do.quelle 
a.nno. 

~se esta. rnzii.o valesse, n. ~rovidcncia. nü.o podin. ser 
rcstrictn àqno11tt provincin. Se n.s suu.s circumsta:ncins 
financeiras silo realmente deploro.vcis, outras provin
cins ncbüq-se em idcntioa. sitnu.çü.o. 

Qllem ní•o conhece quul o. sitnnçii.o financeiro., por 
.exemplo, das provinoius de l'ornnmbuco, do Cea.r(• e 

Observou o nobre ministro que podi,. ter essa. 
supposiçü.o, porque o etllprestimo fOra autoriso.do jua-



... ' 

• ... 
SESSÃO EM 6 DE JUNHO DE 1885 

"to.mente no começo do ex:ereicio do 1882-1883 : 
mns cssn. rn.zlio ó contraproducente. Meemo por ter 
sido ordenn.do o emprestimo no come9o do exercício 
e te•· S. Ex. nindo. pormo.necido no ministerio o.té 
6 de Junho seguinte, llnvia tempo de sobro. pa.ro. 
;pro,•i<lencinr do modo que não o.ppo.ro>cesse medo. 
:mais clnro o irregular neto que fraticó.rn. 

Se se tivesse feito o emprestimo no dio. 2 de Jnll10 
c se nté 2 de Outubro estiv.esso pngo, ern. possível 
que sun escripturnçii.o se fizesse nn thcsonrarin da. 
Bnhin sem quo se dessem os inconvenicctes que hoje 
fie dii.o, co1nqunnto isso cm no.do. modific:nsse ou atte
nunsse u illegnlidade praticada. 

De onde poderia ter sabido n. sommo.. emprestado. ú. 
província dn Bnhia 't de que verba 't As leis que re
guliio o. contaloilidnde publica si'io restricto.s e sove• 
ras; niio se póU.c dizer quà se reo.Jizou umn. de11peza., 
por· 1ninnna. que sejn, quanto mais no valor de 
150:000$. sem dizer por que verba osso.· despc~o. cor
reu. Qual era a verba de que legalmente podia sahir 
essa sommo. 't Não ba. 

Deu-se noticia no bn.lanccte do. thesouraria de 
fazenda do emprcstimo effcct.uado: mas a que verbo. 
se levou. essa despeza. 'f ·Como se escri pturou 'i Em que 
tCI·mos estú o bnlnncete·q -Diz elle apenas que estes 
l.'iO:UOOii sahirüo dos eo!. res :;,ornes e entrúrão para 
os provincin.es por ordem do ministcrio ela :fa
zenda 'I Nã.o diz ú Q,Ue exercicto n despoza corres
ponde, a que verba do orçamento :foi elln imputada 't 
E verba do ministerio d11. fazenda. porque só 

· ddlas podia. o nobre ministro dispor pitrn o ompres
. timo de 150:000,~. feito cm Jullio de 1882 no thc
' souro provincial da Bahio.. Mas nhi não hn nenht1mn 
i em que possa ser incluicla semelhante despeza. E 
' ainda quando possível fosse inclui-la cm alguma 

dnquollas verbas, nunca se lhe poderia dar o C<tr<tctçr 
de auxilio ou emprestimo, pois que este não ó per
mittic!o senão quando lei anterior expressamente o 
autorlsn.~ 

A presentou ainda o nobre ministro uma. considera
. 9ão que, se em parte aproveita a S. Ex:., nem por 
: 1sso o c~llocn. em melhor posição .. 

S. Ex. disse, que nlio foi a suspenslio d<>s iropostos 
· .. provincia.es, ordenada pelo ministerio a que presidio, 
~que trouxo os embaraços .fino.nccíros da pro vincin. da 
~ Bahia .. porq uo a suspensão foi posterior n.o telegram
ma que autorisou o cmprestiroo. 

Aproveita n. S. Ex:. a observllçi'i.o, quanto á eir 
eumstancin de ser realmente a suspensão dos impos
tos posterior á ordem pn.ra o emprcstimo. 

Mas, se a.s circumstnncins financeiras ·do. provincia. 
dn Bahia j,\. erii.o,tnes que forçavüo o p;overno a pOr 
de lado a lei e n ir em seu auxilio com o cmprestimo 
il.c 150:0008. esta considcraçlio devia pesar no animo 

· do ministerio de cotü.o, pn.rn. nü.o tornar o.indn. 1no.is 
afllictiva n. já. angustiosa. situar;U.o financeiro. da. pro

. vincin. 
Se com os impostos, que nté cotão se o.rrecadavíio, 

\ com assentimento dos poderes gernes, embora de 
modo menos conformo ú. constitu.içíi.o, n. Erovincia. 

: chegou 'lO estado de solicitar do j::Overno geral medida. 
p extrnordinaria e il1ognl, como n de que se trnto.. o 

que se devia esperar desde que os seus recnrsos fos
"em reduziclos como ficáriío pelo neto do. suspensão 

1 dos impostos'! • 
A situnçiio difficil tornou-se muito grnve e talvez 

, :L isso se ligue o fncto da niLo ter a província., por 
! tanto tempo, pa.~o a.o cofre geral a qua.ntin. entregue 
: no tbesouro provincial cm HfS2. 

A quostiio do estado fln"ncciro elo.• provincias toma. 
·. en.da âin. :feição rnois sorubrin .. As J.~rovincia.s tOm i<lo 
. caminhando com passo fatidico para o· abysmo da. 

i banca-roto.. A 's primeh·ns difficuldndcs •eguirii.o-so 
outrns; a ostns nccresccnttu·üo-so embaraços novos. 
e no momento presente os trab!llhos que túm sido 

·: feitos n. respeito da sitnn.çii.o flno.nccirn das provincins 
: revclii.o que ellns jtí. não tóm 1neios de satisfnzor ns 
suas mn.its urgentes noccs5:idndes~ 

O remcàio em víio so esperA. . Novn. divisão da. 
1 renda.. novn. distribuiçii.o do serviços, nprofnndndo 
·. estudo das nocos•idades financcirna do Estado o das 

provinciu, i11to Diio u faz. Dentro cm breve , o era-

dito, ultimo recnrso que ellas ainda podem empregar, 
estar•\ extincto, porque niio é fonte inexhauri•;el. 

A' mt'l. situn.çiio finn.nceirn. dn.s proviocía.s seguio-se 
como consequenciu. o. doplorn.ver situa.çi'ío financeira. 
do Estado: e so este nindn. póàe com sn.criilcio extro.
ordinn.rio ncudir a seus con1promissos, nú.o ha teme
ridade om dizer que o dit• cm 'lUe ol!e se achart'i. nu. 
mesma situnçã.o em que se ncliü.o as provincias não 
esttl. longe. . 

O deficit o.nnuncindo pnr11. o presento dxercicio ó 
mn.is crescido do que o dos ex.ercuJios anteriores. 

Os '!'cios . de fazer faco ús despezns ordin:Lrins 
escn.ssoao. Dumte destas duns proposições - as dos
pczas crescem, os recursos diminuem - só hn. uma. 
consoquencio. fntnl .. e é n. de chegn.r o momento em 
que niio se JlOderii.o realizar as despezas pt1bliclls em 
sun integ-riJn.de, e o ~overno se achnrú. em gra.ndes 
ditTictllJadcs parn doixn.r de pago.r al,...nmas despezas. 
Quaes 't n qne arbítrio pretende reco';re~'t 

O Sn. Nu:<e; Go:<çA.LVIOS: -Tornar offectivo o ponto 
do J)t·ogrnmma. : a reducçü.o da. aespeza.. 

6 Sr. Conn>:IA. :-Qual é a. situac;üo presente do 
Estado 't 

O Jornal do Commercio publica hoje o balancete de• 
J3nnco no Brnzil do mez passado, e por elle se ve- · 
rifica que n. divida do thesouro com o banco sóbe 
n 45,!3 U.:057,~70!l. 

A divida flnctnante porém não se ·limita A de qne d{i. 
cont.n. o balo.ncetc ; excede cm muito ~ os recursos. 
diminuem, e basta lêr tambem o Jornal do Commercto 
de boje para vêr que a rendo. da alfandego. arreca~ 
dndn nos quatro diu.s do presente moz comparada com 
a. correspondente no mesmo período do a.noo passado, 
decresceu scnsivcbnento~ 

O I!:staclo vê-se nn. dolorosa contingencia do lnnçnr 
müo de todos os recursos, e um delles é reclamar ~ 
importancin do emprestim:> illegalmcnte feito no tbc-:' 
souro provincial Ja. Bnbia. .A. nossa divida. nctiva. 
proveniente ele impostos cle'l'a-se á assombrosa 
somrna de t7,250:!l021l!ll7. Como se deixou que ella 
cht!gnsse n. esse n.lgn.rismoC? Por que nã.o se trn.tn. de 
arrecadar com toda. n urgeocia. to.l importanr.:in. 'l 
E trnta-so de impostos cõbrados cm virtttde de lei, 
para cuja nrrecndaçlio se póde empregar o meio exe
cutivo. 

O que nüo o.contcccria. se cstivcssemos no rcgirocn 
que se julgou possível do arrecadar impostos sem lei 
antci'Íor que o nutorisc. ~ondiçü.o para. a. cobrança. 
judicial 't Todas estas observa9ões mostri'i.o que ·o go
verno não deve retardar o emprego de meios para 
que n.os cof•·es do Estado volte a somma com que 
indevidamente foi auxiliado o cofre provincial da. 
Bn.bia. 1 

Sinto pro!nndamcnte o ombn.ra9o financeiro cora 
que ln~a nquel!n illnstre província ••• 

O Sn-. Jur<Qll'EinA.:- Apoiado. 
O Sn. ConnEIA : - ••• como sinto o que s to.ntn11 

outrn.s flagclla. 
Qttizora poder contribuir para nmr> nova situn.

ção mais feliz das t'rovincias, porque é sobre a 
felicidade dos provincms que repou~a. com segurança 
a integridnJc elo Imperio. (.Apoiados.) 1\o!as, apeznr do 
r·econbeccr quiLo triste é n. situnçii.o financeira do. pro
vinci:l da Bnhio.. não posso deixnr que subsista o. il
lcgnlidncle de q uc :me tenllo occupndo. 

Eu conhecia, ao o.prescntnr o requerimento, qno 
niio 'Poderia de rc.O.neira. nlgumn. defender-se o nobro 
Jninistro de estrangeiros, ex-ministro do. fo.zenc1a.. 
Bnst11.va haver a certeza do que nenhuma lei tinha 
autorisac1o o cmprostimo ii província do. Uahill, con
diçüo unica do iustificn.çiio para. o governo . 

Conhecia que o nobre ministro só pot1!n. at
tenun.r PCll procec1in1ento n11cgu.ndo a.R circurnstno.
ciils difficois em que so achava. aquolln província. : 
mas niio porlin tambem deixar de 'ller qno cru ~ra~il 
ossn attonçi•o, porque se olln. pudesse ·Servir cm 1882. 
servi·ri.a. tn.mbem nos cxcrciclOS segniotcR, o IlÜ.o só 
quanto 1\. província dn. _ Bahia J!lllS ,quanto a. outras 
que tnmbem Ae ncbao em dttTiccts a moltodrosas 
circutnstn.ncias ífnn.ncciras. 

Entretanto o fi:rn do meu requerimento cstú prccn-
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; ehido ; sabe-se em que época se fez o emprestimo , o 

, . ·eomo ; e sabe-se que ni:io foi pngo, 
" ·~ Se , pois , nüo h ou ver algum senador g,ue aindo. 

queira trat:>r do nssumpto , pedirei n retirada do re
querimento, cujo fim está preenchido. 

NlLo lin.vcndo nnmcro pn.ra votar-se , ficou encer
rndo, 

ElfPREQOS U O:J'PIQIOS DR JUSTIÇA. 

Entrou em discussão o requerimento do Sr. Jun
·, -queira. , para que se peça no ·gov·eroo, por intermeclio 
l do ministerio ela justiçn. , informn.ções sobre quaes 
1 as, n.utol'ida.dcs, os tribunnes ou corporações quo 
· :forão ouvidos áccrcn do. consolida,çno e o.lteraçõcs 
effectun.dn.s nn. . legislnçiio reln.th·a aos empregos o 
oflicios de justiço. de que tro.to. o decreto de 28 de 
.Abril ultimo. • 

o Sr. ltllnrtlnho ()ampoll (depois'de ler o•re
·, querimento):-Eu suppunhn, Sr. presidente, que o re
i querimento em discussi:io ern um do honrado seno.dor 
pelo Po.rnná, quanto á reformo. dos cursos juridicos, 
mas vejo agora que nã.o é, e quanto a. este ·nada. 
tenho Q. dizer. 

O Sn. ConnEIA.:-Qunndo se tratou desse decreto se · 
disse que nüo tinha sido feito em virtude de lei, e 
que o mesmo se dera em relação no decreto sobre ns 
;faculdades de 'direito, do.hi veio o. tro.tar-se deste 
ultimo decreto. 

O Sn. MA.nTINno CA.MPOS: -Era. a este respeito que 
eu quizera pedir alguns esclarecimentos a.o nobre 
senador pelo Paro.ná. Não ha duvida que o corpo 
legislntivo exerce uma. ntt.ribtllçã.o muito 1mportante, 
:fiscnlisando por meio de requerimentos os netos do 

. poder executivo ; ni:io ha duvida, e, embora. eu 
soffresse pequenas co:1trariedndes quanclo fui . go
verno, por parte dos honrados senadores pelo Paraná 
c Bo.hio., todn.vin. admirava sempre o seu patriotismo, 
e o.lgumn.s vezes a.té ÍIJVejn.va-os. porque .. qun.ndo 
tive n· felicidade de ser do. opposi<;'iio, não gozo.va 
dos meios modernos ·que os nobres senadores têm :\ 
sua disposição, prinCipalmente o nobre senador pelo 

· Pn.rnnú. que nií.o tem muitas vezes tirado elos reque
rimentos todo partido que podérn tirar; rr..as isto 
provém do vicio da sua escola, . pois que S Ex. é 
conservador, e eu não sou : n escola. dn. conservn.ç:ü.o 
leva a exngera.r ús vezes a. sua. doutrina n.tó o ponto 
de patrocinar n conservação dos abusos. · 

Portanto, usaria eu da faculdade de que têm uso.do 
os nobres senadores com um pouco ma.is de inten
sidade. 

No. hyjlothese por'exemplo deste requerimento, eu 
sou inte1rn.mente alhci.o á. ma.terin.: á uma questão 
para os homens de direito, como o nobre seno.dor 
pela Bahia, e. principalmente po.ro. nquelles que já 
:forii.o mngistrndos. 

Nestn. qucstüo de reformn.s e rzgLtlnmontos, um 
dos mniores inconvenientes que noto 'e censuro, é 
esquecer-se sempre ns pobres ovolbns. A jnl':Õti(;n. 
entre nós vni ficnndo tü.o cn.rn como nn. Ingla.torrn, 
ou mnis : e este Indo é digno de merecer n. n.ttcn(;üo 
do corpo legislativo. O rcgnlnmento de que se trn.tn. 
não preoccupou-sc disto; c é inlpotisivcl que o corpo 
]egisln.tivo deixo de rever nosso l'cghncnto de custns. 
Eoje no Brazil ó !'reciso ser mnito rico paro. poder 
defender seus dir.citos. 

!t{ns, -dirá V. Ex. que isto nüo tem nndn com o 
qtte Ct\ queria. dizer 0.0 DObre Sl}nficlor pelo Pnra.ní'L: 
tem qnnnto no direito de requerimentos. O nobre se

. :nador pelo ParnUI'L tem usado dess" direito lnrl>a
; mente. e cu nii.o tenho senão louvores a tccer-tllo 
j por isso. 1nn.s quizero., o jú qttrtnllo n1inistro n1csn1o 
pedi a. S. E~., que on1 n.1guns casos c01npletns~'J snn. 

· bon. vontndc, sou. pntriotis1no indicando os Ineios do 
• cohibir os nbusos. O nobro sena<lor npt'esoota seu 
requcrin1ento. oo1be nlgnnu1s ·ini'ormnções qt.to n. ellc 

. mesmo cm goernl nii.o tem contentado, mns tcrminn. 
. retirando-o ! Mo pnrcce que hn. mnis n. fru:cr; etn 
' &L1gnns cnsos em que ou tenho visto o nobre sonnclor 
) pedir n. rctirnda do scne requerimentos, on so fosso 
'<la. opposiçiLo nii.o o faria., pnrn quo o sennllo totnusso 
. ao provicleucin.s que eatüo ca.s suas n.ttribuic;õcs, 

il>icio.ndo as mcclidns que púdo iniciar em quasi todos 
os assumptos legislativos, pnro. cobibir os abusos. 

No. proprio. questão du. reformn. dos ct~rsos jttriclicos,. 
por exemplo, eu quizcra que o · nohre senador qt~e 
n.ffirmo.rn. que nenliumu. hn n.utoriso.vn. o governo 8lo 
fazú-la. e neste ponto eu cstoa de accordo com S. Ex~ 
tivesse remcttido o.o monos o novo regulamento o. uma. 
dn.s commissG'es do. ca.sa. pnrn. propOr o remcdio. 

OSn. NuNES GoNOALVES •-Apoiado. 
o s ... MA.nri,illO. CAMPOS :-Os nobres senadores 

ccnsurárü.o o com.. muitn. · rnzii.o, por exemplo, o de
creto que prorogou inconstituciono.l e intcmpcsti
vo.mcnte a. sossiio ex.trnordinnria c adiou a sessão • 
ordina.riõ.; ma.s ou não creio que tenhamos me
lbora<lo. couso. alguma com as observações da 
SS. EEx., porque dcviilo ao 1nenos ter exigido 
que o scno.do tomasse umn. Uelibe'l.·nçã.o e ma
nifestasse formalmente sun opiniõ.o sobre a questão. 
o que não fizerü.o, e entreto.oto o precedente nhi 
ficou de pé. 

Eu acliei muito. razão nos nobres senadores qunndo 
reput:l.rão inconstitucionul esse decreto. (Apoiado de> 
Sr. Nunes Goncalves.) Mas permitti:io SS. EEx. 9-,u<> 
lhes diga. que .. nü.o vi logicâ, não vi conclusü.o. ElU 
todos esses casos do rcque.rimcntos, ha. um lado util., 
n. censuro. ; rnns eu não sei se a censuro. do parla
mento bra.zileiro te1n '"'mais algttm vigor ,Para prevenir 
nbusos igua.es, nem re,r.rhni-los. 

OSn. CA.nn:i.o:-~enhum. 
O Sn. JuNQUEIRA. : - Nü.o tem. 
O Sn. MARTINUO CAMPOS : - E, se o primeiro tri

bunal do pni:z:. o mnis importn.nto e prestigioso, o 
pnrlo.mento, nü.o dú. n.lg-um exemplo de repressão do 
abusos, cu. nü.o sei. Sr. presidente, onde iremo~ 
'pnra.r, porque nté certos o.nnos. a. influencia. que mais 
flU menos cffectivamente exercia. na. gestü.o dos ne
gocias publicas o governo de todos os partidos. per
mittio que e8tn. nn.çü.o subisse do que era. em 182'2· 
a.o que é em 1885; se o governo nii.o cooperava. n._ctivn. 
e diligenteme!ltC paro.· o desenvol vimcnto dn. na.c.~rto .. 
em geral tolerava., e ni'io se cncarregn.vn. dn des
truiç:ü.o; mn.s declaro no sena.do e no pa.iz que tenho 
rnuitns apprehens11es quanto ao fntnro I Tudo que é 
dig:n~ de respeito ó hoje ntacndo, desde .os sym~o~o" 
rehgtosos o.té os fundamentos dn. socrednde ClVll !' 
Parece que ho. o pensamento fixo de tudo destruir-se ! 
(.Apoiados.) · . , 

O Sn. LIMA. DuAnrE :-E chum11-se. o. i~to- pro
gresso 1 

O Sn. M'ARTINUO c,,,,,,os :-Isto assnsta a quem 
roílecte, o. quem pensn. no futuro do paiz. E' par:> 
estas cousas que ett chnrno u. nttcnçl\o dos nobres 
seoudotc~. que• ttlm mais liberdade do que cu, por
que siw-opposic;tio nnturnl; cu desejo a.pprovn.r u. 
ndministrac,:ü.o do meu pnrtido; mns nlLo quero sn.nc
cionar os seus nbusos. nem o.s medidas que julgo 
desacertadns-. porém sou o menos con1potonte pnr:J, 
isso; os nobres senndorcs, n quem mais nn.turo.lmcnte. 
compete essn. to.refn, e que j{L têm feito censuras 
na tribuna, deviü.o ser logicos propondo o.lgumns 
medidas. 

'Nós vemos um artigo importnntc nlhoio tí. politico. 
- jnntas do hyglcne. ecrvrço sn.nito.rio do Imporia -
acarretando um<l despozo. do centenas de contos de 
róis. · 

Qnnndo tomei .conta ela. administrn.çii.o, ncbei um 
rcgnlnmcnto recente publicnllo nos ultimas dia.s dn. 
ndininistrnçiio a. que succedi. o entendi que nü.o podia. 
clo.r cxcoucii'i.o n. este regulamento, porque nii.o conti
nha. mn.tcru1 purmnentc re~ula.mentar •. ora. umu. rcfor
n)n. clcsso sorvic:o, nüo só contendo disr>Osições logis
l~tivn.s grnvissfmns '} importn.ntes, como acarretando 
umn. clespczn. que me rmt•ccin. superior ús forças do 
thosonro o não nutorisndn. por lo-i. 

O Su. BA.n:io DE IIIAMO•u'' :-Apoindo. 
O Sn. MAnTINIIO CA.UPGS: - !'>Ias immetlintnmenta 

houve mioi•tro que poz o regulamento em plena. 
oxccuçü.o na. parte relativa. ú llospoza . .Algnmu.s cen
suras foitn.s tnuto aqui como nn. cu.mnm dos Sra. de
llutntlos de nu.dn. scrviri"to. i 

Eu fui ministro no tcm1lo om qu.o jú. cx.iiitia etSt&.. 
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moda de reforma da instrucçü.o publica. Tinha siilo 
alumno das escolas do Impcrio c lamentava o atraso 
dos nossos estabelecimento• de instrucção. 

Com ctTeito, pelo que di.: respeito mais especial
mente· do ensino da. n1cdicint.l., dn.s sciencia.s no.turn.cs, 
etc., fo.lta.vo. tuU.o quanto era. neccssn.rio pn.ra. tun 
melhot" ensino, fn.ltav~o todos os meios pra.ticos; 
só tínhamos o hospital da Santa Casa, o que nos 
vnl ia. erü.o o CCinitcrio e as cnfcr1nnrin.s, do hospitnl. 
onU.e o ensino cru nutis }U"OVeitoso e util. Tudo mu.is 
era. ahsolnta.mcutc insut-licicnte. 

·~ra.s sn.ltou-sc àr.ssn. falta, t&. conleQo.r do n1inisterio 
de que V. Ex:. fez parte. O Sr. João Alfredo começou 
a rnelhorar este ensino pratico. e na. minhn. opiniü.o 
con1 medido.s n1uito nccrto.dns, dignn.s de louvor 
c n.pprc;.vn.çü.o, que não lhe neguei durn.ntc n suo. 
ndnu nistrn.çü.o, ú q uni u.liús fazia ·opposiçüo. 

Saltou-se pnrn os excessos que nós vemos- cren.çü.o 
Je cadeiras de luxo <nn grande parte, quando não 
t.inhamos o pessoal nccesmrio e habilitado para cllas. 
P:.1.ssou-se {t. proclign.lidu.de~ c en não sei que lei tinha 
:·~utorisn.do, nc1n n.pprova.t.lo. l\:Ins o pnrln1nento votou 
algnns e a reforrnn co1neçou mesmo nu. n1inbn. n.dmi
nistrnçã.o, npezn.r Ue toJos· os esforços que fiz :pn.ra 
ccrcen.r ns despezn.s. Eu, poré1n, já não era 1nintstro 
tlun.ndo se votou o orc;mnento. 

Com os cursos j urid icos inaugurou-se o mesmo 
:i>YStema ; grande perda de tempo sem vantagem 
n"cnhuma nem para. os ?-h1n1nos ·neln para. os pais de 
f::unilia, nem parra. o pntz. · 

O ensino nos cursos jurídicos vai consumir um 
· llort·or de nonos, c os nossos bncharcis etn direito, 

clBpois desta. refortna. Jo ensino~ não vão .ser 1nais 
l1~tbilit.ados de que os n.rnericn.nos e Íra.ncczcs, e os 
inn·lezes ein. cnjtt.s escolas o ensino se :fu.z mn muito 
u1~nos tempo do que o que se vai aqui consmnir. 

E' Ullltt cousn, por excn1plo, úbvin e claro., c que 
rrecisn.tnos ucabu.r: :1. perda. de tClLlpO para. OS altunnos 
e despeza pnrn as respectivas !a1nilin.s, grande nu
~n1ento de despezn. inutil. · 

"" Pru·n. o CUl.'SO, juritlico de S. l?uulo, no corrente a.uno, 
a refor1nrL Co1ncc,•ou por 111n nnno quasi de ú!l·ins~ pois 
:Llli as nulas tCn1 Uc abrir-se ern Agosto ; e por este 
n1otivo só ctn u1n dos vapores do norte pn.rtirã.o pnl'n. 
l.l llccifc oitentn. un noventn. e tantos a.Jumnos qnc 
:-~t;us pais ni'to I'}Uizcrão qnc pcrd.essctn un1 a.nno, con1 
prej nizo L! os rn·opl'ios r.! um nos c da bulo~ Jos pais. 

O Su. Nu:-a;;:.o Go:"!ç.U.YI;;s·: - Scn1 razão n~nhmnn. 
que possa justificar. 

o S:t. ~IA U'I'lNilO c,\::UPO:'; : - En entendo que se 
ltevia f:tcilita.r nul.is o cn:->ino, c é o que cS!lCro.vão os 
IJ.Lll~ tC1n it1vé-jn. dos CUI'Sos ~uropêos. 

Eu, pelt1 1ncnos, tunito tne arrcpcnc1i de ter-n1c 
áeixa.llo illuJ.ir pe1o g-nverno c pE:ln. lcgislac;rto do 
lUI..!tl paiz, c nru.> ter iJ.o lltll'fl. n. Europa COlll o l11Cll 
:Hnado ami,:.!;O c comJHlnh~iro de collcgio. ConU.e de 
Protd(Js. de _qnen1 conservo eterna snu1hule. Pot.lia 
-: c·1· .sal1il1o do n1esmo collegin, e ter ido con1 c1lc no 
~1,.~-..nHI armu pnrn. a Em·opa. Teritt aprovcitatlo muito 
!dai:-> o tctnpo. e u anxilio qu~ núnhtt fan1ilin podia 
~ nc~ 1n·c~tm· e prestava. 

:\las <~ntre nc"l.... o cpw ~o faz '! !\Iil cxigcncins qU:c 
l'ada ver. <lillien11rLo mais o estudo. PttJ·cce qnc se 
·:-c:putn. nm lli<tl o aug-rncnto Uo ntunero Jc nlumnos 
.:1os cursos supplcmcntu.res. 

Co:no já <l issc ao sennllo, o presente a.nno no curso 
jnrh.licn cw S . .Paulo iica. porlliclo, porque as nulas 
dcvc111 ~1brh·-sc ctn Agosto. 

O Sn. Cnuz I\L\mr.\uo:- O que oln·ip:on n. nln-uns, 
co1no eu, a 1nandur seus :filhos n. Pern::unbuco. l:l 

o Sn. !\lAl\'.l'ISIIU c ..... :'llllQS:- Nu. Escola de 1\'Icclicinn.. 
por excntplo, ol.>rignva~sc o altUllllO o. f1·oqucnta-lu. 
:-;ei~ n.nnos que ora. o tempo exigido pelos estatutos 
untigos, nltLS esse tctnpo nü.o crtl. 111uito rnclhor npro
vt·itat1o do que nctualrnentc, c po1· esta. rn.zií.o. 

lluYin. quatro nwzc~ de f6rins, fôru us que os cs
·.tudnnt.ofi e os lentes tomavüo: r1un.tro n1ezes de fc
ldHs cm s~;is u.nnos são dons annus. Orn., nhi cstnvn., 
JH i~. o ost.ta1u J'(Hlttzido u. 11nat.ru ~Lnnos, com gra.nt.lu 
'\'a!!lugent tla:-; fnmiliu-;. o fic'an(lo 111nito n1:lis ternpu 
zJaru us estudos l'l'l!llunt tul'ius. nu. rco.liUu.rl c nulis u ue 

deficientes , desde que se queria , e era uma necessi~ 
dado, melhorar a instrucçü.o secundaria. RcclnzidC).( 
assim o curso a quatro ano.os, os o.lumnos tinhã.o mais· 
d'ous n.o.nos pn.ra os estudos secuodn.rios. r 

Paro. isto bastava uma medida muito sim'(lles c a .. 
grande vantagem pela na.tureza do ensino â.a medi- : 
cion. ; haver dons cursos n.nnuaes ~ um no inverno~ e \ 
outro no verü.o. 1 

As escolas frn.ncczns têm trcs inscripçõcs a.nnuaes ; { 
entre nós hn. uma. unicCL, de modo que se o a.lumno~ j 
por motivo de molcstiiL ou impedimento proprio, ou . 
ae familia, ou qualquer transtorno, nüo se puder; 
matricular no começo do nnno, tem de perder um i 
anno inteiro. Mas, quando se quizcr estabelece• qual- i 
quer medida. que aproveite mais a.os alumnos e• a. ,· 
suas :famílias, os lentes grita.rúõ que ha. nugmento de) 
tra.balho,, e, portanto, deve-se-lhes o.ugmenta.r os~ 
honorarios. E é justamente o que se tem feito. E'\ 
uma necessidade absoluta . tomar direcção opposta !' 
e nü.o esquecer n.s tristes ovelhas ~ os contri- ~ 
buintes. que nü.o têm ma.is lü. para entrega.1· ao ... 
t0s9.ueio. , 

E1s, Sr. presidente, o que por motivo deste reque- ,·. 
rimento me occorre di:ter. ! 

Qu:i.nto a estas reformas tü.o repctido.s, parece que i 
o governo estú., como os subversores, cnca.r.regn.do da. 
destruição desta. sociedade,· parece que o governo • 
acha tudo digno de ser subvertido e virado de pernas · 
para c nr t (Riso.) 

Estamos com 150 e tn.ntos annos de governo, e re
puta-se inepto, a.nti-libera.l, inimigo de reformns~ '? 
tninisterio que nã.o quer sub·verter tudo. 

Eis a l'O.z:.io por que, pnru. não incorrer nu censura. 
dos subversores, dos 1nimigos da ordem publica~ nada. · 
se deix:a em pé, tudo se subverte c altera, mas sub
stitue-se, 01n geral, para peior. 

Eu pouco me hnporto, nunca me cmbnra.cei com 
o juizo que se fizesse a meu respeito, considerando
me liberal, exaltado, moderado ou o quer que seja, 
sen1prc me contento de ser o qne. m.e pauta. a nlinha 
consciencia, c proceder pela ma.ncua. por que COin
prehendo c • entendo os negocias publicas ; o n1n.is 
1110 ó indeffcrcnte, c nü.o 1nc hão de ímpôr por temor 
ou fraqueza; cula.r-me diante de grandes abusos. e. 
frn.quczn.s de qu01n quer que seja, governo, partidos 
ou sociecln<le. 

Sr. presidente, peço perdü.o a V. E:<:. por ter tomado 
tempo ao senado fallando sobre um rcguerimento que 
nüa é pt·ecisanlente o de q_ue cu queria. occupo.r-me. 
Eu qt;\crb responder, uux.11in.nd~ no nobre sena.d'?r 
pelo I tLra.nú, 111ns era. n. proposlto de um requcr1-
1nento, qnc supponbo, que já foi votn.clo-; soilre as 
faculdades de direito. 

Deste nssun1pto eu me preoccupo c o faço, porque 
diz respeito a. 111.n.a. nlocidacle nnlito nn_t~erósa •. e di.gna 
de todo o aux.tlto pol' parte do poJcL· leg;1slu.t1VO,. 
nfi1n ele que se in1pcçü.o vexames inuteis contrn. ella .. 

Chm110 tnmbcn1 n n.ttcn<,~ão elo p;overno pn.rri. 1nais 
nlp:umn !iscalisuçiio aobrc os pt·ofcssores. 

Coutarei n.o senado c1nc t.lcpois tle .n1inhu. tnolestia. 
recebi tun~L cn.rto. ;tn.c .nntcs 4e11n. o.du·ector da. Escúla. 
Polyt.cclmtcn. me .dtr1~1rn. pcUmdo qu~ .:;u lhe d~sse e.x.
pHcaçücs (ofLo sc1 se por orc..lcrn do nuntst1•o do 1n1pe1'1o) 
solJrc factos c n.lHtsos IJraticn.dos nnqucila. eseohL c que ~ 
eu tinha. consut·o.Uo no sena.tlo. Eu cunsidcro c prezo 
o Uircctor <.ln. Escola Pol~·tcclmicn, se be1n que, se fosse. 
rninistro, não o nonJCarja ('rl.ço) por querer pessoa. 
tnuis activa e 1nnis deste nutndo, 1nns nn. qnttlidade 
ele senador. con1o na. de dcputndo, entendo que nli.o 
pndin. obetlecer n. S . .Ex., nen1 n1esmo ao governo 
(«JlOÜtdos) e bem se s!Lbc q~o o pocler. é. o potlcr, mas 
iictL smnpre ul;:::unm. tcnUonc.ut no espint~ C{U.tl.llllo se 
pt·aticn. nns rncsmt~s doutr1n~s por ~1111tu ~Cl1lll?:: 
niio 1no custn. nlutto dcsolJetlece.r. h.cspouJJ, pois. 
no director Ua. Es1olu. Pol vtochnlCa ag:rndecendo o. 
urhunillade elo sun. cnrtn. Õtt oílicio que ·infcHzn1onte. 
nt1o pudo responder logo JlOr lnol~stJO .• c Uec_lar~n?-o. 
que, nindn. qnttndo cu qtuzcsso, nl,LO mo scrH"L llClto 
sntisfn.z{j-lo, porque Uns censuras f01tns con1~ senador 
nrLO tlovo contns scníl.o no pn.rlamento, llBSllll co~~o . 
devmn contus nos eleitores os dcputnc.log .nn oeca~w.o 
lll'Opria., c1ue é nas eleições; c ll.Ccrcsccntei ctue dtss<>· 
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não me ficavn. pezar nenhum, porque os factos que eu 
tinha censurado erito do natureza tal que olle e o 
ministro os ignorn.vii.o só porque não querião te.r sci-
encin dellr•. ' . 

Os factos eriio relativos ú. frequencia, ni'io só de 
professores, como de a.lumnos no. escola : ho.vin, e 
ainda ha.. segundo me informão; n.ulns c professores 
que· não tinhão frequencia algttma, 

.A. froq nencin foi acabada ; dizem que é um syste
ma muito bom o . n.lun1no não ser obri~ndo a. o. prender, 
rorque a tal hberdade .de ·ensino, a liberdade de fre
quentar as escoln.s não qu~?r dizer outro. cousa. no 
Brazil senii.o o. liberdade de não aprender, 

Comprehcnclo que um pniz de grande movimento 
scientifico e littcrn.l"ÍO e que tem cursos pn:rticularãs 
estabeler;a tal liberclade, -estudem onde quizerem-; 
mns em um pn.iz como o n.osso, em que hn. sómente em 
qunsi todas ns mnterins os cursos otficines, os alumnos 
núo seretn obrigados a frequentn-loe é consagrar-se a. 
liberdade de ni•o aprender. (Apoiados.) 

Mns repetirei, Sr, presidente, que se o director da 
Eseo]n. Polytcchnicn; c o ministro ignornvüo os factos 
por mim. censurados ern. porq Lle querião igoôra-los_. e 
realmente se igno'rã~ porque querem; 1\Iais ou· menos 
os mesmos abusos sou 1nformado de que continuão, e 
hei de ter occnsião, se o nobre senador me der licença., 
de fazer tnmbem um requerimento pedindo informa
ções n. respeito da. :frequencta de professores c a.lumnos 
no. Escola Polytechnica. · 

Consta-me que ha nulas n q,ue não vai um alnmno 
c estas ·ao menos me parecia. JUSto qne, nos apuros 
f-inanceiros o.ctunes. fossem supprimida.s, dando-ao 
deste modo execução rlo que se passou aqui no 
ultimo orçamento. 

O Sn, RIBEIRO DA. Luz: - Eu propnz, mas co.hio, 
<) Sn. MAnTr,.Ro CAMPos: - Esso.s nulo.R que nüo 

têm a.lumnos dcviã.o ser supprimiclns. 
Qnnnto ás outras escolas hoje os cstuclnntes de 

medicina vão para. S. Pnulo. e os de direito ven1 
para o Rio de Janeiro., conheço muitos que vivem 
assim e o ten1po lectivo pnssii_o fúro. da sc;dc de seus 
estudos, 

Peço n. V 6 Ex6 e ao senado pelo. Ae~nndn vez per
dão ; vou ouvir n.o nobre senador pelo Pnrant'i.6 

O Sn. Nu,.Es Gorir.ALvcs:- Fez observações muitO 
jUdicio~as. '· 

O Sn, Cnuz MAciiAno : -Disse verdades e" é pre-
ciso haver qucn1 as digo.. · 

VozEs:- Fo.llou muito bem. 
O Sn. JuNQUEIRA": - liras fMn. do. ordem. 
O Sn. MAm'r"rro C,\M~os:- Como V. Ex. e o nobre 

scnnclor pelo Pnrnnti, que me nhrírã.o o CtLminho 
tro.tando pr01niscnnmcnte destas reformas de ensino, 
e officios de· j11stiça, · 

o !lilr. Cor••ei" :-0 nobre senador qnc acaba d~ 
fallnr CJlliz demon<trar praticamente a verdade do 
asserto CJUC proferim. quando disse qtlo cllc sn:biO: 
fazer opposiyü.o tnclhor do que ett. . 6 • 

O Sn, liiAnTr,.rro ÜA>ll'OS :-Tenho mnis pratica, 
O Sn. CortnlllA. :-,,. o que me faz lnmentar que 

S6 Ex. não venho. mn.is vezes nuxilinr-me. 
O Sn. liiAn·rxNRO ÜA><vos :-Ha de have.r tempo, 
O Sn. ConnEIA:- Guin.r-me-hin: o S. Ex. cotn scn. 

tcmpermnento. e cn com o men, hnvinmos tnlvcz do 
conscp;uir n1nia do eu posso fn.zcr no abandono 0111 qno 
S. EX. 1nc deixa. 

Bnstou que tomnsse n pn.lnVrn. hoje pnrn. vc.rm08 
qunntns ccnsurn.s fnrão con1 r:Lzito foitns n tnntos netos 
que tenho con1 hntido scn1 ter na occnsiito o vnlioso 
nux.llio do nobre scnnclor. 

· S. Ex. .ntú nccnan-mc l"lOTf}tlO nü.o fnço o CJ.UO 
cllo porlerin. fnzor tnntn conHl cu. qnc é prop<k -qual
quer 111C!1Jcln que cnibn. nnR nt.tril~nir;-rlf'R tlo 1-1enudo 
em·l"cln.r,•an n nbnsos do qno tenho tratado. S. !·~x. 
cntcnc.lc que U conscquencin. lou·lt·n tlu. np\'l'SCntlv,•iio 
G.c roqncrinwnt:os o aprci:cut:u·r- c:->sn.s n1etlitlHli; tnas, 
o noht•c scnnllor cstú. eC]uivoca.1lo: n mnrchn. dos 

,;requerimentos não permittc o. oolur,•iio 'll1C S. Ex. in-

dicou ; para se poder solicitar qualquer outra medida 
é preciso usar do outro meio regimental, ou indicação 
ou projecto do lei, Eu tenho me limitado ú. apresen
tação de requerimentos ou '(lara pedir explicaçõe• 
sobre factos importantes de interesse publico ou pa.ra.. 
censurar abusos e illegnlidades • .Algumas d,cssns ille
galidades siío tiio palpaveis que o senn.do, se as 
quizer impedir, o poderá fazer perfeitamente nas occa- . 
siões proprias : e o.s commissões da co.sn., prinC".iya.l~ · 
mente a do orçamento. Mm meios para impedir m. 
continunçiio das illegnlidades, 

Se, porém. alguma outra medida., dessas de que nãe> 
tenho lnnçndo mü.o, deve ser empre~ado.. por que nüt>· 
o tem feito o nobre senador? Sen direito é ignal a<> 
meu6 

O Sn. MARTINno ÜA>lPos: -Não, senhor, cada um 
tem o seu tempo, sua occa.siü.o : agora. toca a V. Ex ... 
póde ser qne um dia me toqne, • 

O Srt. CortRF.IA :-Jú. V, Ex, disse qno niio sei fa
zer opposiçü.o com n. mesma insistencin. com que 
V, Ex. fnz. Mas, desde que V, Ex, reconhece o. pro
cedencin dn.s censnrns que faço o as illegn.lidndes que. 

·tenho combntido, por_ que niio 'emprega. os meios, que 
nü.o estcí. tolhido do empregar ... 

O Sn. M.\RTINHO CAMPOS :-Nii.o posso ; não me 
compete isso, -seria uma usurpn.<;Ü.o6 

O Sn,· CoRREIA :-:., paro. combat<l-lns tambem '? O 
que mnis póde ser feito Cf Resoonsn.btlisar os minis
tros 'I O senado niio pódc. Ã pre•entar projectos.~ 
tornnndn de nenhun1 effciro n.s medidn.s illegn.es 'l JoJ..·· 
um iJ]ustre senndor nsou deste tneio em reln.çüo ac> 
decreto de I O de Abril de 1870. O Sr. Junqueira 
o. presentou um projecto de ]e i ne~te sentido; n. com
missão de instrucção pub1ica. a qne foi remettido o. 
projPcto deu ]o:;ro o s•~n pnrecer cnncnrdnndo com ellG.t·; 
pn.rn. dcsfn.zer umn illeftnlida.do ma.n1fcstn.. . 

E o nobre sennclnr e o senndo l"a.l>cm por que o · 
projecto não foi a indo. votado 6 

A. cnmal"o. dos deputados mnis propriamente -poderá. 
in.icinr mcdillns. O sen1Hln, qne tem de julgar os;.· 
ministros. nii.o púde n.nt.cipndnment.e manifestar sua.. 
opinião cnl assumpto ~obre o qun.l posj::,n vir·n. decidir 
como juiz. Un1 senador pt'JC]e mnni~P.;;;t.n-la.: ha o rc
cur:-:n Jcg-nl de recusn-lo como jtuz. se o senndo con
verter-se em tribunu.l. 

Contra. todos. o mesmo r~curso nãO póde ser ein
pre-gndo. 

O Sn. JusQuEmA.: -Vou npre5õcntn.r um outro 
prnj .. ~cto rcvr"P:'nndo este rcA'nlamentn e nssignamos 
nús' dons. o nobrr.. sennr.lor por l\'linn.s e eu. 

O Sn. 1\{,nTJ=--no CA:WPn·s d·~ 'nm nparte. 
O Sn. ConnJo!TA : - To.rp1ei neste ponto pa.rn. nttc

nnnr perante o nobr~ sennclnr o prnceclin1ento que 
t011ho tid 1, Sinto qne S. Ex. não tenha. '\rindo 
1nais vczc8 -fnzcr o qne fez hoje, patn dttr-mc mais 
occn~iões de o louvar. 

O nohre ~cnndor reco:-clon qtw., como presidente do 
cons'~lho, cticontrou mn decreto rt:!forn1nndo todo o 
scn:iç1• snnit:.l.•·io. •• · 
' O Sn. l\lAnTl,.liO CAm•os: -E nüo dei-lhe' cxe
cu,:ii.o. 

O ·Sn. ConniUA: - ... trnzenrlo despP.zo.s6.. , 
O S n. :\T., n.TtNiio CA,tfli•S : - l\fuito grandes; e 

f0i umn. rn.zü.o. 
O Sn. Conn1~IA :-... c conten,lo provic1encin.s qun 

s,·~ 1le\'L:o partir do por1(4r lc•riR 1n.tivo: pelo que não 
l1011 Cl~CClWÍlO U C~SC I]C<."':I'nfO, 

DP.pni ... ·'a emnnrn. cl s tlepntnclnA negou formnl
lnnntt~ o crcaito pclliclo IHtra. execny:lo do mesmo 
tlel·rct o. 

O nn\n·o ~C'nn(lnr, con1o ministro. proct.rlctt do moclo 
o n1ni!" cnrin l: o ""11 ouiJ•n:; vezes t.ivcs"'c tomndo pnrte 
nn~ ch!H~liP-il"l"lCR n1ni:.; uccnsiõc~ me .forneceria para. 
tucPr-llw c1n; .. dos, c~mo este: 

O Sn. 1\"f,n·rl'H" C":"tll•os:- Agrnclo~o muito, mn.m~ 
o n1cin ú t.nnll1.1" fll'O"\'itlon<~in!;. 

O Sn. Cnn~ot-:t• :- Di!!.'ll rdo~i .. s. c1nborn nü.o sejr1. 
scnü.o jul3lit;n., porc1uo uilo dovc-so cl~g~a.r a. quem 
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i1npcUo no cxercicio de seu cn.rgo que umu. illcSu.li
àndo subsisto.. 

O Sn. MAuTINuo CAMPOS: -E' o cumprimento de 
utn dever. 

O Sn Conm"A : - l\Ias. ainda. depois do nnbre 
senador dar cxc1nplos destes, o que vemos sü.o os 
factos o. que S. Ex. alluJio o 'JUC severamente e 
colll justiç-.a censurou. 

O decreto roformo.ndo as faculdo.des de direito, com 
ro.zü.o censurndo cm 1nultos pontos pelo nobre sena
dor quo 1nc precedeu, incorre na masmn. censura. do 
ho.ver sido exorbit .. ntemcntc prom•1lgndo. 

, Esse decreto contém disposições que excedem á 
colnpotcncin. do governo~ como o proprio governo re
conheceu, julgnndo. po~ém, f]ll.C tudo ficn.vn. sn.nndo 
com a declo.rnçüo de que as disposiç6es dependentes 
do poder lcgis!n.tivo nü.o seriã.o cu1npridns emquanto 
nüo fossem competentemente o.pprovndus. O Sn. 1\IAnTrXIrD CAnrr-os : - N'ü.o censurei. 

O Su.. Cottnt:I,\.: - CC;:nsnl"ou. Netn htt censura. 
mo.ior do que di:!cr o que V·. Ex:. di.sse : que ha.viu. 
impedido ·a cxecn~~fLo d·.~ un1 decreto exorbitante 
Jo poder cxc'cnth·o. tnas CJtlC log;o veio 111inistro que 
o c..xccuton, senl qne o tolhesse- o respeito clt!\'ido {L 
] c i funda.tncntn 1. lla. ccn:-~nru. tnn.ior c n1n.iR tnt!rc
cido.? E o nohrc scnaUN· podia. nccrcsccntn.r qne, trn
'tn.ndo desse neto. illc~al, o scnn.do ne::rnu-lhe n.ppro
,·n.ção, e que entretanto clle nindn. subsiste! 

O S;t. !\I,utTiro.:uo CA.xPos:- Logo, o que se devia. 
f!lzer cru totunr pro\·idcncias. 

O Sn.. Cotnmu. :- Qnn.nilo o governo veio pedir. 
ao senado Cl'Cdito pn.ra pn.gnmcnto dns despezns que 
o seu acto nhn:;;ivo crc:'~J·u. o senado o ncp;ou. O que 
:rllu.is pôde :fazer? Fez quanto pollia. : e se dcstn. vez 
seus-e::;forços fot·iio incflicazcs, desde que ellc continuar 
n. procctlcr ela tlll!Stnn. n1ancira acredito que as ille
galiduiles hüo de diminuir. 

Não posso senão acon1panhnr o nobre senador nas 
:~ustn.s censuras fjUe fez ao decreto do gabinete pas
sado reformo.ndo as faculdades de direito. 

Dcseja.vn. tratar <leste nssun1pto em presença. do 
nobre ex-z.ninistro d11 in~,erio·; 1nas, não estando 
presente o nobre senador· c lulvçodo nn. ca.n1nrn -dos 
deputados nmn interpelln.c;iio sobre o 1nestno nssumpto. 
entcnlli que não a devia p_rejudico.r, e ainda. nssin1 
entendo. 

'-'lUO.ndo o nobre seno.dor peb provincio. da Bahia, 
autor· do requerin1ento. o n.p1·esentou. disse que o 
governo tinha expedido u1n codigo úcerca. de oílicios 
de justiçr:.. seru que para. isto estivesse competente

. ntcntc autorisn.do; c accrescentou que da mestnn. 
:fl1rtnn. havia procediUo o nobre ex-tninistro do imperio. 
pl·ontul~n.odo, sem n.utorisa.C!Ü.O, o dec1·cto relativo ú.s 
:faculdndes de direito. ,, 

Approvei cstn. observa(,~ü.o; e o nobre ex-min.istro 
do iiuperio. que pedia a pttlavrn sobre o requerhnento, 
poderá, quando o entender o.certado, responder to.m
bctn uo nobre senador por Minas Gera.es, que, em 
vi~orosas phrnses, apreciou. o decreto. · 

Qual foi a acc;:usn.c;ão que fez o meu ~obre o.mi~, 
autor cro requer1mento, ao decreto re!o.t1VO aos otu
cios ile just1çn. '! 

O Sn. MAnTINIIO CA:IIPOS : -:- Que é exorbitnnte 
dns n.ttribuiçõcs do govern.o , o que é grave. 

O Sn. Connsu : - Vejamos se o nobre senador 
nãO tem i-n.zii.o. Tratarei npenns do artigo que se re
-:fere ao cnrgo de curo.dor dos orphii.os da 2"' varn. 

Este cargo foi creo.do pelo art. 8• § 3• do de~reto 
n. ~,.824 de 22 de Novembro de 1871, que baixou 
para a execuçi•o do. lei n. 2.033 de 20 de Setembro 
de 1871. devendo ser nccumulado pelo o.dj unto dos 
pt·omotores. 

Por decreto 5.8G4 de 6 de Fevereiro de 1875 foi o 
·cargo deso.nnexo.do do de adj~:.nto dos promotores pu
b!icos, depois de ouvido. o. secçüo de justiça do con
selho de estado, sendo revogo.do nesta parto o cito.do 
art. 8• § 3.• . 

O que dispoz o decreto n. 4,980 de 28 de Abril ul
:timo '! Diz no o.rt. 93 : 

tt Nu cOrte os curadores gern.es de orphü.os serão 
'lnOmeudos por decreto, nccumulando O adjunto do 
proiUotor publico o cargo de curador do. 2 a varo. do 
orphíios. u 

Niio era este o estado da Jegislnç.üo no momento dn 
CXJlOdi•;ü.o do decreto. 

O Su. Ju:<QUEIRA :-E atirou-se no. ruo. um bacharel 
antigo. intclligente c i!lustrado. 

O Sn. CounEIA: - Nü.o so atirou; o nctunl Sr. mi- ' 
uistro de. j'!lstlçu. res2eitou o direito <lo curador geral. 

1\In.s este SJ'"stcma. irrcgulnr deve continuo.r n ser 
acgnid.o. ou d'cvc ser s-:>lcrilncmento condon1nndo pelo 
poder legislativo '! 

O Sn. 1\LlnTI:<IIO CAMPos : - Estamos de accOrdo. 
O Sn. ConnEI:>.:- Era par:i. insistir neste ponto 

que pc(li n. pnlo.vrn. na. sessão cm qne este requeri
tnento foi nprescnto.do ; queria o.indn. utna. vez tnos
tràr qunnto é inconstitncionnl, nl6tn de inconve
niente, o systemn, que estú. vigorando, de .substituir 
o governo . propostas por decretos. 

O Sn. JuNQUEIRA : - E de pOr lo~o em execução, 
dizendo que nü.o se paga. os orã.,enndos, mas vni-sa 
pagO.ndo. 

O Su. ConnEIA : - A unico. 'cousn que cabe a<> 
poder executivo é expedir decretos para bon. exe
cnçüo do.s leis. éApoiados.) 

Todo o decreto que nü.o tiver este fim é iuconsti
tucionnl. 

O Sn. IIIAnTINIIO CA!UPOS :-Apoindo. 
O Sn. ConnEIA :-Como, pois, cm vez da proposta, 

qno é o meio que tem o poder executivo p:tra con
seguir medidas le~isln.tivo.s, o governo recorro a 
decretos 'I Esses decretos trazem em si mesmos a 
condemnnçüo, desde que dizem que ba disposições de
pondentes da approvaçlh'l do póder legislativo. 
- Que condemnnçüo mnior se quer para um decreto 
expedido pelo poder executivo do que a inclusão 
nelle de um o.rtigo em tal sentido '! 

Qual é o. cond1çii.o constituciono.l pnrn a. expedição 
de um decreto'! A de que hajo. uma lei a.nterior, de 
cuja boa execução se trate. Sempre que esta ~ei não 
existir. c entretanto o noovcruo expedir decretos, o 
seu neto é exorbitante c âeverú. ser ncremente censu-
rado. (Apoiados.) , 

Estimo estar de accordo neste ponto com o nobre 
senador por Minas. (Muito bem.) 

O Sn. MARTINHO CÁ•wos :-l\Iuito bem; o que sint• 
é que V. Ex. nüo proponhn alguma medido.. 

o l!ir • .Junqueira,_ Sr. presidente, não tenho 
mais nadn n dizer; meu requerimento é pedindo in
formnções se o governo ouvio ns autoridades compe
tentes, os tribU'Ilaes e os juizes, n respeito desta re
forma. 
A~orn, sobre esses assumptos que mcrecOrão a. 

attençüo dos nobres senadores por Minns e Paraná, 
cu o.bundo inteiramente nas mesmas idéns: já solicitei 
aqui, e o senado nceitou, cm la. discussão, a revogação 
do celebre decreto de 19 de Abril de 1879, 
uorque ero. o que se podia fo.zer: porém fomos 
!Iludidos, se nos disse que não se déssê andamento, 
porque o governo ho.vin. de fazer revoge.r ou alterar . 
profnndamento o. reformo. na. camaro. dos deputados; ; 
e no entretanto ha seis annos está em execuço.o! Dahl , 
é que tem vindo tudo do mão para a instrucção pu
blica, tudo mais tem sido a sequencia; não ha quo.si , 
SILlvaçü.o. neste absumpto o governo é tudo, legisla. i 
con1o quer t Eu protesto contrn isto, mas a nlioha. 
voz pouco póde f,.zer. Vou nnir-me u.os nobres se
nrLdores, vamos fa.zer uma. barreira., façamos com 
que o governo nüo esteja. todos os dias Jegisln.ndo • 
.Apresentemos projectos rev~ando esses decretos 
'lxort..itantes o illegaes. Decida n. S!)bedorio. da aa
sembléa geral. 

O Su. MARTINHO CAMPos : - Estnmos de sccOrd.o. . ' 
Ficou encerro.dn a discussiio, por falta de numero> i : 

pa.ra. votnr-so. ~ / 
Jr,L'(l'MINA.f}Ã.O A. G..LZ 

Entro11. cm dlacuaai:io o rc'l,uw:imwU.o <lo. Sra ~. ' 
... 
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dD. Luz, pD.rD. que o governo informe qu~>.l o. despoza. 
<tUO tem fei$o com o. publicação de o.nnuncios e .com 
ltclegrnmmns~ tanto no Impcrio ~omo _fóro. deltc, po.ro. 
oa concurrenc1o. do contrato de dlummnçiio o. "D.Z do. 
oeiàade . d'o Rio de J D.neiro, o. contar do. prime ir~ con
currenct&. 

. O Sr. ncnrioquo d' ... vlla :-Sr. presidente, eu. 
t1nha. tomado n palavra sobre estu requerimento, 

,;pa1·a defender netos que pratiquei na o.dministro.oiio 
f.da. pa.sta. da ngricultnrp. , c ~ue j 11lgnci o. tacadas pÓlo 
mobrc senodor por M1nas Gera.cs , nutor do rcqucri
!dDeuto; porém, conversando pnrticulru1.11cntc com 
.~.Ex., comprcbcnc1i que cu, asshn como o nobre· 
11Ylinistro ·do imperio, não tinha mos dado a verdo.de.íra. 
.significação ás palo.vrns do nobre senador. 
. Assim , niio tenho necessidade do fallo.r seniio 
depois que fallar S. Ex. Se h~uver al"uma 
timpugnnção a. netos meus. praticados como nli~ístro 
.da agricultura, virei á tribuna pa.ra. explica-los e 
-defendê-los, mas, se esse ataque não so der, niio 
tomarei ao senado tempo desnecessario. 

Por iss<> desisto da ptdavra para. que fnlle em pri
meir? lugar o n~brc se!la.dor por Mino.s. Estou pcr
.auadido de que no.o tere1 de volt"'" ú. tribuna. 

O Sn. PnESIDENTE : - Mas eu conside~o oomo ten-
4i.o V. Ex. iallado uma vez. (ni.sadt~s.) 

e Sr. HibeiR•o da Luz :- Sr. ·presidente o 
fuonro.do ministro do impcrio, procurando conte;to.r 
><>bservações por mim feitos, quando justifiquei o re
!4J.Uerimento gue se discute, emittio propof;ic;õcs que 
~ão posso dc1x.a.r de eombater., c prestou, tan1bcm, 
-01nforma.c;ões que, a. meu vér, não se confortnão com 
·~ dados officiaes cxititcntes nesta cnsa.. 

Disse S. Ex .• ao come~ar seu discurso, que cu 
... bavja. a.vn.nçndo que neah~tm dos proponentes no con
.trn.to da illuminação a gnz desta. cidade poderia. lc
va.ntn.r cnpitnes na. praç.."l. do Rio ele Janeiro, ou c1n 

' qua.hJ uer outra. · 
Protesto contra. esta. traU.ucção do meu discurso. 

:Eu não avm:tc~i semelbo.utc prCtposiçü.o; disse npenns 
·115er crençn. m1nhn. que nenhum dos proponentes, ú. 
·vista. do esta.do da praça do Rio de Janeiro, poderia. 
ilevantn.r aqui ca.pitnes; e esta n1inba. crença mais se 
.'!firmou cnm a propostn feita pelo honrado presidente 
..do conselho e ministro dn. fu.zendo. 11 ú. cn.mn.ra. dos· 
<'leputados, pedindo autorisaçiio para emittir a somma 
-de 25,000:0001! de papel-moeda, com o intuito, segundo 
consta da e~posiç:lo de motivos da rcfc.rid!L proposta, 
. de offcrcccr recursos aos bancos de deposito, hnbíli
~tando-os nss1m a. fncultnr 1neios ia. pra.~a do Rio de 
;d anciro. ora cm circun1stnncias clitnceis: po.rn. a.cudir 
1,3 liquida.çü.o que, segundo os nossos costutnes com-
. ntcrciae~, se ten1 de fazet• no fhu do presente se-
'lnestrc. · 

Ora, se o estado da prnça levou o honrado minis
··tro da fnzcndn. a. vir peUir n.utorisn.çüo lHl.ra. ctnittir 
~:,pa.pel-tuocd~ ~ no ·intuito de hnbi\itur os bancos a 
:~soccorrercm a. praça. claro é que a n1inbn. crença. estú. 
atlirmacln por um neto do honrado presidente do con
selho c ministro ·dtL fazenda. 

.Ainda protesto contra. essa trnducçiio dada ao meu 
discurso. porque dcllu. se poclcrin inferir que ett jul

, gavn que ncnlutnl dos pl·oponentcs tivet>so o credito 
• \Jll'eci~o, ou ~lspuzcsse da confinn~~a. noccssnria. para. 

;;Jevn.nt.a.r cnpltncs. 
Póde qtULlquer dos proponentes clispür de muito 

:credito, de nutitn. conflo.nçn. ®tno a.crcclito que todos 
~l"ea.ltncntc dispomn, n1n.s tui.o cr.i:ISC::;!,'uirt't prosooten1onto 
ncvantar a nvultndo. sontmn. t:.c 7 n. 8 1nil coutos, nn. 
\J>r~tça. do Rio de Lln.nciro, por :fn1tn de nun1erurio; 
\:falta esta comnro\•aàa pehL propostl• do govemo, a 
. que ncnbo de icfcrir-u1e. .. 
.. Que qnalq_uor <los P!'9l'Oiicntes. esteja no c\'so de 
·levantar cn.rttnes en1 ptlt:~ ost rangcn•o, é ne'i'n-oeto que 
"DÜ.o contestei, c no1n Ucvc;rin fn.2~:.1o, por ter embrnn
~"-ça de ouvil' doclnrnr-::;o llC'it·a c:.1an, nn. seHslio elo unno 
"JUlS&ado, quo conviria. contratar u. illmninn.cüo n. guz 
com umo. compnnhin. nncionnA. l\ftts, so AC tcn1 <lc con
trn.~nt· COI':~ cotn.pn.nhin estrangeira, n1elhor &erú. pre
fer!r• em •gunldacle do condições, o. actual compn
alua. 

Depois o honrado miniatro decliiro"' qne eu Únlla 
nffirmndo, que no anno ele 1883 se gnstára o. somm:. ,. 
do 220:000/l, e mnis 80:000/l com a concurrencio. para.\. 
illuminaçü.o a. gaz. ·· 

· Eu nüo nffirmei semelhante proposiç•to: disso, refe
ri~do-me o. cadn. uma das concurrencin.s, q:ue com ""' 
P!:lmcira; tinha-se feito .. n.iio pequena despez .... que ca.i 
nu.o poam. co.lcula.r. 3.SSlm COmO COtn 3. o.vn.ltn.çia.O dO' 
material permanente da compn.n!Jia: c qnc, com :r. 
segunda.,. ern. lembrança. minha (forão estas as minbag) 
pahn-ras) ter-se despendido a importancín. de dons 
credito• de cerco. de 230:0006 , e muis 70 Olt 
80:000/l, com a publicação de eclítaes. Houve. en::;an<> 
du. tnicha. parte. Nü.o asseverei, disse qne era. lem
brança. minha., repito, mns houve cngn.no de minba. 
parte. 

E1n 1883 o míoisterio da agricu.ltura solicitou 
dn.!i ca.mh.rn.s dous creditas supplcmentnrcs, um de 
106:284$615, para· illuminaçiio publico. no Rio de 
Ja.nciro. no excrcicio de 1882. n. 18S3, c out1·o de 
1 :!3:24.l~li82, pnrn t1 tnesmo serviço no cx.ercicio de 
1883 a 1884. Estes creclítos siio os mencionados n:L 
lei n. 3,210 de 22 de Setembro de 1882. 

Dc·vo interromper o que estava. dizendo po.ra. nc
crescentar que o nobre ministro declarou, Cm con

. testaç·it.o ao que ·eu b::L"•in. dito, qnc toda a. despcza. 
feita no exercício do 1882 a 1883 co.m a segundn. 
concurrencia não excedeu de 12:3G1/i954. 

Esta. informação do nobre ministro nü.o é exacta, 
por não se conformar com os documentos existentes 
no sennd.o. 

Etn U:!83, como ia <lízendo. o minísterio da agricul
tura. pedia lts c:unnras os dóus creditas n. que a.cim;,1, 
me l"Cferi. . 

Para j ustificaçiio do r.edido do credito de 1 05:284/i61 ;i. 
p!lra o exercido de 1882-1883, 'e declarou. na com
petente demonstraçiio. que 9:783fll28, jú. despendidos 
por conta <la verba illmninnc;iio publica, pruv1nhiio de 
dcspezns, nü.o previstas no orç~mento. :feitas com :a. 
publicação de cditn.cs no Dia.'l·io Official, e que cxisti::L 
nindo. por pagar; no mestno cx:ercicio, n. $omma. de:" 
30:00011000. 

Vou ler esta. parte da demonstração (ltl) : 
« Despezo. provnvel com a trnducçüo pnrn frnnCC!?.', 

inglez e n.llemiio do edit.a.l do. concnrrencin. a. que ~e 
refere o ~ 2• do m·t. 7• da. lei n. 3,,1úl ele 31 de Outu
bro de 1 !!82 e puulicnçiio do mesmo edital em folhas 
de Puriz, Londres .. Berlim, Vicnna, Novn-York <> 
Wasbin;:tton, durante alguns mczes do excrcicio <1<> 
1882 Q. 1883 o o • o o. o o o o o. 30:00(ffl000 ... 

Tcn1os. Jlois, que, nesse exercício, com n. segunda. 
concurl•cncia. :fez-se n dCSIJCZ:n. de nove contos c tanto" 
e h:;;t.\'Í:L por pngnr ontrn de trinta. contos ; portantO' 
quasi fJ.Unrcntn. contos. 

Como jú. disse. o tninisterio da. ::t~riculturo. n:io 
peclio 'só um credito para. o exercício <lc 1882-188;; ; 
1nns um outro, pnrn. o ex.ercicio de 1883-.1884, de 
123:2431iGS2, e neste se comprehendía tnmhem <' 
somma de 4.0;000/l, para publicac;üo de cclítttcs a,. 
scguucla. concttl"rcncin. Vou ler o que diz n demons-
trnçii.o. · 

cc Credito, que se prestunc neccssnrio, para. n. pl.tbli
cnçü.o, durante seis mezes, ilo cditnl dn concurrcncich 
no. co.pitn1 elo In1pcrio c nns principacs pnu;us d11. 
Europa e dos Estados-Unidos, confot·nlcmcnte à dis
posição do ~ 2• :l.l't. 7• dn lei n. 3,141 de 31 do On
tuhro de 1882. • • . • . • .• úO:OOO~OOO. ~ 

Ternos pois que, pnrn. n 2,a. concurrcncia, pedio c 
obtc\·o o governo dons ereclitos ele 7U:OUO,~. nfór[l; 
cerctt de 10:000$, jtL despendidos pela. vcrba-Illumi
ção publica. 

Ol·n, ha. gl"nndc dHl'eren~:u. entre cstn. clespcza. e a. . 
de doze contos o to.nto. que o nobre ministro nssevm·" 
ter-se feito con1 n pulJlicn.c,:üo elo eclitncs do. 2"" con
curt·cncia.. · 

No to o scnndo que 110 podido do croa<..o niio se fe:z:; 
referencia. no~ tolcp:rn.nlnlus. 

Pn.roce ']tlO c~tcs sü.o pagos por umn. outru. verba. 
que niio a do-Illuminuçüo publicn. 

Das dcspezu.s d.a 3" concnrroncin. nü.o encontrei ia
forrua.çilc•; creio, 1>orú1u, quo :t:orü.o bastttntc ~~ovulta"'!: 

H 
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..:lt\H. n.ttento o grnnde numero df! nnnuncios que se 
publicMi•o cm quasi todas as folhas desta cortu. 

Contestada esta parte do discurs<> do nobre ministro 
co impcrio, ó preciso contestar tambem a outra. 

Quando justifiquei, aqui, o meu requerimento, sú 
~irigi uma. censuro. o.o governo, n de haver cllo gasto 
6 annos e 2 mezes para dotar a cidade do Rio de Jn
Dciro com um contrato de .illuminução a gaz, e :r1iio 
i;er até hoje conseguido couFa nlgumn. 

1\{a.s o nobre 1ninistro elo huperio disse-nos a.qui 
que n. responsnbilidnde dessa dmnora. cabiu. n1n.is ús 
CAmnrn.s do que n.o governo. 

Ainda .foi 1nexncto o nobre ministro qnercndo tirn'l" 
do governo culpa proprin. paro. lnn•;a-la sobre as 
camaro.s. Vou expór o que tem occorrido sobre o 
contrato de illunJioar.5.o n gCt.z. 

O lo contrato foi êelcbrn.do, não coxno disse o nobre 
1uiolstro, no ano o de 1878, 1nns n.· 2ô de .A.bril de 
1879, e nclle BC continha. a c!nnsnln. de ser nppro-
1tado pelas cnmnrn.s. Nesse nnno de 18i0 fnócciona\·tto 
a.s cnmnra.s. c o honrnd.o Sr. wini:--tro da agricultura de 
então, o .Sr. conselheiro SinimbU, sub1netteu o con
trato ú. sua. a.pprovnçii.o. 

Foi cJle approvn.do na. camarn dos dcpntnclos en1 
1"' e 2u di:;cussües, durante as duas s~ssõcs dnquellc 
anno; mas cm 1880 rct!ron-se do poder o mini•terio 
;presidido pelo Sr. conselheiro Sin,rubú-, que foi sub
::-tituido por um outro, do qnnl era. nJinistro da 
a.gricLtltura. o Sr. Bunrquc de 1\-Incedo. 

Este ministro, nãc.. concordando com o contrato, 
:fez substituir o projecto já votado mn 1" e 2a Uis
cuss,Pt•s, por urn o~1.tro, q uc foi rctnettido par a o 
senauo a 11 de Setembro do referido anno de 1880. 

Devo n.qui notar n. causa clestn. den1orn .. 
Em ISiD, como disse, discutia-se o projecto nn ca

mara Cl'n tn e za discussões. Em 'ISSO o nlinist.ro dn. 
::a.gricnlrnrn. o fez stibstitnir pnr utn outro, que foi 
approvado cm fins de ISSO. Em 188! todos snbem 
que nii.o fuacciontí.rão as cn.marn.s. em consequencia 

• da. dissoluç-tw da. can1arn dos deputnc1os. 
En1 1882, teve· o senaU.o de tomar conhccitncnto 

àeste 2.0 projecto, conccbiclo e1n termos tnes que n. 
comrr,iss~J.o ele etnprczns privi1egiaclns elo scnnao en
tendeu que o unicn cxpcUicnte que convinha propDr 
era o <lo sen adinmeuto. u. 1nen ver nn1ito ncertndn, 
porque o 1nestuo pt·ojecto ncnl approvnv:t, nem rejel
t;nva. o contrato submettido á a.pprovaçü.o das co.
marns. 

LoO"n dcpnis, por occa~ião de 'diflcutir-sc a lei do 
orçnn~cnto de J8t:;2, se inclnio un1 additivo dispondo 
qnc J'icario.t de ~enluun e!Teito o contrato ceJebta.do 
com a con1pnnlua c mnnélnndo proceder n. um ontr9, 
sob a.s hu.scs que consignou. 

Ora, pergnnto: ncs::;c lon~o espnço de tempo de 
tres annos, -de 'lltem a culpa"! Das camaras ou do go
verno? 

Em 1879 poclia ser npprovado ou rejeitado o con
trato : não o foi. nn. crun.ara dos deputados, onc1c o 
(l"ovcrno dispunha do quasi. unni'JiiniLladc. Em 1880 
Pollcritt tamlJeJn ser ap1•1·ovailo n. tCinpo de vir pnr.n. o 
serw.J.o e u.q ui ser dhicutido, 1110.s só veio no íh11 da. 
scssii.o. 

Em 18'; I não l'nnccionúrão :ts cnn1o.ras por ter sido 
dissolvlrla. como jtt tlissc. n dos depntnt1os. A quem 
cu.be. pois. n. rc-;pnn~aldlidndn de nn'dn. se hnver resol
vido, solJre o cn11t.t·at.o de illnmina~~rw a go.z, nos 
nunns de !SiU, !880 c 1881 "! Certamente qttll só no 
.,.,.overno c ni'LO õ"tR cnnHlrns. 
"'De 30 de Ontnlm> ele t:';fll, data ela lei qne rejeitott 
o contrato de 1 S7!J pn1·n. ii!Hminnçü.o publica c man
dou nbrir novn. cnncnl'l'cncia. são jú. paf;srulos n1nis ele 
dous nnnos e 1ncio c alnc.hL nüo se celebrou novo con
trato! 

Ser:'. tambem por cnlpa das camaras 'I Ningncm 
o clirú 1 

Disse t.:m'loilCJn o honrado n1ini~tro do impcrio fJUO 
não proct:dla a <.:ensurn., I'Or mim feita, ac nií.o ltnver 
o ... r.vc1·nu cuut,·alnllo con1 a. compnnllin. actual n illu
Juftw.(;iio a gnz, por ter n ussmniJlL•a geral rejeitado 
<0 u.thlitivo 1l(> nnUre scnnclor pelas ..AJngôns~ qtl':~ndo 
lmuve .:.1. fnsi~o lln:i camaras. 

:Sr. I>rCtiiclentc, nüo censurei " governo por não 

ter reo.Jizndo o contrato com a compnnhin de i11umi
naçiio a gnz, depois dn · rejeição do additivo pela 
nssembléo. geral, mas sim por nüo tê-lo feito quando' 
o propouente Dr. Cc.rlos de Bustnmante deixou de as-, 
signa.r o respectivo contrn.to, por me parecer que,., 
clesde que a compunbia tinha feito proposto. de per
feita conrormidade com ns clnusulns do edital, o go
''erno nfio deveria., ~ntüo, dcixa.r do se entender com; 
clJn pnrn realizar o contrato .. 

Oro., vejo entre as clnusulns do edital que se· 
publicou pn.rn a. segunda concurrencin. e&. segninte :1 
u O concurrcntc que, depois de ter recebido avisor 
c1u. aceitação dn. sua. proposta.. recusar nssigna.r; 
o contrato, perdert\. a cnui(ÜO de 50:000fl, de que. 
tra.tn. o nrt. !!(I, :ficando 1 i v1·e n.o governo a escolha,.. 
de 'lUalqner das outro.s propostas que tiverem sido. 
nprcscntu.dus, :poJo que &ú1nente se considerurú .fiotl.a· 
n concnrrencin. np<~s n. n~:,ignu.turu. do contrato. J) 

Jú. so vê c1ne, tendo o proponente Dr. Carlos de • 
Bnsta.n1n.ntc recusudn assignar o contrato, conviria. que; 
o .... ovt.:rno. cn1 oUscr,·nnc!a desta. clnnsnla, se enten-· 
cle~se co1n n. cnmpnnbia, que, repito. tinhri.. feito 
proposta do ncc~rdo. em tudo. cmn as clnusnJa.s do 
erlitnl. Entrctnntn deixon o govel'no de o :fn.zer •. 
c este facto se deu nnt~riormente ú opt·esentac;ii.o do 
ar!-iP:L~ ~dd~tivo. opyrovnUo pelo_ seondo~ qu~ depoiS: 
iOl l'CJt!ltllúO quando houve U. fUS:IO aas duas ClL1'1Hll"3S. 

Heahnente. depois da rejeição do adclitivn pela 
nssemblén o•ernl, additivo que envOlvia. censuro. ao 
procedimerrto do ""Overn('l, nã.o devia elle deixar de · 
proceder ú. nova. ~ncurrencin: mas eu, torno a dizer,.: 
niio o censurei por isso, c sitn por não se ter entcn-. 
diào com :t companh.io.. immediata nente depois de· · 
ter o proponente Dr. Bnstnrnnn1e recusado a.ssignar-· 
o contrato. 

O que CLtmpro ngorn é que o g,ov~rno celebre un1. 
contruto que olTcr~.!Çil 1nnito mn.i~ vantagens do qne. 
o du p•·opo>ta Ja companhia., porqne só assim podorii.. 
justificar-se de ter imp•'sto á populaçiio desta. cidade.' 
e ao tbcsouro os onus provenientea do contrato pro-. 
visorio, c111 virror desde 18 do Nnvembro de 1882, que. 
nlén1 de n.ut;;.Í::mr a. con1pn.nhin n. cobl'nr 270 rR. ·~de 
cada. metro culJico de gaz consnmiélo reles pnrticn
Jarcs c ~;jQ rs. da illuminnt.~iio publicn, a.o cnn1bio pnr,.. 
jsentou t::tn1bem a m(.:smn. companhia do pn.gn.mento 
de direitos do matcrialiJ.ue importasse para o fabrico 
do gnz. 

Sr. presiU.cntc, fcitns cstns. o~S'!_l'vnc,!õe.s,. ~ón1ente 
no intuito ele contc~ta.r as propoSlt,~oes emJtt.ldo.s peJo 
honrado nlinistro do imperio. rcstn-rne pedJr tto I'·P.- • 

nado c. a.pprovnf;ü:o tlo 1neon . rcquorimC'nto pt\Tn, on'\ 
vista. cla::i In.forn1uçúes que ''lerem, conhcccr1nos qunl. 
n. dcspczn :feito. cotn cn.da. unw. dns tres concurrcn
cias, c podennos, depois qne o governo cel.ebra.r n~\'O 
controto. o.na.lysnr e censurar ~seu proccdnncnto, Re 

porventura elle nfio conscguh· um contrnto vo.nta- · 
joso e q,nc compense os sacrificios il~lpostos o{&.. r~
pulnçü.o desta. cidade, em coosequeneto. da lOJUStl
ticn.vcl detnora. que tclll havido neste negocio. 

Ficou encerrada n discussüo por falt<L de numero 
para votnr-sc. 

SA.U'DE I»UDJ.tCA 

Entrou cm discussão o reqt:erimento do S;. Barão 
de !\htn101."~, para que se pcçao no governo In:fclrl}l_:.L
('ÔCS sobre o nmnero de 'lUOrndores que haLttao 
~ cortiço ns. 52 e 56: dn. rua Dons .de Dezon1hro 
desta ciclndc ; sobro o dos que alh túm :falio;
cido de febre nmarella ou de outras, ~esde o rim 
to <1c .Junoiro do cor1·ente n.nno ~té ho4e; so.h~e se. 
n. respeito deste. ~ortiço. se cumprlo n d!sp'?stçao elo 
decreto n. (),OSl de !G tlc Dezemln·o. tle 1Sil3. on •!<> 
art. 84 elo de o. 8,387 do 1 [) de Jancu·o do 188~; "!_1-
nulmentlS sobre as providencias tor,:nru.lns com .rcJn.,:Ho 
{t. eJ!idemín. do bcri:bcyi que t~m :e1nn.do on rotnn. n.as 
cn.plt.~LCS <lu.s provtnClllS tln Dulun, do PornnnlbtlCO,. 
tlo Jl.!nrauhiio o do P11rú. 

CP ~··· at..ariio ele l11'.1uuo•·i~:- Sr. presidente_, ~ll 
havia JlCdido u..p~lu.vrt~ pl~l"tL ro~tificu.r ur.nu. }ll"OP.OSlÇI_~o' 
(lo honrado llJJ01Stl'O elo HTlpCI'JO, CllHLUdO BC discUt.lfL 
este rcc1u~rilnent.o. A l)rO!lO~i~·üo .foi estn: que eu 

• 

•. 
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SESSÃO EM G DE JUNHO DE 1885 ,_or 
,.censuráro. a falla do tbrono por não fazer mençü.o da 
epidemia do beri-beri, que reino. no norte, e sómente 
da febre amarclla. 

Comprehcnden mal o nosso honrado collego.; porque 
nr.o ignoro que a fulla do throno niio podia, como 
.bem ponderou S. Ex., :f'o.zer mençõ.o de todas as en
fcrrnidn.des que e~istem no Imperxo. Apenas censurei 
a falln.. portJUf'l., existindo, como ele fa.cto ex.iste, n. 
cpideJnia do bcri-beri no norte, se dissesse nelln. que 
o estado sanita rio do paíz era sali.•(actorio ; fazendo 
apenas menção de casos esporadicos d11 :fc bre o.mll-

. relia· nesta. capital c na Babio.. · 
Foi o que disse. 
Enl segundo lugn.r, devo t·ectificn.r tn.n1betn umo. 

J>roposiçü.o que enunciei por um equivoco muito dcs.
culpnvel c no qual tambcm elabomva o honrado se
nador pelo Pnran{,, que teve a bondade de m'o declarar. 

O equívoco !oi este: suppOr que a postura. do. co.
m:.tra rnunicipnl da. cOrte que prohibio. n.s excn.va.ções 
em certo pcrtodo do o.nno tivesse sido approv11do. pelo 
poder legis1atiV'o. . 

Vorifiqnei depois que nõ.o, pois qne tendo sido essa 
postura discutida nn. camaro. dos deputados e muito no 
~nado c emendada. por nós, voltou á. camara cnm n. 
emenda, nõ.o tendo sido o.inda. nell11 approvo.do. a 
emendo. que enviámos. O que ba, portanto, é que a 
postura está npprovn.da. pelo governo provisorlnrnentc, 
como se vil do edital que produzio o meu equivoco e 
o do ·nobre senador pelo Paranú. Diz o edital, que é 
ele 26 de Janeiro de 1881: 

" A Illmo.. camara. municipal desta muito leal e 
hcroica cidade de S. Sebastião do Hio de Janeiro 
faz saber, que cm sessiio de ! 1 de Julho de I 878 
adoptou, e o governo imperial por portaria do 12 do 
Janeiro do corrente nono ~lpprovou, provisorictnleote, 
nos termos da lei de 25 de Outubro de 1831, a se
guinte postura, etc. » Seguetn-sc os artigos da pos
turn. .. 

Rcctifica.ndo este equivoco, nem por isso posso re
tirar inteiramente n. censnro. que fiz a.o ~ovcrno, por
q,uanto, ate com a approvação dada. por elle proprio 
á postura a que a! ludo, fizeriio-se excavacões n<> pe
ríodo ''edo.do, quando é uma dos grandes necessi.lades 

. que sente ce-ta. cn.pita.l n. inteiro. cxecuyü.o dn.que11a. 
bem pensada posturu. 

Feitas estas rcctlllcn.ções, Sr. presidente, e dcscle 
que o honrado ministro do imperio tGve a bondo.de 
de pro1nptn.n1entc tlnr ns in:lorm:le::Ues que exigiu o re
querimento cm discussüo. e tendo eu 1nuitas outras. 
occasiões de Uiscutir o nsettmpto. peço a V. Ex. que 
consulte o senado se permitte o. ratirada do mesmo 

·requerin1cnto. .. 
O Sn. Pnestnl!ln'!: : -Fico. para ser votado na 

aessrio seguinte. 

CO;U)USSÃO DE AÇUDES NO OEA RÁ 

, Entrou en1 discussão o rcquerin1~nto do Sr. Correi_?., 
pat·a que se peça o.o governo cúpw. dn. reprcsent:J.çao 
e exposir!Uo feitas pelo engenheiro Costa Conto e re
J~tivt~s ~·.. commissii.o de nc,:udes nn. provincia. do 
Ceara. 

o S•·· D!l("IIIII .. U~ue ~~:i' lã. -.·nn. considcl·a. o assumpto 
nnlito in1portunto c em verdade sente que pouco 
tempo lho scj11 deixado para convenientemente dcs
unvolv~-lo. 

1\Iais uma vez vem defender a infeliz província do 
Ccnrú, tüo c]csditosll que c1n dons nnnos vio noiqui
ln.J.os por tl•ctlloutlo fin.g;cllo os magni!-lcos rcsultndos 
da. pruspcridade de un1 tm•ço de secnlo. . . Desditosa 
uinLla pot·que Uojc, quanclo pn.rccin que os pndcres 
publicas aCtll1iÜo solicites n pt·ovcnit· n repetição de 
ta.~s cnla.midwlca, é quando por ::mhitn rcsoluçüo tudo 
Vai COS!:Hll". 

Contn. o orn,lo1· COino lHtl"n n. oxccnçiLO dus grandes 
obrns hyrh·aulicA.s tlo Ccn.t'Ú foi convitlttdo u1n dos 
mais rlistinctoH cngonhoh·os curopl!os. o Sr. Rúvy, 
'!lto }>tl.rti•J pata o nurbc com o pOtii!IOnl tlcsig~n.clo pc)o 
:,.:'ovorno, tcntlo r~penn.s .osso cngonhoh•o uuhe1tndo a. 
xw~neuçii.o Uu, ouLre ,.lll'OfiSiiiouu.l iLaliu.no, que nr~o 
"VDlO. 

_DeP.~is de mostr~~;r quiio .fundada em a reputAçii.o 
sctentJ.ncn. do Sr .. Rt!vy. pois hnsea.V"n-Rc nos tnnis conl
pletos trabalbos apreciados por competentes o.utori
dades e doutas corporações, conta com qu11nta o.lo.cri
dade foi recebido. no Cenrl• u. commissiio, concordando 
os Cea.renscs mais oinincntes en1 que. realmente, us: 
.obras que ião ser encetadas erão ns de que mais ca.-: 
rccin a província.. 

Infelizmente mtí sorte a~unrdtwn os trablllbos do 
i Ilustrado engenheiro. O 1° cn~enheiro, Sr. Costn. 

' Couto, clesn.vcio-se cotn o engenheiro de tu. clnssc. o 

I Sr. Loureiro, c n1istcr foi que interviesse. o Sr. l~évy 
pn.ro. n.ccon1moc1n.-Ios. Brevemente re\-·elou-se para. o 

1 ~enero de serviço que lhe fõra confia.do n. inaptidão 
<to Sr. Cottto, que ali:\s to.lvez est.cja habilitado po.ra. 

. o ele outros ro.tnoa de cn,....cnbnria.. Nã.o consegouio 
abJ·~r u1no. cacimba nprovcit':'tvcl, nté qneria recolher 
o cuncnto n. um nrmnzem colloco.rlo ctn local alaga
diço; e comtudo revestia-se n. todo n1omento. de or
gulhosa supremacia, tratando mo.! os tro.balllndores e 
como se escravos fossem. 

Entretanto tudo supnortou o Sr. ·R~vy, até ·que, 
tendo do .vir á Fot·to.lezÚ:, deixou no Quixn<lú. o Sr. 
Couto. N.r. Fortaleza foi que o illustrc engenheiro . 
chefe recebeu do governo um telegrnmtnn, pelo qual 
vet~ a. saber da. singular conspirnçü.o que sC tinha. 
urdtdo. 

E' que o .Sr. Ré\•y tamhem desa.gradúrn. a.o eoge
nhoiro de I a cl11sse o Sr. Loureiro, porque lhe estrn
nhúro. um excesso de despeza absolutamente não jus
tificado por aquclle senhor. O orador lé o. co,·rc>
pondencin. entre os Srs. · Rth•y e Loureiro, accen
tunndo o tom cxn1tnclo c clcsre,.peitoso com que esta 
se dirtgia n.o seu ·superior~ cheg,Lnclo a. 'con~lderu.r 
como n.fl'ront(l. it. en~en ho.rin nacional ns cxigcncfns 
do Sr. Róvy com ro!erencia. ~i. fiscn.lisnçii.o dos di
nhci~;os dn. commissiio, illnheiros que· cm verdnJ.e 
erã.o dcspcrdiçoc1dos. bastando observar que entre as 
dcspezn.s impugnadas figurão os vencimentos de dous
cozmbeiros. 

S11be-se que resultado teve a. conspiração. Urua. 
rcpresentn.çito foi envin.dn. no governo contra. o. 
Sr. Révy. O Sr. Carneiro do. Rocha 'mandou chamar, 
o engenbciro Couto. pOrêm nndn. decjaio; e o nctua.l f 
Sr. tnioistro da agriculturn. exonerOu CliSC eng-enheiro. 
e em . se_e:Ltidn mundou ·sust>ender os tr11balhos Ja. I 
commtssu.o. . · _ ·, 

Pcl11 demonstrnçiio do grande numero de tr11balhos) 
prclh11innres cxecrtto.dos pelo Sr. Rávy-e entre cllos 
a construcçiio de umo. cstt·nda de mnis de 100 ldlo:-: 
metros entre Co.nons e Quixadá, levantamento dai 
n.rmnzens. trnn·sporte de lJesnUos Ultl.chinisrnos, etc. 1 
-evic1encio. o orador a sem razão com que de esbnn-; 
jo.mento foi accur.ndo o Sr. Révy, que com justiça./ 
deve ser considerado como tendo feito verdo.dciros: 
prodigios ele economia. Cotn todo.s as ohrns enutne-i 
rudns pelo orador e nindn. com o PllA'nmcnto de eleva-I 
dos vencimentos no pe.:;~onl dn. commissü.o, não se 1 
despendéri'Lo senão 9.i:OOOI1. dos 180:00011 ein qua1 
importo. o credito votado. Jà do.']ui se vil com 'JU81 
inj LtSta severidade se pronunciou o. este respeito o~ 
honrado senuclor pelo CearíL o Sr. Cnstro Co.rreiro.. 

O orador lto. de occupnr de novo a tribuna, pois· 
neste ncg:ocio desejn Innnifestn.r-se cmn ma.ximn. :fran
queza. Durante o gabjncte transacto os libcrnes do 
Uea.rta. eri'i.o dissidentes. O engenheiro du. estrada da 
ferro de Batnrité ern díssiuentctnmbem. A pequenin•r 
politica. innuio nn. magna qucst.ü.o dos .. m··lhorcuncntoa: 
tnutcl'iues dn. desditosa provincin. Estn. un1n. dns cnusa.• 
dos obstnculos q~le se depnrúrü.o ú reulit.açlio dn. im-. 
portantissima obt·a. . 

A isto deve-se nccresccntnr certo Ciumo muito maL.' 
entendido contnL os e·n,..·cnheiro$ cstrnnp;eiros. A C>U-· 
gonhnria. rsaciono.l cstt'~ ccrtnmcctc muito hnbilitacla..l 
ninp:ncnl duvhln, llm nu\tcriu. do vin~·ít.o fcrren.; mnSl 
nít.o o.sshn en1 trubnll10s hyUrnulico~, nos quncs se têml 
con1metthlo vordndch•os iwrrores: qnc n diga. qucm1 
t01n n.compnnhtttlo u construc~ü.o do celebre reserva-~ 
todo <lo Pedregulho o n não uicno::. ÍLU1lO!::Ia bai'rtL do
Rio Grnndo do Sul. E por infun<ln.dos cium(.!s movc-:-satr: 
p;llCti'll. COntrn. pro1JssÍODilf'R•dÍI3tinctos que VéUl rn•ottt::LJ:t .. , 
rew.l liurvlc;o ao nosso llalz! ~, 
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AJgamas outras considerações faz neste sentido o 
orador; mas, vendo terminndo o pro.~o ordinnrio dos 
t.raloalhos, reserva-se para em outra occasiiio dar 
maior desenvolvimento no que deixa esboçado e 
aoalysar então o proceder ao governo neste as
anmpt.o. (Muito bem ! ) 

Ficou encerrndn. n. discussão, nü.o se votn.ndo por 
:!alta de numero, c ndinda pela hora. 

O Sa. PRESIDENTE dc>u para ordem do dia 8 : 
Pri>Mira parto (até íLs2 1/2 horas)- Votação dos 

requerimentos cuja. discussüo :ficotl encerrn.dn ... 
2& discussão da proposta do governo, fixando as 

forças de terra pa.ra o anuo financeiro de 1885 a 
1886. 

Segunda parte (das 2 1/Z horas cm diante)-ln dis
CWisão da indicaçáo da mesa Jettrn B, do corrente 
anno, sobre o processo a seguir-se nn. 2n. ,Hscussã.o dos 
:projectos tanto do senado como da cnmara dos 
&leputados. 

Levantou-se a sess5.o ás 3 horas da ta.rde. 

J.3a SESSÃO EM 8 DE JUNHO DE 1885 

PRBSIDBNOIA. DO SR. BA.UÃO DE COTEGJI'P-: 

S:laou.nio-Expediente-ReqiLerimento do Sr. Cor>·eia . 
.Approvaçüo-Declaração de voto do Sr. Mnrtinlto 
Campos- Primeira parte da ordem do dia -
Votação de requerlmentos cncc1·rndos na sesscio 
de 6 por falta de n~tmm·o pa·ra vvla>'-se.-Forças 
de terra. Discurs08 dos Srs. Silvei,·a ,JJartins 
e Correia. Addiamento. 
.A.'s I 1 horas da mnnhü acharão-se presentes 37 

Srsa senadores, n. sn.ber ~ Bnrã.o de Cotegipe, Cruz 
Machado, Bn.nio de 1\lamo.n~uape, Viriato de 1\Iedciros, 
Vi.em1. da Silva, All'onso Celso, Bnrü.o da Est.nncia. 
Diogo Velho, Visconde do Bom Retiro, Cbristi:u1o 
Qtt.;ni. Saraiva, Conde de Baependy, Leito Velloso, 
Luiz Carlos, Correia, Burros Barreto, Paula. Pcssna, 
Bari1o de Ma.roim, Ignacio I\!ri.rtins, Bnrã.o dn. LnA"unn, 
Sinhnbtí, Mart.inllo Ca.mpos, Castro Cnrreirn.,. Cnnhn. 
e Fig11eiredo, Bariio de IVlnmoré, ,Joü.o _l\..l:frcdo, 1\:Ieirn. 
de Vasconce1Jo~. Chicharro, Vit-~conde de Pnrnnn.gu:t, 
Junqueira, de La.nu1.re, Carrão, Octaviano, Visconde 
de Pelnt:>S, UchOn Cnvalcanti, V1sconde de Muritiba 
., Henrique d'Avila., 
. Deix~írü.o de compa.rccer, com causo. participado., os 

Srs. Nunes Gonc;o.lves. Jaguuribe, l; .. o.usto de A~uinr, 
Franco de Sú., Silveira LoUo, Teixeira Junior, Antiio, 
l•'ernnncles da Ctmbn, José Bonifncio, Silveira da. 
1\lottn, Lafnyette, Lu1z Felippe e Dantas. 

Deixou dt:: co1npu.recer. sem cnusn. participada, o 
Sr. Barüo de Souza Queiroz. 

O Sn. PuesiDBNTJ~ nbrio a sessão • 
.. Leu-se a uctn. Ua. sessão antecedente, e, não havendo 
quem sobro eJla. fizesse observaç.õcs, deu-se por 
npprovadn. 

Compo.rccérão depois de n.bcrt.n. &. sessüo os Sre. 
].,acs de l\1cndon~·r-.., Ribeiro ela Luz, Soares Brancl.ü.o, 
l'aulino do S<>uza, Silveirn l\I<trtins e Godoy. 

·o Sn. 1° ScoRE'l'Anro deu' conta. do seguinte 

EXPUDJY.NT.I: 

Officio do ministorio dn justiça, Jo 3 do corrente 
mcz. t~a.nsmittiuclo. lH\ fúrlnn. <ln. requisição do senado 
de 27 de Abril ultinto, c-ópi:!. c.ln. iníormtv;ão prestada. 
pelo presidente dct provin.ci:~ do Rio <ie .Janeiro suhre 
u. prohibi(.~iio .da. reunião U:c utun. sociccln.dc uholicló
niRta. cm l\1ncnhú pelo delc~udo de policia.•.- A '.tllCln 
ícz ~L roquisiçii.o, ilcvol\'cnUu depois t't. lllêSO.. 

O mesmo Sr. 13 secretario conin-Junicou que o Sr .. 
s.cnmlor Nunes Gon(,m]ves participou qnc por incon1-
lllodo Ue snuclc nr~o púdo compal"ccor :i. s~Ht1o. -
l11tcirado. . 

(JS '' " 
111

" d I - h • n ...... 0 w~un~'l'AlllO cc &\rOLt '.tltC nu.o avu~ pare-

Foi lido, apoiado, posto em diseússilo o sem debate 
a.pprovado o seguinte 

RefJuerimento 

" Requeiro que por intcrmod1o elo minou.crio da 
fazenda se reqnisite. do governo cópia. de 'lunlqt1cr 
consulta que tenha dndv a secç5.o dos ne.,.ocios· da 
fazoadn do conselho de estado, âccrco. do acl'i'ar-se ou 
não em vigor a lei n. 401 de 11 do Setembro de 1846 
nrt. 2o. 

" Paço elo senado, cm 8 de Junho de 1885.- Afa
noel Francisco Correia. " 

DECLARAÇÃO DE TO'l'O 

O l'ir. MartlnbD Campo" (pela orclem) :-Peç.,.. 
a V. Ex. que fnc;:n. constat• na a.ctn. q uc votei contTn. 
o l'~queriment'?· Não sei se 6 preciso mandnr a decln
raçao pot· esenpto. 

O SR. PnESIDGNTE : - Pa.rn. constnr dn. neta. ú 
preciso. 

O Sn. MAnTI!'iUO CAMPOS : - Eu n mandarei. 
'Yeio ú 1nesn. a seguinte declarn.çü.o de voto : 
cc Dcclo.ro que votei contra . o requerhnento tlOt 

Sr. senador Correia.-Af. Campos. » 

PRDIEIRA PARTE DA ORDEM DO DU. 

YOl'AÇÃ.O DE REQUERIMENTOS ENCERRADOS 

Consultado o scundo, consentio nn retirac1!1. pedida. 
pelo Sr. Correia. do seu reguarlmento relativo ao 
cmprestimo de I 50:00011 pelo Estado ao thesouro pro
vincial dn B<\hh>. 
, Votou-se e foi npprovado o requerimento do S1· • 

Jnnqncir::t. sobre as nutoricln.des, os tribllnn.es ou COl'
poraçOcs que forão ouvidas úcercu da. c~nsolidaç:ão e 
altcraçücs e:Tectunda.s nn.. legislaçri.o t•elnttva.s n.o.s em
pregos c otlicios lle justiça, de que trata.· o <lccreto .de 
~8 de ALril ultimo. 

Votou->e c foi npprov11.do o requerimento do Sr. 
Ribeiro lln. Luz sobre n. dcspeza. que tem feito o go
Yerno con1 n. public~ção de annnncio~ e :telcg~·nml]_l:l.S, 
JH~rn. a concurrencuL elo contrato ue 1llmnznn.c,·ao a 
g·ttZ da ciJ~tr.lc do llio de Janeiro. . 

Consultnclo o senado, consentia no. retirnd& pedido. 
pelo Sr. Botr~to de l\Iamor6, do _seu rcquer_hnento re
Ja.tivo aos cortiços da rua Dons de D.czembr_?. de~tu. 
ctda.d.e, no numero <.le moradores nlu fu.llecldos <le 

.. febre an1arella ou outra~, e bem nssim ÍLs providen
cins claclas pelo governo snbrc a. cp~dc.tnia do beri-berl 
que tcln r-elendo cn.1 nlgtunns provmctns d~ norte. 

Votou-se e flo1 nppruvu.do o reqnet•tmeoto <1o 
Sr. Correia. pedindo cóptn da rcprcsentuc;üo e .expo;
slçü.o feitaS pelo cnn·eulJciro Costn. Couto, relu.ttvo.s a. 
comtnissão de nçttd~s nu. provinciu do Ceará. 

liOUC].A~ DE 'l'Eil.UA. 

Acbnn<lo-so na sn.ln inu110c1inta o Sr. ministro dn. 
p:uerrn., forii.o sortca.~lt">s f.arn. n dcp~ltnçü..o q ne o ele v h~ 
receber O~'< Srs. Baruo <c MttnJoru, D1ogo Velho c 
Vieira. <ln. Silvn.; c sondo o tnesmo senhor introcln
zido no sali"Lo cmn ns fortr~nlidndes da ~st,vlo, totnon 
assento nn n1estt ú. tlireitu do Sr. presidente. 

Proserruio cnt 2_n. discussr"a.o o art. 1° da propo-st.:: 
do poclc~ executivo convartidn. cn1 projecto de Je-1 
pela ca.n1rt.l'tt dus c.lcputados n. 2, Uo corl·cnto .. nnn_o-. 
fixnndo u~ :forr;tts de tcrt·n. pa.ru. o cxcrctclO (h~ 
1885-JSSG. 

o .,;~. !"'llUvf!'h•.aa Ml',u•thaN pedia n .. pnln.yrtL ~t.t 
ultima. sessüo por tuu m?tivo qn.o, por nsSllll d1zer, J'" 
clusnppnrocen; tnu.t~, tcnllo-lhe sulo dullu. a~o;n, n.pro
voitu.rú ll occasilLo pnrn :fnzcr nlgumn"'~ cunsldcrlt\~õcs 
sobre u. mntcl'h~. Ten1, poa·ém. ante::;, do Ui:r.m· td,;.n~a 
cousa uo seu nobro amigo, rcpl'Cscntantc Ua lli'OVlll<' .. J.ü. 
do .A.u1nzonu.'S. 

1re1lcitou S. Ex. no nobre n1inistro elo. g'l'll crr·a. por 
fie ~char occupn.nc.lo n paHüt, hn.votlllo-RO lo\" u1]tu.tlo o 
interUicto que peeava ::iOUru 66. •nu~o lll~tu:tou.. ~clac' •a.bc 
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o oro.dor ee isto é verdo.de ; usnnao de umli. fórmnla 
'!hoje pratica e usual, dirá qne pódo ser- que sim, póde 
• ser que não. Mas, se ó verdnde, isso apenas nttes
··tará o vic:io do que padece, entro nós o systema re-
presentntlVO. · 

Enumernndo os serviços l"'estnelos pelo nobre mi
··niatro e as importantes commissões que tem de•
. empenhndo na assembl~a provincial elo Rio Grnnele 
elo Sul como na camnro. dos eleputaJos, el'iz que se é 
•Certo que no _Parlo.mento, como nos campos ele ba
talho.. ns dist1ncções se dão áquelles que possuem 
capacielad.e, o qne é de lnmentnr é C{ne desde n pri
.meiro. orga.nisnçü.o de n1inlsterio liberal, depois d.e 
•eleita a camnrn dos deputados pelo novo systema, 
· elle não tivesse occupado n. pnstn. dn. g-uerra., para. 
·,B ~ua) •. além do tudo, tinha aptidão technicn porque 
•fot m1htn.r. 
· Feito e~tc protesto 

1 
em· nome do pnrlnmcntn:rismo, 

cliz que está convencido que o pa.rlnmentnrismo existe. 
mo.s viciado, e o seu dever 6 procurar fnzer com que 
.-elle entre no caminho regnlu.r, empenho· que .devem 
.j~nlmen1e tomar todos os que. seg-uem e~:~tcs princi
·:pios, afi!". de que o systema se liberte desse e de 
outros v1ctos. 

· Respondendo no nobre senador pela província elo 
Pn.ronú,. diz que S. Ex. nilo foi justo quando censurou 
·o nobre ministro da gaerrn pela crcnçü.o cin. escola. ele 
tiro nn provincia. do Rio Grande, neto pelo qun.l S. Ex. 
só lttcrcce louvor. O nobre ministro niio fez mais elo 
que obedecer n uma disposi(;ii.o legislativa, embora. 
determinada. com iórmu. de nutorisnc;üo. Essa nntori
saç.üo nü.o é npenns fucultntivn. como FIO presume, ~~ 
-portanto,isentra. o governo dn. res:ronsnbilidndc. 

Tnmben1 n censura. nüo procede ·pelo fundamento 
ae nü.o bnver credito espcdnl nn. lei do orc;nnlento, 
porque hn o credito detitinado a obras militares,. c 
sendo· peqttenn a (lespezn n fazer, ho. para esse ser'
viço dinheiro de sobra. no orçamento. Portanto, o 
nobre senador, em vez de censurar. ni'i.o tinha. senão 
a r~nder louvor no nobre ministro da gncrrn. 

GbserYn ainda qnc :foi o antecessor do nobre mi
nistro quem deu todos os passos, colheu todos os 
dados, c prepnrou o expei!iente para se poder decre
tar n creação da escola. 

· Fnl I ando-se do predio destinado áquclla escola nn 
cidade do Rio Pardo, empregou-se improprinmcntc n. 
palnvrn-donçüo, Rectifica o termo, expondo os factos 
como occorrêrÜ.f). O cdificio, de lo.rga.s dimensões. ern 
destinado n hospital; mas, con1o nnqnelln. tcrrn. nüo 

'·llo. doentes, u. irmandade n que elle pertence resol
veu cedO-lo pn.ro. nquellc fim, co1n ·a. unicn cln.nsuln., 
aliás escusada, da. sun. conscrvnçr'Lo por parte do go
verno. 

Po.ssnndo o. ia.zer a.lgumns con5idcrnçücs sobre c!l
coln.s tnilitnrcs, cmnbntc opiniões que sustcntút·n. o 
nobre s~na.c.lor pelo Pn:r41.nt'1, e defende o principio do 
internato, con1o o 1na.is conveniente pu.r{L que os 
alumnos que se destini'lO {a. vidn. do cxer01to ndrluirüo 
O· espirita de corpornc,!ÜO c os hnbitos de disciplino.. 

'Sem cruerer trntnr da. orgnnisnçtio do exercito, visto 
qne essn mntcTin bn. de ter umn discnssiio cspccio.l e 
ampln. fnz VJLr!ns observações em relação á hiernrehin. 
militar clocrctnda. parn. os g1·n.ndns exercitas dtt En
rOJJR. n1ostt·nndo os inconvenientes praticas ela. sun. 
npplicnçüo entro nós. Jnstiflcn a snn. opinii"Lo cm 
fa.ctos qt10 se cloriLO dnrnnte n guerra <lo Pnrnguny. 

Linlitn-so, }lOis, u. on~croccr no nobt·e tninistro àl
sumns obscrvn.c;õos prnticn.s de n<lnlinistrn.çiLO, ::t.fim· elo 
que S. Ex. possn. npplico.r o remcdio. Do nncln scr
virú clnr preceitos pnrn. reformas que niw se po<.lcrü.o 
rcnlizn.r por cxig;ircn1 rectlrsos qno nü.o ton1os. O bom 
senso cx1gc que se procuro :formnr o 1nnio1· exercito 
que se pnller cotn n. minhnn dcspeza.. 

Na. promoçüo do. cavnllaria. encontra. utn enorme 
inconveniente prntico: refere-se ás promoções, tJrin
ciptlhncnto t.lo primeiro lJOsto, o 1nostra. como os 
moços 'iÜ.O cln.saificados pelos corpos com pouco cri
teria! jt~ nn. escolha. dn O.J;"lnn,. jú. na. distribuiyrLO por 
prOVIUCUlS. 

Rocommondl\ a mo.ior cautela. quanto ú nrmn do 
Cl\vo.llnrin, a reapoito dn qual fnz largas considorn
çiioa encarecendo & aua iaportancin, o lamentanclo 

que se tenha. desprezado a criação de a.ni.naes !lue 
aliás I!' tem largamente deaenvol v ido no. Repa'bhca 
.Argentana. . , 

Quo.nto {La 'questões que possiio suseito.r-so com 
essa nnçii.o vizinhll, não é o orador tão medroso como 
o nobre senndor que o precedeu na. t•·ibunn. Enten
de que se deve cvi~nr fl: guerra, 1ncsmo quando haja. 
n. espernnçn. de Vlctortn; Mtl.S convem que o paiz 
esteja. orga.ni8R.do. Acb.ll entretanto que nós temos 
muitas vn.utn.gcns sobre u. Reptlb 1icn. Argentina.. e 
enumera-as. Se nii.o ten1os unuL boa. organisa.çü.o· mi
litar, elln. n. nüo ten1 tnn1bcn1 ; tnns temos a. vanto.
noem elo ntunGro, tetnos o dominio do mar. uma. a.rma
âo. para bloquear o Rio dn. r>rn.ta, e, en1quanto elle• 
núo tem commnnicnçõos exteriores. nús temos o 
occo.no aberto pn.rn. receber com facilidade recursos 
do estrangeiro e temos principalmente o credito. 

A n1nior vantnge1n que n Republica ArgcntimL tem 
de seu lndo é a cn.vnlln:ria., que em occashio de rruerra. 
ter{L do operar nn. provincia. do Rio Grnnde. A 
este respeito :!nz nindn algumas considerações. lem
brando com louv-or os esfórços que e1npreg:ou o 
nobre senador Visconde de, Pelotns, qunndo mmistro 
da ~ucrra. esforç:os que nã.o forüo infdizmentc secun
dados ·peleis seus successores. 

Lnn1cntnndo c condcmna.ndo a iudiaciplinn do exel"
cito, diz que en1 todo o pn.iz lt1.vra uma. indisciplina. 
geral'. umn. nnnrchia. intellectual in1n1ensn, que não 
procede de comlisrf!.O, como pnrccen julgnr o nobre 
senndor pcln stul. provincin; o comt-ism.o I! u1ua. 
orgn.nisaçíLo pocleroso., systemo.tica c scientificn do::; 
conhecimentos humanos, e a nnarchut nü.o púde. 
portu.nto , resultar dos princípios que tên"l por 
tim condensar todas as scicccins pnra. orientar o 
espirita do seculo. l\fns os Bro.zilc.i.ros até nisso 
copião servilmente; c · é assim que homens dis
tinctos que segumn essas doutrinas, vü.o ntú ú. reli
gião, e dcix.ão de ernp"rcgar ns suas faculdades e os 
Seus esfor~~os potentes nos tncios. da. vida pratico.. pn1·a. 
se contentarem com uma. n1cnsn.ltdo.de de sessenta. mil 
ró iA ! O orador. eombu.tc este erro, sustentando que u. 
riqnezn ó nm grande elemento social; é o capital que 
desenvolve Q dú. :forço. no trn.ba.lbo, que fo.t:.: n. gra.n
dezn c o poder das nações. ~\ Inglaterra. não é a. pri

. tneirn das nações senão porque dispõe de 1naio1·es 
cnpitnes. 

l1'nz ni:JCln algumas apreciações em relac;üo ú. guerra 
:franco-prussiana , e voltando ao Bro.zil accenttío. 
nindn ns vantagens que temos sobre n. Republica. 
_A;..rgocntina. 

Hofcl"inc1o-so o. proposito {L reconto ving·en1 <lo 
Sr. Contlc d'Ett (Ls provincias do sul, diz que tnnto 
nn. Republica Argentina, como na. snn proviocia, ella. 
.procluzio grande abalo. tendo-se suspendido ntó ·as 
tl·nnsacç,jes sobre con1prn. de co.vu.llludas,. por se ni"u) 
julp;nr que fosse npenu.s um passeio. Considera.. de 
n·rnndc inconvcnicncin. esse neto ; n1ns, quanto ú. idc!a. 
de gnerrn, assegura. que clln. é tnuito populn.r cm sua. 
provincin., nssitn como nn. Repttbl.icn. Argentina. · 

CI"ü ele sua. parte que nem h u. ncccssid.ade de u1na. 
ntu!rrn,. ncn1 n1otivo pn.rn clht. O que convem é vi
~crtnos om pnz pa.ra. dcscnvoh•crn1os n. nosiut co!oni
snçáo, a. nossa riqncza, curnrrr10s dos.. nossos tnu.lcs,. 
que nüo sü.o poucos, c tra.tnrmos do prog:resso mutuo 
o reciproco como bons n.migo::;,' Hlhos do. A1ncrica. 
))ove, comtudo, orgnnisnr-se a defesa. porque esse t: 
o nosso dever ; o pniz nüo deve rcla.xo.r-so cm seus 
hnbito•, tmtcs devo preparar-se pnrn qualquer evcn
tunliclnLlo • hn., llorém, tempo de ir reformando,. de ir 
melhornnrlo. 

Sustentando cm seguida n; necessiande de se d:Lr dis- · 
cipliun n'o exercito. considcrn. largn.tncnto o assumpto,. 
mostrnnclo prinpalmonto como o exemplo devo vir 
<lo chnn.. clns mo.is olovnda.s ptltcntes n1ilitares. 

Pnssn. o orador n. occupnr-se c.1as cstrndns de :ferro 
1nilitn1'CS (ln. sua. provincia.. Tendo-se contrn.tnc1o um 
mnprcstimo do cinco tnilhücs ~tcl'linos, .c:ssu. .qunntia. 
gastou-se, cstnnU.o as estradas, I)Ol" aSiilOl dtzer,. em 
comoc;o. 

Aprccinndo largmuonto o t\BSUU1J?to, faz. o historico 
de tudo qu~ u. respeito tem oc<?.Orl'~do; e 1·efe:indo-so 
CBJlCCiulmcnte à ciltl·aàtL de :Ba~c a Ca.ccq,tu, cxp6e 
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:J.s bases de uma. proposto. do eDgcnbeiro Morsing 
par:J. n construcçiio dessa estrnc.ln, propost" que con
Sià.Cl:a. de. rnuitu. va.ntngcm po.ra. n. província .c pu:rn. 
o ps:uz, vtsto q uc clln. nttendc ú mnwr acononun.. 

O orndor refere-se por ultimo ú questão da. immi
~ração. Pede no nobre mmistro que faça no conselho 
<Le seus collegon.~; rcconsidcrnr a. medicla, sem dllvido. 
Jegal, Jnns inconveniente, e até certo ponto contro.
di.Qtorio., de suspender-se o pn.gn.mcnto das passagens 
u.os colonos. qnnndo ha. in1pedosa. necessidade da. 
trn.osformaçúo do trabt~.Jho. Discutindo-se n prot•o
gati ,.n, póde o governo pedir a.utorisaçrLo pnrt~ ope
rações de credito. com que sntisfa.ç1.1 essa dcspcza.. 

V é neste ponto todos ele nccOrdo; c se tal é a 
opinii"in pnbhca.. para que contrnrin.-ln., scndn nlitls 
tã.o rn.zonvel '? O governo manifestou o. sua. obedicncin. 
;t lei. suspendendo de n1on1cnto essu. medida : tnn.s 
ussim ngoJ·n. mostre-se ta.mbetn o seu n.mor ao. po.iz e 
a. convenicncia publico. propondo o. credito. 

A província do Itio Grande o reclatno. con1 a. mnior 
energia c con1 todo o direito. Ello. libeJ·tou qua...;i 
todos os seus escravos sem indenmisn~:.lLO do l!.:stn.Uo, 
sujeitando-os npcon.s n serviços. Ora., ü2.0UO escravos, 
por mais bnrntos que sej1io. scn1pre rcprcsenti~o uma. 
dezena. de mil contos. Pois bem, cllo. priva.-se desses 
valores, não .é: indemnisnda.; aceito. ainda. como as 
outras provincins n. contribuir.ii.o do imposto gern.l 
para libertação do resto do Irn'pcrio,: parece, pois, 
ter direitO O. que SC. lhe nrLO SUSpenda 0. pO.SS::tgcm doS 
colonos que pnt·a clln se encaminhtto. 

Pede, portanto, nos nobres min1stros que reconsi
rlerem o s_en a.~to, que foi Jegnl e regn!n.r. que tometn 
uma. provtdencw. tmnbcm ]enon.] qne np11rove o q_ne 
:forão obri~ados a suspencler Por fu.Jta. de nutorisnc.~al>. 
Essa n1cdicln. não seria de modo a.lgnm préjndiC'~n.J ús 
:finont.~o.s do Impcrio, antes etn pouco tempo Inde
mnisarú. do sobre. o. dcspeza. flUC se tiver feito por 
conta. do Irnperio. A econonnn. bmn entendida. nilo 
«:onsiste' cm cortn.T n. despczn. mns etn rlespcndcr hNn 
'{):tro. receber o <1obro, c a. despe1.n. de que se tra.ta 
ha de cnrn certeza dar 111rtis do dobro. ( .. 1/nUo bem.; 
.... uilo bem.) 

O Sr.. PnesH>E:iTE: - N'ão qui?. interrop1pcr o nol)rc 
:;enallor nn occnsião em qne fnlluvn; ntas pe,;o-1lw 
que rectjfiquc. a sun úxprcssão qnando diz que o 
l-tio GranUe jú foi republica. V. Ex. comprclJCudc o 
motivo por que !aço esta ob::cn~ac;ão. 

O Sn. Sll.VInn.-\. 1\fAnTJNS :- Mns 'é o fncto. 
(A' 1 hom da. t,m]c o Sr. presidente deixon n 

cadeira. da. pi'CRidencÜt; C)ue passou a ser occupa.dn 
pelo St·. 1• vicc-prc,sidente.) 

4~ Sr. Co,.rc-ln :-Tomo ainda pnrte neste debate 
porque, cotno disse fjltn.nüo fn.llci f1a prhncirn. "'\;CZ, 

neohmn cn1ba.t•at,:o tt•n.z cllc ú. n1n.rchn. elo g;ovcl'no, 
pnc1entlo ?',1C pron1ove.,r alp;uns beneficias p~rn. o pcuz. 
aegun<lo J+'- tetnos ".f!l'lÜcndo (A7wirulos.) 

A àiseussüq• nc:Ste tnomcnto n:io 'tt~o.r. emhar~ço 
aJ~un1 á n1archa do gnvcJ•no, porr1ne ns cln:t::. leis ::.n
nüas COlll flUO ainda 1Jn,\"él110S Ujj OCCupru·~nos, n. de 
l1xaçruJ Uns ior,~as do .mo r c resolução yworog-ntivn do 
<>rçantenlo, cs:.uo nnuto ntrn.sa,]ns na. cntn:tra dns tlc
pa~ados: n discus6iio da prh:ncit·n ninda não cmne','Oll, 
~ dn..rcs•)luc;~:i.n pr9rogn~tvn. do or~::uncntc. npenns cstú. 
teruunnt.l;.t a 101 d1scussao. 

Etu 1.aC!s con11iç~i'k!5 I'J c:<:nmc, no ~c>nndo, de ns
sn'Jllpto;, rl'f(•J't·ntr·s nr, ministcl·io d;:. p;ucn·ft lHí,]c tru
zet• v~1.ntngcn:-:., al1!1111lfiR das (1nncs jú ten1os co111Wo. 

O qtle S'~ria. talvez ir.con\·cnientc .ft"11"rt.. ít. ap!'Csen
tnçüo de c•tnr:ndns; pOl'quc potlentt niio h~l\'Cr tempo 
parn set·cm tomnUas en1 considcl'a.çlio fJe1a curnu.rn. 
dos dcputndof:i, 

,(Ç' IJOr i~._,O _liUe,. Clnborn. l"CCÇ\nlwç_•.n. que dcVfi1110S 
p:_est~1r uttcn~~uo :.!s pnln\'ras ~lo relntorio ~n guerrn., 
nao JUlgo conveniente t1·n.tnr Jtt. de fuzcr !Jg:nrnr cn1 
lei unHL pl'ovidencin ahi J(~lJ'd)J";nln. 

A lei n. 3,100 de 1~ de .Jnlhn ilc 1883 <lhpoz ']llO 

no ~c..rpo llc cstaclo-n1nic•r L1c ~n. clns~c cont inunl't'eü 
a bCl' i'ci!::s 1.1s P!'Olnoçõcs pn.rn prl~enchiment.o da~ 
vagas qnc so nlJrtrcm nos 1)Qstos de tcnNltc u.o de 
coronel, crtHlucmto holt\'cr oJliciaes do quaJt·o actual, 

ficando entretanto suspenso o prcenchim'cnto dttS que 
se de~om nos postos cle.alferes! até o complct.o de.oj;>
pn.reCimcnto à.os offiCJn.es exJstcntcs : e o rcla.tono 
observa. quo por. isso se deve snpprimir desde jú o 
cornmnndo do mcncionndo corpo, sendo os· res
pectivos officin.cs sujeitos no <lo estn.do-muior do 1" 
cln.ssc, do que nenhuma dcsvo.nta~em rcRultn pu.r.a. 
o servJço, nntcs cconotnin. pnra. os cofres pnblic(·•· • 

Esta iodicn~!ÜO pnrece ncbn:--sc no caso de ser 
i nceita, mas nü.o d1go qne tratemos de inclui-ln. na.· 

lei quo estut]10s discutinclo, porque póde fnltnr tempo 
para n c~;tmara. dos deputados pronnncin1·-so úccrco. dn. 
en·.cndn.. 1\las, repito, rln. discussão nii.o resulto. incon
veniente a.lgurn, cmqnanto não estiver nestn casa 
qualquer dat~ outras leis U.nnttas qne dc,·cnlOS votar 
no corrente mcz~ _ 

O nobre senador que ncaba do fn1Ia~. se mo fez ::. 
I;o~trn. .Je 1nostrar <Jn.e leu_ ns Jln.~u.v,.es qnc nrpti pro
feri ncstn. mesmo. dtscns;;ao. patenteou tttmLetn que 
o fez c01n tão poncn nt.tcnçiio 11 ue u.ttrilJulo-Ine o quC 
eu nü.o'di$se, e nt<! <LcsCTJbrio cm minhns pa.lnvrns nü.o 
sei que re1nçií.o con1 as dos crwtomn.ntes. 

Se asshn s_e lhe nf}A".llron .• porqne 1110 referi {L pro
vn\·el durn~ao do m1ntsterw •. neste cnso· cabo n q.ua.-
1ifi~nç~LO tn.nto. :J. S. Ex. como n 1nbn ; 'porque em 
mnlttt~ occn.siões S. Ex. ten1 enunciado sun opinião 
a. tnl respeito em refercncin n Ynrios rninisterios. 

1\fns cu não disse seni'lO qne-o nobre 1nini~t.ro tinbo. 
nindn. tnnis razfto pnrn esfors,~n.r·se uo estudo dos 
US81tmptor:; que correm pcln repnrtit,·iio n. seu cargo, 
pnrque nlLO dcvin est.nr dOlllinadt) pelo receio de 
clcixnr de prompto n posir;úo elevadn mn nuc se acha. 
salvo se algnmn. discordltt apparcccr na.· trip1.\ln~ão 
dn núo n1ínistcrinl, ou se nlg·nnln tempestade n.n·i'tnr 
as proprins ngua.·s cm que essa núo Huctua o cm~ que 
c.lominu. seu pa"·ilhii.o. Se os ministros cstiYercm em. 
perf,útn bnrmonla. c se seus o.mi~n>; da catnnrn. conti
nnnretn n :.tpoin-Jos, não tem o lnlnistcrio. qnc temer 
qnnnto ú sua dllra.yito. Orn, não sei que hnjn cotlsa. 
111nis con·cctn. nen1 mnis t.nvin]. 

Se n1gt:n~n ~on:sn. se P':ain yê1," ncss!l.s pa.lo.vrns fóra., 
dessa trtvtalJdndc. sena. n t-Jt~erencHt ele r1uc. por 
minhn. parte c por pnrt(j d~qnelles. con1 quCin tnnis 
costumo cntender-tne. nti.o ha desejo oJ .. ·mn tle ·vf.!r 
os nobres mi'nistros n.peüdüs do pOder,~ a.o menos 
por Cinqunnto. 

Creio que o nobre n1ini~t:ro ~ntcnrlcu bem n1inhns 
pnlav.-~s, . e foi. com grande so~!wcsn que '\'Í cotno 
ns havw. tnvcrt.Jdamcnte entendtUo o nob~re senador 
que n1c pt·eccdcn. 

De certo que ncllns não lHL cottsn. nlgntna que sa 
pnra,:n con1 obrn. c.lc c11rtomnnte. 

Vnrios srLO os ns:;\unp,tos com c1ue tonho ele occupn.r
tnc; c justo é qne coulCl!C pela t•espostn f]llC devo ao 
nobre tninistro qu:.:uho o."t dcfcsn que S. Ex. fez do 
:tcto qne prat.h:ou. tm·nn.ndo desde logo cffectivu. ·o. 
n.ntndsn<-Üo confcridn. no governo p:u·a n ct•cn'.~üo dn. 
C""coln de tncticn c Uc tiro nn. t)rovincín. do I:.io Grnnd~ 
do Snl. 

Qual foi n. obser'-:nc.~ü.o que fiz úcercn desse neto do 
nobre ntinistro ~~ Que S. Ex. dcvin pedir, antes 
do renliz.:Lr tnl crcu.c.~ri.o, o preciso credito pora ns 
dcspe~ms novns que do. crca~·iio tcnh:lo '-le resultar. 
Niio lli'J(le haver qu~stilo úccrcn. cln prcfc,·cncia ctn 
pcdlt· ~1réviamcnte ao poder le.~·iSlativo os fundos nc
cessnnos para pn~n.nwnto de qualquer nccrcscinlo de 
dcspc~n. flUC flOS neto:; do g'OVCI"IlO tcnh:t de }Jt'OVir. 
nntes do rpw en1 ren.liznr log·o os tlctos puro. vjr mnis 
trtl'dc snlieitn.J• o credito (j_tHt~ o proprlo govctno reco
nhece inlli~p,~nsnvcl. · 

Nr~o ttatei dn ntilidn<lc tln .. c1·caçiio nc1n <losconhcci 
que o 1ninistro hn.vio. obrndo d·:, conformi<ladc con1 a,. 
nu1oristLC(:ÍO que /J. ]ei lbo conferia; cotno, porlhn, o. 
Jci nito hn.\·in concedido :fnnd.us pal'n o ncct·cscinlo de 
de~pmm, que o govc1•na roconhccün ncccsSI\t'io. era. 
maiJõõ crmtornw· con1 o uyste.l'.na rczwcsontativo }JcLlir-se 
o ct·edito nntwi Je tuntu~·-so cJ'li.!cliva u. crcnçiio. 

1 ]lOI'fJUC o ~·overno so acluu·1u. 0111 grnn<lc 01nbn.rnço 
s~ acabo .::o poder. li!;.d.·dat.ho uc.g·ns.:;c u consin·nac;tio 
neccssal'hL pnrr1. elt"t.:etividu .. 1e de seu ucto. r.? 

.A.ccrcsccntci qac nii.o nw p~l'Sllutliu. tlc quo flBPiO.. 
li{Liifio tiC Uús:3c, 1uus llrUL>unhn-nlc u. indiclLl" uo no-Jo 
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ere ministro que em identicns circumstancias a., .• 
proceder diversamente. . . . . 

Qual foi a defesa do nobrt\ mJmstro 'I D1s.se que, 
em vez ele dcsjlezo. nova, ha.vio. economia, o que ~n

!"tes dissera ip:ualmonte o nobre se!'ndor pela provm
•eia do Rio Grnnde do Sul, o Sr. V1sconde de Pelotas. 
'Mas de onde vem essa pretendida econnmin. 'I 

Do facto de 'lne nii.o vh-ó.õ mais para a escola de 
1tiro de Campo Grande. os. oflicia~~ c as praças que 
.est.'io servindo na provmcl<l. <lo !'t•o Grande do Sul. 

•·E' incompleta esta. re~posta; e, se ell~ r.udesse pre
~valccer. seria. necessnr10 que o nobre m101stro n_ccrcs

. centnssc que hnvcrin correspondente reducÇILO na. 
'aespeza com a escola. de tiro do Campo Grande. 
(Apoiados.) 

Qua.l o nnmero de a.lumnos que frequenta. a.cturi.l
·mcnte esta escola. 'f Sctentn. e quatro, diz o relo.torio. 
: . .Esse numero vai ser rc·dnzido ? Se nü.o vicrCln do 
Rio Gra.nde do Sul., não virão de outros corpos. o.luln
nos que estejüo em províncias tnnis remotas 'f 

. O ultimo regulamento expediilo pnrn a escola de 
tiro de Ca.mpo Grande e mundudo- executar pura n 
escola ile tiro <lo Rio Gruncle elo Sul, tendo sido pro
~ulp:ndo pelo decreto n. 0.259 d~ 9 do l>.go_sto do anno 
pasa~1do, "diz que eleve haver o.lh um contingente da.s 
'tres nrmo.s, qn? fortnnrít. um'!- compn?hin 4e instrncçiio, 
á qual se m1n1strnrá a pro.t1ca do ttro, dlssolvendo-so 
a compa.nhia., lon·o que terminar o curso do nnno . 
. Acaso o nobre ~inlstro modifica. esta disposiçtLO ? 
Continúa ou nü.o a observn.r-se na escola. de tiro dn 

:Co.mpo Gro.nde o decreto de D de Agosto ultimo ? 
.'Se continúa.. onde o. rerlnc~:ü.o da dcspezn. que pretende 
o nobre ministro haver com essa. crcnç:lo pelo facto 
de n1uita.s vezes nü.o terctn ma.is de vir :.í cOrte 
officines e prnçns que estão nnquelln provincin ? 

Se o. escola. de tiro .do Rio Gt·ancte do Sul tem de 
mn.nter-se de uccor~o com a.qncllc regulamento reccn
tissimo, ·não hn a diminuição de despeza. com qtle 
S. Ex .. pretende justificar o seu neto. 

Acaso justifica. n. crençiío desta escoln. dc~de jú 
o facto de ter sido pa.rn. e lln. cedido um grnntle cdificio 

·na. cidade do Rio Par"do 'I Basta isto para eliminar as 
despezo.s que n. creac;-ü.o ha. de trazer? E o mo. teria 

·preciso para n. escola.? Nã.o é sómcotc com n. con-
~strucçiio do edificio qtle.sc terin. de despender impor
tante qunntio. nfin1 de que o pessoal do' estn~elccimcntn 
'P~ssn. dcscm:pcnhn.r sens fins. De qu;;cto n1nt?rial 
·nuo so neccss1ta 'I Pódc haver esco!11. de t1ro sem lmba 
de tiro? Isto nã.o cnstn dinheiro ? . 

Siio súmente os vencimentos n1ilitnrcs. ,pretcnUen o 
nobre n1inistro, que se tt!tn de ulJonnr n.o~ oflicinos 
chnmn<los a servi~o naquelht escola. Por este decreto 
. de 9 de .-\gosto ue 1884, cxpcclindo o rcgn!atue'nto 
:J>a.ra o. cScnln. ele tiro do Crnnpo Grande, c que o 
:nobre mini::;tro tna.ndou obser\·ar nn. do Rio Gntndc 
<Io.Sul, vê-se>., nu. tn.bclla u.nncxn., qne no contmu.n
, dantc, por exemplo. nhona-se. al~m do. gratineo.,·ü.o 
1 activa de eng-enheiro, cmuo cbefe,. nutis a cspcci:_").l 
.de 1:200[1 nnnuncs.; (I mna.nuP.n.se, ulén1 elos venci
'·mentos, ten1 u grn.tificn~:iio ntensnl ele 20{?: o ·fiel. 
·nlém do vcnchncnto 111ilitnr, a grnt.iHcnçii.o de 15H 
mensacs: nssinl, os gun.rdns,os cmpru.gndos no concerto 
do nl·mnntento, nlCÚ1 dos que se cmprt~gü.o nn. limpcztt 
do ntcsrno, o vcncen1 n. grntHicar;-üo de lOHOOU. 

Toàns cs~ns ~·t·ntificnç~Gcs tem de ser pn.g·n.s; c, Ucsclc 
q1H: o nob1·e ministro tunndn. ob:.fervn.r t·~tu decreto nn. 
.escoln que crco.u, como nü.o hu. nngn1ento tlc des
.,:pe:zn con1 n. cren~~iio 'i con1o prctcnclcn.:o nobre nlinis
·~ro snstcr1tfir que nii.o existe este u.ngtnonto con1 o 
~facto de bnvcr cessão do. cnsn c com n. circmnstnncin 
de q no OH otlicincs tõ1n do receber '\'CHlUÍincntos n1ili
.to.rc~ 'l l\Ias bnstn. n. cnsn parn. estar o tnntcrial com
pleto 'l l\Ins niio hn vcncintcntos n.ló1n dot<J 1nilitnrcs 'l 

E • T!ntcnte o nccrescimo de tlospc;.o:n, tü.o rcnl. qne o 
Jprop:lO nobre ministro o ns~ignubn. nn cxposi~~ü.o do 
que 1cz preceder o seu decreto. 

E, dc~d~ qn? hn; . n.up;mcnto crc de~peza., potlerin o 
. Dobre muustro JustdJCu.r o 'l'te tillhn feito ~7 Urna. ru."'ão 
. cotn CJl~e S. Ex. pretendeu justiflcur o seu ucto, vc~ 
de. <:«JlUvoco em q_nc S. Ex. se achn.. Disse o nobre 
XllU.llbtro que a leJ eata.va a expirar; llltls uüo ern. 

,. 

porq~e a _lei estnvn o. exptrar que tinha acabado a 
autor!Sll.ÇU.o. 

·Hn uma. disposição permanente da lei do or,nmento 
de 1873, que diz que autori>ações como essa.' do que 
'tratum?s, valem. por dous n.nnos; e n.utorisn.r;õcs 
concedtdns c;m le1s annuns têm sido usa.dns a.té dou~ 
nnnos depo1s ~"- promul~;:açiio _da lei. ( Apoialtos.) 

O !JOb~e muustro podia., pots, sem prejudicar a 
autpr1snc;n.o,. retardar a cre.1.çiio, n.té estn.r m110ido dos 
mtHOS prec1sos para. .fazer le"o.lmenle todas a.s des
pezns que de lia. provém. 0 

· 

UJ!lo. dt_ts vantagens que tc1nos cCJlhido desta. clis
cussuo fo1 a de podermos apreciar ns opiniões mn.ni
:festndn.s ú.ccrca. da. ·Orgnnisnçiio do exercito, tratan
do-se das t·=grns qu~ Ueven1 • ser ndoptn.dns pnra· ;L 
sun. furmn.çu.o .. ÜttVU110S mu.ntfestn.r-so em um sen
ttdo o nObre relator da commis!'ü.o de marinha e 
,:tnct•t•a., c enl outro o hont·ndo senador pelo Rio Grnndo 
do Sul, o Sr. Avilu. 
. Devo tambc. .. n1 dizer o. nlinluL opinião n. este 

respeito, porque, sempre que posso. gosto de 
tomar o. responsnhiiitladc do 1ncu mocl.~ de cn
c~rur os neA'oci'!s p~tblicos. Fa.-lo-hei, porCm, smnma
rw.mcnte. U ~z:ttc~to que j1;1lgo dever ser aceito ~ 
este: !l':m mdttnr~snr o pa.tz, nenJ deixa-lo entrcgne 

. a.. condt~~oes. precurut.s e de relntivn inferioridade no9 
d1o.s .nngu::;ttosns ele rruerra externa. 

NO:i~ cnnsiUcrn.l'io. 
0 

rnilitnrisatlo o z.a tz. nc1n que o 
exerclto t ... ermanente sul~isse a 1U. Oll. mesmo a. 2U.OOU 
homens cm tempo de pa.z. · 

O Sn. JuNQUCliiA :-Apoiado, 
q Sn. CORREI~: -Para fixar o numero, entra por. 

n;_tuto ~ cstndo Íl?Jnnceiro! pnrccentlo-me que a for~:l. 
nao de'\ e ser mais recluzJda do que nctuu.lmente se 
nchn. 

Pnra. que nã.o nos vejnn1os em relo. I iva. inferiori
dade no cas? de guerra.. o exercito permanente dove 
c~tnr pcrfettnmcnte ntlestrn.do cnn1 a in -trncc~ão e 
t?ruticn. precisas l'n.ro. .. o_ bom descmpenl~o de' sun.s 
fun.cções, e em condu;oes de poder ncudir com a 
muwr presteza que f?r possivcl n.o lng;nr do perigo. üo 
ID•.Hlo. qtte pOSSO. afastar a dolorosa perspectiva tlos 
prunctro~; revezes r.om o pnnico r1ue produzem (apoia
ttg.-:) e cujas t1·istes conseqnencins nii.o podem. ser de
Vldnmentc cnlcu]adns com n.nticipn'çüo. 

Çorno se de'\·c preencher o exercito 'l Nü.o sei 
mn1s qultntns vezes tenho eu-j{t. pedido, nesta cnsa., 
:JilC _se ~:mmpt•;t.n 1ei do nlistnmcnto militar: ou se a. 
j~lgao Imp.cri'clta. que n. ~nodi~iqnen1. NiLo deve con
tmnnr .u. fi,r;11r~tr ~!'; 1~gJs1nr;a,o nmn. Jei pnt·a nün 
ser CX;c7utn.dn ... ]:.. IuexeqtHvcl. alle,!.!.'n-se : 111as 
CO~Uü fOl CU11tprhl::t nn. provinci:L do Hio ae Jn.
llClt"() e nn.quclla de qne tenho o. honrn. de sel.· 
I'Cprescntn.ntc:? Con1c fni cnn1pridn cm nnnlcro
sa~ pnrochins das de>tnnis provincias. Ctll11 excc
J!çao. dn.s ilo .A.~mnzonus. do Rin Grande elo Norte. 
:5cr;:!;lpc c :\Into Ut·o~so ~? Niio cstú. feito o a.HstnnlCnto 
c:un toda:-:; n.4 pnrü~~lans do Itnpcdo~ Pois recorra-se 
ao c?'pedi~ntc j:.·L l:_mbrado P'=lo governo: n.H:::>te-se, 
cm VIS~tt dn. populn.t;·uo, o numero de prnyus que essa:::z 
pn.roclllns d.cvcrn dnr. 

~~ Su. Jl!~Qt:B,U~·\.;-;- Isso qui~ cu, rnns nii.o pude 
obtu-lo nqu1, e :ftu O;Jl'Jgado n nccltnr o que ~stú. 

9 Sn. ConncrA :- Qnnndo: niio nppnreç:üo ""olnn
t~rlo .. s, ponhn.-~e. n.o nJCnos, en1 cxccu(::lo o 11Ue tt lei 
d1spuc: .o rccrutnn1ento nas pa.1·ochint> onde niLO su 
tcrn pod1do executar u. lei parn prcenchinlCnto Uos 
claros que se clcre:m. 

I!ojc elevemos }1_?11S::t.r.ntnito nestn 'qnosti'io; e tn.m
bctn por outro. r-azuo, almn dn. que inLlil!on o nobre se
nado~·· pelo J{in G:uncle do Sul. quo não quiz ver ver.;. 
dndel~·os voluntarJol'l nestctt (l'le cotno trLes figurão no 
cxcrctto. 111ns situples merccnnrios. 

! O Sn. Ju;-.;QmnuA.:- Foi injtt~to; nssinl :;uccccle 
ta.rnbmn no. Ingltuert·n. 

.0 Sn. lit~'<nro~c u'AviL.\.: - LlL nii.o reccb~tn l)r•-
11110; os no:::;suB sao vcrdndciros n1c1·cennrios • 

O Su.. Conm.:I.\. :- Cnn1prn.-sc n. lei, 'lnc tcrcrnos o 
nntncrn tle prn•;ns prcdso puro. preencher o exercito_ 
Cmupra-dc a Jd, r1uo torcmo.s tt rcse1·vu. qu~ t.vdo o 
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exercito deve ter prompta pa.rn. o serviço, e niio essn. 
em que com razão doixn. de confiar o nobre senador 
pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Avi!a, fazendo ver 
<IUC muitos dos soldn.dos que obtiveriio sua. baixa, 
mas que n.mda se nchii.o sujeitos no serviço cm caso de 
guerra., costumü.o a.listo.r-se nos exercitas d:s.s l'epu
lJ!icas vizinhas. 

O Sn. A VILA dú. um aparte. 
O Su. C"'"""'": - Se a lei for cumprida, teremos 

v.unn ·vcrdndeirn. reservn, e nü.e essa que V .. Ex. com 
ju:-..ta. ra.ziio conden1nou.. . 

1\lns não basta q ne .a ro:ç.o. esteJa c.ompleta, é pre
ciso t:unbcm que hnJn olhctaes perfettamcntc prepa
rnclos 11nrn. Comtnnudn.-la, c com a instrucção nccc.,:s
r.n.rin. o que 1ne fnz voltar naturn.hnente a nttcnçn.o 
l'n.ra. n.s escolas 1~ihtnrcs. . . . _ 

Quando occ.upet pela prtmClrn vez n nttcnçuo do 
nobre ministro, perguntei-lhe u. propoaito desto.s es
colas se S. Ex. eoncordnvn. co1n a conscrvo.çü.o do 
corpC: de alumnos du. escola militnr do. côrte e das 
cmnpauhins c::c-ist~ntes no. esc~_,lo. tni~itnr do R_io Gran
de do Sul; nss1m con'lo~ se S. Ex. nao entcnd1u. que ns 
1 .. 00 prnyas n1nrcnd.n:s no. lei .parn: este corpo e coln
panhins, se referiü.o o. ambas n.s escolas, como 111e 
r~arecin, e c ;mo tnlnbem entendeu o nobre relator da 
comrnissão de 1narinha. e g:uerrn.. 

O s,.. liii:<IsTno DA. Guermo.:- As 400 parn. ns du"s 
~sco!ns. 

O Sn. Coun.I!!lA. :-O nobre ministro não s~ dignou 
responU.el" nenl ú. nrimeira. nem ú. segnndn. pe_:gunta., 
não ficúmos snbecdo se S. Ex. entende qu.e nao póde 
aer excedido o nutnero de 4_00 praças no corpo e nus 
com_punhia.s J.c ulunJnos elas escolas rnilito.res, nem se 
S. Ex. julga qne devem ser conserYaUos esse corpo 
c essns companhias. 

Parece-nlc a.gorn. ouvir que o nobre n1inistro entende 
que as 400 prnç:.1.s inclictto o tnuuero total que Ue\'C 
ex.iHtir no corpo c con1pnuhias de :1lu1nnos dns escolas 
n1ilita.res. ;\]c:;sc ca.so, bn.stn ler o relutorio do n1inis
tcrio da gnerru, apresentado nesta sessü.o, ll:l.ra se ver 
q uc se acha. u1ttito exccU.i.do o nun1ero... • 

O Sn. JuNQtanu.t.. ~-Ainda lUCSlllO que sejão prac~ns 
de 11rct, estú. excedido. ' 
. o Sn. ConnEIA :-.... c que S. Ex. rJl·ccisa rcguln-

ris:w isto. · 
Onanto ú. continun.ç~ão deste corpo e con1pnnhins, 

c:::p~ro ·ouvir o nobre n1inistro. A 1neu ver. <.) qne 
t~xi:-.t.io untes do aviso de ':!:: de Fe,·creia;o <.lc 1880, c 
elo decreto tlc Ui- <le .Jnlbo do mesn1o anno, era. pt·cfc
rivol ao que depois se fez. 

O re•'"itnen escolar <1eve ser ulteit·mncntc mantidO 
nns cs~ol:.1.s 1nilitares. con1o nus outras ; o nlu.mno, 
en.d)(Jrn, 1nilitu.r. deYe cst;:tr sujeito ao con1nutndnntc 
:militar da. escoln., ús autorid(L<lcs c~colnres, tnn1bC1Tt 
nlilitarcs. c nilO no conuna.ndo de oltidns Uo corpo c 
cnlnpnnhins. ..I\.. org:tnisa.\·ão do ccl!·po de alntnnos 
:rrH·ece-1·nc nwnos rc·gular, porqu~ de facto aqucllc 
corpo cstú sujeito .a. t.lous conunundantcs. · 

O Sn. Ju:'liQL"1UR.\.: - Ap,oin.clo, setnprc fui contr:11·iu 
n, is::.o; não tive lln.rte ucnLmnn. nesta. or:;anisac;i'"LO. 

O Su. ConnlnA:- O nobre rninistro dirú se o St!l'

·vit,·o n1clhorou con1 n creac/Üo do co!:po e das compn
nhia:i nas asc~lns Jnilitares, se etn nada :foi JWC!ju
ôicadtt a. di~dj)lÍIJa u1itota1·, a cotn·cnicneia. elo serdr,·o 
corr1 o novo rr_!gimcu. q1~e a1i;',s trouxe un;.;nwnto. de 
dc~->Jtf!:t.as. o que lllt.!'i eir~~•iw:;tauci~ts presentes é nmito 
JHlra. !ltten,lcJ·. Cn·io ut~ r1uc jú tie fuzmn prmno~:Õt!S 
CliJH.•("ittC!S llCS'iC COrpo. 

O nobre n1inistrú rne Jil•(t se estou cm erro. 
·E. a. pt·opositu de lll"OlllOçr,cs. devo dest.le jú. ~::;olici

tnr tlo nobre tuini..;tro nnw. inforn1ac;·~n : c C se. de 
:facto, niio hon \'e ~tl t.ilumnen1 c protnor;._ics tle alferes 
eru numero StlllCl'tor no legn.1. 

O Sn. Ju:<QUEIH.• ·- ::\iio ioi acto do actual mi
nistro. 

O Sn.. ConJu~I.\. ~ - J.•:st.e aparte nwstrn que o facto 
6 real, co1uqunnto prnticn.ao pelo cx-1ninistro. Desejo 
in!orn1uf:ües rninucio&u.s n este l'C~l'CÍto, 1nn·que o cn::~oo 
6 dizno de ser nv-.rjgunclo. 

O Sa. Avu.A. : - 1\{as que destino teriio esses alfe
res que excedêrií.o '1 

O Sn. CollnEu. : - Conhel(amos pdmeiro o. ver-
dade... . ~ 

O Sll. Avn.A: -Eu creio que "hi h" engano. 
O Sn. ConnKIA :-... snibnmos se houve lilttmea~~ü.o de. 

::a.lferes ctn n1nior numero do que a. lei pertnitte, ó 
qaal o numero excedente. 

Deix,.ndo o nobre mi oistro de responder nos dous 
pontos de que eu positivamente trntúro. e que acabo 
de enutnernr, occupou-sc, <.""01 ambas ns vezes qu~ ~ 
fnllou~ de nmns pn.ln.vrns quC! incidentCinente: profert 
qunnto no fncto de pertencerem n diversos cor110s a.s 
pra<;-ns n1atricuJndns nus escolas n1ilitares. 

Notou S. Ex. o equh·oco cn1 que eu estava. Sem 
qnerer-n1c cscnsnr ao reparo do nobre tuiuistro, devo 
entretanto CX.llÔr o. S. Ex. e no senndo os 111ottvos do 
tncu eng-nno. 

Fez-sC distin~çã.o entre o effcctivo do exercito, e 
nü.o sei• que outras partes dclle, e disse-se:- o elle
ctivo do exercito ó sómcnte o de 13,50() prn(;3s, de 
qne falia. n lei de fixa~ü.o de forças no~ 2• do :trt. 1.•. 
Mas o que diz ·a lei'? Diz qne u. força do exercito 
constará: § 1. 0 Dos officiues das ditTt~rentes nlusses 
do quadro do exercito. ~ 2.• De 13,500 pnt~"'" en:t 
circunJstancia.s ordina.rio.s. ~ 3. 0 Dn.s cotnpanltin; de 
n.pt·cndiz.e;s artilheiros c de aprendizes militnrcs e do:~o 
corpos e cqmpo.nhin.s de nlumnos das escolu.s tnilitarcs .. 
Orn, ni'io pertencct'n :.to qund1·o cffcctiYo do cx.crcitt.> 
os o!Ticiaes de que tt·atn. o § Lo? Sem duvida lJUe 
situ. Então, por que niio hão de nertenccr as clctnu.is. 
prn.çns iudico.dn.s nos outros pm"<-l.S:rapbos 't 

O Sn. HcNmQuc n'AviL.~:- Pertenccrn uo exercito, 
não ha du\'idu. 

O Sn. CoRnliiA :- Pertcncetn no exercito tanto 
como perteucem ns 13,500 1'"'1"15. A lei qur. tmton 
dessas 13,500 prac~ns trnt.ou das otttrns conlo fnzcnà.o 
parte do exercito: 

O Sn. HeNmQuc n'A\.ILA: -Todos fnzem parte d.> 
exercito. Quem é que diz o contL""nrio '? · 

O Sn. ConnEIA:- Disse-se que eu incorrêrn cm· 
grande equivoco. c eu cston n1o.Stl·n.udo d'oncle pro
cede esse cng:ano . 

A lei ctn que se acha. estn. disposiçü.o é n ult.in1a., e 
po1·tnnt.o uquelln. que dev·enJos cousiJcrn.r subsistente 
ern todus as suas Jlnrtcs. 

All:nl disso o cquh~oco 4 D~ltnt'n.l etn Un.ltL pcsso~ .• 
colno cu , ponco '-'Cl.'Sac.ln. nestes u.s~tHnpto.:~ (n(t.o 
apoiados), .desde que, tanto no relntorio do nnno 
passntlo cotno no deste nnno, JlCrCOI'rt:ndo o muppa. 
gr!r::tl Ua. forç[l. do exercito. nao encontrei. C"")JCCL::t 
1uen<;-Tto das praças dos corpos c das cotnpauhrns u.e 
nltnnnos. Encontrei nesse n1nppn gct·u.I n. fo1'c;a. clc 
artilhnrin, Uc cn:valla.ria, ele infn.n"tn.l'Ín., dos CSfJL1U.Lll'(les, 
Uns cor!tp:.1.nhias de aprendizes artilheiros c dos 
nprenUize~ n1ilitarcs, 111as nü.o cr:eon1l·cj ntencionatia.s 
a:; pt•at,~as dos corpos c cotnpn.nhins de nlumno::;. 

E~tc é o nutppa geral da íorc;.a. t.,mostrctnrj.o ~um. '}1a
pcl) : se cn1 ncnlH.IllHl. de au.as partes e:st.ao Inclnidu.s 
as ILOO prn~n.f; do corpo c compu.nhia.s de a.lun1nos, 
onde cnt.~(. Hgnrft.o '? 

E' ou não Cscusuvel O equivoco en1 que eu tuc 
achei, e que o nobre 111inistro nss·ignn.lou duas vezes'! 
5 e S. Ex. ~e h ou \·esse 1 1n1it.nUo n fu.zcr essa ponde
rnniio no seu primeiro cliscurso, en lhe agt·ru.lecr.::rin. o 
ha~·cr 111~ tirndo Uo erro cu1 que estn.v:.L, 1:1eu1 nul.is 
procu1·ar explicar-rnc; porém, desde que o noUt·e tni
uistro no seu sug-nnU.o discurso u.irH1n. voltou ao nJes
lllO nssumpto, que parecia cstnr tcrminnJ(,, cu pre
ciso, :.to 1ucnos, de uttenullr perante o üenaUo o erro 
en1 que tne ucllnva.. . 

1\lni.-:; vejmno.s uincln. un_;n. singul:.ll'i<ln.dc-.q.ue encon
trei no rclu.torJO en1 rclnçuo ús escola~ nulJtu.rcs. 

IIouve nutorisnçü.o no governo pu1·a rever o l'cp;ula.
mcnto dn escola. Inilitnr do lUo Gt·nndo do Snl, de: 
conforinit.lnclc cntu o Uocreto n. 8,2.05 de ~O de;, Julho 
J.e l!;Sl, sen1 rLngmento t.lc de:spcza.. 

E3tn nutorisn(:ü.o C confcrilltt pOlu. ulthnn lei Jo fi
xanU.o de fm·,~ns: cotno !Jela lei do orçmncoto íui COR

C e iÚdu "'lncl!'n <lc que o nobt·e miniatt•o usou pum u.. 
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ereltção aO: ·escola· de tltctica. e de tiro no Rio Graudea. da. côrte, que a.liús é!lC)SSO primeiro esta.belecirnent o : 
elo Sul. de instrucção militar. 

O fundo.melito dessa. nutorisaçüo está exposto no 0 s M G 
d • - d . h n. INISTI\0 DA. UERRA. :-V. Ex. está Cll<Y&-

po.recer o. comm1ssao e marm a e guerra. apresen- DJ-do, .ns c!'ndições d,a. escola. militar do Rio Gra:ldo 
't&do e!Il 23 de Julho de 1883 (ld): sao multo mfer1ores as da escol o. da cOrte. , 

« Quanto no additivo, que a c~tmara dos deputa.dos o s J c 
adoptou. pensa n. commissüo que ó do conveniencio. n. IJ'NQU.EinA.•:- onta.va.-se com um lJill de in-
rever-se o regulamento do. escoln. militnr do Rio demnidadc. 
Grnnde do Sul, pois que a referida escola tem pnssndo O Sn. ConnP.rA. :-Devo ainda pe<11r no nobre mi
por algumas nlternyões, j!L com n expediçüo do de- nistro que se digne de responder ao o!Ucio do senado 
crcto n. 6,i83 de 20 de .Dezembro do 18i7. já com de 11 de Março ultimo, requisitando informnçiio do 
a do decreto n. 8,205 do 30 de Julho de 1881.» governo sobre o projecto de lei que torna ext<•nsivas 

O fundnmC'Dto, ·pois. da autoriso.cüo foi princi- ú. escola militnr as disposiç~es do decreto n. 2 649 
.p~tlmentc n convcntencio. de rever 0 r"e~ulamento do. de 2~ d~ Setembro de 1875. pnrn o fim de isontO:r 015 
,escol _a militar do Rio Grande do sui pa.rn. ficarem repetldoreR de novos concursos paro. o accesso nos 
reunidas, ._tod!ls as disposições qne em ã.ifferentes lu~!lrcs ~e lente. li.:stú. este projecto pendente de 
netos hn.vJao Sido tomndn.s cm referencia. ú. mestrra. es- do!I~ernçao <lo scnndo: n. .commissü.o a qnem está. 
cola ~ não resultando da o.utorisaçã.o augn1ento de SUJeito requereu qllC se pcdts:-c essa informnçii.o afim 
<lespezu. de poder dar parecer definitivo, e até hoje não a tem 

Ora. vcjnmos n. execução qne teve essa n.utorisn.ção. obtido. 
Poderia o..Jguem imaginar que nos termos em que .o nob;e ministro talvez ignore essa. requ1s1çao 
elln t;st~ dada e . com as explicações do parecer da fe1tn mm to untes de sua entrada pnra o ministerio 
commissuo respecttvn., acbo.vn-se n.li inclutda o. per- e por isso chamo sua. ntte.n(.~ã? pnr;L o nssumpto. ' 
:rnissão de collnca.r a esco!a militar do Rio Grande Da mesma. fórma. dcsejo.ret sa bcr do nobre mi
do Sul em condições superiores ás dn. escola. militar nistro se as condições sncltnrins da escoln. militar da. 
da. cOrte 'l ! corte têm melhorado : que providencias o governo tem 

0 SH. JUNQUEIRA. : _ E' verdade! . tnmndo pnrn que se não repitlio os casos de beri-beri 
1 ., que nlli nppnt·ecêrüo e que depois se rcnroduzirão 

O Sn. ConnErA : - Ninguetn podia. imnginnr se- com mai~ frequencin. oL 

melhnnte couso.; entretanto, C certo que se collocou E' nssut"?-Jl.to da. mniot· ponderação ; é nn.t~rnl 9.ue 
a escola. do llio Grande do Sul cm condições tne!' o nobre mu1tstro tenha totna.do o.l~ntnn pro\'ldCnCla. : 
que, depois, 1nn.nifcstou-se n. necessidade de uma tenho n SILtisfu.r;ão, pois, de fornecei-' ensejo para O' 
antoriso.c;ii.o lcgislntivn pnrn que n c~coln militu.r dn nobre ministro dnr della conhecimento no pniz. 
corte ficasse nas condic;ões do. escola militar do Rio N!lo coctPstnrit. o nobre 1nintstro que o.f ..... uma.s das 
Grande ! · verbe.s vnto.cl11s para despczu. do :nictstcrio 0 dn guerra. 

O Sn. T:Is:oonrQuE n' AvTLA.: -Niio estcio nns mestnns estão excetlitlus. .. 
.condit,~õcs, estão en1 condições muito differentes. E' o qne se infere do seguinte artigo do rela.to-

0 Sn. ConnEr,,: - Ouça o nobre senador. e melhor rio (L<:,) : 
-apreciará a questão. . " Pela ·lei n. 3,230 de 3 de Setembro do nnno pas-

0 Sn. JuNQUCIUA: - Creárü.o-se ca.deirns novo.s. su.do, nrt. Go, foi votado o credito de 14.D:!:1:Ü3"2S88l 
S · II para occorrer à despezn do vigente exercicio ; e se-

O n. - ENJUQUE n'_t\.vtLA.: - 1\!!!s estão em condi- :.,:unclo n estimntivn nrgnnizndn. pela repartição fiscal, 
ções muito diver~o.s. c"nstnntc do. tabelln nnncxa. sob n. IetrtL N. d~ve a 

O Sn. ConnEIA: - A 1ei 1nnndnva que não hou- mesma. despczo. pngn. e por pn.;:::nr nté o seu encerrn-
~esse nugtncnto de clcspczn, c, como o senndo ncnht~ 111ento importar en1 15.0 I 0:3'2SSU8l, produzindn o 
<I.e ouvir da boca do honrado relator do. commissúo, tlcfic•:t liqniuo de D:J:GU5S800, por isso que. realizando-
cre{triio-se cadeiras novns ! ·H! sr, bras nus rn 1Jricná I o a. 12••. t7a., p.;n, ~ 1 a, 2,;,Ja, 2t~:a. 

Convém citai-, n este respeito~ pn.luvrns do í-elatorin e 27~~ no total Je 2.7'!.0 I I SOG7, uppo.receu1 de{lrils nas 
dn. guerra (le) : · ,·ubricns i•, 8•, D•, 13" c L !i• no total de 3 .5: 10ü#86i. 

cr Escola rnllilar da cOrte- .Estn. es~oln., que é' o cc Quando se liqui<.l;lr o corroerA-te ex(11·cicio se ele-
nosso prhnciro estabelecimento de instrncçtLO mi- nlonstl'ltr:'L a. orig·ctn dos e:xccssos nas rubl'ico.a n.cimn. 
litar, não eleve fi.cm· e1n condir.ücs 1ncnos tnvorn.vei:- inclicn.tlas., tt. dsta dos docm11entos que· :furctn recebl-
·do que a.t do Rio Grande Uo' Sul, pnru. a. qunl. tlos das thcsournrius de fuz,~ndn.. » 
ctn virtude de nutorisnçií.o legislativa, se expedia r:.an.lmcnto nü.o pnd~ntno.s esperar que se mn.nifes-
no .... ·o rcgnlatnento pelo decretO n. 0,255 de 2G de t.U!'se •le n1odo t~io dcscarn.aUo, cotnqunnto fro.uco, o 

. Julho do anuo pn-;sntlo. s~ stemn. a que estamos snjcitos t 
« Convin<lo, pob;, hnrmonisar tanto quanto fôr Co1no suppôr qne, tcnUo o nobre ex-nlinist1·o feito a. 

JlOSsivcl o systemn. de ensino <las duns referida.s es- cstimn.tivn J.a.; dcspez::t:- dn. repa~ti~.~i'LO no cm·rente 
colas, c ben1 nssitn i.~lHLln.r as condit:ões dos seus exercicio, n1ost1·n.ndo que hw.ria dc.•flcit en1 dtlre-
.nlumno~. o governo impcdtll espern. que ll1c concodc- rentes verbas, nenburnn. pro,·iJen·~io. tomem ~nrn. co-
rei!:> ig-n~l. nutodsnc.~ito pura. rever o regnln.1ncnto da Urir ostc dcficU, c clcfi.c:il tul qne mesmo qne se con-
c:;coln nulttar <lu. c~..·11·Le. ten1 as s.-~ln·a.;, que S<! dito cm outrus \'Crbas de de::;-

c• .Al~umns das l1i1'\posiç~ücs contidas no rcp;nlnmento pczn.s dl!ste 1ninistcrio, niio <.lcsnppn.r<·l~l!l"Ú ? 
O.n do lUa Grnndo do Sul polliüo ser nppliCndo.s 1í do. Dnl•i se ,·c-que aindn. cnn1 o. ntlmi~~úú dt•s transpor-
cUrte pnr neto llu g-nvcrn.J lnlpcrial, ú vista da. dls- tos de soUrn.s C)Uc autori.sa.Y~.o ns lei e; auti;..::u!:), a"' qnaes 
Jlosiçtio do n.rt. 25S do actual n:g;ulnmcnto. que lho tivcriio Jc se•· l"CVu;.,!;atlas por l:'Ct"Cln ntuito contrul"ins 
}lCrnlittc J'azcr neste n.s nlt<H·uçUcs_ llllC u. cxpe.ricncin ús bons re~1·ns da coutn.UiJitlu.clc puLlica, hu. du:-;pczn. 
aconselhnr, un1n vez ~p10 dellns nuo rcsnltc a.u.-..mento n.lém de h•g-al. 
._1e dc~pezn. nf!n1 se ollontlão os direitos c vn.;tugcns As;;;im puis, n. clrspezn. fc~-sc. por nrllcm dn minis-
dQ pessoal docente. l) tro. entbnrn. cxcedPssc do crcditt"l lrgi ... lnth·n. Como 

0 Su. J-Ig:"'itUQUB n'.Avu.A. :-!\Ias 0 que c; verdade ú podcl"in. SC•t" .feita '1 Porqnc as orden'i dos nobr,•s rni
!}UO ns condições Ua escoln. rnilitar do Rio Grande sü.o nitotros tl~m fm·~u. llarn. nhl'ir o" cofres do thesouro, 
inferiores íts Uu cscolu luilitnr da cOrte. nindn. quando ii\C'g:tlmente Ua,lus! 

s So,w;nnU.u n lcg·i~lnt,~üo antedm: não se pn~lia cxccacr 
O n. ContmTA :-V. li:x. jú cxnn1inon o novo dA- vcrbn.s sen1 ttm dccrct.n nht·uHlo cn~dtt.o t-.~tpple

crcto crnn oH seus ".!/tO m·tic;0s c ta.bolla de venci- 111cntar. mn.s cst.t~ (lircito }1njo cstú limitado: nito 1uJ. 
:rnentns? .. nutis pttr<L o A'oVCI"I1•l a frtctdJatlc tlc abrit· livremente 

O Sn. I[J~~nlQUJ~ n'Avll.A. :-Sim, Aenhor. credito sttjlp1ctucntnr; o o C]tlC se quiz i'a~cr íoi com 
~ Sn. C01umu. :-Pois fie o juizo do ·v·. Ex. ú esse, qt1c nnnc1L o credito ínssc oxcctlitlo, 

~sta cm gt·nnclo tlesuccOrUo cottt o do nntor do rooou- ... h. dc:-qu•za fez-se, i)nt.a·nt.Huto, rnesmo dopf'li~' qne a. 
lmncuto. o ~1uul lleclaru. ~1uo collocon u. oscohL <.lo Tuo nhilun. lei 1lu or,·u.uHHJ1(1. a dl' n. :f,·!'!U de :l dn Setctn- .' 
0l'ande, do Sul em condlçõea do Slll_lCriol'idllUC BOuro bro <.lo too~. no ~ :.!• uo o.rt. ~o Jctcrminuu 'J.U~ U ... OO'> 
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fiO imputasse a .qualquer rubrica despeza nella não 
comprehendida, segundo as tabellas explicativas da 
proposta do governo e as alterações ne!las feitas pelo 
poder legislativo. 
To.d~ as cautelas para fazer com qu~ o güverno se 

restrmJa {J. despeza legalmente fixada são de :facto 
·burladas . .A cstima.iliva feita pela' repartição compe
tente mostra qttc o governo deu ordens, das quncs 
.resulta o excesso do credito le,.isla.tivo cm differcntes 
verbas do orçamento. ": 

E' licito dizer que paiz, em que este facto é possivel, 
está ·verdadeiramente regido pelo systema consti

-tncional representativo'? Desde que um governo excede 
. .as.verbns do orçamento e :faz cumprir suas .ordens, o 
,pa1z em que tal facto se realiza poderá ter appa

~ rencia.s de ser governado pelo systemn. representativo,. 
, ::mas não o é na realidade; do systemo. representativo 
.. só _fica a parte pesada que recahe sobre os contri
. bumtes; e o apparelho constitucional, n que se referio 
G nobre senador por Minas Gernes, o Sr. Lafo.yette, 

l. apparelho crendo para impedir que o p;overno ultrn
..P~sse os creditos legislativos, fica. de todo inutilisado 
ermpotente. 

Depois de tantas providencias a.ccttmuladas, aind1t 
temos o facto que ora se traz ao conhecimento do 
.poder legislativo, ioto é, que foriio excedidas varias 

J verbas de um só ministerio ! 
Quando_ no conhecimento do governo chegou 1t 

estimativa orgo.nisndo. em cumprimento de seu dever 
.pela repartição fiscal, o. sun. obrigução era tomar logo 
'todas as providencias para que nã.o se excedessem os 
creditas legi,..la.tivos. Tomou o governo medida. nl
gnma 'l Che~ou re,A"ularmente ú.s suas mii.os o trn.ba
lbo da repartição fi-sco. I, mas não produzia os effeitos 

. que erão de esperar, se o governo fosse obediente {L 
lei. O e:s:ercic1o está a expirar, ha verbas jú. exce
didas. 

Como o forão '? Onde· está sequer nlgum acto de 
.formalidade, expedido pelo governo para se ficar 

. sabendo o que se fez 'l O que se nos promettc é que, 
quando se liquidar o corrente exerciClo, se mostrará 
a orig-em do excesso nas rubricas ncimn. indicada~. 
Pois hnven1os de e:-:pern.r que se liquida o exercicin 
.para então se explicar como é que esses excessos se 
.derilO e como se -Hzerüo tnes despezn.s Cf 

Como essas liquidnçües niio se fazem sem muitn. 
. aemoru. entre nós. c não podem rcnlmento ser. muito 
rapidu~, terCinos a peregrina satisfação de saber entilO 
como foi que n excesso se deu; porqUe lú. quanto no 
pagamento do excesso, sobre isso não ha. duvida., está 
se :fazendo desde já. .. 

Mas o nol.r" ministro ainda pode· resalvar o. sua 
responsabilidade. Púde na outra camara apresentar 
uma proposta ..• 

O Sn. M:NrsTno D,, GtrEnnA :-Hei de fazer o que 
fOr regular. · 

O Sn. Conm:TA:- ... pó<le regularisar isto. E' tudo 
qun.nto nos resta pedir. Quanto n não se ga.star se
não aqui! lo que o goVCT"nO puder legitima e legalmen
te despender. isso é dcmnlS c ficu.rti paro. os paizcs 
bemavcnr.urados, onde os ministros va.len1 menos qne 
a. lei. O que se pé•de esperar é que ao menos ninda se 
regulnrise este excesso. 

Sn. IIt.::'lriiUQUE u'Avn.A dá um npa.rto. 
O Sn. ConomiA :-Não é para esta hypothese, por

que a sol U\~iio ó uma e uuicn.. 
O Sn. H•:<niQue n'AviLA :-Qual é'? 
O Sn. ConomiA :-E' a de niio exceder oa creditos 

Bem recorrer no~ meios estabelecidos pn.ro., isso. 
O Sn. H"slliQU>: n'AviL& :-Creio que ha erro do 

calculo. 
O S11. Co11llEIA :-Não ha erro d'e calculo. 
O Sn. ilKNIUQU" n'AviLA :-Creio que sim. 
O SJt. Count:IA: -V. Ex. n.compo.nbou a discussüo, 

e posso mundnr buscar os Annaes paro. se veri
, :ficar o quo so ucu n11 discussüo do orçamento do. 
~aerra ; cutá llrCRente o relator da commissüo do or
•;&mento nu parto relativa. a. esse ministcrio~ o Sr. 

, J> .. r.w.o de Maworé; ou~-o o nobre senador e tal vez 

mudará de o_piniii.o. Se o governo estH. no direito d"· 
passar por c1ma da lei, então deixemos de a decretar• 

o s~. RBI'IIIIQUE n' ÂVILA : - En me comprometto 
a. explicar esse facto de modo que desapareça o .abuoo 
que aponta o nobre senador. Dotem sufficientemente 
as verbas. . 

O Sn. Conmm. : - Qual é a hypotheso que .figura 
o nobre senador '? Que serviços siio creados, e 
entretanto se concedem para ellc s credito a inferiores. 

O.S!'· B.\IIÕ.o DE M,uronÉ:- O remedia é não fazer 
o serv1ço. . · 

O Sn. HBNniQtJB n'.A.vru: -Desor~tanisar tudo • 
O Sn. ConRBIA: -Não se desor"'nnisa • o exercicio 

dura 12 mezes; a camara. se reun:' dentr~ d'elle • e o 
governo não est>i tolhido de con vocn-la e:rtrnorcÜna
riamente se a urgeucia do serviço é tal que soffra. 
com n. .espel"a. do remedío na sessito oràinnrin. : mas o 
que nenhum repre•entante dn nação deve sustentar é 
que ~s le1s que marcão as dcspezas publicas podem · 
ser VIO_ladas por qunlq_uer motivo, por mais ponderoso 
que .seJa, quanto. ma1s por essa vago. razão de que o 
serviÇO pódc soffrer : 

O Sn. HENRIQUe n'.A.vu ... :-Hei de mostrar . ao 
nobre. senador a origem de tudo isto. 

O Sn. Conneu:- Eu desejo que o nobre senador 
mostre que no ministerio da guerra as rubricas forão 
exc:edidas porque os serviços creados exigião somma 
mn1or. 

O Sn. HENniQtJB 11'Avru: -Tomo o compromiss«t 
de fazê-lo. 

O Sn. ConRBIA, :-Mas quando mesmo o nobre 
senador chegue n provar qite o.s verbas votadas erão 
insut-Jlcientes, não conseguir{L desfazer o peso das 
minhas observações no que respeita á facilidnde COIII. 
'1"e o governo ultrapnssou os creditas legislativos • 

O Sn. He:<niQUE o'.A.VILA; -Na confecção destil. 
lei devin ha,·er mais estudo por parte de ambos os 
poderes, tanto o executivo, como o ·legislativo, ha. 
n1uito poucn estudo. 

O Sn. ConRJaA:- Se é verdade que nodiüo estudar 
melhor, tanto os ministros como os depÜtados e seoa.
dores, isso não serve para. justificar o governo de 
calcar aos pt\s as leis de orçamento, de fazer despezas 
altim das autorisadas, porque o systema represen
ttltivo repouso. sobre o direito do poder. legJslativo 
fixar annunlmente as despezas publicas e as forças 
de terra e mar. (Apoiados.) · 

Sem a efficacia,. sem a realidade destn disposição 
. cvnstítucionnl, o systema. de governo nii.o ó aquella 
que nossos pais quizerii.o que fosse. 

O Sn. B,,nÃo o~ 1\:I.u<oni,: : - M6rmente n'uma. 
situação de regeneração. 

O Sn. ConnRrA : - Sim ; a falta de estudo dos po
deres executivo c legislativo n:i.o dá áquelle a attri
buiçü.o de le~islnr ; isto seria n.brir a porta o. todo~ 
os nbusos ; nada mnis facil do 'JUC alle::;ar-se que o 
po.r1nmento niio estu1lou devidamente uma mnteria. !• 
Esta ruziio serve para propor a correc'i'ílo. do qu .. 
houve de incom1:Jeto nns antecedentes deliberações. 
mas não para se nullificar a lei, que passou pelos; 
tramitea conatitucit~naes, nü.o aõmente nns ca.maras. 
mas obtendo a snncçi•o do poder moderador. 

Se n. lei, que signdi.cn a. expressüo da. vonttLde na
cional, pode ser nuiloficada pela simples allego.çii.o de 
que não foi eln.born.dn. con1 o rna.iur estndo dn ma
teria, então toda n Ie;::-i•lação fica abalada (apaiatlos). 
entiio arma-se o poolcr executivo como supromo le
gislador. 

O Sa. HENRIQUE n'AvrLA :-En explicarei o meu 
pensamento, o o nobre senador ha de concordnr com
migo. 

O Sn. ConnEIA :-Ntnrca hei de concordar com 
a illegalidado. . 

O nobre senador pelo. provincia do .Amazonas pedia. 
ao nobre min1•tro que annulla•se a ordem de "eu an
tece&sor, mandando retirar da'luella provincia o 3• .. 

• 



• 

• 

, ·SESSÃO EM 9 DE ,JUNHO DE 1885 

bo.ta.lh~o de artilharia c transferindo pa.rn n guarniçii.o 
do. provi o cio. do Paril. o 2• ba.to.ll>ã.o de. infantaria, 
alim de que com os mais corpos alli estacionados 
fornecesse os destacamentos necessarios á do Ama
zonas. 

O nobre n,inistrõ sttppoz ter victoriosamente res
pondido ao O()bre scuador, dizendo que, )o~o que 
recebeu reclumu.çl&.o do presidente dn. provhtcin. do 
Amn.zonn.s no mesmo sentido, determinúra que se 
mantivessem. ns cou&as como antes da. orde1n contra 
a qual S. Ex. protestava. . 

!VIas, acho qlle o nobre ministro não satisfez no 
nobre senador, como nü.o me sntisfez, porque, ta.nto 
S. Ex: como eu, o que desejamos é que as ordens 
que p governo tenha a dar a este respeito scjüo le
galmente dadas. 

Conto deu o nobre ministro a. ordem'! Por um a. viso 
confirmando argum telegrnmmn •.. (Signal affirrrw.tivo 
<lo Sr. minist•·o da guerra.) 

Pois nii.o pod'in. ser: o ex-tninístro ela. guerra nüo 
n1nndo11 retirar do Amazonas ·esse bntnlLão por utn 
simples aviso, mas por um decreto, como se vê do 
relataria. 

O Sn. Mr,.rsTuo DA GuEnnA: -· Aviso até. segunda 
ordem, porque para. decreto era preciso mais tempo. 

O Sn. ConnEIA : - Tem havido tempo de sobra. 
OSn. 1\IINISTn.O DA. GucnnA.:-Erü.o prccisa.s informa

çues. O nobre senador pelo Amazonas está satisfeito. 
O Sn. BAn:lo DE 1\hMoit>::-Sim, porque o bntalhii.o 

não chegou n sahir; o Sr. ministro 1nandon obstar ú 
snhidn. 

O Sn. CnunRIA: -Mas nós não deve1nos desejar 
sómC!'nte que o facto seja qual nos parece 111nis con
veniente, porém, n.indn., que resnltc de uma. ordem 
legal. 

O Sn. l\II,;Is Tno DA GOJmn,.:-Precisav.- de tempo. 
O SR. Cotc.IUUA :-0 nobre 1ninistro pron1ctta. expe

dir o dect·eto que se tornn. necessario pnra revogar 
aquc1le en1 que se detern1inou .a su.hiLla. do bo.tnlhtw 
de artilharia ela provinciu. do ..t"~.lnnzr•nas, c eu estou 
certo que ess& medido. nü.o se fará esperar por 1nuito 
tempo. 

Cr,mnromet.tcu-se o nobre minh;tro n. ser o mais 
justo p·osliivel nn.s promoções ; disse que en1preg-nrin 
todos os esfOt"\~os parn q Lle ncnlJutn olliciul· pudesse, 
com razi't.o, qtteixn.r-se· de ~a.vet· sido preterido. 

Na occushi.o en1 que S. Ex. fez essn. sulemne pro
messa, oLstn·vei logo que o exercito mnit•l n.grndcce-
ria. n S. Ex. C.sl::ie p1.·ocoditneuto. . 

Devo, porénJ, nccrcsc"otur que nü.o é: sú com prete
rições que sofl'.·cm l•IHci"ae~ briosos; hn. orUcns lnnni
fcstamcute inspia·u.Uus por rnotivos cstrn.nhol:i o.o bom 
scrvi1;~o 1nilltar. q Lle ofi'enJcu.1 c nlole..,tr't.o profunda
ntcnte (JS oilicincs cumpridores escrupulosos de seus 
clcvcrcs. 

QunnUo no. Uiscuss::o do projecto dn. resposta. ~ 
ÍHlln do thnJno nprc:sentn.Llo nn. scs:;i"w extl'no.n.linurin, 
cu tive de occupa.r-me con1 n indcbitn. intervcnc.~üo do 
p:overno IHl.::õ eleit,~ôes que ultimnn1f::mte s~ r<:a.lizú.rü.o 
na _pruvi!Jci.:.t d.o Potr:H~:.'t, referi o qno c:ccoL·rCrll 0111 re
]uí;wJ ao d1gno cap1t.w t.ln cstn<.lo mnwr tle 111 classe, 
Dt. FranciSco Antunio :\Ionteiro Toul'inho. Creio 
(J.Ue ü nobre Jninibtro forJ.nn.vu. tlosso distincto nlilitar 
o mn.is· fa vorLL\'tJl juh:o. 

O Sn. 1\JJNI:l'l'HO nA. Gutm.nA:- Conhecia-o npeno.s 
qunollo estudnnte. 
. O Sn. · ConmnA: -Pois nqtlt'])e brioso of11cinl. 
tt•ntfldo pela i't"•rrnu. por qno o :foi. c con1o eu den1onst.rci 
nqui, vio n!.fgra,·n.rena~so os Rcns pn.Uccin1entos, e 
hoje cstú o pnix pri.v~tdo para sem pro dos seus seJ.·-
''ic,~os ! · · 

A fc.Ibn otllcinl dn, (H'o·vinciu. elo Purnnú., trn.tnntlo 
do fallccimonto Uu cnpitü.o Tourinho, cm o n. de 27 
de 1\iuio ultimo, usl!'iim se cxprim~ : 

u Fallccon nn cidntle de Antoninn no <lia. 22 do 
corl'ontc o cnpitiio do utStnJ.o maior de l't classe Dr. 
l 1'ru.ncit-Oco Antunio l\1ont.-airo 'foL1rÍr1ho. 

n El'~L o DJ·. 'Tourinllo um hom·a.llo citlll.l1tio, Uc illi
'badu caracter, ornnilo U.o taltluto o de lJftilclnra.s v.ir-

tudes, que n1uito o recommendavü.o ú. estima. pu-
blica.. · 
, « Prestou rele\~n.ntissimos serviços ao paiz por 
longo tetupo c oopecia.Jman te a estn proviucia, qus 
coo.servn.rt.i. indelcvcl n sua. memoria como um tributo
de homenagem a.o seu 'yerdudeiro meri.to. 

" Os seus, trabalhos escriptc>s e o.s obrns de arte 
que sempre dirigia .com grande proficiencia e que 
espo.lhiio o progresso c bem estar por differcutcs loca.
lidades, attestri.ráõ a todo o instante os importantes 
SP-rviços do distincto engenheiro c~a. morte lamen
tamos. 

" O finado voltava ao Paraná em busca de allivie> 
nos seus antigqs padecimentos physicos ultimamente · 
ag~rn.vados. u 

Espero, pois, que o nobre ministro, que prometteu 
ser justo nn.s promoções, ta1nbem não seja fa.cil em. 
expedir ordens que moleste1n a. ofllcia.es. briosos. 

Em seu prLçnetro discurso, o nobre ministro proferio 
estas palavras : 

ic Fallou ainda S. Ex. sobre as colonias militares 
estn.belecidns em sua. provincin.. Tem razüo S. Ex. 
nas consirlernções qUe fez. E' assun1pto de muita. 
importnncia., e no qual eu ligo todo o interesse, reco
nhecendo a vantagem de ligar telegmphicnmente 
essns colonin.s ú. ca.pita.L )) · 

Nüo quiz terminar sem manifestar um agradeci
mento no nobre ministro, e folgo· da :fAz~-Jo nestao 
mo1nento. 

(llluito bem !) 
Ficou a discussão aolinda pela hora. 
Retirou-st: o Sr. 1ninistro com as mesmas forma.. 

lidades com qne forn recebido. 
Finda a hera o Sr. vice-presidente deu para ordem 

do dia 9:. 
Primeit·a parte (até ás 2 1/2 horas da tarde)- 2~ 

discussüoda proposta do governo, fixando as forças de 
terra para o excrciclo de \885-188ô. 

Segun.tla parle (dns 2 1/2 em diante)-Ind.icnçü.o 
da mesa, letru. B, de 1885. 

Levantou-se a sessão ú.s 3 horas do. tarde. 

(4• SESSÃO EM 9 DE JUNHO DE 1885 

PRESIDENCI.L DO SR. DARÃO DE COTECIPB 

Su>mAmo-Redacctio. App>·ot•acão.-Primeira parte da. 
ordem do dia..~Fm~cas de t'êrra. Di.•wu:r•ws d08 S1·s. 
Cama1•go (ministro da guerra) e Jun.quei·l'a. Encer
rou.-sc a ttiscu.çsüo elo art; 1°, nüo se 'IJOla.n.do 1jor 
f"alla de numero. Enl'rott em discussão o a'·t. 2.0 

D•scw·so do Sr. Correia. Adiamento. · 

A's 11 horas da manhii. uchnrüo-se ,presentes 31 
Srs. s"nndorcs, a. snber : Bnrii.o de Cotegipe, Cruz 
1\!Ia.cha<lo, B:.i.rü.o de 1\fmna.n~unpe, Godoy. Nunes 
Gonçalves, Visconde llo Botn H.etiro •• Junqueira, Bn.
rü.o do. Lap;nnn, Luiz Carlos. Conde de Bnopendy
Bo.rr~o da. Estltncio.. \Tirint() ele 1\'Ictleirof!t. Correia.,. 
I('rnncio 1\ln.rtins, _t. .. fl"onso Celso. Paes ele 1\Iendonçn.,. 
J~sé Bonifacio, Hibcirnlln Luz, Paula Pe~!'on., Burros 
Barreto, Castro Cnrrclrn.. de La.mnre, Visconde do· 
niuritiba., Limn Dncu·tc. Chris1:inno Ottoni. Chichnrro. 
Visconde do Pnrnnngul·l, Bnrtio de !\'lnmoré. 1\feirm. 
de Vnsconcellos, Vieir<> <ln Silv" c Joito Alfredo. i 

Deixllrt'Lo do co~npnt·eccr, com cu.ubn participndn~ ot&·~· 
Srs. Barli.o de ~in.ruhn, tln;;nn.riUc, Puusto de A:;ut~r., 
Frnnco· de· S(L, Octn.vinno. Silvclrn. Lobo, Tc1Xc1ra.. 
Junior. Antü.o. Cunha o FigucircU.o, Sil...:-ciru da Motta.,. 
Lnfuyctte, .l)o.ntns l\ Ucllün Cavnlcnnt1. 

Deixou de compm·cccr, sotn cuusu. pnrticipo.da., O 
Sr. Bnr<Lo elo Souza Quei1·oz. 

o Sn. rm~~lDlCN'l'e a.brio n. sosalio. 
Leu-.-e n. neta. da sessão nnttlceU.cntc, e, nüo ho.vend..,. 

qnom •obro elln fizesse observuçuQs, deu-sa por nppro-, 
vuilu.. ' 
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Compnrecériio depois de ::.bérta n sessão os 
Srs. Diogo Velho. Luiz Felippe, Sonres Brandiio, 
Sinimbti, Leão Velloso. Henrique d' Aviln. Paulino 
de Souza, Visconde de Pclotas, Carrão, Fernandes 
(la Cunha, Snraivn, l\Tartinho Campos o Silveira 
Martins. · 

O Sn. 1' SE''""'l'Amo declarou 
pediente. 

Foi lido, posto em discussão c 
Yaàa n seguinte 

UEDACÇÃ.O 

• _".J. asse1nblén gern1 reso1Ye: 

que não hnvin. ex-

sem debMe appro,,. 

cc Artigo unico. E' o governo nutorisn.ilo para. con
ceder ao juiz de direito da coma,·co. de Pedro II. na 
pràvincio. de Piauhy, ba.chnrel .. <\.ristidês Augusto 
,!\IiJtnn, licença por um nnno, com o ordenado. para. 
tratar de sua sa.udc onde lhe convier. Hevo;:i'ndns ns 
disposições cm contrario. Sn.Jn. das eoriln1issõcs, cn1·S 
de Junho de 1885.-F. Ocl<t'"iano.-Bom Retiro. • 

I'RIMEHL~ PARTE DA OHDE::VI DO DIA 

FOIH)AS DE TEltDA 

Achando-se na sala immedinta n Sr. ministro da • 
guerrn. forii.o sr)rten.dos porn n depntnção que o dcviu. 
receber os Srs. Bnrü.o de 1\'Innloré, Castro Cnrreirn c 
Correia; e sendo o 1nesn1o senhor introduzido no 
saJr~o com o.s fnnnu.1idndet4 do cstylo, tomou ass~nto 
na mes•~ ÍL direita do Sr. preSidente. 

Proseg:uío etn 2_n discussiio o n.rt.. I 0 dn. proposta do 
poder executivo. convcrtiflo ern projecto de lei pela 
camara dos deputudns. lixando ns' forc;as de terra 
para o exercició de 1885-J88G. 

O Sa•. C:uu:u•::o (mtn.ist1·o da gnerra):-Sr. pre~ 
sidente, nunca prC:cisci tanto dn' bcncvolencia de 
V. F.x. e do senado. como hoje, por estar incom.mo
dndo de s;.lltdc ; no enJt~nto cun1ru·o u1n dever rigo
roso occapu.ndo o. ntten,;ao do seuu.Uo, para. rcspnnder. 
tÜO breve nun.nto me .fô1• fJ(}HSivel. nus diSCill"SúS buul.eUJ 
JJrOft·ridns "p(•lu tnell illustre ntni~o. senadot• tJClo H.io 
Grnnde Jo Sul, e pelo nobre senador pelo. província 
do Purnnú. . 

Seja-me permittido, porém, rc~pnncler· tí. rcferencht 
:r.cssual que fc>i. !Jontc1n feitn., ú rninhn. pessoa pelo 
lllustre scnaclot· Hiogt•andense Sr. Silveira .lHart.in~. 
sem com is~o de:--,·iu.r o' curso de nlinbas id~as, presas 
á mu.tcria do debate. 

Sr. presidente. qHn.ndo bontetn vi ergner-se naquelht. 
tribuna o rn~-<n uobre amigo, que neste recinto tu.otas 
provas tem dado dn sen g·1·ande tu.l~nto, e de SlliL 

cloqncncín., c ouvi as refcrcneias que tne fez do modo 
por 'l,ll·e ü senado te:o~tenmnbou., len1brei-me dns pala
vras de G nizot, qnan1lo cstndando n vida. de Fox, 
cliziu. qo;e se an grande nrnclor ingle~ fnltnssctn n1nis 
gloriHs dn rtuc n.s cnnqnistadas na tribnna, bastnva n 
'J.UC nlcan,:nn nrp;anisuo(1o pelo scn patriotismo, pela 
sua co1'ug·c111 ci\'Ít'U.. pelo s<:u aiiJor nrdcnte ú Jil.u:n·
llaUe. num lep:i:io de and;1os, que foi na Ing-!ntcrra, 
lwnradn, no seu tc·nlpo, <~0111 u. denon1innçfto de:
:tieis amigos de Fox; c tant.o orgulho tinha o chefe 
de seus soldados, cnu1o o-. solUado~ de sau chefe, pois 
que. n{ls tc:lllpCis de pl'OSJ'eridadc, cnu1o nos do in.fur
tunio. nnncu. se abalúrn. n. :fl•, que n. um o oo:tros uni
mava! 

E"' tl. pnsi'.~ão em que n1c ncho diante do scnndor 
Riog-rn.nclcmsc n nt(:tl illuf;ti'C n.migo e chef'o; quanto 
port~nt, no juizo qne rnaniJ\·stuu S. E.x. n 1ncu res
peito , elevo ut.tdln1ir nutcs ú :;cne:-osidndc do seus 
:-:;ent.imcntos dn fl\1C a 11Jer.itos qtH. e.ston longe de 
possui1·· 

U 'I uc \'OS pnsso n.s~C'g·m·nr, senhores, ~ que mo 
esi'or,;at•td ~enq11'e quanto t•li"J ndn.1 conUer pnrn nw::;trar

', me Jj .. ·no dos lt•n\·ot•es c das unimnçUes de S. Ex. 

As e•tradns de ferro estrategicns do Rio Grande 
do Sul cou~tituom n~cessida.de 11rgento o tmperjotm.: 
não só ~m proveito claquella pro,·incia, como de 
todo o Imper&o ; para. mOstra-lo niio precisa.rin. mais 
do que bistorinr os acontecimentos, os trabalhos. as 
pd vaçücs pnr que passúrào nossas tropas durante :a. 
guerra do Pn.rnguny. 

Eu Yi, Sr. presidente, hato.lhões CJIIC vinhão <lo 
norte chcgtu·cm no Hio Grnndt: c consmnirctn 1ncze.~ 
de uma Joogn. e penosa n1nrchn da ''i•ladc elo Rio 
Pnrdo O. fronteira .. n.trnveRsR.nrlo nossos campos inun
dados, vencendo clitlicuhlndes ne toda u. o'rc1em e 
ficnrem. no termo i!a mnrchn, dizitnodos pcln.s Cnfer
midades, exhttusr.os do forc,!ns, incapo.zcs dé se em
penhnr.~nl ent l}ll'tlr;,ner ncç:lo ! 

A Jonp;n. llurn<1•Üo da. cnmpnnhn do P.a.rnp:uay rc
su]tnn de diverfln.s cit•ctnnstn.nc:ins, Ecndo tuna. ilt""LS 
principnes a tnor()sidnd~ clus nun·chns 'de nossns forças 
1>(.-,la cnmpn·nhu. elo Jtj.-. Grande, diiliculd.ndcs de trans
portes. de,.orgnn:sac,~üo dns forçn.s pelo ternpo con
sumido nO..Q mO.rchm; : e não devo .fa.llnr r:los sacrifício !i 
do thesouro para prover o exerCito. mn.l,dos principacs 
elementos de qnc precisava o c:xercHo. · 

Nii.o ho.. quenJ po.ssll desconhecer que é este um 
ns~umpto (lu e i ntoressn n todo paiz. 

Núo hn. rluvhln ne:1bnn1n que é tnn1bem urgente 
cuidar dns 1neios de poJel· o exercito t>er suppridn ilc 
Loa. cnvnlhnda.; nei'Ote ponto nos achamos em condi
f,~ões de inferiorirlaclc em rcla.çi1o a.os povos vizinhos. 
que coneidcriío a arma. de c:n·nllnri·a corno o principal 
elen1ento t.le i.IC•;:iio do:; seus exercitas, o que nilo se 
põde contestar. Assim tnmbem devemos cc~nsidern:r. 

Senbm·es, u. guerra. do Cbile com o PcrLÍ. no"' c1eve 
servir rlc exeu1plo ; n org-nnisn'{iio militar do Cilile 
a.nif;uilon o P~.::1·ú, que de tntl.o c:lescurúra. 

1\;.lo. Je.~·e.i,' pnrn. não fa..tig-nr n nr:t~nçü.o dn senatlo. 
111a.s trui;;:.C&'cverei no rneu di~cttrso pnrte de un1 
artip;o, que li, em relação .n essn. guerra, e que 
tuo.-.tra 'l,tt:mto convém uutntcr-se a. orgunisnção e 
di.sc.i;dina wil.itu.r ... 

I 

O Sn. ConnEIA :- E' preciso ler. 
O Sn. ,\ Fl'ONso C1nso :-"P"ra ser' publicado é pre

ciso qne V. Ex. leia o trecho .. 
O Sn. :l!::<•s:rno DA G111"'"'' :-Eis a'JUÍ (lê): 
cc Incitado pelo ardc.nte desejo do pOr termo il. 

guerra, 1~ul.1o P!'ocurado .soHcitarnent~ c!Jegotr ~~ P.nz; 
por todos (IS UlélOS qnc o decoro nacwnal perm•ttw., 
encontrando StHupre ditl1c~lJadt!S sérias, ora. por fnltn. · 
de u ut•~r.id~:.de dtt. parte de prctcnUidos t)·,n.ndatnrios 
que tt.!m 'tner.ido a.ssmnir a. representnr;lLO do PerU, 
cJrn. de cx~L;..!,Cntdr,s exigencias que hnp•·ssibilituvZw 
o uccUrtio cnuuuum. 

u .NCw se encouuu. nn. historia ncnhmn excmp1o c1e 
povo vencido ig:uul an Peni. . ..;.\.batido pelas riel'rotas. 
sem nenllulu ete11.1cnto de resisteucia., tern sulo vi
ctimn. na sua f.tl·upria clesp;rn(~a. dos excessos de sens 
cantliJbus, !J.lH: tll.mL{trüo ~10r devasta-lo c desmora
Hsa-lo, nwdw .. nto ::L rcn1UÜ.c• parcial de hon1ens se111 
di.sclplin•~ w!litar '!ne, cm nn1!'<:> Jo patr}'Jtismo. chc
g-arao utl· n wccndnll' ns pr('(Jl'ULS povoaçucs peruana.s. 
Nem a g-nerr:t. rc.~nlnr :foi pussivel sustentar COlU 

sohlndos dc~ssn. classe. u 
Jú n1anifestei o 1neu rnorlo ele ver, em 'rclo.ção ,·,::.; 

cond.i(/ôc.s qnc deve preencher o nos.;o excrci~o :. e jú 
demonstrei qnc d.evctnos prrcnrnr mnoldn-}o us no~s~:._..; 
instit.u!t·ócs, nos nossos rccnrl'os; qno nao podon.Los · 
proccde'r como os puir.cs g·ncrreiros <~n.. l~uropa, en: 
que t:;;.io u·raru.lcs os rccnrsos, c as hnanç[t.S ·qllast 
todas silo f"nUsm·vidu.~ pe1u.s de8pc.zus que nl.li exigcn1 
os grnnde::s cxercitua. 

'renho 1111Ui os or<.:nn1entos dn. g~wrrn. cl? totlos OIJl 
pai:Ges: o •. o qnc é n1ul~. a. son~uut. ~us.ci'Cdltns ~ovun
tndos untea.tncnte pu.ra ucntlu· alh at:; ncco::;oldullcs 
ntil.iturcs. : 

I·::-;t~u de pleno uccfirdo, Sr. J.II'HsiUcnto. con1 as 
ldt!us rpH: o uo!Jro scnnJor nwnift.~!'it.Ou cJn rclut,:Uo ú 
or:.!;ani .. ur;i"tü ("lo exercito, {c. nct:e~:;:-.idtulo da cnncln~:~íi.o 
ua~ CSI.I'HdJb <lu fm·ro estl'atcg-ical-:0, t1o Hio Gnt.nde do 
Sul, e a onll'n~ n1edidu1-1 11 filiC tuc rc.r .... rü·oi no dc,g
.an:roiYi""'-~ W;. àW,lll uitiCUI'SO, 

Ao senado, etn sun. granJa jJlnstl'ít.l,!iiO c en1 seu 
vasto sui.Jo1·, uã1-1 procjso clouwut~tro.u• fJLiú nossus con
dif1~ôus silo intdi'IUUCuta Ulvorsn~ '.o qL!O U.ovctnos pL''?
cnrlLt' bnruw·;dsnt·-n(ls cotn n.s cxJgcncJ.n.s de nossa SJ.
tnw·üo o con1 os nossoK recursos, 

E'stus i<.léns etitiw tarub~tm conHignn.<lns etn irnpos
' tnuto. tl'U)Jalllos u~ ~scri ... torc~ wiliiurcs UIL l!:UI'O).,'óO c 

• 
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SESSÃO EM 9 DE JUNHO DE t885 11'J 

, .America, e peço permissão ao senado para ler ns opi
; niõe• manifesto.das nos Estados Unidos sobre organi

stu;iio militar, já que o illustre senador por Minas ma
nifestou o desejo de que en leia: 

I' projocto para o exercício de 1886 n. 1887, ou para 

l 
o projecto ospccial. 

O SR. ÂFFONf:lo C.t:Lso: - E' o regimento que 
. manda: i • 

' O SR: MINIOTRt. DA: GuERRA (lendo): - « t.• Para 
ruma no.çã.o poder .e~t;cgr:r-~e ú.s conqnist.a.s. d'!- pn.z, .do 
JPrOO"resso e dn. cJvthslu;uo. CC\m segnrançn, e preCl!!.O 
•que" esteja bem defendida dos ataques dos ·seus Vl-
':zinhos. . 

cc 2.o O cuidn.dt•, portnnto, de prover á. sua. defesa. 
de uma maneira esta.vel deve ser o pri1neiro dever de 
um bom go\'erno. 

cc Para. cbe,.,.ar a este ·fim um exercito permanente 
é necessnrio, ~ão só no caso que os vizinhos tenhiLO 

.o seu, como no caso que não o tenhü.o, !Jorque a de
~:fesa do paiz con!indtt. ú. g-ente que :faz pro1issúo das 
=arnw.s, s~rú., mnis completa e rno.is etncaz do que en
'tregue a. bandos indisciplinados. 

cc Os exercitas rcgulnre' tê1n tn.mbem o. vnntagenl 
.. ·a.e din1inuir o numero dos combntcotes sem nada 
.l'erder da sna força defensiva, pvrque 10 pessoas; q~e 
·.sabem um otlicio fazem mais obra que uma multtdao 
\que o não conhece. 

n Pnré1n, pa.rn. qnc seja util um exerCito pennn.
llente. deve ser reduzido ao menor numero possivel, 
e, e1n 1 ug-nr de _ser o fim do govc:rno, nü.o deve ser 
considerado scnao como um dos DlClOS de o.ssegura.r o. 
\ex.i.stencia c d uro.çiio. 

« No. PrnssJO., no. Russin.,. por exemplo, o. sociedade 
.é constitnidn de modo a tu<lo subordinar no exercito. 
/Desta mn.ne1ro., mesmo no seio da paz, o. no.çüo tem 
ltoaos os encargos ela guerra. .p. sustentar. 

cc Parece &er etncaz; con1tudo o exercito permanente 
,àeve ser constituido de mc.do qne possa. de urn mo
mento para. outro totnnr grande desenvolvimento. 
:sua orgunisa,,·ú.o c sua força. de'lem vnrjnr segundo 
as circumstanc:ins e1n que n.cha.-se o. no.çu.o~ 

. n A gue1·ro. é um ncéidente, no qunl estii.o sujeitos 
~todos· os povos, tanto os povos derrtocraticos, como 
todos os outros. 

cc Qualquer que sejn o gosto que todo.s C';tas na.çües 
,tenhiLo para. n paz, é preciso que es:tejllo sempre 
tpromptns pnra. :epellir n. f;llerrn., ou, em outros 
.~ermos. que tenbno u1n exerctto.» . 

E' u.ssim, Sr. presidente. que insisto nas idéas que 
•. tenho sustentado. . 

Que precisamos, Sr. _presid_:nte, cuidar 4n. reorg~nl-
1•n.çH.o do nosso exerCito, nu.o hn. ta.mbcm duvtdn. 
:porqu~ o . q ne . t!!mos nüo satisfaz. visto o progresso 
,Q.ns sctencuts mthtares. 
: E' seooundo os xrodcrnos princípios que os nossos 
r"Yizinbo"' 

0
cstU.o reorgnnisundo o seu ; nssim ... ~ que na. 

, ultima falla dn presidente dn. Confedera~~u.o .Argcn
·-tinn fi ... urn como tnnu. Uns questões principues de que 
. .(leve t'ratO.l' o pnrhunento a. reorganisaçü.o do exer
·cito. 
t.1 Eis a prova ó assim que ello se exprime : 
:... « A mensn~"~"etn refere-se a.ind:::. n. outros serviços 
·importantes, t'aes como: · 
. cc Os portos cn1 conatrucçüo, o -plano de ~oloní~nç~o 
:'desenvolvido pelo govet·no, n demm·casmo e d~st.l'.l
·buiç_:ü.o clus terras, n rcfunuu. lllll!Ji~ipal, u. 

4 
n.clmtnt~

,trn.çüo dn. jnstkn. o culto cnthohco, a. lnstrncçuo 
~publico., n orgnniHJ.ç~üo · nlilitnr. '' . 

4 

Jú vG o scnuUo qne tnmben1 os nossos
4 

VJ?.tnh.9s 
,estão trntnndo dn. reorA:unisn.9ii0 c1o excrc1to, c nao 
jpOdc:-.aos ficor ntrús. Como aissc, nü.o cspomvn. que 
•este debute tivesse ti1o t.tmpla discus~:~üo; nu. ctt~nura 
'Passou aem discussão, dopots da. rct~posto. que ttve a. 

lhonru. de du.r no ii l ustrc lcacler dn. opposic,,i\O conscr
/"Vadorn, o distincto Sr. Andrmle FiA:ucirn. que so 
/ .. :mostrou sntis·feito. Ta.mbem ni~o pediu. esperar tul 
;· à:iacust~ão depois dns coilsidcrnções com que n ill?strc 
' comnJi8sÜ.o de mnrinhu. e ro·uerrn dcstn. cnsn. rcfct•to-so 
': .ú. nece~Midncle do sun. 1;-'ussa.gcrn. jm;tiHcnndo com 
: muito criterio essa opiniüo. · 

Rcconhcc~o. porf-1n, f]Uo n c.lit-~cn~:tsüo i'oi ln1previstn. 
l • sú dovo Uutur ~uc loicriu. muis util nu <li~cussüó <lo 

O senado me farú. justiç:>: a minha intenção ó 
ape::~ns consignar um, facto. 

O Sn. VIsoor<DE uE PELOTA:S dá um npa.rte. 
O Sn: Mr!'<rsruo DA GuERRA.: - O ii• ;,st.re senador 

pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Silveira Mu•t.ins, oe
cupou-se de urrtn questão que tenho entre m.i.os e que 
é realmente importante : refiro-me ú. que:stão dor:; 
medicas. 

Sr. presidente, nenhum homem publico, n~nhum 
ministro que tenha. a responsubil idnde inteira. de seu 
dever e patriotismo, póde consentir no actual estado 
de cousas. 

O Sn: CORREIA : -Muitas vezes tenho dito isto em 
vão ; os antecessores de V. Ex. recebüo a repri
menda. . 

O Sn. MINisTRo DA Gutmr.A: - Citnrei ao sanado . 
. este facto: o governo tetn feito ncqnJsi,·Ü.o' de uma. 
quantidade extraordin::trin rle medicumcntos e de 
drog-ns po.rn. o exercito; fn.l1ü.o-me no valor de cerca. 
de 4.00 contos .. ma.s não verifi(!Uei, tratando de saber 
ao certo, e desde quando se encetou ••te meio .de 
forneciinento. . 

Parte dessas dro~:as e medicamentos foi distribuída 
pela~ proy~ncia.s afim de_ sereJn e:stube)ectUas pha.:
maetn.s .nuhtnres,.o que nu.o se tf:m pod1Uo con::;.:grur 
por cmquo..nto. 

Tomei todas as providencias pnra.. serem essas 
pharmacias estabelecidas. Sabe, porem, o senado o 
qne se tem proposto das provincilts: 

Que, con1o a.s drogas e medicamentos estão sendo 
deteriorados, será. conveniente vendé-los em hasta. 
publica: 

(...!,ucm serão, porém, os concurrcntes nesses lugares 
remotos, onde hu. apenas un1o. pbnrmacia. '! 

E' claro qne seri1.o os pha.riua.ccutlcos civis, com 
· projuizo certo para o Es1 ado. 

Para. que sejiio as pho.rm::tcins or~a.nisa.à::t.s ex.p_c~i 
as mais terminantes ordens, collocnodo os de!•Otutos 
de dron-as e meclica.mentos sob a. respon .. abilidade dos 
medic~ encnrre::gudos das enfermarias, collcctores ou 
ndministrndo~es de mesas geraes. , 

O Sn: ÀFFC•NSO CeLso: -V. Ex: pôde passar ppr 
uma cl~~ccpr;üo ; n1o.s, reo.I:nen.to, fa:OO.:,OOOH é_ 1nuit_o 
medicn.nJento, e o que ndmtrn. e que nuo morrao mu1s 
soldados com tnnto medicamento . 

O Sn, Cuuz l\I.c~•Do dli um aparte. 
O Sn: l\ÍINrsTao DA GuEnnA : -Isso diz respeito 

ao corpo 1nedico. A esse a.s .. .-mnp_to _fe~ bon.tem r7-
:ferencia o nobre sena.dor o Sr., SilvCiru. 1\Ia.rttns, di
zendo que cu fosse inex.orn.vc1 com esses abusos. 

O st:n;tdo sabe qnc; em todo': os p~ntos on.ue hn. 
forço. ruilitnr. õ prec1so que baJn. lncdtcos, cUJO nu
mero deve ser relativo ao numero do 11ruya.s do que 
se coxnpuzer a gan.rnif;ii.o. 

O senado vni ver o estn.do desse serviÇo ; dcvcntlo 
noti.l.r .. sc que cm cn.dn. provincia. não deve deixnr de 
existir n1eucs de 3 u1cdlcos. 

Existem no 
A1na.zonas ~ • 
Pn.rú •. 
1\'ILtru.ohü.o ... 
~Íl>ul~y 
Ccn.ru . . . • • • • • 
:r-:io Gramlc do Norto 
Purahybu •. 
Pernambuco. 
Alngóns 
Scr:,iipc. 
l3a.hia .. 
Espirita Salito 
S: Paul<.> :: 
San'tlL Cnt.hnrinn. 
lHo Gntnde <lo Sul •• 
Pnrnq.ú... . • 
Mato Grosso 
Goya:r... • • 
Miuas-Gerncs 

4 
6 

'• 2 
5 
2 
4 
9 
3 
ti 

15 
2 

3 
1 
1 

o numero necessnrio 
dcven<lo existir ft~ 
o nur.r,cro neocessnrio 
dcvonuo e:><:istir 3 

» .. 4 
" ,. 3 
" » 3 

o numero necessa1·io 
)) 

devendo 

" )) 

o numero 
de"endo 

" 
l> 

" existir 3 
8 
3 

nccesMnrio 
e::t.Astir 4, 

" » .. 



c 

-
!ESSÃO EM 9 DE JUNHO DE 1885 · 

Tnl_é o. est~do deste s!'rviço,, senh?re!'! 
E no.o e só 1sto : em dtverso.s provmc:tas os medicos 

do corpo de sande exercem empregos l?rovinc:iaes 
co~ professore• e lentes de estabeleetmentos de 
i~strncção. ·• 

Sobre este ponto já tenho tomado providencias. 
Senhores·, nem uma acta de inspecção de sande 

p6dc on <J,eve ter effeito reglllar senão assignada por 
<ious medteos. 

Pois saiba o senado que ha províncias em que ha 
longos a.nnos só existe um medico,· e não tem sido 
possivel completar o numero. 

O Sa, Ju!fQQEIRA. :-Oh! senhor! 
O Sn. MINISTRO DA. Gllli:RRA. :-Ao distincto chefe 

do corpo de saude encarreguei de fazer a distribuição 
do serviço. 

Senho;es, ha províncias, como Goyaz, que só têm 
um medtco... ~ 

O Sn. Cnuz MA.ciu.Do :-E' verdade ! Goyaz com 
um medico I ' 

O Sn. MINISTRO DA. GUERIIA.:- E' preciso ainda 
not!'r,que destes que estü.o aqui considerados'promptos, 
z:n,u1tos se a.chão licenciados, nü.o estão nos lugares; -e 
deste facto resulta simplesmente o seguinte : o "'0-
·verno tem necessidade de fazer despezo. superior c'õm 
esta verba, porque, so.be o senado 'o que se faz 'l 
contrata-se medicos civis ! • 

O Sn. CRuz lV!AcJIA.Do: -Em Goyaz nem medicos 
ha, ha curandeiros. 

O Sn. MINISTRO DA. GUERRA.: -Aqui cstü.o todos os 
documentos e informac;ões que me babilitão a resolver 
esta questii.o como reclamiío os interesses publicos. 

O Sn. AFFONSO CELso:-Aqui na. cOrte quantos ha 'l 
O Sn. llfrNISTRO DA GUERRA.: - Na córte ni:io ha 

irregularidade ••• 
O SR. LI>u. DuA.nTe : -São falt:ts devid.<ts ás admi

nistrações. 
O Sn. CRuz MACHADO:- O cstud.o que o nobre 

Dlinistro fez já mostra que o negocio vni bem. 
O Sn. MINISTRO DA GuERRA. : - Ao menos hei de 

empregar tGclos os esforços; e asseguro a.o senado 
que, quando cu não me senth· com forças para cnm
prir o meu dever, confonne entCndo, hn. um meio 
111uito shnples, nü.o serei tninistro; porqnc entendo 
que nin(l'uetn deve occupu.r estes c1.1rgos unicn.ntente 
dominac'i'o pelo sentimento da clevaçuo pessoo.l que 
n~dn vn}c quando o cidadão que exerce este caro-o 
nao est:.L compenetrac.lo de seus Uovcres e d01niuaâo 
unicamente pelo sentimento ele servir a. sen pal~. 
(,!Inilo bem.) . 

O 'final do discurso de meu illustre amigo e chefe, 
o Sr. senador Silveira l\Inrtins • foi consagrado ús 
nossas relações com os vizinhos do Prata , c estou de 
completo accOrdo com S. Ex. 

Eu tntnbem não tenho n.pprehcnsões a. respeito, 
Sr. presidente , ni'io creio CJ.UC aqnelle paiz, n C::onfe
<lernc;ü.o Argentina , a.ssoLetbaUo pelns cnorrocs ~UHl
culJadcs que o cercltc. por todn. pnrtc e1n snn. .n.tlmi
nistração, etll seu estado interno , c cspecinlJnente nn. 
sun. KittHl.~~ü.o finnncelra. , que, con1 certeza. não é 
n1elhor qne u. nossa corflo pro\'Ü.o os nltirüos nconte
citnf!ntos c suns tent.a.tivas pn.rn. lc\·a.nt.ar Clnprcsth'!lOS 
no. Europa, pois qu(· jCt. f'orão trc~ tentnti\rns n1nllo
grndns, Cll. nO:i.o enúo (1ue parn rcconstitnh· suns fi
nn.nçns c pOr o vaiz no estado cn1 que Ue,·e estar, 
queirtL ntirnr-se; ú.~ aventnt·ns Ue un1a f!:Ucrrn. Devo 
entretanto notnr (JUf~, con10 bcn1 diz tiln eminente 
cscripto1·, n. gnct'l.'~"l. nnnca se snbc se vcn1 ou nüo, 
porque snrg·etn drcnn1stancins Jc un"l. n1omcnto pn.rn 
outro, iucsperacl.as, '!UC poden1 u.tiJ·nr nnçües que vi
vem na. 1nnis con·Jpletn. harmonia na. lntn. dns nrnu1.s. 

E' por isto qnc entendo que UcV"cmos estar prcpo.
rados, ~;cm ~ranUe sacl'ific10 Uo Estado, scn1prc pre
venidos parn qualquer evcntunlidndu. 

Vou ter a ]JOora de responder ngora na illustrndo 
::~cnnUor pelo Pn.rnná. Limitnr-tnc-hei a. t·cspcndcr (ts 
pergtlnt.as de S. Ex. 

" Corpo de estado .waiot• uc 1• claijsc. a 

Respondo que concordo com a medida proposta pelo 
meu honrado collega, porque o corpo <le estado maior 
de 2& classe cstú. qua.si extincto, e nesse caso para 
que um commando especial 'l 

Permitta o s•ma.do uma só observação de caracter 
politico : o nobre senador foz referencia a conserva-· 
ção do mii:tisterio. ' , 

Apenas devo dizer que o ministerio nctun.l é pa.rla.
menta.r, viverá. t'i.luz àos principias que represento., 
franca e lealmente; commissão do pnrlntnC'l Lo, so.berlt. 
ser:npre mo.nter-se corrcctatnente sem procurar ou 
evttar questões... · · · 

O Sn. ClliiZ MAcKA.Do : ._Francamente, parlllmcn
tar, sem tramoias. 

O SR. MINISTRO DA GuERRA.:- Francnmentc, pur
lamenta.rmente. 

Voltou o nobre senador á questü.o da escola de tiro 
do Rio Grande, niio censurou n. legn.lidarle do neto,. 
pC!_rque o governo servia-se de: umn. autorisnção da. 
le1. mais disse que devia-se csperCLr primeiro· o c.re-
dito, para depois decretat· a medida. . 

Eu já respondi ao illustre sen11dor, mas agora per
gunto : o que diri:t S. Ex. se cu vieese pedir , o 
credito antes de cread.a a escola 'I . 

Diria : como v1ndcs pedir ~redito, se nü.o existe· 
creada a escola 'I . 

O Sn. CoRREIA. ·:-Não é essa a questão. 
O Sn. l\frNISTno D~ GuenuA. : - Me pu.rece, pois, 

senhores, que só depois de creado qualquer serviço, 
em virtude de disposiçü.o Je..,.islativa, é que se deve 
solicitar n. concessão do respectivo credito. 

O SR. CoRneiA.:- A autorlsaçiio para ·"" despcza 
mn.xima. podia ser dada cmn o. confertdn para ~\ crea.
ção da escola., como se tem feito em n.Jgumns occa.
siões. 

O SR. MINISTRO DA. GuEaRA. :- Seohore~. vou mos
trar ao nobre senador que é perfeitamente verdade o · 
que disse, isto é, que não bn. augmento de despcz::L 
com. a crea.ç:ão da escola.. 

Eis aqui a. demonstração : 
Actualmente se despende com o transporte J.e 

officiaes, suas ín.miJius, praças de pret e criados <los 
officia es o seguinte : 

13 officiaes dos corpos de nrtilbaria, 
cavallarin c infantnria de Porto Ale-
gre á corte, a 9711500. . . . 

15 pessoas de fnmilia, a 97fl500 
90 prn.(;ns de pret dos. contingentes, etc'. 

a 378500 ..•..•••... 
13 criados dos officiaes que os acompa

nhü.o .• 

Regresso do~ mesmo9 aos seus COt'l= 

1:267/1500 
1:4G2f1500' 

3:37513000 

(j:592S500 · 
G:592,9500 ', 

13: l85[l000' 

_'I.Jóm <ln. despezn de Porto Alegre ú. corte. q11e 
se pnp;n. ú. compnnhin de paquetes o. -vapor, eleve-se 
considerar outras. tncs como ajudas de custo nos, 
officiues que seguem dos seus corpos estacionados cm, 
lugares d1stnntcs do. cnpitnl dn província., etc.,. c que1 
por falto. de informações não podem ser calculadas.• 

A crcn.ç~ü.o dn. cscoln. nüo o.ugmcntn. n dcspeza..,. 
con10 se ·võ dn. <lcmonstrn~iio ncirun., isto ó, deix.a.-se. 
de pa,g;nr o transporto de ' on1cin.eA e 11rn.çns de pret, 
que, n-u. fúrn1n do reguln1nento, tinhlLO de prn.ticur na 
escola do tiro do Campo Gran<le, e que se pódo orçar 
0111 13:185H, no passo que os prcpnros pn.ro. :funcciona.~1, 
torlns ns nnlo.s, acquisiçü.o de nlgt1ns Inoveis, ntcnsis( 
e expediente nüo ex.cedcr{t.ü no pritnoiro nnno de 
G:OllOS. e nos sop;uintcs exercicios do 4:0001l. sondo• 
3:0001! pnr11 o possonl e 1:0001! po.ra o mnterial, como• 
so cnlculou po.ra a escola de tiro do Co.mpo Gt·ande. 

AccrcRco qno n. dospczn. con'l n.s g~ntificn.çõcs 11,/ 
conunnndnntc . ~ n1nis pcsso~1l, orçadn crn 3:0001J .. 1 

r•ódo ser cln~sllisndn: l:8001i no ~ 5• - lnstrucçac.\, ..... ' 



"i') 

SESSÃO EM 9 DE JUNHO DE 1885 t!!.l 

militar -, e 1:20011 da grntifieaçiío especial elo com
mandante da escola no ~ 13• - Corpos especines -, 
gratificações especio.es de engenharia, por onde sü.o 

,.· tambem satisfe1tas as que l?ercebem .os otliciaes de 
·i engenheiros e de estado-mator de la classe e de ar

. tilharia em commissões semelhantes, não sendo mister 
augmento de credito.· 

O Sn. Connzu :- Póde ser classificada, mas nü.O 
deve. 

O Sn. MINISTRO _DA. GmmR~ :-0 governo póde li
vremente lançar mn.o dos officutes dos corpos especlaes 
para commissões destn. oràem: tem verba. no orçamento 
paro. gra.tificn.ções especiaes nü.o correspondendo essas 
gratificações ao augmento de despeza. ou despeza. nova. 

E, senhores, haverú quem considere d~spezu. nova, 
e entenda. que o g-overno deva. nedir c,·edito e~pecial 

·. parn mandar os oiliciaes e proçâs dn fo•ça do untn
Ihão de engenheiros que se ncha no Rio Grnnde do 
Sul trabalhar na construcçiio da linha de tiro? Para 
ma.ndn.r que o arsenal de guerra. de Porto A]e,rre 
forneça {~o escola' de tiro, na cidafle do l-tio Pu.rdcf. o 

. armn.1nento, equipamento, munição e tnn.is matc::rin.l 
de guerra que alli se torne necessu.rio 9 Para. etn
pregar os o1flcines dos corpos especiaes com os nles
mos vencimentos que pcrcebenl o cstü.o consignados 
no orçamento '! Para mnndnr que scjü.o íguahuente 

, alli empregadas _prnyns rlos corpOri estacionados no. 
provincia '"! E haverá. quem conteste que u. constr.uc

' ção dn. linha de tiro possn deixar de correr por couta 
do credito sempre concedido paru. as ouras militnres 
du. provincia ? · 

O nobre senador, pois, justo como é,animndo pelo 
sentimento de pntriotismo de qne constantemente d{• 
provas nesta casa., pelo zelo e ·interesse com que dis
cute os negocias publicas, estudando o nssun1pto, 
tendo cm vista as provas que posso entregar-lhe, e 
attendendo ás verbas conslgn1_Ldns no orç'lriicnto. hn 
de reconhecer que o governo podia mandar desde jtí. 
estabelecer a escola de tiro sem a.ugmcnto de des-
peza. · 

Niio ha, portnnto, questito que dentro das forças do 
orçamento, dns verbas proprias, póde o governo esta
belecer desde jú. a escoln de tiro. 

Com mnitn razão fu.Jlou o illustre senndor na ques
tão do alistamento militar. Tambem eu, todas as 
vezes que discuti nn. camara dos deputados as ques
tões da. guerrn, fiz referencia a esse ponto. 

Mas o nobre senador sabe quantas difficuldnde• 
t6nn apparecido em toda pn.rtc do mundo pn.rn. a exe
cuçiio dn primeira lei de conscripção. Estudando a 

·origem das instituições militares, nil.o só cm Ft·nn~!n., 
como em todos os pnizes, o nobre senador ha de cn
contrnr ns mesmas difficuldlldcs que se encontrão 
entre nós. 

Ha pouco tempo li cm uma correspondencin. de 
Pn.riz para o Jornal do Commercio desta cOrte o se
guinte: 

« O genernl Leva!, ministro do. guerra, n.prescntou 
ro seu projecto de reforma do. lei do recrutamento. 
•.Cada mini::;tro da. guerra. teve o seu c j{~o nii.o tC1u conta 
~esses projectos. Scrt't. rnnis feliz o general Leva.l do 
que os seus antecessores 't Encontrn. desde jlt. fornli-

/ àavel oppoaiçii.o no seio da com1nissüo. O pt•oLlema. ó 
:niio ultrn.pnssa, as forças do orçn.mcato, fazer pussm· 

1 sem excepçfto todos os Francezes poln.s fileiras do 
(exercito, sem compron1ctter o.s ca.rreirn.s libcra.es, 
.·guardar os recrutas bastante tempo nns fileiras para 
!·:tOrna-los soldados instruidos e disciplinados, não os 
;·guardar durante muitos nnnos nos regimentos pnra. 
,que a industria, commercio e lavouro. nfLo soíi'di.o- é 
•• quadratura do circulo ! O general quer fixar cm 

\quatro annos o tempo de serviço, sortear e eles pedir 
l:ao fim do primeiro anuo os recruta• safficicntemente 
~nstruidos e de bom comportamento, e gun.rdar os 
indisciplinados mais de quatro annos. · 

c A comm1ssiio acha no projecto mni'tns objecções 
.... niio lhe poup,. as censuras. E' duvidoso que seja 
1 aceito.» 
, O Su. Hllll'CUIQOE n'AviLA.:- Essa corresponclencia. 
\li\ elo tewpo do general Levai •. 

O SR. 1\frNJSrno DA. GuERRA. : -Mas ainda está e. 
questão no mesmo pé. 

O Sn. IIKNniQUK D'Avu.A.:- De 18~0 para cí• cada. 
ministro da guerra tem apresentado seu projecto. 
. O Sn. MrNrsrno DA. GuamnA: -E' o que estou con

Signando. 
O que se térn dado em relação an alistamento ó 

jsto: o numero de n.Jistudos vnrin. de nnno vn.rn. 
ttnoo, ora. dirninuinflo, ora au~ml!ntíiilêlo o numero 
de rarochias em que se fa~ o alistanwnto. 

NiLo ·h" duvida algumn que é preciso tomar umn. 
provtdcncia.. 

O Sn.. Cnuz MAcn~oo: - E em mnitns Jocalidaues 
o.indn. não se fez o a.lista.nlCnto nen1 umn só vez. 

O SR. 11-h"IsTaO nA GllEURA. :-Mbha opinião & 
estu.: emqua.nto o nllstntncnto nii.o f,'ll"' con1pleto. 
en1qnanto n:r~o. cntrnreu1 ncllc todos (Is c~clntltJ.úd que 
pe1u lei devem entrnr, nüo se pt'lde fnzer o sorteio : 
o_ contr~1rio seri~ urr:n. grande injnstiç;L rola.tiva., <fnc 
n«o se deve prnttcur. (Apoittdus.) 

".rambetn nào lia. necc..,sidade JisMo;ptlrqne o qnndro 
dn. forc;u. do c~01·cito estú. co1nplcto de conformida.dc 
com a. ]ei que u.dmitte o volnnturilldo. 

PnSso'a. mostrar ao nobre scn;.ulor que nãotctn S. E:<.. 
- ra.Zü.n qna.ndo julg-a a escola n1ilitnr do Ri') Grande 

do Su1 em conllir;Jes Sllpcl"iorcs ._·" da corto: /; o in
-verso. senhores:. a. esc.-,Ju riogrn.ndcose se ach1J.. CIIl 
condições a.bsolutnn1entc inferiores. " 

A escola militm· da cOrte é uma escoln completa
tem os cursos de CíLVnlln.ria., de infa.utn.riu., de ar
tilharia, de esta.do-mnio1· 1le 111 classe, c Uc cugu<.""!. 
ahnrin., confere tituloti scientificos. tem seus lente"' 
CLtlihcà.rutico. e professores, Uem retl·ibuiUo::; • um. 
corpo de n.hnnnos. un1 pes~oal J.ucente c adtnl:li~t.r:.l
tivo considera v~~ ; como, pois. con1pll.t"lL-ln cmn a. 
:JllOdestn. escola t..lo Rio Grande, qnc s6 tcn1 n clll".:io..dc 
cn.vall nrin, infan t.n.rlu., e urtilbariu. con1 ~1. nua. aUtni .. 
l)Ístntc;~LO insulfidente, suas Uuas CD11ltn~nhi<.Ld, ::aC!:.ls 
profe-ssores e u.djuntos com os sin1ples vcncitnento~ 
militares? 

O Sa. CounEIA. -A quem V. Ex. deve tomar 
contas é a seL1 antecessor, que disse issu no re
Iatorio. 

o sn: M~NISTRO DA. Gor.nn~ - 1\fn.s " clesig-nnl<lnde 
~ que se ret'cre o rela.torio é concernente a po1ntos 
que ·nnnlysnrei depois, e nÜ.t.'l ten1 o nlcn.nce '!tlO 
S· Ex:. pensa. . 

Aqui está n. (len1onstra~ão ela. supcdoridn.de do. es
cola militar desta cOrte s~lJ•·c a do Rio Grande do Sul: 

Escola 

:Pessoal administrativo .. 
~~asino .• 
]?rcpnru.torio 
).11nterinl .• 

da cü>·tc 

. Escola do Rio Grancle rlo Sal 

,<\dministrnçiLo . • • 
Jj:nsino superior •• 
Onrso prepnrntorio .• 
r.Io.terial 

... 

Vejn. o senado que dill"erençn! 

15:fi8G~OOO 
s:l:C,I.i\J~ooo 
27:3li0HUU0 

.8:5:.!~ sooo 
t35:070f,Oll0 

\ 
3:720SOOO 

11 
.s 

2:Q48~000 

5:7GS~UOU 

Na di•cnssüo do projecto para. o ex:ercicio de lSSG 
a. 1887 hei de discutir mnplamente este a•sumpto, " 
tenho confiançn q ne o corpo legish•tivo ha de dar Oll 
recursos de q11• precisa n escola do Rio Grnnde pn.,... 
so.tisfo.zer eou"' fins. 

O que o nobre senador deve fazer, ··prnticnndo u·m. 
neto muito digno do upplnnso, é concorrer parn. se 
tornnr a escola militar do Hin Gmndo do Sul igual :\. 
do. corte. 

N D'}Uella provlncia é qno está a grande forçn do 
e::tercJto ; é uJli quo prcllomintt o ospirt.io militnr nn. 
l]lOcic.luUc; nlli fOJ, O !::lerá O theatro llc nOSBM.aJ g.:.u~rru.s; 
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é a.Jli onde os filhos das mais illustres e distinctas fa
milins procnrmn o sor\·iço clns armas. 

Por que n1i.o nnitnn.r essas disposit~ões .. ' esse espírito 
milit:ir que falta ~m 'luasi todas as 'outras provincias 

. do Imperiu ? ' 
C01no o i1ltBtrc senador interrogou-mo sobre a. 

minhn. opV..ut'u> rcln.tiva.mente ao corPo de nlumnos, 
devo dizer que acho prefcrivel o antigo systema da 
existcnciu dns cmnpnnhias. 

Aqni tenho o pU.I'Cct•r cotll que posso responder no 
nobre senador sobre o estado da escola militar qnnnto 
;& hyp:iene; n comlnissU.o disse o que jà foi publicado, 
mas terei es .. e nsgnmpto cn1 todo. considernçii.o. 

Sr. pre~ídente, fui accusndo, segundo 1ne i.nforn1ão, 
na our.rn camurn, e honte1n, pelo illustre senndor n. 
qoen1 tenho a honrn de responder por ter revog:.ado 
'flOr um telcg-rn .. nuna. o decreto ~que deterrni'nn.· que 
tenha se11 quart.el no Amazonas o So batalhão de o.r-
tilharin. . 

Senhores, eu não revo~uei tal decreto : unicamente 
urgido pei:~s circumsto.ncto.s e attendendo ;, rccla.ula
ção do presiLlcnte do Amazonas mandei que o Uatu
lhi'io esperasse segunda. ordem pn.ra m~úchnr ; esta 
fórtnuln.- segundn. ordem- não dcroga n. orde1n ttn
terior. 

Ó Sn. ConnErA :-E' uma suspensíio. 
O Sn. lii•!'<t<'I'RO DA.. GoEnnA.:- Passo ao fino.! do 

di~cur~o do nol,rc senador. 
Tenho COllfo S. Ex. o maior zelo pela verdade do 

orc.~n.mcnto ; entendo que o trovcrno incorre nn tnn.iqr 
e 1nni~ g-rave rcspt•nsa.i.Jilidàde fazendo despezas não 
consignadas na lei. 

Eis tlftUi a detnonstrnção do estado dos creditas até 
hoje, flUe prova que sendo o credito votado para. O 
P.xcrcicio <le ISS!,-1885 de 1'4.!J25:G3'2S881, é o. sua 
de5pezn r>a;.:a <lo I ~.1 fi2:40ü.S790, existindo, portanto, 
:.l. sobra de :!, 70:3:2·!GSOU!. 

O SR. ComunA.:- Porque todas as despezas ef
fectuncln.s ntw estão conllecida.s. 

O Sn. l\lt:o-;I:;·.rno ,,A. GucnuA.:- Sei que etn toda. ::z. 
parte. c1n t· ,.Jos os puizes .. regldos pelo nosso sys
r.cn1n.., é diJlicil nm discussões idcoticas a. esta., che
g:lr-se n.. nm :tec•ittlo. 

O Sn. Courn:r.\. : - l\fa.s nuncn. estarcn1os mn di
vergencL• t_:otn \ .... li.:x., de..;de que realizP o que Uissc 
nn.s pu. I:·• v•·rts ({LlC c~crcveu no relato rio : hei de ctn
-pre.~.:;ar tt)do o o~fürç:o para nü.o' exceder nenhu1nn. 
vel'lln. 

O Sn. :II'"~'Tno n,\ Guc~nA:-Em todns as discussG'es 
no nosso. cnmo eu1 ont1·os purlarnentos. vê-se que si'io 
jn::.•.n·min:t\'e:s c1.s <lcb:1tes •le'itu. natl11'C7.n., porque nindn. 
não ~c c P'-:.!."• 1U a ul'gttni:;uror~·anwlltos-qqc repre1ocnte1n1 

Mo e:"nc1 ict·,,, dos c:1 kn1os. Dahi setnlJrc :1 !'; dco;confin.nçns, 
as cen~nras, c~nuc •• g·(lvürno c :.l oppnsiçi'i.o que Hsca.lisn.. 

Scnbnre,;, f>slon fallantlo con1 a tnnior ]ca tlntlc; 
nunca incon·~rd na censn1·a de cxcctlet· os cre:dltos ..• 

Cu Sn. S:;~AUOll :-Xii.o fali c com soucrbR. 
O Sn. :\11~1·rno DA Gc1~1UlA. :-N'ilo fn.llo com so

herba, c! cnrn :• conscicmdn do cumpri1ncnto do Je:\·er. 
O illustrc scnntlot· pelo P:.a.runú., qne cotn tnnto cn.lor 
cen1'1nrou o cxccssCJ d.e despezas pelo 1ncn distincto 
antece-ssor ... 

O Sn. AFFox~o CEr~so :-Setn o lacto c.stú no 
exce~!-iO, 

O Sn. Cnma:r.\ :-:~r a.-. nii.o se fez o llUC a lc.i 
rn:1.ntla. (jll:Jllt<.• d.l-hC <·.:..:.ce:5so. 

O Sn. An·'o:\~o Ct:r.:io :-Isto é outra. cousa. 
O Sn. l\!1:--~Js-rt;u IH .. Gla·:ntl..\. :-!~u vou lt!r ú. V. Ex. 

u .. dClllOlH•tratJw :Sc~uinte : 
rr A estirnn th·a da cl·~~pe:za. do excrde10 vip;cnt.e, fip,:n

.rada no relatorh> do nlir:ist.crio Lla guct·ra deste rumo, 
r;ob a. l~tn~o- .N- jJCl'Ílatamculo Jcrnonst.ra que, 
1-->C!tJtlo o CI'CdiL!) \'OI.allo pela lei n. :1,2:JO de :} ac Sc
·:.urnhco dt"J nnno pa::;::a.Jr, tle 1.'J,!J':!;",:G:3·~HSSI. t.inlla 
:.;iJ~., l'a .. ·u ntt'· :\lllr,·o ullimo I O.G~U:i7(jS!.JS:1 e tpte o 
..,r~;a•l~t IJ:tr:l. o J',;:d•) do t•xr:l'c::;~.._, c snn. llt]UiUa•,·iio 
~~~r-ia de ',,-~2.~:;J~•1'1 ()' •'{11cular.·!q-l'e. poL·tauto, tude. 
a. d~.:~l·e.:oo. d'-' ·~::<..:!'lT:; .. ~ i.::ll !::,ül0::?.:1.C~Li8J.. 

cc Assim, não procede n acCUdRÇiio de j•\. se haver 
dcspendidJ qun.ntin. superior n.o credito votndo pelo.. 
lei do nrço.mento, 

cr .A.t.ó a. presente dn.tn. nii.o h o. o nH·l~, I' r•xces~o de 
despezo., como mellwr se v~rificn.rt"t dn. ,Jutnt,nstl·nç5.o 
hoje orgn.nizad1t. rclti qual se reconhcctj J:oiot· u.. dcspezn. 
effectuudn nu. cOrte c provinciuFo l'a. visto.. da.~ tli:.tribui-· 
ções dos ct·cditos concedidos de 1 :!.I G~:~Oii,'i I !JO. 'JU"'. 
deduz_idn. do totn.l do con~lgnado pelo corpo Jc:::i:-;intiVO 
t4,9:!a:ü3·~sss I. ninuR temos a sohm de ·~.liG3:'.!~Gíill9l 
po.rn o pu.:.:mncnto de despc~ns drts rubricas atJ onde. 
comportarem n.s Suas .snhrus, ficando ns dividas que 
porventura se bou veren1 contrah itlo pnrn. t:ler pngas 
depois que se pedir o ct·cdito suppl~meutur na fórrna 
da. lei. u 

Portanto, lou,a:e de vcriHcnr-se deficit ainda temos 
um sa.!Jo para. oceorrer ús rlcstlczns do 1ninistcrio da. 
guerra. até· o fim do exercicio ... 

O Su. Cnnni~I~ : -Produzirá encerrado o excrcicio. 
O Sn. 1\fJN,sTn.O n,\. GuEllnA : - Pela cs1ímu-tivn da. 

despezn se verifica fJ.Ue u. despezn. eiTcctun.Jn. é de 
I 0,6!J0:770,9983; e que 11 qne se tem ele realizar até o 
encerramento do excrcicio in1portn. etn 4,3"28:.151 (.;G98. 

O Sn. ConnErA : - Mas por. pagar em virtude de 
ordem dnda. · 

O Sn. MINISTRO DA GuEnllA: - l\Ias que ainda não 
se pngon. 

Se. pois. o men illustrc o.ntccessor não nutorisou 
clespezns nlé1n do~ recursos votados, c existindo 
nindo. snmmn. superinr n 2.000:.0U0fi, por que tü.o se
vera censura. do ii I ustre senuU.l)r? 

0 Sn. Conlli<IA :-Então nilo ha o deficit liquido 
de que falln o relntorio ?. 

O Sn. l\fiXIsTno n~ GuEnRA:- J:í.. expli.1uci: o 
nobre scnndnr englobou despezns pn;:.rns c por pnp:nr. 
rnnl intreprctando o...~ pu.!u.vrns do dintincto ex-Ini.-
uistro no seu rclatorio. • 

O SR. COI<n>:JA. dít um apnrte. 
O Sn, lVIn•Hs·rno nA Gm~nn.4.: _:. Estít bem claro õ 

qtte diz o relut·>rio- por pagar. 
O Sn. Conn"IA:- Niio póde agora haver senU:o 

estimativa. 
O Sn. MINISTRO DA GoennA: - Est.l tudo ·muito 

claro. 
O•·u, se o relo.todo faliu nu despeza fntura. como 

censura.r o ex-n1inistro. que nü.o rJCtde ser responsu.vel 
por actos que ntto praticou. 

O Sn. Con"""': - V. Ex. considera niio feita <> 
despczo. de rp.H: aíndn. não tem noticia.. 

O Sn. n.f"r~n-'·rno o.\ GuEnnA :-Mu.s como considera.r 
dcspczns qnc nindn não for,ão renlizndn.s 9 

O Sn. Coum~1.A :-Não chcgárüo ainda os doculnen
tos das thcsourndas. 

O Sn. l\II~JS'rno DA Gc:enuA :-l\Ias se nã.o chegiirÜ(), 
se o ruinistrfl nüo pagou, como censuro.-lo 9 

O Sn. ConnmA àá um npurtc. 
O Sn. 1\ll:'il~Tno DA Gmur.n.-\.:-Concordo com \r.E:~C ... 

entendo r1ue o udnistro que gal-'trt o gue n. lei não lhB 
.autol'isn.. não deve ser sú ce.nsuru.do .. duvc ser rcspon ... 
snbilisudo. 

O St·. ComtEI,\.: -Eu núo posc.;o c r!! r que o. estimn
t.iva. orgunisada pclu. rcpartiç•ii.o íl:-1cnl nüo scjn exn.cta.. 

O Su. :l\IJ:oHS'l'ltO nA GuBilH.4 :- Tinhn. out1·os as• 
snmpto~ a tratar, mus jú .fal!oi U.emn.is e cot~H•. tonho 
rcspundalo 11.o::; po11tus pt·lncJp:tcs a que re1l:tLU-se o 
nobre senador, pn•,·o-Jhe_ liccn(,:u. pc.1ra. loie--:..,r-me. 
(;l/ui/o úcm do Sr. Cru;; ./Jiachado.) 

o ~h·. -'nn•4ueDru :-Eu tinhn. m~ ;~:pi:o, Sr. 
presidente, Jlaru <~nr. tunn H::;ci~n. rc:Jpostn. ao nobre 
senador pul~t pro\'li1Cta do Tdo Grande do Sul. pnrCJUC 
S. Ex. curllluzio ut; Cjucsti"ICS parn uo;n terreno CJllO nte 
para~o 11111 pouco. litclin!l rosp o,. conto n1cntl1r<;> da, 
ootntldHsiio <111 1nm·wha e ~ucrrn. truto.ncln <.le~Re wto
l'H!la~ ntnis J•tLl"ti,m1olrt1lonte. nrn. \llCU Ucvcr op1•ô1• 
~il;~nnws ru:t.!';t'!-:1 ús <JIW npt·c~~·wnt.on o nobt·c !·Cnut..lor 
iíJv.\v l>iu U ra.uuo do Sul conu·a o no~•o estudo d• 

I 
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~ousa.s milita.ros, .contra. as nossa.s leis o.rgo.nicn.s desse 
serviço. . · 

. · O nível elevado a. que S. Ex. subio. atacando a. 
·lei do r~crutnmento, atacando a 1U•rmn da. ncquisição 
de braços pnra. o exercito, querendo estabofccer o 
militarismo no po.iz, porque entende que só assim 
chegaremos o. un1. ponto de civilisn.ç:ão e progresso, 
tudo isto preciso. de utn protesto energico o irnme
diato, porque parece existir certo plano de realizar 
inesperadas o temeraria.s reformas. 

. E u1n grande 1na.l, Sr. presidente, pa.ra. nós, este 
estado constante 'de critica, de censura a tudo quanto 

· .possuímos; pn.ra. muitos descr·cnte,, para. o vulgo, o 
nosso r>n.iz _acha-se e!~' um e~ta.do complet!' de atraso 
e dccn.dencu:a. !. Mas nno é ns:~1m: em mater1o.· de orga
:nisa.çü.o militar, se muito precisamos fazer, comtudo 
não estamos tão a.tro.sa.dos como ao nobre senador se 
afi~ura. 

Niio quer . S. Ex. que o exercito se .1orme pela. 
maneira por que estli s<o fonna.ndo com os volnnto.
rios; a.cohiln. csteH cid'ndã.os de merceno.rios, nüo quer 
a lei de 26 de Setembro de 1874 em toda. sua pleni
tude, porque o nobre senador deseja o serviço pessoal 

· e obrigntorio. . 
O Sn. HENRIQUE n' .A VILA. : - .Apoi;;_-do, 
O Sa. JuNQUEIRA. : -Quer " eleva.çiio a um numero 

muito m,ais coosidera.vel de praças d<> pret, de modo 
que o nosso exercito tome uma situa.çü.o e uma. posi
ção muito respeita. veis; quer ao mesmo tempo d~mi
nuir o numero Uos officiu.es. 

O Sn. HENRIQUE n' A VILA.: - En não disse isso; 
O Sn. JuNQUEIRA.:~ E' a idéa que estli grassando 

entre ·muita. gente. Quer outras cousas, n1n.s a. isto 
aquclles que defendem propriamente os interesses 

. estaveis. dn. sociedade, que defendem os interesses 
verdadeiros do exercito e do paiz, devem oppôr-se 
com toda. a 1orça. · 

O nobre senador pelo Rio Grande do Sul, perdoe-me 
que lh'o digo., com estas suns idéo.s ndvogn. uma. ca.usa. 
que nü.o é vcrdddeira., nemexuctn.. Bem sei que S. Ex, 
está propa.go.n.dista, estú. convencido no .fllndo de seu 
anitno da necessidnde de fa.zer essa. reforma. cxtra.or
dinaria: tenho tnesmo presente uma. revisto. muito 
'bem escriptn, intitulada Revista do Exercito Ora:::i
leiro, em que võm discursos do nobre senador pelo 
Rio Grantle inteirnn1cnte hostis á. legislação existente. 

E' verdncle, Sr. pr·esidente, que no .seio mesmo 
du.q1.1ella digna sociedade, algumas vozes se levantii.o 
para contrariar a opinião ndia.ntnda e audaz do nobre 
senador pelo Rio Grande Sul, opinião que não se 
coaduno. com o nosso·estndo de cousns, bem que possa. 
ser inspirada: cm verdadeiros sentimentos de patno-

. ·tismo por parte de S. Ex:., cuja. dedicação a estes es-
tudos muito louvo. • 

'Disse o nobre senador: ".A lei está cheia dcrcstric
.!'Ües c de sophismas, com clla pódc hav~r ainda o sys
tema do recrutamento cllamado- caçada humana. » 

O ·Sr. mojor :costa Guimarães, que é apologista 
.tnmbcn1 do serV"iço pessoal e·obripa.torio, disse: 'c que 
.a lei de 26 de Setembro de 187'>. púde melhat·ar as 
cond'icücs do cxcrc'ito, nr7o se adm'iltindo immo•·aU-
dade.9 ou abusos cm sua exec;uciio. » · 

Mas o que se tom feito 'I • 
I-In um facto, Sr. presidente, que cumpre assigna.lnr, 

que cnmpre ficar gt·a.va.d~ na: mente ile todos: ó que 
· o cstndo nctunl Uo e:xerc1to, tsto é, a. suo. força. com
.. Pleta. tlependo principalmente, e tem dependido. da 
l:>romnlgaçiio da. lei tle 26 de Setembro de 1874. Hoje, 
segundo se vO dos ma.ppas, todos os corpos estü.o etn 

. seu cstr..do completo : a. que se eleve isto'? Dcvo-so o. 
\esta. cbn.mndn. lei de recrutamento, a. qunl escreveu no 
seu front.ispicio, n. Sc~nintc disl>osição : • O recruta
tamcnto para' o exercito c armada será feito: 

" 1. • Por engajamento c recngajamento itc voluntar·ios; 
cr 2° !'·la dt!flcicnci.a ele •uolunlarios por sortei.fJ dos 

cidadéios bra::ileiro.v alislctdos annmtlmentc na confor-
midade ela presento lei. • · 

Por consc~tninte no fronti ~picio <ln lei est{L escripto 
o principio do voluntariado ; este principio tem 01do 
posto em cxeca9üo, porque a lei facilita. muito a. cn-

trada. e a. .;.cqnisiçii.o de voluntarios, pois acabando • 
com os ca.st1gos cor,pora.es, tirou das familias a. grando 
ropugnancia., que :na.vin. de consCntirem que seus 
filhos pertencessem ao exercito. .· 

Além d1sso, a lei estabeleceu um prazo fixo e ~tal 
para o serviço, de modo que hoje a. ·praçil. que com
pleta. o seu tempo, não fica. ma.ts retida um só dia. • . 
e es~a.beleceu muitO:s outras condições salutares e ga..::. 
rnnttdorns. . . 

A lei. de 1873, elevando os soldos das praças , 
tombem 1ez com que muito maior numero de volun- ' 
to.rios coneorre s~em no serviço do exercito. 

Por consegnintc, é injusto o nobre senador. sã.o 
, injust'?S todos esses propa.gnndista.S . 'lUe CJ.Uerem yer 

nns lets qJie. temos, elementos deleter.&.os do· exerc1to. 
quando com esses elementos é que o exercito se tem 
mantido na sun. forçO: completa, e é com elles que va.i 
prestando ao paiz os serviços assignalados qne têm 
"Prestado. 

Por i•so fiquei tomado de espanto, quando o nobr& 
senador disse que na nctua.lida.de não se pôde l'ntender 
a. minha. linoouagem! ·· 

Sr. presi;;fente,. a minha. linguagem é verdadeira. 
é a linguagem daquelle 'lue quer as cousas conforme 
a.s forças do paiz o perm1ttem. 
· Eu nü.o quero bUStentnr utopias, nii.o ·quero o ser
viço pessoal obrigntorio, por9.ue o proprio nobre 
senador seria. o pr~meiro a profhgo.r nesta. e;asn. e fóra 
della semelhante scrvir;o, porque elle nii.o se coaduna. 
com o nosSo modo social e de governo, com o nosso 
systema amerq:mno, com o. nossa. lavoura. espnlha.cla. 
por todo o ! a'z, com a. variedade e diversidade de 
aptidões dos cidndiios. 

Nós nii.o estamos nas cii-cumsta.ncia.s da França., da. 
Alletnnnhu., e de outros .paizes, que precisão estar 
constantemente em situaça.o a.rma.da. e ter grandes 
exercitas para a. sua. rlefesa.. 

Pois. o nobre senador nii.o vio o .que succedeu á. 
França. em 1870 '! Ni\o foi ella. invadida por uma. 
forço. superior, nü.o via seus direitos conculcndos, seus 
ca.mpos tr..ladns 't Pu.riz mesmo, centro d.a civilisaçã.o. 
nüo foi bombardeada. e tomadn., e nü.o .t.iveri'i.o os 
Fro.ncezcs de pa.gar uma. gra.ndissim8. contribuição de 
guerra. 't . 

Porventura. a. nccessicladC que tem a Fra.nçn. • a 
Prussin, e· outros pa.izes da. Europa., de conservarem 
grandes exercitas permn.acntes, é a. mesma. ctue tem 
o Brnzil, pa.iz situa.clo nesta. vn.n.ta.josa. posiça.o geo
p;ro.phica., na. America., e que nii.o tem a. temer umn. 
guerra senilo com aquelle Estado a que alludio o 
nobre senador, porém qut: não nos pódc impOr sacri
ficios tü.o duradouros c pcrrr~nnentes 'f 

Entretanto o nobre senador quer que fiquemos 
consto.ntemcnto armados, unicamente porque. uma ,. 
nuvem púde apparecer cm horizonte um pouco lon-
ginquo, e se1n grnilde realidade. · 

Não; e ainda assitn sabe o nobre senador que não 
são os grandes exercitas que podem collocar um paiz 
na posic.:iio de nüo ser invadido. 

A suo. pro,~incin, cotn nquelln exten.sa. fronteira., 
póde facilmente ser invadida, ainda que alli exista. 
um exercito numerosissimo. · ' 

. .Ahi csti no. Europa, o exemplo do todos os pnizes: 
por ma.is poderoso que seja um Estado, elle nii.o se 
nchn acoberto de invasões, como a. França., o. Russia. o 
outros povos; o que ha de succeder é que a vinganç:L• 
patriotica nilo se farú. esperar, o exercito do p .. iz 
o.taca.do cxpellir{". o tcmora.rio que invadia o seu 
territorio. 

Se o nobre senador dissesse qne basto. nugmentnr 
um pouco a. força.. ett concordnrin, porque tnmbem 
sou muito n.l'nip:o do exercito, e la.mento que o nu
moro dns prnço.s de prof niio . seja mo.ior: podia-s& 
auglncntn.~lo utn po~co, se o.s nossas fioa.nço.s o per-
mitti~;sem. · 

Podia-se tambem estabelecer na. provincin do Rio 
Grande algumas prac;ns 1ortes, porque estas é que sii.o 
os verda.deiros refugias o sustontacul~s da.s forçns 
defensoras. Sabe o nobre senador o que se paasou. 
por ve1es cm França com a grande pra.c;n de Motz 
que nnncu. tinbn. sido .Vonclrla. scnü.o nn. crise do 1870 
sua divisa posta por Vnuban era: Sorva ct obsllrVa.. 

16.. .\. 
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• \ Sabe o que se passou com essas· J:j outras praças 
.'importantes, que servirão sempre, em todos os tempos, 

em outros seculos~de refugio pnrn. os exercitas, de bnsc 
de oper11ções, de nrmazens c depositos .de provisõ-.a do 
guerra e de boca. Mas querer agora. que por toda a 
fronteira. se ·estabeleça. uma linha poderosa de bo.tn
lhões c de regimentos; que se eleve consideravel
mente n forço. do exercito, tornnndo-se entre nós pes
soal c nhrign.torio o serviço militar, isso é que niio 
6 conveniente o pratico. 

O Sa. lixNUIQUE D'AviL .. :- 11-!as quem ·quer isso "! 
O nobre senador está levantando um castc!lo. 

O Sa. JuNQUEm .. : - Se o nobre senador nilo 
deseja. esse grnnde exercito, diga-nos para que quer 
o serviço pessoal. e obrigatorio abrangendo a todos. 
Isto só se admitte nos paizcs ·que, como a França, 
tem cm tempo de paz um exercito superior n 600,000 
homens, e no tempo de guerra póde eleva-lo a qunsi 
2,000,000. 

'Mas nós, que temos uma populaçúo de 12,000,000 
de habitantes, e um exercito de 13,500 prnças, tendo 
15,000, "16 ou mesmo 18,000 nilo precisamos . senão 
do systcma consignado na lei de 1874, porque ella 
estabelece cm primeiro lugar o voluntariado; c pelas 
muitas vantagens que dá a quem assenta praça, 
e creando a fórma de termos e;ente sufficicnte para 
o serviço, nttinge o fim desej&cto. 

Mas, disse o nobre senador, vós tendes ns 13,500 
praças de exercito permanente, mas nüo tendes re
serva. 

. Senhores, temos tanta. qua.nta reserva este pniz 
pc5<le te,. · . 

.A propria lei de 26 de Setembro de 1874, que tanto. 
antipatbin merece nos que querem tudo no sentido 
ultra-libernl, não póde ser nlteradn fncilmente, por
que, já o disse e repito hoje, desafio a que a revo
guem. Quero \"er qual é o systemn que hão de collo
cnr em lugar dessa sab1a lei : ou lia vemos de voltar 
para o systemn da cnçndn humana, estupida e ab
surda, ou havemos de abraçar o systema do serviço 
pessoal e obrigntorio. Qualquer desses dous alvitres 
que se adoptar, hn de ser :fatalissimo, bn de ncabnr 
com o exercito, hn de trazer a perturbnçúo e quiçá a 
nnnrchin. 

O termo médio é este que seguimos ; não é pro
priamente a lei de cocscripl:üo, que é cousa muito 
aifferente elo 'lue temos. A lei de conscripç!io é aquella 
que sempre :foi olhndn na França, e em toda.· a parte, 
pelas miies c nclos parentes, como barbara ; é uma 
lei que arrancá tudo, e leva os jovens aos centeonres 
e aos milhares para o campo morta.! das bn-
to.lhns. · 

Nós nilo precisamos disso; nilo temos felizmente 
essas guerrns mortiferas, precisamos ·qe um .termo 
médio, de uma :fórma moderada, e esta. é a da. lei que 
póde cbnmnr-se <lc sorteio limitado ; nilo é lei de 
conscripçii.o. 

O Sn. HENRIQUe n'Avn.A.:- Eu mostrnrei que isto 
nilo significa nndn. 

O Sn. JUNQUEIRA. : - Significa muito porque ó a 
expressão da terminalogia scientificn e adoptada. 

Eis como pelo regulamento da. lei se fórma a re
serva. no Brazil. O art. 114 do regulamento de 27 de 
Fevereiro de 1875 estabelece o SOAninte: 

" Do serviço militnr cm tempo de guerra : 
" São o brigados. no serviço militar cm caso de 

guerrn externn. ou interno. : . 
· " ~ 1.• On snpplentes do contingente annunl que 

tiVerem aervido menos de dons annos nn exercito ou 
armndn.; 

" ~ 2•. Todos os alistados da. parocbia, que niio fo~
mnrcm o contingente, nem forem supplentes deste. 

" § 3.• O• isentos cm tempo de pn.z segundo o 
disposto no art. 1•, ~ 2•, da. lei de 26 do Setembro 
do 1874; · 

"§ 4.• Os ilispensailos em tempo de paz, segundo o 
nrt. 1•, ~ 3•, da mesma lei." · 

Eis nhi quatro cl•1oses numerosas de cidadãos que 
~.!ormlio n tese:çyu d~ loi de 26 de Setembro de 127/i. 

Se essa lei tivesse sido o,;ecutada. toda ou em grande 
parte, já d.eviamos ter n reser1'a orgn.nisadn . 

Além disso, o nobre senador snbe perfeítnmente 
qu,c ~emos uma. guarda nacional extensissima que deve 
serv1r pa.ra. nlguma. cousa.. . . 

O Sn. HENRIQUE n.'AVIL": - Jú' appelln para a 
guarda nacional 't ' 

O Sn. JUNQUEm .. ::....Appello para este fim, mns nã() 
sómente para nomca1· os officines, como fnzem alguns. 
. Existe p;rande numero de batalhões. Aqui tenho o 
relatorio do nobre ex-ministro da justiça. E' muito 
provnvel que uma. certa . parte, bem que pequena, se 
aproveite : c esta parte ba de produzir numero maior 
de 100,000 soldados, pois que o numero total sóbe a 
mais de 700,000. . · 

Estú. aqui um quadro, em que se vé que nas 
differentcs pro.vincias existem .:324 · commnndos 
superiores; de cavnllnria 154 corp• • c 56 companhias; 
de artilharia tO batalhões, 4 sec<;ões de bntalbíio e 
uma companhia; e do infantaria secções de bn
talbíio 86, batalhões 635; o total desta força prod.uz. 
naturalmente, o computo de 700,000 a 800,000 
homens. . · 

Portnnto, se bonver um governo energico~ como 
houve nn guerra do Pnraguny, que determine posi
tivamente nos commanda.ntes superiores e comma.n
dnntes de corpos que dêm contingentes para augmen
tnr a :fnrçn do exercito, nós teremos na guarda. 1 
nacional algum auxilio 11lém daquelle I)Utro da lei de-· 
26 de Setembro, comprehendendo quatro classes de· 
cidndüos que silo muito numerosas, alem de muitos· 
voluntnrios do patria. 

Não é minha culpa, Sr. presidente, que os go
vernos ultimas núo tenhão mnpregn.do. toàos ·OS re- .. 
cursos para a execuçilo da. lei; e neste ponto divirjo.; 
do que disse ha pouco o Sr. ministro, e naturalmenteJ. 
do que disse o nobre senador, bem que o nobre se_, 
nador cstejtt mais divergente do honrado ministro do' 
que e11 mesmo estou. . 

Eu aclw Ano niio ó preciso estar inteiramente com
pleto o alist:tmento cm todas as pnrochins do Imperio ;;:-, 
uma vez que esteja feito na maioria dellas,. deve ten-.• 
ta.t·-se o ~ortcio. Não é isso nma. injustiça. relàtiva.,., 
co1no disse .o nobre ministro, porque o ~overno nesse.. 
caso póde nvocnr o direito (é do espir1to da lei) de· 
mnndar proceder ao recrutnmento nntigo para preen
cher o numero qu6 for designado n essas parocbias:· 
onde niio .bouYer alistamento; conforme sua. população ;;I' 
por conseguinte o remedia existe se- o governo quizer .. 

E' impossível talvez que em todas as pnrochias de» 
Imperio, •em faltar uma, se obtenha. o alistamento
completo; o nobre ministro sabe gue na propria. 
França, em que hn aquelln conscripçao, tão rigoroso..,, 
em que se faz esse alistamento em todns as parocbias_ 
em todas as communns, · n.Jistnmento a que se o.pplicã<.-, 
todos os ma·ires e outras autoridades, se dú sempre. 
em uma ou outra localidade alguma falta., c nem poP 
isso o governo mnndn. sustar o processo do sorteio 
em todo o territorio. Portanto, o principio sustentado • 
por S. E:><. o Sr. ministro ho~e, de ·qne, não estando< 
mteiramente completo o nhstnmento em todas · asr 
pnrochias do Imperio, níio se póde mandar procede~ 
ao sorteio; parece-me que é uma doutrina. que nüe»l 
póde ser aceita, porque hn de sempre apresentar-sal 
essa. duvida, c cntúo jámais se procedertí. ao referid4»4 
sorteio. 

Confesso, .Sr. presidente, que desejei muito que o., 
numero dos so•·tcndos fosse de accordo com a populn-.. 
yão da parochia; mas devo lembrar <JUO encontrei a.• 
1sso uma opposição pnrla.mentnr mmto grande. o
que se querHL e o que se venceu é que o sorteio foss& 
de nccOrdo com o numero dos alistados. 
· Eu comprebendi as difficnldades do caso, porque 

em parocbms do interior, e1n que o governo tem menoS'f 
influencia em casos de interesse pessoal, e em que~ 
neccssnriamente aa pessoas que bnviüo de form~r as 
mesas tinbíio grandes relações, o· numero dos nhs~ 
dos devia. ser menor do que aquelle que a parocb1n. 
devia dnr : entü.o o recurso paro. isto ern. tornar-se a 
estatístico. da. ;P.opulnçíio e o governo desip;nar o nu-· 
mero de indiv1duos que a parochin devia. dar para o-

• 
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.exercito nnqueUe nnno conforme sua população re
::Ia.tivo.mente no numero de pro.çns que n província. 
l"tinha de dar. Mas niio se quiz isoo ; il1ustrcs senado
Ires liberaes e. conservadores se oppuzeriio tena.zmente 
·e cu vi em pecic;o o projecto. 

O nobre senador nrgnmentou-nos com n Inglaterra; 
!IDILS, eenhores, o exercito inglez é composto do vo
llnntarios. Disse o nobre senador: cc Niio recebem di
!.nheiro. " Como ni'i.o recebem'? Pois elles nii.o têm um 
-grande soldo 't 

O Sn. liENniQUE n' Avu .. •. :-Não é de soldo que se 
trata. 

O Sn. J VNQUl!:InA. :-Nii.o sabemos n mo.neirn por 
que se fo.z esse recrutamento 't Snhem c.s sargentos 
:recrutadores pelas rnns de Londres e de cidades im
:portantcs, convidiio aos mancebos que lhes parecem 
mais proprios para o serviço das armas, lcviio-os ás 
to.vernas, dilo-lhos de beber, c depois dizem: cc O se-

.. nhorl?crtcncc ao exercito, por9.ue)á bebeu um shilling 
d:L rauiha. » E' um modo nrttfic10so de obter volun
t:>rios, c é isto que merece tão grande cncomio do · 
nobre senadod 

E' assim que .a.· Ingla.terra. tem um exercito nume
roso, mas nii.o tiio numeroso como suns circnmstnn-
ci:>s podcrião exigir. . 

Dn obr:t, que nií.o sei 'se o nobre senador conhece, 
do Sr. R:tu, intitulndn. L'état militai.Te, va-sc ·que n. 
~nglaterrn. tem no exercito n.ctivo 18[,500 pr:L\>:LS c 
::11,000 officines; ntt rescrv:L de t• classe 38,500 prttçns; 
nn. reservo. de 2• clo.sse 22.000; no. milicitt 115,000 e 
voluntarios proficientes 187,000. Mns todo. n forçn. de 
.reserva. é urnn. forço. voluntnrin.. Esses chtLma.dos vo
:lnntnrios qun.si que pouco t(!m com o governo; é uma. 
".:t.ssocia.çü.o pntriotica., porque os Inglezes querem ter 
o numero sufficiente de tropn. para defender suo. ilh:L 
no caso de uma. invn.sü.o. 

·o nobre . senador, lido como é, h:L de sn.ber que o 
,SrtLade Na.poleü.o ·esteve a iriva.dir a. ln~latcrra.. 

Esta.vrLo prom'Rtos os Fruncezes em Bonlogno-S\lr
~lricr ; tinhiLO 2,000 cmba.rca.çõcs cbntns pnr;:t pnssu
·rem n M:tnchn ; c se n. esqu:>dro. de Villeneuve viesse 
.<Jominnr o Co.nal por dous ou tres ··dtns, n Ingltt
terr:L se rio. invn.didu. pelo gru.ndc N o.poleüo com forço. 
'irresistivel. 

: Se elltt tivesse um nume1·o 'suffidiante de volunto.
. rios, podia. ofl'erecer càrnbnte ·ús tropas que chegnssõm 
. c to.! vez repelli-lo.s. Mus nüo tinho.; hu.vio. só o cxer
·Cito permanente n. que nllude o nobre senador, insuffi
-ciente pa.rp. se bater ccntl·n o gra.ndc exercito, dh·i
';gido pelo grande guerreiro. Da.hi veio n prcvisü.o do 
~ovo com n crcaçüo de bnt:tlhões ào volunioarios. 

Não ho. ro.zü.o, portanto, parn se chn1nar 1nerccnn
.. rios n.os vo1untn.rios da. pn.triu. que existem entre nós. 
~Seu proéodimento tem sido do t:>l mnneim, que nrto 
(•Se Jhes pocl01n rccnsnr os mniorc3 elogios. Na. guerra. 
L.Qo Por•tp;uny portirrlo-se 1nnito bem·; soffrüt·üo todas 
·,ns fndiga.s, mosti:-ú.t·t"LO n 111nior energ-ia.. n. n1aior vo.
~]entin. Esses bon1cns n\:io stio ·lncrccnn.rios ~ Nos pon
l"tos mnis perigosos cllos nhi ostnvü.o o 1nuita.s vezes 
;:morr~riio até o ttltimo. 

E' um:> inj nstil'" do nobre sono.dor dizer que os 
,llossos voluntarios são rr.acrccnnrios 1 · 

Os Estttdos Unidos, como o sen-.,do Jabe, tem ttm 
cxe1·cito elo 25,000 prliçns, com 2,155 officincs. No 

10ntretnnto, n rendo. dnquel!c colosso no exercício de 
'1'1883-1884 foi de 398 mdhõcs de dollnrs, e o. despezn. 
ide 255 milhões, donde resulta um snldo· <le.l:l~ mi
t:lhües <lo collnrs, o que- quer. dizer 2GG,000:000,9000: 

O ministro <lo. i'u.zcuclu. n.lli, nos ultimas nnnos. tem 
r.euido no pnrlamento que <1~ <lcstmo 11. scnlolho.nte 

.=so.l<:lo qutl o incomn1ocln. ; e o pnt·lnmento, ouvindo o. 
topini11o publicn, tmn dito: cc Ar~:nnje-so como puder; 
l'llü.O dim1nuimos impostos. » 

.A forço. financeira dos Estiúlos Unidos estt\ princi
't:Pnhnento ucstes Iu1postos n.dWlnoil·os, com os qun.es 
f<Ierü.o tanta protecçüo à industrlll nacional. Niio sou 

lprot"3ccionistu. quand mt1me, n1ns entendo que ntó utn 
certo ponto ~ J>rociso ']Ue hnjn para a industrio. nn

icional nlgumn protecçtLo. NiLo sou livre-pcnsttdor 
I nem livre-caro bistn, como muita gente, que nüo quer 

absolutamente que ha,ia proteoçüo o.lgumo.. Quero 
um· meio termo. . 

Os.Estados Unidos Re n.cho.vüo cm má situação, 
ta.nto em suas :fi.nn.nças como cm suo.s industrias, mas· 
de certo · tempo cm di:>nte começou o. immigraçiio a. 
affiuir pnra.· nlli em mo.ssa; e cada. immi~rnnte, termo 
méC!io, que chegttvn n. Novn. York ou Bttttimorc, tro.
zin. no bolso GO ou 70 thnlers,_ q_ue multiplicados por 
ltlO ou 200,000 pessoo.s, formn.vu.o um cn.pitn.l impor
tante, cttpito.l de dinheiro, . n.lém do capitttl do bro.ço 
e dn in tenigencin.. 

Foi por isto que o. immigrn.çíLO com nm systemo. 
rnzon.vel de protccçii.o lt. industrin. produzia n.lli os pro-
di..,.ios actuncs. .. 

'No entreto.ato nquel!c gro.nde pniz tem um exercito 
pequeno. Se o nobre senador quer um exemplo para 
JUStifico.r :L acttto.lidndc dtt noss11. força militar, cu lhe 
o. presento este dos Estados Unidos. que tem um cxcr
Clto diminuto, :possuindo alhís grandes recursos, que 
nas ocea.siões de perigo é augm.entndo conveniente
mente com n n.prcsentn.çü.o de innumeros voluntnrios. 
como se deu nl). guerra. de -seccessüo cm que muitos 
forü.o aos campos de bn.tnlhn.~ onde nlcnn·çú.rão grn.n-· 
des victorio.s e voltttndo depois 11. seus misteres, do.n-· 
do-se até fa.ctos de regressarem o. exercer industrias 
modestas homens que tinhão sido genernes. 

Estn. é que é n. reserva dos Est:tdos Unidos: é o. 
cohesiLo. o nn.triotismo dos cidndã.os no1·te-nmericnnos .. 
Tnmbem nós, que temos' IL reservo. da lei. de 1874, 
que temos a. gunrdr, nncionn.l c os vvl untnrlos, eleve

. mos contar qu~ os Brnzilciros cm umn. cmcrgeocin. 
quo porventura se dõ, rJrcsteni ig-ua.l serviço . 

O Sn. I!csniQUE n'AvrLA. :-Prouvera Deus que ti
vess':!rnos ns rcsen~as dos Estados Un1dos. · 

O Sn. Ju:<QUCIRA. :-0 nobre senador disse que com 
tros ou quatro nrtigos refol'mo. a. nossa. orgn.nisaçüo 
1ni1itnr. Mns, como póde o nobre scnndor fn.zcr snhir 
estes voluntu.rios do seio dn terra., como Pon1pl!o que
ria. fnzer surgir legiões batendo com o pé no solo de 
Homa.? 

Para. se contar com estes voluntnrios, con1 csso.s 
.reservas, ó preciso q uc isso esteja. c1 o a.nten1ão ele }i..:. 
neo.do nn. lei ; é preciso que cstcjtt isso nos costumes 
do povo. 

Orri., se já nõ.o temos perfeitamente orgnniso.do este 
CTro.ndc recurso de guerra, é porq uc o go \.·oro o não 
Çluer, -nü.o põe e1n cx:ecu~ilo n Jci ele '2(; do Sefembro . 

I!n. como disse, uma. Certa. antipathin contra ol1n.. ; 
1nn.s cotão proponhii.o sua. reVogaç.ii.o e vcjão se podem 
fazer COUiõõO. n1clhor, o que nüo croi"o, pol'que, ou hüo 
de pa.roclin-ln, ou. se h't1.o tiverem deu. 11nrod"l:.u. co:hi
rúõ no ex.tretno opposto :·a. volt.a. á caçada hutnaoo. 
ou o esta.belecimento do serviço pessonl e obriga
torio . 

E :Lchn o nobre ecnador cxcc!lente :L sitna~üo- dn. 
Fro.nr;a.. c1a.que1le pniz que está ú :fronte da. civilisa
r!Ü.O c q uc so:ffre to.nto com esse serviçO ? ... -\eh a. o 
~obre sennclor que nüo era. sufficicntc ntissü.o pn.rn. n. 
Frn.nça. cledicnr-se sómentc nos trn.ba.lhos c1a. pu.z, dn. 
civiJisu~ii.o, dn. industria., tornando-se sobretudo notu.
.,.rei nns 'Ictrns .. no commcrcio, na. a.griculturn. c nn. na
ve~nçüo? Achn o nolprc scnndor que é preferi v c! qite 
cll~ se preoccnJ1C unico.mcntc cm ter g:rnndcs ex.er
citos '? Pois o nobre scnndor niio sn.Lc quo n. sitnnl,~Üo 
n1ilito.r do. Frnnçn custo. sa.crificios hnmcnsos, c que 
todos os l?rn.ncczcs, tnosmo nquctles que vtLO procurn.r 
fortuna. etn outros pnizcs. 1nosmo os que cstt"LO no 
Brazi1, sü.o incomtnodnc1os, chnmndos r>nra. irem ú. 
Frnnçn assistir no sorteio militur'f 

O nobre seno.dor, libcrnl, ncho. bom este systcma. ... 
O Su. l!~NILIQUIO n'AvnA. :-Sem duvido.! 
O Sa. JusQUE)UA. :-... que fo.z com que o cidadão 

fique cscro.vo n osto ponto '1 . , ' 
O ·su. I-IENJUQUE 'u'.A.viLA..: -E' prc~iso que tod~s 

clles coocorrüo pnrn o scrVlÇO que o. clcfcsa: du. pntru:;. 
exige. 

O Su. JuNQUElll4. :-Quer o nobre scnuilor que fique 
o nos1::1o 11u.iz reduzido ÍL (>Osiç:ito en1 quo se uchü.o o. 
Allcmnnhtt, tt .Austrio., " } rttnça o outros llo.izcs, onda · 
todos fici\o suje i tos ao serviço milit11.r ~ 
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Não, Sr. presidente; pelo menos o Rrnzileiro, o 
Amedcano, nii.o estl~ sujeito' a. cstn. O:ipccio <le ~scra. .. 
vjdiio ! . 

Comprehendo muito bem ll. posir;ií.o d<quclle~ que 
impugnão o statu quo ; con1prebenclo que, so cstlvcs
semos a.1ncln. no nnti~"~"o rc,ritnon elo recrutamento 
fnrçn.clo, se tivesscmos ;_ns tii~ia·ns do exercito (con1o 
tinhn.mos, do qne posso dor testemunho no scnn.rl_o), 
individuo~' por 15 e '20 nnnos de serd<;o, sem c1uvl(ln. 
que devinmos estar sustcnt~Lnclo idens do reforma 
deste estudo de copsns f'}Uc não poderia. continnnr. · 

Hoje, porén1, ns n'ossn.s condlções são diversas ; 
mudámos. 

Não se il1udiio, poiR, não se in.çn. urr.n. propngn.nd n. 
que pód~ ser fu.!-nl, que pódc trazer grnndcs mnJcE; 
a.o proprlo excretto. · . 

Sobre oílicines, direi q~e não vejo estn. pr'ecisilo ele 
diminuir o numero. 

O nobre ministro vcjn que n. Rcpnblicn. Argenh
nn. que tem de rcncln _ 30 mill.tL'i~_~s de pesos ou 
60.08U:OOO,S, que fez umn. despeza no cxcreicio rl e 
188'! n. 188:3 ele 5'2 milhões, tem nm r•xercito de 7,3G2 

: prnçns; e qunnto n. generncs (nqui :fn.lJon-sc muito de 
genernes) tem 7 tencntes-gcncrnes, 17 ~cnernes (lc 
divisão, e 4 gcnernes de hrigo.d:1.: tnt.:1.l 28 geme rn.cs, 
no entretanto que nós ten1os üG2 oiTicines st"'mente. c 
29 A'Cnera.cs, comprehendonllo os bri~~.-.dPiros. 

Om, n. população do Brazil é de 1~ milhües de ha
bitantes; n. popnln~·üo dn RepubHcn ~\rgPntina !~ de 
2.900,000 ulmus, c no entretanto ten1 os scgumtcs 
cfficiacs : 

Coroneis .• G7; tencntes-coroneis, 238; Jnnjorc.S, 170; 
alferes e tenentes, 585, T~tnl I, OGO olficiucs. 

~stes n1gnrismos provão que nüo tcuws ofl1cines de 
mo.ts. 

Hn. pou~os dins. (Uscordci do nobre ministro n. este 
respeito, dizcntlo-lhe qne para. o Dllcleo que S. Ex. 
cntendín deVer ser mantido no paiz. o nnml}rO de 
()fficiacs nlio cr:t excessivo. Nuclco nüo é proprintnPnt.e 
o numero do so!<.hidos ; nucJeo é 1amhe1n o nnmcro 
dci ofücincs c de gencrnes. pt)rqtte. dadn. tunn em e r
gencin. qualquer ni'"LO ternos duvida de· que hnvcr;.l. 
m-nnde ntllucncia de vuluntnrios. 
z:, Do qnc mn.is devemos curnr é do otncines _flUe co
llheção o serviço, e sirvão pnra c01nmnndnr. E a cst.c 
respeito aproveito n occnsiüo pnrn. protestar cnntrn. o 
que disso hontem o nol>re senn.dor pelo Rio Grnnde 
do Sul, o Sr. Silveira 1\-Io.rtlns, Innnilestnndo-se contra 
cs exercícios 111ilitn.res. . 

Entendo que n.hi ó que reside umn dns bnses do 
:florescimento dos exercitas cm toda. a parte onde 
existe exercito benl dtsciplinado. E' no campo de 
excrcicios C']_UC se :forti1icn u. disciplina.. Jú. nÜ.? me 
refiro n. p~uzes Inodcrcos; rna.s, nos tempos aot1gos, 

·entre os Gregos e os Romnnos, estes tinhü.u os sens 
· castra, ·onde os soldados trnbnlbnvií.o na. paz C~Jl11 
. ermas de peso duplo pn.rn. no tempo da. guerra. e&tnrem 
adestrados. Nos pnizes hoje mais ndinntndos, nn. AI-

: lemnnhn. por exmnplo. existetn nquolln.s grandes for
' tn.Jer.ns onclc os soldados estão fo.zcndo sempr~ exer
. cicio. A Frnn~•n possue Chalons c outros campo• mi
' litnrcs cm diversos pontos, c ahi ó que se fnz soldn<lo 
· o v01untn.rio. 

O so!dn<lo volnntario pódc muito, mns não tem essn 
scicncia. do veterano ; nisso é que o nobre senador se 
o.fu.stn. dn. regro. verdndeirnmentO -militnr. Entendo 
,.que no cxct·cicio constante gnnhnrin.mos muito, e 
;assim teria.mos o nuclco, os officines seriüo~ pe
ritos c, quando recebessem o soldndo no tempo crltu~o, 
sabel"iü.o cnsina.-Jo c nü.o se guinriüo por Cõa:JCS J•oteiros 

1 que ensiniio ll. theorin sem n. prnticn., guc nlio pódc 
l valer, como disse o nobre senador Visconde de Pelotns, 
nmu das glorin.s do nosso exercito. 

Fnllnmos muito cm nossos vizinhos, como se nn 
Americn nüo tivossomos umn. posiyü.o conspícuo.. O 

:Chile c o Perll, de '!'UC tn.nto se tem tnllndo nest11. 
1 cusa, que recursos nY!itnrcs tinhiio 'l O Pert\ tiobn 
~ 4, 200 hon1ens ••• 

O Sn. IloNniQUE n'Al'ILA. : - Ern n. nossn for'i'n. no 
Paragun.y. 

O S11. • .liiNau•uu, "r•,. e o .Oh.ilo 2,MO. Entreta,nto 

qt1o n ~norra ~n1penhon-se e o mundo inteiro trnton 
àclfn. 0~ nnbres tiOTJU.dores qne duvulü.o dn. VCrnc:icJacle 
desses numoros podctn consnltnr umn. obra. intitulada 
Guerra. do.Paci/lcn, pelo Sr. Arnnn.. ond6 ven1 nssint 
dcterminncln tt forçn. cln Pení e do Chile; c· entretanto 
cnnnu'trii.o n. a.ttehçii.o. dn nlllndo. 

H:lle::; tinlli1o reserva na lei 't NU.o. E entretanto 
esses pnizes ns org-unisúri"w, o Perü de u1na parte e o 
Chile ela CJtttrn., com voluntnrioH, mL~t->UlO scrn. o re
CUl'SO du. lei. 

o sn. HENRIQUe n'AVIL.\:-Desgruc,:ttr1o elo pa.iz que 
úúnfin.ssc nessa. reservo.. 

O Sn .• JuNQUEmA:-0 l\Icxico po-suc lS,4fJ0 solda
dos C ·1 ,7.'J0 omcin.CS. (]Ontle Sf! '\'~ C]UC st)be muito O 
numero destes compnrnr),·s cnrn ns que possui mos. .A. 
sun ren•la é de 36.000,0:){) rle rl"JI"l'S, e n. despezn é 
'r!c 33.000,000. Por con<e•Jn<>ncin ost:'t muit6 equem 
elos recursos flnnncciros do Hrnzil. 

A I-Icspa.nhn. tetn u1n êxercito tle 9'1,000 homens. e 
'ninrln o exercito dns colonias : (>ffi Culut ~5,000 ho
mem•; em Porto Rico 3,:30·~, c nus Philippinns 7,770. 

Não f:dlemos da .AlJemanha que ~~m tempo de paz 
possue 18.10;) oJiiciacs e 4"27,~7~, pra(;as, o em te1npo 
de g-ncra·n. I R I 0;-, ofllcince Cle\'andn-sb o ntunero d(} 
P"'\'::ts n t.ltiJO,!lOO. 

Se n. pro\·incin. do nobre sennclol' Sê presta. en1 
alguns pontos a forEiOcn;c;~ões: se. hn lngnres de pns~ 
sag-cn1 fot"t,·adn., entan puUe-sc nh~ estal•flleccr n1g-u~a. 
con:.n. co1no ua Europa. (JIHI~ h:a ·nmns pas~ngens In
f:.lllivcis nos Alpes. O initni.~· •. n:tu pt11le po.ssn.r senü.o 
por n.lli. .Ent?i.o nesse casn c.':itnde-se quaes ps pontos 
que ~.~cvent ser fortificados. · 

Sn1 hn. o nobre senador fJl.lt• hn muito tempo se 
trnball•n n~ Eilro~JHt pur:c.'diminnit_- cs~c numero ex
ce:.;r:.i\·o de soldaLlospcrnl:lnl~ntes: ul11 t~:t.tstmn etn n.rma 
talvez n1ai3 de quntro,nlillH'll·~ dt· hmuens validos, na 
iilade em qne o hon1em 111uis pt,d,~ d~dicnr seus ser-., 
Yic~n~-> ú n.r··•·icultnrn. c't. iud"u$1'.1'ia, e •1ue sáo arrancados 
dc.lt'ls út;.-Cncl0 uma. gr~\nde falt.tt ú riqueza nncionn.1. 

C.lnererú o nobre scnadot· (1ne a11~1ncntemos o exer
cito e ninda tenhamos nln nn.tw:oro extrnorclinnrio de 
hon:ens, t']UC estii.o ele ulg-nma nHLncira. sujeitos nos 
mesmos preceitos, considPrnclos C011l(l- reserva ? 

Bnstn-nos a. resen·n. da. lei elA 26 de Setembro 
ele 1874; bnstn-nos a rt!St!rva dn gúarda nncional; 
!Jnst.n.-nos n reservu dos vol nntnrio1-1 iln. pntrin. pnra um 
caso .unico, rnro, que eu não creio que se l'eo.lize. 
fiot·qne n:i.o creio fJ.Ue a Hepublicn .A!gentin~ queira. 
fnzer n guerra no Brnzi1. Nito ha rnzao pnra. Isso. 

O Su. IhrmiQU" n'AviLA:-1\Ins n. Allemn.nbn. deJ.lois 
do ser,·iço ohdp:ntorio e dessns reservo.~ é m~is rico., 
n1nis potlcrosn do que nuncu.; ns suas Industri;\s tem 
creccido cxtraoràinurininente. Este o.rgumcnto refuta. 
o que o nobre senndor está. dizendo.· , 

O Sn .• JuNQU"IliA :- A .<.\llemanhn. não está mais 
ricn npeznr dns contribuiçfles elo guerra. No meio· de 
tudo i,to bn. lnmpejos de luz ·no que disse o nobre 
senndor : S. Ex. ntio póde negar n nosso. posição hon
rosa. no Pn.rnguny. 

Orn., se o nobre senador é o primeiro n reconhecer · 
que ns nossns tropus porto'trüo-sc bem, portúrü.o-se 
como homens civilisndos e se clln.s erüo oriundas do 
systcmn. que cbn.miio nt.; inferior, porque n10tivo h:t. 
de qnercr ngorn todn estn. n.ltern.~iio, todn estn. propn-
gnnda. Cf • r - • 

E' verdnde o qne d1sse S. Ex.; nus nuo tmhnmos n. 
respeito .do Pnrnguny. todos os d_ndos scientificos e 
geonornph1cos nC'Cessn.r1os: mns, Isto mesmo vem em 
nbo~o dn cfficn.cin. e da firmeza elos .gencrncs c das 
nossns tropas, porque, se nós nii;o co_nhc~in.mos n.qnc1le 
territorio. se n nossn. cngenhnrtn 11110 tmhn mnppll.s c 
outros csclnrecimcntos n. respeito dnqucllos lugares e 
80 nunca commcttou erros pnlmnrcs, no menos que 
1no conste, se n. eu.mpn.~ha teve um cxit,o feliz deve
mos nos lisongcnr com 1s~:>o. 

Por conseguinte o nobre scnndor pelo Rio Grnnde, · 
cujn. u.pplicn.çti.o n. este assuw1lto eu tu.ntu louvo, deve 
cUoga.r-sc um pouco á minha opiniü.o, isto ó, ú opi .. 
nmo múdia. · fnvorel":amos o exercito qno.nt.o em n(1s 
couber mn~ nü.o quéiran10s mndnr r13pcntina.mcnte a 
sua !a~o ; iato pód~ ser fatul: Elle iú tem melhores 
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soldos, melhores gnra.ntio.s : p"osso.-se :fnzcr n.lgu!11a.. 
cousa., estou prompto pnrn. con.djuvo:r osso nobre 11~
tento: nugmentemos, quando pudermos, o.lguma. cousa. 
o numero das praças do 'pret, mas deixemo-nos de 
doutrinas que on chamarei pouco tro.nquillisadoras. 

Querer estn.bcleccr a.gorn o serviço pessoal o obri
ga.torio· em todo o Imperio, ó ncnbnr de nlgt1m modo 
com o exercito, é u1na. decln.rnçü.n de ,::tnerra. do .Pará 
no Rio Grande do Sul ; é n. tlesordorn levado. o. todos 
os la.res; cm \todns ns ch•·Upnno.s, cn.sn.s e ho.bita.r;ões 
do.s cido.des, o do sertão se levnnt.1t.rá umn. reAiston
cin, porque, emfim, serin. ulnn. lei de sujciçüo inutil, 
de forçn;mcnto do vocn.(;a1.o, e de cx.Jstencin. de 1nl~os. 
soldados. . 

Não precisamos dessa ·conscripr;i'i.o gero.l, desse ser
viço m11ito.r de todos, que torna mnito cidadãos incn
pn.zes de dedicar-se a uma in·iustrin. com receio de 

· s"er tirado dolla; não cstn.tnos cercados do inimigos ; 
ba.stü.o..:nos os vo]untarios qnc o. lei de 1874 nos dcn 
pn.rn. preencherem os cla1·ós ; teriam os ainda. n gnnrdn. 
nacional,. e n. nprcsentaçii.o doS voluntu.rios. Todos os 
Brnzileiros são incl uidos uo nlistn1ncnto : sor.tcndos, 
porém, nn pnz, podem dat· l"llb::~tituto ,ou isentar-se. 

Serei eu, conservador, que1n vem adxogn:r estas 
idéo.s libernes "l Mo., siio e lias as verdudeirn~ idéo.s do 
ga.rn.ntin constitucionttl parn o cido.dü.o. 

Deixemos, portanto, estns innova.çõcs, não queira
mos nos parecer com paizes que estão cercu.ilos de 
inimigos, que .não poclcm deixnr, como o. Allemnnbn, 
Frn.nçn., Russin e Italin.. de ter um grande exercito 
po.rn defender suo. indcpendencia., sua. Vida; nlli prirno 
'ViVere; o exercito é elemento de autonomia. c de vida; 
depois é que vem a libe.-dncle, o. indqstrin, o com-
mareio, o traba:lho e O. a.bundnncio... o# 

!Vla.s entre nôs, q_ue nü.o hn esse receio, pniz im
menso, de dtsta.ncrns e 1nontnnbns extrnordinn.rins 
po.ra certes l:tdos, que tem o ocen.no de outro, 
que vê apenns um vizinho que lhe pódo dar 
algum cuidado, mo.s do qual nos de1encl<;remos 
86 clle DOS a.tncnr, O que nÜ.V acredito; desde qúe 
houver patriotismo nos poderes pub licCis, como é do 
esperar, homogcneidn.de n.o commnndo, pn.t.rJotismo 
nos genernes e officines. firmezu. nas tropas,. na.da. nos 
poder{l. acontecer, pois temos mostra.do que possuímos 

· recursos e que sabemos· esperar pP.lo exito. 
Sr. presidente, eu preciso 4izcr n1gumo. couso. 0111 

attençii.o e resposta. no nCJbre ministro ·cJ.n. e;uerr::L, que 
hoje fn.llou Impugnando a. vn.rios oro.aorcs : não 

:posso deixar do dizer que louvo a minuciosido.do do. 
. respostn. de S. Ex., que mostro. que procura ·infor-
1 mar-se de todos os negocias .. 

Mns, S. Ex. disse que tinha. u.lgumn.s divcrp:encin.s 
comm\go; nü.o são mu.itns, versão sobre o nucleo ·ao 
exercito, c to.lvez sobre escol<Ls :milHares ou sobre 
alguns .outros pontos secundarios. 

O Sn. Mrsrs,no DA GuEnn.• : -Nesses deus nüo. 
O Sn. Jtr.'<Quem,,: ~Bem, entüo est(, reduzido. ao 

nucleo. Receio que hnjo. outro ponto. · 
Mas poço n. S. Ex. que repare que nüo tem rnzüo; 

·este nucleo de· offi.ciaos ó indisnensn.vel, é a.tó menor 
'do que podio.mos desejar ; COm (iQQ Otl, 700 officio.es, 
que posstle o exercito nü.o é ntunero· de mn.is, qunndo 

· os outros pnizes da. Americn., qnnsi toclos. com exer-
• citos menores, têm mil e tnntos officinos, como de

monstrei, tiro.ndo dados ele escriptores importantes 
que tro.tãrlí.o sobr" esses pnizes, e do publicações 
nnnuas muito ncredito.do.s. 

Louvo julgar S. E"· que n. pri:meiro. qt>estiio de um 
-ministro ó o orçn:mento. No. verdade, se todos ti-
-v:c~sêm seguido ú. risco. estn. opiniii.o, nüo estnrinmos 
em situaçüo um pouco difficil. (Apoiados.) 

ll:f<Ls, o. este respeito permitto. o nobre ministro, o 
e .. um outro ponto de <livergoncio. entro nós, J?Ormitto. 

· que digo. que o facto do. reformo. dn escola m11itar do 
'll!o Grande do Sul parece revelar q uo o orçamento foi 
'posto um pouco de Indo. Sei que o regulamento do 
'.2fj. dQ Julho do nuno proxi:mo po.ssndo ó de seu ante-
cessor; mns n crençüo prematuro. do. escola do tiro 
é do S. Ex. Sou nmip;o dessa cronçüo, mas nlio hn.vio. 

, autorisnçÜ•• 1o~islnth~n. purn. dospczn.s. Isso pnrece 
'l'evolnl' 'lua o or~umcnto foi posto um pouco de Judo. 

.A. lei nutnclou crcnr a esco1a. mi1ita1· do Rio Grande 
do.Sul"com un1 corto desenvolvimento· o decreto de 
2!J de Julho. do anno passndo, deu-lhe .;nnior expo.n
sa.o, c, no d1zer de muitos, cxcc..·den o t.)UC devia ser 
porque (nãr:- ~ou eu quem- diz. ó o prop•·1o nnteccsso~. 
do nobre mJnistro quem decln.rn) porqnC cssn. reforma. 
col!ocou n. escolu. nlilitiLr elo Rin Grande em um pé: 
superior ;,'a. escola n1ilitur ela. c•~rt··. 

Debaixo da. opigraphe f::,,·colu •,dlit •r da cUrte. diz 
o rcla.~or~o a.preséntndo pelo :;1·. f!nllr>elheiro Ca.ndido 
de Oltveu·n : , 

c< Esta. escola.. q_ue é o noss·, ]'ri1nciro esta.beleci
mcnto de in:-;trucfmo 1nilitn.r. ~~·.,, de\·c fic:tr em con
dições nwnos /êt·vàra-veis du que a ·do Rio Grand-e do 
S.ul,,pn.rn.·tt CJ:lUJ, . em VIrtude de a.ntorisn~~Ú.O lep:is]~
t!vn., se expeého novo regnlament" pelo rlect·cto a. 9,2o5 
de 2G ele, Jullw do anno passa..!f,. · ' 

« ,Convindo. pois, :p.armnnisu. -tnnto quanto . f~r 
possLvel o systmno. de c n-ino dn.:Ot duas· referJclns. 
escoln.s, c bem assint i~nalar a ... condit;õcs dos seus 

• ahunnos, o governo in1pcrinl e--pern. que lhe conce
dereis ignnl nutorisn.r.ito para. rc,·c1· o rcrrul!lmento da. 

. escola. 111i1itnr dn cdr~tc., 0 
· 

Aqui h:t duas o bscrvnçü<:s n. fazer : en1 primeiro 
·lugar, a. nutorisnção dada n.o g-11verno pnra revc1· o 
regulamento dn escola elo niH GJ";I.IH1c do Sul, nü.o au
torissn-vn. n.que11a reformo. t1io larga.. 

Sou nmigo do Rio Grande. ,. fni nté o inicindor 
dnquelle melhoramento (apoiadn.<), mas ucho que o 
governo passado excedeu-se, dantlr", {L escola. um des
envolvimento tnnior. como esta dctnonstrado no reln- · 
torio, Cl"enodo atá .cmpr.cgos. 

Em segundo lugar, o proprio nobre ex-1ninistro re
conhece qnc n posiçiio da escola militnr dn. cOrte. 
clesto. grande ncndemia, celebre lw. t;.Lntos nnnos. cstú. 
inferior ú esco]n. mihtnr do l{io Gn.tnde do Sul ! 

Portanto, jlt se vê que eu tenho l'UZÜ.o: houve ex
cesso, e esse excesso por íor?lt lla de·trn.zer tum.be1n 
augmento de despeza. 

A nutorisnçi"Lo n. q_ue se soccnrren o governo, c n. 
que se s_occorre pnrn. fn.~cr e'3tn rC!formn,· diz que o 
governo fica. uutorisndo a fazer e:-iS:l nltera.çü.o sem 
o.ugmento ela despezo. 

Or:•, est<Í. se vendo evidentemente que isto implicil. 
n. conclemna.çã.o do nobre ex-1ninistro: é 1nesmo 
S. Ex. querer ln..vrnr o. sentença. 

Portanto neste pont.o a.:;l:iim como cn1 outroS, bem. 
que poucos, eu sinto diverg1r do tv!tua.l Sr.· ministro 
dâ. guerra, que cntenden dev.cr defender este. neto, 
ni"to <lirei por espirito de bnirristno, roais porque 
considero. o facto consummado, o o.credito. que o par
hunento ba. de dnr os meios necessarios. 

ú Sn. ·1\Ir:srs=o nA. GuEnnA. : - Et> jn demonstrei 
que niio ho.via excesso do despezo.. · 

O Sn. Ju:sQUElRA:- Nii.o pôde deixm· de haver: 6 
óbvio, percloe-me o nobre ministro. 1\Ins o qtto se de
via :fazer era. renliznr n reformo. dn. cscoln. do Rio 
Gro.nde. do Sul nos termos do decreto de ~6 de Julho 
de !884, isto é, sem o.ugmento de despezo.. 

O Sn. l\Ir:srs,no n.l GucnnA.: -V. Ex. niio póde 
mostrar qtte hajo. nugmento. 

O Sn. Ju:sQUEIU.l : - Nüo posso concordo.r que se 
estabeleço. umn. . cscoln de tiro no Rio Grnnde sem 
nugmento do despeza., e nugmcnto notn.vcl. 

O Sn. 1\IrNrs,no n.-. Gu&nnA :-Eu demonstrei. 
O Sn. JuNQUEIRA:- Acho que o Rio Grande me

rece u:ma escola de tiro, mo.s fazê-la. pelo modo por 
que se f~:z, e vir-se dizer que não houve nugmento 
de despeza, ó cousa inconcobivel. Basto. o.ttcnder-so 
n. que os officiaes o.lli empregados, nlém elo soldo· e 
grntificnções ordinnrio.s, têm gro.tifico.çõcs especia.os e. 
oxtraordinnrins, quo ha outros omprego.dos ae ordem 
civil, que süo indispensaveis pnra o.quelle estabele
cimento. 

AlCm (lisso, quen1 conhece o que é uma. esc:?la ~e 
tiro, comprehonde que tem-se de go.star mu.1to di
nheiro : ,) l?reciso um~> liuhn. d~ tiro 'lu" tei_!h:l., pelo 
menos. 3 k1lOtnct:-ot~ do cxtensao. e 1sto nuo se faz: 
sem dinheiro. São pl'ecian• ~luas techoic:~.•, mira-. 
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doures e construcções de a.brigo para. as occttssiões de 
expericncin.s em canhões novos. 

São precisos muros, córcas e outras obrta.s in- · 
dispensttvcis pnrn ga.rnntirem e protegerem a. popu
la.çiio do.s vizinbttnçns nos momentos de se experi
mentarem certos cn.nhõcs, c mn.chlnns do guerra. co
nhecidas, pr.incipnlmcnto o. n.rtilhnria. do rcctro-cnrgn, 
c as met1·alhadoras. . . 

Süo precisos instrumentos mnthemnticos, que cus
ttio muito co.ro, cnsn.s de ·lnora.dn. o outra.s pnra. 
armnzens onde se gunrdcm o armamento e uten-
sílios. . 

Emfim é nccesSn.rín uma. certa. despeza., que ·sou o 
r-rhneiro a. dizer que é preciso :fazer-se ; rnns nü.o se 
'\o'Cnha. allcgnr que se crcou a.cscolo. de tiro unica
xnente com a despcza que os officiacs fazem ordina
rimne:J.te. 

Aqui estú. a. tnbell", que ncompo.nha o relatorio 
deste anno, do vencimentos do pessoal do. escola mi
litar do Rto Grande, c o. que se refere o dccrefo desta 
da.ta (le): 

<c Commn.oda.ntc, - vence n. gra.tificnção nct{va de 
engenheiro como cbe:fc e nu1is Jt gruttfi.caçü.o espe
cial de ü00/1 por anuo; tambem vencem p;ratifica
ções e ordenados o o.juda.nte, officlnl ús ordens. Se
cretario, f.Lttnrtcl-rnestre, agente, escripturnrio., biblio- · 
thecnrio, instructor· de fn. classe, instructor de 2n. 
cln.s~c. 1nestre de esgrima, n1estro de hippintricn, 
mestre de gymnnstica e na.ta?ii.O, preparadot·, pro
fessor elo ctuso superior. adjunto, professor do curso 
prcpo.rntorio~ comtnanda.nte de cornpnnhia. ... porteiro, 
gunrdo. e servente. l> 

Observo que todos esses oillcincs têtn um n1nximo 
da.s grn.tificuçües o. que n. sun pntentc e a. Sll!L nrm::t. 
·aao direito, c que em tempo de paz tnlvcz não ti
vessem de receber tanto. Il!ns cmtlm o que cu acho 
aqui mais d1g-no de censur n. é o. gratifica.f;Ü.o especial 
que se dtt-, além Uns gratificações 1naximns dn. sun. 
l>a.tente. Ellcs tóm direito, mo.s niio ha por ora auto
=isn.ção : é nccssario que o governo o. pcçn. no po.rln.
lnento. 

lia to.~nbem ,·nrios empregos civis c_oln os seus vcn
.cinlentos, cscripturnrios, njnda.ntes, serventes etc. 

Repito : desejo ao Hio Gt·ando do Sul umO: excol
lcnte escola. militar, como lhe desejo toclns as prOs
peridades: mns q~cro qu.o so cumpra. a. lcgalid~àe. 

Nu. cscolu. tlc tJro n.. 1ncsnu1 cousn.. 11orq,L.1c precisa. 
tnn1bcn1 ele cn1prcga.dos, c o con1nuJ.nda.ntc ho. de te!' 
tn.n1bcn1 n grntiflCnç~üo CSllCCinl, c hn ucssidndc de 
ccrtns outros empregos. 

O cstndo do credito o. que se referia o nobre 
n1inistro clcnwnstrn. que con1 e!fcito n lcgnlicl.c.clc não 
tcn1 siclo muito oh~crvnaa, porque existe u1n dc!JcU do 
mais de :JOO:OOOS. E' verdade que o nobre ministro 
n~o é o culpado. 

Diz o relntorio : 
" 1884 c 1885.-Pela lei n. 3,2:30 de 3 <1e Setembro 

c1o anno pnssado, m·t. ü•, foi votnclo o <:rcdito do 
1-i,D·!5:G32$881 para occorrcr tL clcspeza. ao yjr,•erlt.c 
exerci cio ; e, segundo a estinn1th·a orgn.nisn.dal:) pelá. 
rcpnrti\~Üo fiscal, constante dn. tn.bclln. nnncxn. sob u 
let.rn. N, deve n nlesinn. clespczn, llnga. c po1· pa .. rnr ntú 
o scn enccrl'nmento, in1portnr cn1 1;:-,,0l0:3fSSG8l 
produzindo o deficit liquiuo tle D3:G!J5,~1lGO, por iBs~ 
que, ren11zo.nao-se sobras 11ns rubricas lu~~. 12n, 17n, 
181L, ~ln, 2:Jn, 2-i" c 27n no total de 272:01ISOG7 nppn
reccln deficils nns rubricas 7u., Sn, Da, 13a o' 15n no 
1otnl do 3ü:l:i0GS8tl7. 

te Qun.nUo se lirjlti<.h."tl' o corrente c~crcicio, se clc
monstrn.rú n orig·em dos excessos nns rubricas ncilnn. 
indicndn.s, ú. vista t..los ilocurnentos, l),UC :forcn1 rece
bidos Uns thcsonrnrins tic fn;wndn,u, 

Donde se vé que ha com eiTcito o cle[icit de D3:üD5,~. 
En1 primeiro lugnr ó Ulll clcficii por se ter gnsto n1nis 
nas vcrba.s do que se cleviu. :;:nstar, o ninlln. nsshn 
fignrn sórnonte n qnanth> de. 03:000,~. porque fizeriio 
o encontro Uns sobras que c~ustorn cm antros urtigas, 
e V. Ex. sabe que bojo esse transporte do sobras 
estlL probibiclo. Por conseguinte, sabctnos que em 
:a.lgumns verbos não so p;nstoll tnclo, nwS cm ontrns 
àe•pcnd~riio-se trezentos e tnntos contos mais ; jú. é 
uma qnnntin (lVtÜt!ld(l, 

Po>· isso o nobre ministro, cuja.· dedicnçúo pelo i 
orçnmento eu ncho . muito digna do louvor, ha do\ 
empregar. todos os meios pnra que niio se gnsto ronis • 
do que nquillo que está mnrcndo, 

O Sn. ConnEIA.: - Ello foz essa. promessa no co-. 
meço do rola.torio. · 

O ~n. JUNQUllinA. : -Antes po
1

ça. nn l"esolu'(i"io pro-. 
rognttva.. do orçntnento n.1gUJnO. proviclencin qne sejn. \ 
neccssnr1n pnrn. que o serviço publico niio v cuba. a., 
soiTrer; ·porque sou muito amigo do cumprhnento do~ 
orr~n~cnto, mns, embora. nito tonhn 'Lqnella. elovnçü.o: 
de tdonR qttc podem no dizer dos tll"'!US a.dversnrtos,. 
ser 1nuito 1nais uteis no serviço publico, porque não~ 
acredito em cxngernções c ('l"ra.ncles mudn.nea.s,dcsejo a. 1 

prudcncln e o. n1odera.ção, ~ii.o sou, cointu'Uo, infonso. 
n? verdadeiro progresso, que niío dlL saltos c cor
rtdn.s. . 

Eu niio quero qno o soldado so!Tra, sempre ful. 
mnigo dclle e dos officincs, nüo .quero que se lhes 
regateia n.quillo que :fõr ncccssnrio pnrn mantê-los, . 

. vesti-los bem c dar-lhes un1 conforto rn.zo'n.vcl. Pnra. 
isso cst01 .• 1 c estive smnprc protnpto; q_unlqttcr obra.. 
secundnrto., um o. estrndn. en1 Cl3rto. ponto, ou. cottsa.-. 
semelhante, póde ser ndinda. far-sc-ha clcJ"'i..-; mas . 
devemos trn.tn.r bem nossos solclndos. EIJes são poucos,. , 
u1ns em fim scjii.o b01n trntndos c os o!l1cincs to.mbem. · 

O Sn. HE~nrQUE n'.AviJ.A ; - E' um .dos grandes 
meios de disciplina trntn-los bem. · 

O Sn. Ju:<QollrnA: - O nobre sennclor me desculpe~· 
se me dirijo n S. E,;., é signa.l ela hnportnncia. que 
me merecem suo.s opiniões.. . 

O Sn. IIE:<n~QUE n'-4-YJL,,: -·1\Iuito· obrig"do. 
O Sn. Ju:<QomnA: - Niio ha <1uvitlu, já estou com 

nlgtnn receio, 11orquc vejo que ns .novas c menos· 
p1.·nclcntcs idúas cmninhão. 

O .uobrc senador. coino ns pessoas convencicln.s das 
snns idóns, as sttstcntn. sempre, c em tQ(1os os hlga.res •. 
c se no ulthno folheto nü.o se clcclnra. qucn1 é o ora
dor que falta com tanto brilhantismo diante de uma 
nsscmblén ele clístinctos ser,.fldm·cs da pntrin., ó certo. 
que em nun1cros anteriores clcssn. illnstradn publicação, 
so tnencionu. o dig-no nome de S. Ex , que o declnrn. 
positivnn1cnte, .c fa.z · 1nuito bc1n, pois ntio tcn1 111otlvo 
p:un occnltn-lo: n. cmprczn. é séria. c pn.trioticn.. 
Dlscutn-se, e f'n.çn.-se o 1ncl!Jo1· .... ~s suas opiniões, que. 
acho um pouco cxngcrndn.s, o honrÍLO 1nn·ito. · 

O Sn. I-IE=-tnroue n'.ii.YIL,\.: - Fo1 u.má. ouSnclia. 
mil1hn, po1·que não tinhn pedido licença o. V. Ex .. 
pnrn. tratnr de questões 111ilitnres. · 

O Su. JU!'\QUEIU.\: --O nob1·o ·sennUor 1110 faz uma. 
gravo. inj~1stlçn! snppondo que cu po.sso Ue nenhuma. 
1110.l1eJrn 1nterv1r- en1 certos ncgocws. uen1 que a.s 
....Jorias de qu01n quer que scjn. 1ne tiriio o smnno. 
Não tenho ncn1 quero ter ntmhnmn. outra influencia. 
senão n de senador, :fa.zcntlo uqni o 1ncu papel .. 
O nobt•c senador 'JUC me nctiba âc fttze,· um certo 
cplg·ra.nuna., dizendo que cu espern.vn. que n1e pcclisse 
licença pnru.· ter essas opiniões u.dinntnilns, c u1t1"n.
rcformisto.s, nüo n1e fnz justiça. Por cu entender qu.a 
S. Ex. he um contendor, e ndversnrio respoita~·ol pelo 
seu talento, e 'lualidades, cl quo me tenho ocr.upndo 
con1 os seus Uiscttrsos. o opiniües. QncrcrhL o nobre 
sennclo1· o silencio, o dcsonimn.Uor siloneio Un. 1ninha. 
parte, que sou o 1no.is pequeno clc.fcn~or dns idéns de 
ordem, t.lo liberdo.de, e de 111odcrn.c,~iio dn pnrto 
tlo publico'! Pensa que eu Iallo por ospirito da. cri
ti~a? 

Nüo sou càpaz disso; o nobre senador ú perfeitn
mente senhor do todas suas acções. Uns estou cm 
meu direito clízenc1o, agora que so cliscuto n orgnnisa.-' 
c;iio elo nosso exercito, que essa dontrinu. ni:'Lo se.r. 
condunn. co1n o nosso cstn.cl.o nctnnl, con1 ns nossa.s
c'ircumstnncla.s socia.os, llolitico.s, n1ilitn.ros c indus- · 
trinca. rJosso cstnr cm erro; n. discttssü.o. mo con
~·encerll. 

Assim corno combato cortas opiniües do ·nobr<~ 
scnudor, niio duvido combntor ns (lo nobre ministro. 
ou do qualquer nosso collegn, como bn. pouco hn .. ' 
pugnei o. do nobre sen11dor l'clo Rio Grnnd.e d.o Sul o 

• 



- ----._-r Jat·nn:i uw~s' r&Wt utrur··ttf.'-'itf''i'·r ,r .. r····· · f 

''l ~~ .. 
" 

'l 
I 

' 

SESSÃO EM 9 DE ;, ONHO DE 1885 127 
-~-----------------------------------------~-----------------------
~Sr. Silveira Martins, cujas idéas em outros assum
, a> to~ eu tenho ·o prazer de pnrtil_bnr. Niio ·serão 
r.,;JllUJtas, mas bastn-nos n. harmonut. ao menos em 
..certas tbeorias de ordem, que ás vezes o nobre senn
>.dor sustenta brilhantemente. O nobre senador com
('bateu. os exercícios dos corpos militares em campos 
• especiaes. 

O Sn. SxLvEinA MAnTINS : - Niío me manifestei 
l·eontro. os excrcicios cm geral, ma.s contra. os e;xcr
. f cicios de 60 praças de cada corpo, porque isto niío 
1 -aproveita no corpo, é condemnado pelos :mestres da ·-L . i O Sn. JUNQUEIRA. : -__ Acho, com effeito, melhor 
r.que os corpos inteiros fação exercicios ; mas se•nü'o 
h:fOr ,)?Ossive1 C]_ue todo o pessoal vá, entendo que nõ.o 
l.ba Inconveniente, algum em que viio os que puderem 
)ir adquirir certos conhecimen~os para transmitti-los 
-opportunnmente aos compo.nhe1ros. 

O Sn. SILVEIRA. MAn'l'INS :-Isso é condemno.do pelos 
-mestre• da ·arte. 

O Sn. JUNQuÊinA. :-Niio vejo razão para essa con
_..aemnaçiio; é o caso de perder o soffrivel porque não 
'podemos ter o optimo. Corpos inteiros só nos gandes 
. acampo.mentos europêos. Que numero de praças mando. 
..cada corpo para a escola de tiro 'I Duas ou tres : 
. vão, no s~u regresso, ensino.r as outras. . · 

Assim, com exercicios modestos. poderemos ter um 
.pequeno exercito bem organisado ; nii.o devemos 

;nuncn. tender a militnlisar o ·paiz, nem fazer essas 
-.grandes reuniões para exercícios. Um J?aiz como este, 
: que precisa dedico.r-se á lavoura e á Industria, deve 
!ter um exercito como nucleo para desenvolver-se em 
·~·occasião conveniente, como succedeu durante a guerra. 
:do Paragun.y, e nii.o grandes forças em. campos de 
1exercicio. Grandes :forças porque, além dos batalhões 
,e regimentos. que fosse~, por exemplo, para o Campo 
Grande, nesta corte, erao precisos que outros fico.ssem 
;fia~a o serviço de gnarniçiio, e até de auxilio á po-

. cf.nossa constituição contém no. sua Ie'tra e espírito 
:-que não devemos querer for9o. militar que não esteja 
:em harmonia com as necess1dades publicas. 
\ Reconheço que é muito pequená a força actual; jf• 
l tivemos maior, guando nosso orçamento andavo. por 
"metade ... 

O Sn. SILVEIRA. MAR riNS :-Mas· nossa despeza não 
era tambem tão gro.nde. . . 

O Sn. JqNQUEiliA. :- Roje, que temos cerco. de 
(130.eOO:OOOI! de receita, nosso exercito está reduzido 
-a 13,500 praço.s de pret; mns, parece que isto agora 
.clifficilmente póde ser elevo.do ; ae o puder ser, na lei 
\.ele 1886-1887, que temos de exammar brevemente, 
i1aremos esse augmento, p_or ora pequeno e consen
)'taneo com as nossas finan'(BS, que ó preciso que sejiio 
~em examinadas, pois estuo muito preco.rias; ·Todo o 
i'belleficio ao exercito e sua justa importancia, e que 
)!Dão traga sensivel inconveniente, ter-me-ha como 
~roJ?ugnador. (Apoiados.) · 
1 Eni 1873 empreguei todos os esforços po.ra que se 
~levassem os vencimentos niio só dos officines como 
;.das pro.ças, e tive a fortuna de que, collocando-se o 
}ministerio de 7 de Março, ·de que cu tinha a honra de 
l:fazer'Po.rte, á frente dessa questiio, obtive das camaras 
. .esse augmento, cousa absolutamente necessaria porque 
-o .soldo antigo era muito pequeno. 

Mas dahi para querer que o po.iz viva naq_uelln si
ttnnçúo om que vivem os Francezes, os ·AustrJacos, os 
'.oAllemiíes, h o. um o. grande differença. Os moços Fran
ce:z:es, estabelecidos no Brll,j!:il, siio ás vezes obri~a

,..aoa a ir á França, assistir no sotteio I Que ln
wcommodo I 

.Aqui, St. presidente, são as auras da Iiherdllde 
,.americana que se respira; niío podemos ter o. grande 
~onscripçüo, odiada pelas mais o famílias, paro. 
il.ar exercito& poderosos, nem precisamos tê-los, por
~uc cm momentos, raros, de grande perigo, podemos 
\iio:pp!'ll'!r pnrn a popul!'Çli&o do paiz, c para. as leis c 
'institutçõcs que possUlmos. 

O nobre s~nador sab_e perfeitamente que na guerra 
.:lranco-.pr-asslallo., depoio quo os cor!lOB do exercito re-

guiares, a elite do exercito francez, rendêrão-se em 
Metz, em força de cerca' de 170,000 homens, organi--, 
sárão-sc .em pontos diversos da França, corpos . de 
voluntar1os, de mobiles, que batérão-se nas proximi
dades de Orleo.ns, nos dcpo.rtamentos centraes do·Loire 
com as tropas allemãs aguerridas, e bo.têráo-se com 
galhardia c ás vezes com felicidade. 

O SR. RENRIQUB »'AviLA. :-Veja o que dizem a. 
este. respeito os proprios generaes francezes . 

O SR. JuNQUEIRA. :-Diz-se geralmente que foi umo. 
gloria para a França. Sustentãriio esses volunto.rios, 
moi ·o.rmodos, umo. luta títanica contra as forças alle
miis, commo.ndadas pelo proprio principe Carlos, o 
grande capitão, que os Francezes mesmo chamarão O· 
grand manouvrier. 

A gloria do general fro.ncez Chanzy é immorredoura. 
Se esses moveis tivessem pratica do serviço, ainda 
Dlaiores seriã.o os resultados. 

A -França achou-se sem officiaes no fim do secnlo 
passo.do, e,o.meo.çadn pelos exerci tos da Europo., achou 
auxilio o salvação nos voluntarios, que corrêrilo ás 
armas,- que são estes que estiio no. lei de 26 de Se
tembro de 1874-; achou elementos para resistir á 
invasiio; e forilo clles que deriio-Ibe as victorio.s de 
Jémmapes e outras que salváriio a Republica que es
tava a perecer • 

O Sn. SILVEIRA. MAn'l'INI : - Niío se batião contra 
os exerci tos regulares que ba hoje. · 

O Sn. JuNQUEIRA. : - Bntiiio-se contra. as forças 
regulares da Ptnsia e de outras potencias. A França 
adoptou a conscripç'io quaudo principiou a esgotar n. 
seiva da. m"ocidnde nas batalhas c victorin.s constnn.:.. 
tes. Foi preciso recoi·rer á tótalidade da n:.çiio. 
Quando o grande Napoleiio voltou da Russia, derro
tado principalmente pelo p;elo. reunio immedio.tamente 
o parlamento, e ped1o 30U,OOO conscriptos :' a França 
csto.va esgotada ; o que pôde Ievanto.r foi um exer
cito composto de meninos de 12 e 14 annos. A gnerra. 
durava cerca de 20 annos! 

Foi isto que tornou odiosa ás milís, ás familias a 
conscripçiío·. o ser,·iço geral pessoal e obrjgatario ; 
mas entre nós para que esse ensaio 'I Não temos neces
sidade. Níio pr~cisnmos para o Brazil essa militarisq,çiio; 
tenhamos um . exercito rnzoavel, de accõrdo com o.s 
nossas necessidades. E quando alguma emergencia 
nppnrecer poderemos contar com a reserva· constante 
da lei de 1874; com a guarda nacional. que deve 
prestar esses serviços, ou entii.o devemos ti-atar da. sua. 
extiocçiio, e con1 os voluotnrios da. patria., onde o 
p:.iz jt\. encontrou tantos defensores. 

Se erro, Sr. presidente, erro com o. nlinh~ .. conscien
cia., e com a opinião dê tnntos Brazileiros illustres 
que têm po.ssado com applauso pelas alturas do go• 
verno, c )?Clas honrosas co.deiras do po.rlo.mento. 
(Apoiados.) 

O SR. HENRIQUE n'AVILA. dó. um npBrte. 
O Sn. JuNQUEIRA.: -Tenho concluído _por hoje. 

(Muito bem.) 
. Não havendo'mais quem pedisse a palavro., nem 
numero para voto.r-se ficou encerrada n discussão e 
reservada a. -votn.çúo po.rn. a. .sessii.o seguinte. 

Se,.uio-se em 2• discussão o ·art. 2° d~ mesma. 
prop~sta. · . 

o Sr. tJorrela •-0 art. 2• diz (l~) : 
" O premio paro. os volunto.rios será de 40011. e pan. 

os engajados de 500S, pago em tres prcsto.ções. » 
Quando orou o nobre seno.dor pelo Rio Gro.ndc elo 

Sul, o Sr. Avila, referio-s~ i• gratifico.9i'io que se 
abona aos voluntarios, dizendo que se se applicasse a 
importnncia desta gratificnçiío no mclhornmento do 
exercito, co!her-se-hiiio vnntagens superiores ú.s que 
delln têm provindo. 

O nobre· ministro niio manifcsto11 sna opintiio a este 
rcsp'!,ito, tnlve~0porque havia Jugo.r proprio, a. dis
cussao do art. ~ • 

No relatorio se declara que. nchBcdo-sc <nmpleta a 
.força fixado. pa.ra o exercício de I 884- 1885. ticaYa 
ausrenao o abono· d11 gratificação, dada aos o.~::ell.., 
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cio.dores ela· voluntarios: c é meu dever ·perguntar n.o 
.nobre ministro. se cstú. no proposito do manter n sus
pensão ordenado. por seu n.ntcccssor. 

Niio fui fnvoro.vcl li cxistencio. destes nllicio.dorcs 
--de voluntnrios retribuidos pelos cofres publicos, pen
~,sando que se cllcs nüo crão recrutadores disfarço.dos, 
-de certo que nii.o podem deixo.r de ser quo.lifico.dos 
.como os gco.lifiqnei. 

Se o.l01 do bJistnmcnto milit:>r, .que tnnt<L :fndigo. 
custou no meu nobre amigo, senador pela. Bn.hio., 

;..;mn.s que ta.mbem lhe 'trouxe gloria.; se a. lei 
i•do n.listn.mecto militar houvesse sido observn.dn., 
,como todos deviiio •:rer, desde que ello. foi compe
: tenten1entc promnlgndn., não havia. necessidu.de da. 
~.n1edidG. qne no. sessiio do a.nno passado se totnou, de 
·--crea.r de novo, contra a. cxperiencm. colhida., esses 
..... ~eocindorcs de volunt.nrios. nins, o nobre ministro 
dt:;se hoje. com peznr meu, que .. emqunnto o o.Iístn
.mento nüo estivesse feito em todo o lmperio, o. lei 
nii.o devio. ecr obs~rvndo.; de modo 'LUC um<t pa.rochin. 
~efrnctnria no cumprimento de sen dever teria.. força 
de etnbnrnçar o. execuc;i"Lo de uma lei conveniente. 

A lei po.ssou depo1s de nmplo. e lnrgn discussii.o; 
à.cpois de ouvidas ns mais nntoriso.das opiniões. 

Pois essa. lei, que custou tão patrioticos esforços, 
tem ficado sem execuçü.o, e Vemos que nindn tem de 
ficar por muito tempo 8C vingar· a opinião que hoje 
ma.nifestou o nobre ministro. 

Entreto.nto deixo.-se sem lhe dnr o devido o.lcttnce 
o fa.cto que· recommcnflo. ns provincin.s e as pa.rochins 
em que o. !01 póde sur completamente executada. 

Ê' .. quellns que observúrão religiosn.n1eote. n lei nü.o 
Jlü.o de ver o seu trabnlho utiliudo, só porque 
. outras nlio têm t!clo o mesmo respeito que é devido 
.a.os actos legislativos ! 

Alguns mu.nifestú.rü.o receio quanto aos effeitos da. 
~cxecur;ü.o da. lei; c porque suppoem que esses effeitos 
:;podem não ser vnntnjosos, dizem- tique o. lei intei
'3'0.mente sem ex.ccnçii.o no que respeita. ao sorteio. 
''Se déve proCeder-se como entendeu o nobre ministro, 
.entito nüo se deve súmente suspender o sorteio, 1nns 

~o.a realização de todo-s os trabn.lhos prelhnina.res: so
t.Jicitn.ndo-se esto. medido. do poder Jeg:isln.tivo., visto 
•<lesn.ppo.recer a utiJiJade dç tnes trnbo.lhos. 

Quando trn.tci do cumpritncnto que se devia. dnr n 
.. umu. lei que só por ser lei àevia ser cnmpridn., disse 
..q.ue neste momento havia. motivo aindn mais· pode
~roso pnrn niLo continuar n sua ioobservnncin.. 

_<\.bsitn enunciei-me n.ttendendo no cstn.do financeiro 
..(lo pn.iz. Quando sito mui prosperas n.s circutnstu.ncins 
:-:1-lna.nceirns,. quando tudo se póde resolver por tneio 
do clupendio dos dinheiros publicas, uincln se poJerú. 

rinsistir cn1 u.dopt;.u· um tneio tnais dispendioso, dci
:J<O.ndo de olo.do n.qaelle que mais :favorece nos cofres 
do Esto.do. 

~Ias, quando as circuthstancins íinn.nccira.s sii.o 
~quella.s ém que nos n.chu.rnos, o. shnples rnzi'i.o da 
llD.U.ior ccononüa nconsc\ba.rin. n. n.dop,:ü.o de provi
:.dencias que n. fn.v'lrece . .;sem, quanto tnuis n. ex.ecLtçü.o 
·<le provideilcia.s )egisln.tivns já tornn.Uns. c que cotn 
desvo.nto.)l;em pul>lico. t~m sido postas de lndo. 

-~ razão C8pccial a que en me referia. qnn.ndo pela. 
nlthnn. vez fnllei pn discussão do a.rt. 1°, é justamen
te a precnria. situa.çiLO Uus finnn(;ns do Estado. 

A's rnzões antigons tnnito vnliosns etn fn.vor da. 
,..eXI!Cnr;ii.o-dn lei, ncC!'esccm actualmente ns que resul
.tii.o da. situnçüo fina.nccirn do Estudo, uma. dns n1nis 
.criticas em qne o Bra:dl se te1n achndo 

C.luiLo prcf"'rivel não s.crin :fnzer seguir n provi
.dencin. tomn<l1L pelo ex-n1inistro ela gucrrn, suppri
.'ll'lindo os nllicit1dorcs ele voluntarios," de outrn. que, 
. 6em prejuizl) do servi~~o 1nilitar.:que devemos ter no. 
maior considorn.çlio. cvttuslic n. d(!Spczn com n.s grn
tificn.ções que se nbonüo noH voluntllrir..s 'l 

Dizendo cstns pal,\vras iLccreo. de um neto do · 
cx ... ministro <ln guerra. o l'Wnndo Vt! que nenhunut. má 
vontnde me nnimn. pnra. cnrn S. Ex. Onde ncL.o r1uc 
:Jlle procedeu be11J, uprc~o.nio-mc cu1 procln.nw-lo. 

'"J.'rutnnclo dos prenlios á voJuntarios o enga.jlLLlos ... o 
ex-1ninistro. fa.z nu reJutorio considernçõcs qno tenho 
aa.tisfat;l~oo mn ropc .. .l' no ~cnuclo (ltJ) : 

«O decreto n. 2,171 ilc 1 de llluio de 1858, o.rt. G•, 

dc.termina que o premio dos volunto.rios ·e en~to.jlldO!f 
SeJa pago e1n tros prestações, sondo a. prilneira DO> 
neto .de nsscntnr prnçn ou engnjur-se •. n segunda. 
depois de tros nnnos do p1·a~·u. o u. terceir-o. findo o 
tem_Eo a que é ob1·igudo n. servir. , 

. cc Esta. disposiçiw tem ncarr.ctn<.lo pr~juizos, prove-~ 
nten~es dn.s doserções, falloc1n1entos o escusas do 
s~rVIÇO .nn~c~ do terminndo o prn.zo por. que ~c· abri
suo os IDdlviduos que volunt.ura1mcntc assentao.pra.ço. 
ou renovito os sons cno·nj'atnent.os. 

cc Além disso nii.o se,... p'údc culculn.r com exa.ctidü.o o 
credito ~ecossnrio pn1·n pagamento dC'Is prctnios c!os . 
voiuntnr!OS e. engnJudos. cm conscquencHl. d_a. vnrlc
du.do no venetmouto de taes prest<Lções, que su.o pngn.s 
ás -prnçns d~ pret nn fórma do citado decreto de t de 
Mnto de I SaS. . 

cc E', pois, de grnnd.e va.ntap;etn que seja. :feito 
tnensnlmento o pagamento <lo referido premio, divi
dido em prestu.c;ões correspondentes ao onm.ero de 
mezes que tivct·em de sér.vir a.s respectivas praças, 
c~ssnodu ~odo e quo.lquer adiuntõ.manto por conto. do 
dito premro. » 

Aceita o nobre ministro o alvitre indicnclo pelo seu 
n.ntecessor 'l A miohn. disnusição é fn.voro.vel ú. iadJ.-· 
cação : sem offensn. do direito dos volnntarios, co
lhem-se vantagens pnrn. os cofres publicas. 

A lei tnanda. que o premio seja pn.go cm.tros pres
tações. Se o nobre tninist.ro concordO:r cotn n. idéa de 
seu antecessor, creio que promoverá n nllop(;ã.o na. 
camn.rn. dos deputados da. necessaria medida. legisla
ti v o., pn.ro. lc vo.r-~e a c !feito ~ altcrnr;ii.o proposto., e 
que reputo vanLaJoSn. 

E:::;tc nrtigo mantCJn n. proviclc'ncin. rc1ntivo. ú con
cessão, .nas colonio..s do Esto.do, de nn1 prazo de terras 
de 18,900 n1etros qmtdrndos, aos volnnta.rios e engn• 
ja.dos, quando são escusas do serviço-. 

Desejo snller se estas eonccssJes t<lm sido íeitns; da 
modo efncaz, c em que n u1ncro. 

O Ss. Ju~QuEmA. :-Muito.s. 
O· Sn. CotuuÚA. :- Têtn os voluntnrios e cn.r!n.:i:;t.dos 

se utiliso.do dn providencb de 'l ue trnto. o s;\ :J• li 
E' este o 1nomento etn que de\'O pedir n. nttenção 

do nobre minlstro pnra o os tudo d11s colonius militares, 
que nã.o devo acreditar que seja favoru.vel, ÍL vista. .do 
que leio no. bem rediguln ReiJillla elo ExercUo Bra
:o:ileiro, cm seu ult.ilno · nu1nero. Pc~o o. attenc;ii.o do 
nobre ministro pnrn o artigo fJUC n'ello. se encontra 
sobre colon ias e estrudn.s tniliturc;:,, asshn como puro. 
o que se refere {c. engenharia tnilitar uo. província. do 
Paraná. · 

Scn.1 01nba.rgo de dizer-se geralmente que é muito 
·bem aceita. no. provincia de que o nobre tninistro foi 
e penso que continuará n ser representante, n icléa. 
da obrigatoriedade <lo toõerviço militar, niío espero que 
S. Ex. se opponho. ú o.doJ)<;ilo do s;1 3• deste·<Lrtrgo, 
que n.1ndn. rnu.ntétn n. contribuição pecunio.rin para. 
isenc;:ão do sen·iço 1nilit.n.r. 

Estou disposto n. acreditar que uo Rio Gl•n.ndo a. 
i<lén. da obrigu.toriedacle do scrvic,:o n1ilitar é muito 
bem nc'~ito., c01uquanto veja que é a pro\rincia. · que 
mais tem pago esta contribui•;Üo nté hoje. · 

gntrctunto, niuda pet·si::;to nn. opiniiLo, que sempre 
tenho mu.oifestudo, de que nii.o se de'\'C eliminar da. 
noa~n. legislac;i"'Lo n iscnc;i"Lo de que trutu o § 3o. 

O Sn. HE,.niQtiD n'AvtLA.: - Nunco. teremos exe~ 
cito. · 

O Sn. ConnKIA : - Então, o que o nobre senador 
deve dizer é qno nunca tivemos exercito. ·~""-· 

O Sn. llt.:SUlQUI:l o' A VIL.\.:- Niw hn principio ma.i11 
dcsorgnnisu.dur do cx.orcitO Uo q uO este . 

O Sn. Conn~u. : -Pois pcr,:o lic'-"nça. no nobre se
nadl'Jl' pu. r a continunr o. votur o. favor do ~ 3, • 

Se ô tnujto preciso que o exercito tenha. umn. or
ga.niso\•ão conveniente e. o numero lle prnçn.s indis
pcn~a.vol purn lH'OIHlchca· sou fim, nã.o O n1enos no
cessaria que ns uulustdas t<:.nhU:o t:unh~.;rn oR operarias 
proprios puro. u tnul uJ.a.nut~nc;üo e Uot~onvolvimOJlto; 
e. 9uando um Uossu:; opornrioH é chcnnnrlo no sor,viço . 
miltt[Lr pelo so1·tcio, justo ó que possn dolle isentar-se, \ 
ficando no deseml•cnho ile OO\\ nüstor1 <J.UC t: tilo in-

I • 
.· 
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• "'terc•;;nnto pnrn n. pro~ por idndc do Estnuo como o bo S 
serviç() 1nilifnr. 

Vem o snb,tituto; o qner n lei que nr.o sejn ido
oco ? N~io ; o nsshn ns cousns se Conciliílo. 

O. S"n, liEsnrQn& n'AYJLA. : -·Torci o.ccn.sii"'Lo de 
fn\ln.r c explicur-mo-hei .. 

0 Sn. Conl\eJA : - Et> mesmo contnvn itnc V. Ex. 
tontn.~sc o. .... l?_nln.vro. n.ntcs do mhn: . · 

O Sn. Hll~inQuE n • Avrr.A. : -l?or que? 
. O Sn. Contu::r.\. :-Porque jnstan1cntc se trntn. ~qui 

t.lc p.'l'at.iíicn.c;-ü.o n. ':olnnturios, objecto de que Y. Ex. 
occntu,n-sc incidcntemcnta ctn un1. dos seus impor-
tantes discursos. · · 

o s,:. ve~U:QI;E D. AY1Ü : - o nQhro serinilor peln 
J3~hi_n. é que veio catn sun. thoorin. antiga. obrignr-n'lC 
a ISSO. 

O. Sn. Co:mm,, : - Contimío n pt:insnt· que :!ln nc
cessHlndc_ ele tlHtntet· n. disposição_ do ~ 3u do nrt. 2 •. o 

O Sn. HE:o!JUQuc n'AviLA.: -Est{• sustcntnn<lo idén 
3nll\•crsivt> do exercito. 

O Sn. ConnEtA. : -Subversiva <lo exercito ! 
O Sn. I-IESniQUF! n'AVILA.:- E' 1ncu dever dizer o 

que penso. • . 
O :;n.' Coni\EIA: - Mns tnmbcm elevo <l<~fcnder-mc 

de nao cstal' ~tt:::.tentando uma id~n. subversiva. 
~J\n-tho o despt·azcr de ncbnr-me cm dcsnccordo com 

·v. Ex. . 
.A it!(;a. ntLo C sn}lvcrsh:n .. ·os prcccàentes de todas 

;J.S Jc;gl::;l:.ttlll':l.S, CllJO pnttlOtlStnO nii.o SC púJe J.10r C)'n 
du.v1da, como nfio se púde par em duvida. o do nobre 
~cn!'-dor, sii.o a n1eu favor ; e se o sohlndo é elemento 
HHhspcnsn.vel pnrn. n guer.rn, o dinheiro o é tnmbem; 

·C tanto, que se diz que o dinheiro C o nervo cln 
gtt.erra. · " 

Esper:o qnc o nobre ministro, reconhecendo n. im
portnncHt Uos nssnmptos renouln<los pelos ditrcreotcs 
p_nl'~lg-r:~pllos deste n.rttg-o. se 

0 üirrnnr{,. to1nar etn con
sal:rnç:uo as oLsen.·oc;Ucs r.tttc t'enho ÍC!ito, preetnndo 
!~s t~l[ül'llut(,~(Jcs que ele S. Ex .. solicitei, nU.o co1n o 
u1tn1to <lc apre<e!ltur .cmcnd<>s a este p•·ojccto. mas 
a bcn1 tln. Ina.rchn. dos ttnbo.lhos pa.rln.mentarcs. , 

Costurnamos crjnliêccr o' pcnsn.mcnto do noo'\"erno 
pcl?s re~ltoríos .. 1\.[n.s este ::tnno, infelizrnontc, ~s rela
tortos nao contGtn ns' id.éas do rninistcrio ncttul..l 

E' por isso que tive ele dirigir o.o nobre ~l~istro 
perglt:ttas que, d.o outra. sot"te, nüo lhe teria. feito .. 

Ficon n. discussão ndin.cla. pelo. hora.. 
. Rctiron-sc o .Sr. 1nioist1;·o com o.s n1csmo.s fot."...na. ... 

hdadcs con1 qtle ·fUra recebido. 

. 0 Sn. Pm"'"""'l'E, finua o.'llot·n, deu pnl'n orucm ilo 
,l!o. lO: 

,. r:_ri;!wlJ•tt ]Jn;·fc (ató :is 2 .l/'2 Ja tanlc, on n.ntca)
\ <n .. ::,,~ac~ Üt) a.rt- .. 1. 0 tln. tn-oposta Uo podct· c~cctttivo, 
conV~t'Lit.1t1 C!Jn pr:)JC~~tO dt;o ]cj pcln camant elos <lcpll
t~ulos, n. ':.!, do l!un-cr~tc unno, fl:-.:ando a::; :forc•as <lc 
t.e1·ra parn. ('J excrcicio de !SSJ-18;:)0, cujá. diScussão 
hcún encel'l"rtt.la. · 

Co:ltinn~tr.·:i.o da 2,a t1iscusSií.o <los outros ::u.·ti'Nos elo. 
:.-c·fera.la propostn. 0 

ScrJ.'""l" 1''"'/e Çús .2 1[::!. llorns elo. ta rue, on antes) 
•:--1•1 .dt~C!~S:SI~,o drt .111d!CH?;~O dtt l11CSrt, ]ctra13, de 1885, 
rolntt \'ü a l'C!formn do regnncnto. 

L(!Vanton-sc ~1. scssüo ús 3 bo1•ns Un. La.r<lc. 

tõ• SESS.\0 E:II 10, JUSIIO DE !885 

~r.l~StD!::"<\cr~\ DO sn. DA HÃO DE CO'rt!GIPC 

SuMMAnto~E:ql<>dicntc- Pa1·cce?·- A thcsmn·a?·ia. do 
fa::;endn d.a 'JWOt,lllcr"a. llo lJat·ci, o ct ctut.•riJar.cio ele cs ... 
c7:nPos /l!Jt!1'l~ulos 11Çf do Ama:on.as. Disc,n·só c rcquc-
1'tnw.'/o <lo:~'·· llar11o ela Afamore. Approvaclo-Satulc 
JHtfJ[Ir.·a .. DISCIU.'.'IO e ·requerimento tlo S7•. F'l'anco do 
Sd. Adútclo- Pr·imeirn, pnrto c.ht ordorn do din-Vo
tat:iio do art. l 0 <lct proposta fixando as forcas <lo 
:erra ;pam o e.xcrciaio do 1885 tl 1880. Appt·Ô·va~ito 

-Dlscttssüo do a,•t. 2•. Volação.-ScA'nndn pnrte da. 
ordem c1o d\n-Dlscussã.o da. inrlicaoCio tla mesa, le- · 
tro, D, de ltiSó. • . 
.A's 11 horns dn manhã nchnriio-se presentes 33 

Srs. sconU.orcs, o. sa.ber : Bnt'lio de Cotegipc, Cruz 
1\Ia.cbndo, Bnrüo do Mamn.ngLtn.pe, Bat·ão ela.. Estn.ncin.,. 
Barros Bnrreto, Jun~noirn, Vi:;;conüe t.lo . B01u ~e.t~ro,. 
Barão dn. Lnoonnn. V1cirn. ·da. Sllvu., Ilennquc d Avlln. .. 
L·uiz Cl\rlos,Ôorroin, Affnnso Celso, Luiz Fclippc,Bnr:io 
de Mnmorú I~nncio 1\Ia.rtins, I~ibeiro do. Luz, ?n.uln 
Pesson, ':r.IeÍnt ~de Vnsconcel\os, Octnv\uno, l'ncs de 
Mendonçn, do. Lnmare. Vhconde i! e liiuritihn •. Co.stro 
Cn.ncim, Viriato do 1\Ie<leiros, C!uchono. V1scond.e 
de PnrnnnrrniL ·Lci:io Ve!Joso , Uchõo. Cn-vnlcnnt1, 
Christinno Ôtto~i. Visconde .:te Pelotns, Franco de Só. e 
Sinimbú. 

.Dcixú:rü.o d.c compn.reccr, corn causn. pnrticipnrlo~ os 
Srs. Bariio de Mnroim. Canele ilc Bncpendy, Fnusto 
ile A"uinr Silveira Lobo, Silvcirn. l\In.rtins. Teixeira. 
Junio~"' .A~tü.o, Godoy-. Cunbo. c Fip;rtcirc,do. Si\veírn. 
<la- Mottn, Lnfo.y~ttc, Dantns e Pnulino ele Souzo. .. 

Deixou üe comparecer, sem causo. pnrticipacln, o 
Sr. Bo.riio üe Souzo. Queiroz. 

O Sn .. Pn.EsruEN'rE n.brio o. scssíi.o. 
Lcí1-s~ n neto. do. sessão n.oteccdentc c, niio bo.vendo 

quem sobre clla. fizesse observações, deu-se por 
upprovnüu. · 

· Compnrccériió depois üe ubct:to. n sessiio os S_;s . 
Josó Bonifa.cio, Jn.C"run.Tibc, D1op;o Vc\\,o, Cn.na.o,. 
Mnrtinho Cmúpos, Limn Duarte~ Joiio Alíreüo. Nunes 
Gournl vos Soares Brun<lii.o, J! ernnndes d::>. Cunho. e 
·so.ráivn.~ •. ~ 

o· Su. 1• S>:GnÊTA.UI~ deu contn .do seguinte 

EXPeDJ~!'('rE 

Officio do to sccretnrio' <ln cn.mnrn dos ilepwtndos, 
ele 8 do corrente 'luez, comrnunicn.ndo ·qu~ os ~rs. 
'deptltndos Antonio Carneiro U::t U.ocbn. c ~:an;.tseo 
_'\ntunes Mnciel forão nomeados 1'""': sub~tttmr no. 
commis•iio mixtn de. refol'mo. dn. !e•. ele•t<;>rnl nos 
Srs. Frnnklin Americo de :Menezes Dcrlo.. cletto pre
sidente dnqncl\n cnmnrn, c·Viscondc de .So:ctzn. Cat:-va.-
1\lo, que fttlleceu.-Inteirnclo, c commnmquc-se o.o 
Sr. presidente do. rcfer1da. conunissüo. 

O Sn. 2o SecneT,\Rio leu o seguinte 

PA.nEORR 

Foi presente ú commissiio ?c orçnmcnt'? n propostl!
do poder executivo, convel'tl.dn. 01.11 pt'OJ~Cto de le1 
pehl. catnnrn. dos deputados c por clla. env1nd::t. ?-o se
nado u. ~3 tlc Fe,·c\·ciro proxin1\1 pnssado. U.'-1tottso.n~o 
o g-o\'crno a. pngnr di\'idn.s do C$C~cicios 

1 
fm(1os do.lnl

ni8tcrio do. ngdcultura. comtncrct~ c oorn..s pulJl.Lc.ns. 
~ Consta ela l'Clnr-t'lo-A:-nnnc~n. a propostn. a àtv1C1a. 
de 220:4~}Q[?C:lü, ~s notnca· dos creditas respectivos, e 
dn. I'Olndio-D-n ele .c. t'2n-7-~ •. por que ú rcspon
s::wcl o Estado n. N.orton I\Icg~nv & C; 
·A estes cre<litos nccrcscc o de 1 ::3oSSOG4 pnrn pn

<"O.nlcnto no Dr .. Dcmetl'io ~Innocl dn. Silvn. secretario 
.IT:terino (lo pro1ongmncnt0 d~ t:strnün. de ferro àn. 
Bnhin no S. }'rnnaisco, n" pcnc<lo elo '• de Jtmho ilc 
1 Si7 n 31 do A~osto üe tS/8, n.utodsaüo por cme;ida 
npprovn.dn.t)Oht cnmarn. dos Uoputndos, c que const1.tu~ 
o Lt\'t. 2,o <lo projecto .. 

A Uivcrsas cxcrcicins, jú. ctlcerrnclos, <1c:;ae o de 
18i4-1875 ntó o 'de 188'!-IS~:l. pertencem ns dividas 
conshtntes <ln n1\nuiela. re\u<;.t\O- ~\.- c no de 188 l-
188-.! ns ün. relnçüo - B -. ns qnnes,.-nos termos do 
nrt. 18 du lei n. 3,0!8 üe ~ do Novc'!'bro <1,!' 18~0, 
nli.o podctn sct• pap;ns scn1. nutonsn\~ao _lcg:Jslatlva. 
p~ln. verbo. - E~ercicios !lodos-, P<?t' nn.o so t:-rcm 
vet·ificndo sobrns nns compctf!ntcs l'U.bn.c:'-s dn.s !<HS da 
ot•qa:unento quo v.igoro.vüo quo.ndo sC:J e11cctulu•uo ta.cs 
dospezn•. 

U. nrt. 30 do projecto nutorisn. o go,•crno, nn. dcfi-
eioncin do sobrns dn receita, n ínzcr ns · opCrt\ções de 
cl'cdito ncccssnrin~ pn.r?- occorrc.:r .r... ci?tc.s pngn.men
tos . .A' vi•to. do relntorto do m1mstcno dn fnzcnda. 

l7. 
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u1tllnumcnte nprol';entnUo :.'ts cnrnnrns, parece evi
dente qno nenl..nt~nn.s sobrns ~c podcri1.0 ~ar no cxc:
cicio con·cntc~ cnn conscqucnCln da. consaücrn.vel dz- I 
minui~r~.o do. renda 'Proveniente de nlgnns impostos, 
c por 'outro lu.do, nr~.o tõcndo conveniente' 'l,tl'e se nu
torisc o rrovern o n. fazer operações de cr(:di t.o purn 
solt1ÇÍlo de cliviUas, cujn. imptn:tn_!?cin noi.o vai. n!étn 
de 2.GO:OOUH. cnt.coic n conu111SStlO dever substJtlur o 
rc.fcrldo n.rt. 311 por outro em r1ne süo nut.orisaclos os 
1nesmOs pn.•,.:.uncntos pc]n. ve1·bn. -Excrcicios 1lndos
do proxbno

0
ex.cr:cicio de 1S85 -. tSSb, pocl_cndo cstn. 

ser n1e.lhor dotu.dn do _que t.mn su19 nos ttlhmos cxcr
cicios se :fUr reconhecaln n. ncccs~ulnde de scmclb:tn
t.e nugnlcnto por occnsi\io .a:- di~cutir-se o r~rojecto 
de Jei do orçmncnto do nun1ster1o dn. fnzcndn.. 

; 
~AUDE I'UULJC,\ 

(1:1 ~r. n~.a·cU11CO de fl!iJÍ. :- Sr. in·esiclentc~ tinha.. 
en pedido u pn.lu.\Tft solJrc un1 n•querhueoto nprcsen
t.n.du pelo nobre: I:'Cnac.lor pelo Amazonas. om cuja. 
di:5cut'sÍt.o B. Ex. censurou ~;c,·cralncnte mn neto n1cu. 
corn~ mit;istro do iu~perlo. d0 gabinete deU do Junho, 
relu.t1vo as cxcu.,·n.(,:iJc:::; parn. cncan:uncnto de es(>'otos 

A comtnissüo jn1p;n clcvcr observar que, perten
cendo o png-a.n1ento de cl~vidns ~e. exei·cicios iintlos u.o 
xninistcrio da. fazenda, pelo mtn1stro des.tu pa!:!tn. dc
'\•êrn. ter sido solicitltdo o credito de que Sl! tr.1.tn... 

Em conclusüo é. a. cotnn1issü.o de parecer que entro 
em discussão c ·scj<L <Lpprov<Ldo o projecto corri <L 
emànda que offcrcce. 

cc SuUstitnn.-se o nrt. 3° pelo seguinte : 
cc ... -'\.rt. O.s sobrcdi.tos pn.gmncntos serão :feitos pela. 

verba- Exerci cios thHlOH- J.a. lt:i de orçmncnto que 
,·i gorar no cxorcicio de !885-1 t::St.i. v • 

Sala. dos commíssõcs. D de Junho de 1885.- J. D. 
]libei•·o da Lnz.-JJm.,-oa Da•·rclo.-!Ja?Yio de Jlfamoré. 
-Diogo l'elho. - Paul-ino José Soares de Souza.
.Affonso Celso. -

.A imprimir pura. entrar na. ordem ~1os tmbnlhos. 

A 'l'DESOUHARI.h- DI:: l•'AZE.SDA DA PnOYI":'\OU .. DO PAnÁ. 1-! A 
.A.YERDAÇÃ.O DE ESCR.\.YOS LIDEU'rADOS NA DO A~IA.ZONAS 

O ""''• n .. riio de ll!lh:n•D••é :-A lei n. 3,280 de 3 
de Setembro de I 884 dispo?., que a. thcsouraria. de fa
zcnc1n. dn provincia do Purú. fosse elevada. ú tn classe 
de la. orclc:tn : no entretanto, Sr. presidente, H }Ia 
díns, no Diario do G7'Úo /'ct>'<Í, folha. da. cnpitu 1 
ànquclla. provincin, que scwclbanto disposic~iio de lei 
niio cst:'L ainrla. a.llí executada, que n thcsÓururin de 
:fa.zendn. continti.n.. con1o d 'il.ntes, de 211 ordem, nt6 JIOl' 

um contrascnso, porque n n.lfnnàegn é Je l.u. 
Tmnbcnt li, Sr. presidente, c1n jornn.es ela pro'\'incin 

c1o Amnzonu.s c1ne bon. parte dos escravos que cxistiiio 
nos l11Unicipíos da.qnclla proYincin, c que foJ·.:i.o.c6n!:;i
derados Jibertn.clos, não se ncbü.o nvcrbndos como taüs 
na cmnpctente repnrtjçúo. Orn., V. Ex. sabe que pela. 
nossa legislaçi"to, 6 requisito, Pnrn ter-se. por con;y1leto 
o acto f]UC lilJerta. escravos, que cllc scjn nvcrbado nn 
repnrtiyü.o con1petcntc. · · 

Prcci~o llo informnçües elo govetn.o n. respeito c.1n.~ 
. dous nssnmptos n que ncn.ho de alln<ltr, c, pnra lH~ve

lo.s, nw.ndn.rci o·t. n1cs~ tun rcctucrnncnto pedindo-as 
11n:tn. pelo nlinist<:rio do. fazcndu. e outrn peJo dn !tgri~ 
cu1tnra.. 

Foi liclo, npoindo, posto e1n <liscussão e se1n debate 
approvn.do o seguinte 

Ileqt~enmcnto 

ct" TI.cqnciro que se 1)cçn. no governo, pelo 111inistcrio 
da :fazendn, a seguinte inforn1açU.o : 

tt Sú jt'1 cstú. c1n cxccnçii.ô :1 c1ispo::dç:io do n.rt~ So 
$ 11 dn lei n. 3.~80 <le :l ~c !:icto-mlii'O de J SS~-. n~ 
:r:nt·t~ rp~c elevou n tlll:S.fllll'!li'H\. aa pro\'incln do Pn.l'í'l. 
.a prJnleu·a classe do. prnnc1rn C1r<.1cnt '? 

".E, 1)olo minis~crio 1ln. ng-riculturn., côp.in. ·ao oilicio 
U.o 1n~pector 1ln. nlfa.ndega Ue ~Ianúos n. esse n1inisterio 
de 1G d(~ .Janeiro <leste ~1nno, sobre n falta U.c. a.vcr.: 
l1nc;ões do cscrn.vos consulernclos.nll.i 1ibcrtndos · bCJn 
~on1o fl~ oqicio do inspcct0r (ln. ~hesournrin de fn~C1ndn. 
dn. provinCJn. do .A.mn~wnns, Uc -9 do mcsnJo mcz que 
oo~ri_9 o d.n. nlfn11dc:_g~ c elos documentos qnc nco~1pa
_:nhaJ·uo 1\qnellcs oflic10s, Paço <lo senado cm 10 de 
õi'~<t~ho do 1865.- IJetn'io ele .11famcmJ. " ' 

11os Un.irros de Hia.chnelo c Vi\Jn. Isu.bcl. 
0 

F'lCOU nclinlla. a. discn~s:i.o aesse requcrjnH:nto. No 
primeiro ·sn.Ubal~O ni'"~o foi discntido; e no sabbado 
ultinw, nü.o tendo cu }l<'Jclido con1pnreccr {t. se..,sú.o, o 
no Urc ·'Scn_ador pe.dio n. rctiradn. do seu rcq uerunento, 
n 9-ual fo1 c.onccdttln. }J(3lo .:-;cnndo. Por· itisO n1e ,.i 
prt vndo. de <ln r . n. S. Bx. n resposta que n1e ·ctnnpria •. 
u rospClto da.q nclJn. ccnHnra. 

H.ecorro, pob, n.o 1ncio, tii.o ·usa.clo nesta casa de 
justiticat· um. rcqucriiUcnto j)U.rn. dn.r a S. Ex.. 'css·a.. 
resposta~ 

Depois ue ter relatado os Lons resultados prodtlzi
dos por vàrius IUC<.lidus do governo n. ben1 da salubri
dade publiett ncstu cidade, dis!:lC o nobre senador o 
seguinte, com poucu. cohercncin.: 

(( M!t.S, })CZfl.-1110 àizcr. r•nrece que o gnverno in'nO
rou complctmnente .. u.'luellc r\!Slltt·a~o, .porque 

0 
tão 

grave assumpto nenhmn interesse lhe 1ncrE:cia, pois 
expedio c1n Setetnbro o seguinte u.viso, para. o qual 
cn chmno n attcnç~ü.o ào honrado ministro U.o im-
})Crio. J> • 

Depois de ler o extl'aC(O do aviso, publicado no· 
Jornetl do Comrne'rcio, accrcscenton S. E;-.:.. : 

(( Ora., senhores, qunn<lo o senndo se o'Cc.:upon c.qui 
cm duns sessões consecutivas co1n n discussão ela pos
tura nnmicirJal que proldbiu. ns cxcn va(~õcs nr& c:~ r te 
desde l ele ·De~cmln·o a.Lé 30 de Abril', post<wa qa~ 
afinal foi approvada pelo po<ÜJI' legislativo, e po1· 
consequencia lo1:nC?n-sc lat, poc.liarrJos hnn.ginnr -que 
honvcs8e um mm1stro que se n.bn.lnn~~as!Sc a expedir 
um aviso que revogasse Ul?lO. lei do pa.iz c em n.s
Nl:mpto clestn.. nntut~za '! E que _outra cousa. quer 
dizer este a\'lSO scnao u. rcvogo.yao duquelln. lei '! 
(At•mar/os.) 

cr :.JrüLi_l;io. clin. que se iizcsscnJ exc:t\"!1.•;·0es na ci
duue ilo l'io de ,J,mciro, ilcsde l.de Dczcmbn> até 30 
de ..L\.bril ; os bencficos resultndos dessa lei não se .fi
zerii.o ~.sperm·; 1un.nl:festúri'io-sc imnlcdin.tn.rnc:nte c01no 
u.cnbci de mostrar. Puis nestas circunJstnncias um 
ministerio nba.1n.n~.~ou-s~ n. rc1\'ogar se1ne·llu1ntc ]ei 
permittinll.o que se Hzossen1 exc:.!.vnções n? perloa~ 
em que~ n. 1ci as JlTohibia. t t )) / 

Continuo11 S Ex. a fllzet· considcraçt,es c nfinn.l 
excl:.unott : cr Pois, Cill110, em. vez de ctticlo.r-se 
dcssn. t:Lo gravo qncsti~o, cn1 Yez de cuida.r·se séria
n1entc da. snnificaç~ãn elo pniz, pelo crmtrnrio, cxpe- · 
de-se nn1 n.viso clcstn.. nr.tnrezn. rpw c1e mui~ a n1:â~ 
traz o cnnho Je !-lnp:rn.ntP. yjo]nçiio llC nn1u. lei? ll 

Como vC o senado, foi tunn. ccnsuta insistente c 
nsperrc; confesso que clln. 1nc sr,rprcndeu •... 

O Sn. BAu:\.o l>C l\I,.;,wuú dú un1 nparte. 
O ~1:. Fr.ANCú DE S,t :- Con1l<!~~o c]~ muit_o tempc 

o cspn•Jt'! l'Ccto do nobre scn~H1or. N:.~? pofhn. por
tanto, detx.nr de cstr;-...nlw.r r1ne S. hx. n1c 1izc·sse 
nn1n. ccnsur~l. vchetncntc e cOinpletnnJentt..~ injusta.~ 
npeznr do que nqn.bn. o nübrc senaU.or üe c1izCr em 
upnrt.c . 

.AI~m cUsto, tcnllO n. honra. ae entreter C0l11 S. Ex. 
boas rclnt,~Ocs ele nmtznac, 1nn1beu1 desde n1uit'o te1npo, 
desde quu. _S. ~x. atl.mini~tl"ún a HÜt111n JWoviUC'ia. 
Nnquellc u1n. VlC1nos .1untos pnrn. o scnnc.lo, c mnH.o 
lonp:c csto.\':t c r~ Uc ~nppr11: r: nu o. nobre scn:1.dm· scpn.
rn.ndo-se de 111111'1, Hl. sttbtr ú tr1bnna par:t n1c fazer 
tú.o n.cre censura. 

Se S. Ex. então 1nc tivesse :feito n. ltn~11'a tlc con
versar commigo relntivnmcnt.c n r>i11L· :1~•snmpto., 
con1o por vezes o fez sobre outr(IS rcfc::rtm1.(~s ú. saln
hridndc publicn, quo, corn tnntn. razüt~, nwreco flS cni
chH1o~ c estudos de S. Ex., cu u 1cria inforrnnclo Uos 
fundo.nJontos d.o lllCn acto, (t (J teria. tirnU.o do. :Cnls::. 
suvposiçii.o cn1 quo cstnvn S. Ex., do que o. este 

!
1 rcs]lCito hn.vin. unut. lei, CJUf! !oi por min1 violndn. 

A verdndc, senhores, é 1\Uc nilo ll.a Qial!. le.i. 

1 
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E~ certo 'JllC foi disC~ltido 11111 projecto do lei nppro
vnn o n post.m:n que prohiLo cxcnva~~õcs desde 1 do 
J)ezcmbro ató .~O uc ll1nr1,0 , 

O s,., AJ-•Jeo:"so C!-!Lso: "'"- Mas dentro da cidade'. 
O Sn. FnANOo nll SÁ : - 1\Iris este projecto com 

1.un~~ f.Hu~.nda que foi votadu. Pelo soando, rc~cttido 
"'" c.muu .1. Uos deputados, foi són1cnte hnprcsso e 
nunca entron c1n dtscnssü.o . ' 

Nãn foi, JlOrto.nto, convdrtido cm lei cotno S Ex 
COlll t.~n tu &cs-ura.nça. ntErmou. , . e • 

0 que h a e u~nu. posturn opprova.do. provif:\orin
d-cntc. p_or portnrut do ministerlo do Imper1o. E' utnn. 

:sposHI!UO que ~c oxccu ta cm quanto u este respeito 
!lu.(?. s~ pronn.ncut o po_dcr legislativo. !\In.s S. Ex. 
~n;;1~t~~ na Ctrcn!nsta!JCHl. de. ter sido o projecto Clc 
l01 lu1 enn1entc !ltscutado, ele ter occnpndo por 1nuito 
1:emp? a. nttcnyuo clns cmnnra.s e ter sido convertido 
em let,. que foi violndn. pelo governo, o que nü.o é 
exacto. O caso é portanto muito diffcrcnte do que 
expoz o· nobre senndor. 

·l-tosta.,. pOrém, examinar se. a postura. prov,isorin
men~e n p,rrovnda. por uma.· portaria. do rninisterio 
do Jm.pcr10 .ti,lha. npp1icn.\~Üú a. o caso de que se 
trata,. 'ISC :fot ccnsuravel ·o neto do n1inisterlo do 
imperio entendendo que essa vosturn. não· devia. ser 
:applicn'lu nnqucllc caso, c se fo1 prejudicial ú. so.ude' 
l>uhlica ou pelo contrario cm beneficio dcll11.. 

S. Ex. entendeu c declarou ·que aquelle acto cru 
p-rova de que o snnernnento destu. ciclndc nü.o tnerece 
.attenç?io nlgutnn. ~o governo, qu~ndo pelo C?ntrurio.o 
intuito elo p;overno nesse neto fo1 attcnd•!r a ncccsst
-dude'c1u salubrido.dc pubhca, cm uma época cm que 
sro nchnvn. mnenr;nda., nü.O sómcntc àn. epidctnia que 
con1 :frecruen'cin se decl.nra. n~stu. ciclude z:a. e~tnção 
quente. n1ns u.iudo. de 1nvo.su.o de outrn.. e_ptdenut( que 
.cnt1to ílu.gellavn a.l~uns paizcs da Europa. 

Os rnoradot'es daqu.elles bairros, onde nüo bnsin. en
--canamentos para eP~p;:otos, feclo.tnn.vüo cmn. insh~tcncia. 
por esse 1nelll0rltn1ento, con1o poden1 nttestn.r o.lgnn~ 
:cobres senadores que n1orr~.o. nuq~cll_e! n.rru.~n1ld<;s 
(apoiados); rep1.·esentárü.o mu1tos c1du.daos n.lll rest
dentes considerando inn.dia.vel esse nlelhoro.n1cnto. 

Eu ~oovenci-me. depois de ouvir a _junta c~ntí·a.l 
.. de hy-"iene publico., tiue nüo ho.\~ln. Inconver:JCnte, 
::~.ntes iin·vio. vo.ntngem para. o saneatncnto do. Cldncle. 
em se permittir que. ns obras do encnna.mer:tto. que 
·se i1w começar nos bairros de H.itt.cbl1clo o Vilhl. 
I•ahel, entrassem pelo prnzo da nostura.. (Apoiadas.) 

Senhores, puro. bem npplicar ii. lei, nl'•o basta at
"t.endcr ú.s suas pa.lnvrns. como diz o. conhecid~ rer;rn. 
<.Le direito, cun1pre conlprehcndcr o seu 1ntutto. 
Qual foi a. inteaçü.o -da postura ~ Foi impedir 
que nes~à cidade, cujo solo. formntlo cnt grande 
parte p~ r aterrCJs de terrenos po.ntnnosos. e aterros 
·mal fditos, in>prc.,.nado de toi4>.s 11.s immuodic>ns que 
is~ es..:úüu c1n lllU~ g1'Undc cidade, por lm:.go periudo 
de tctnpb. se fizessem excu.vuçõcs no. csta.çu.o do cnlor. 
pelos g-rnndes perip;os que u.s exhu.lar,~õe:; poJetn trnzcr 
ti. snude publica. O •olo, porém, dnqucllcs arrabaldes 
da cldnde, que sü.o dos ma.is distantes. é terreno el~
·vndo c virrren1 (apo"itulo.".) : o.lli ns exco.var;õcs nuo 

o40ffercccm os
0 

mesmos peri"os. 
àléu1 disso tra.ta.vu.-t;e; de umri. obra. urgente n bem 

àn. saude publico.. A postura cstnbclecetl un1n ·cx
·Cepr,~i"t.o pnrn. o cnso de cxcnvnções vnrn concertos ur
~entcs nOs encu.nn1uentos. 1nns fixu. 11111 prazo dcmn.
Siadnntcntc curto pnro. a concluslí.o dns ctbrns, o de 
-48 horas. 

niontc pcrmitti; as exca.vações por a concertos nos en
Ct,!:nmnent?s ex1stcn~es o por tempo illlmitndo, por que 
nuo o ser1a ~onscnt1r que se fizessem excavnções em 
ter~·onos, CllJ~ nnturczn. nü.o é igunl ú. do solo do in
tcnor destn c:ul!'-dc, paro. novos cncnnnmcntos de es
gote, c permttttr .CJu.c proscguissem nlóm de 1 de De
zembro_ ns olJ.rns o.l!J. comcçndn.s mczes note::;~ 

Eu. portanto. Sr. presidente,. no ncÍ.o de guc se. 
tr:ntn,. conformei-me co1n o pensamento do poder 1&
~J.ólnttvo~ com o que se ncha dispostr) nnquclle pro
.l.ecto, que pouco fn.Itn paro. se converter em lei· e o 
üz fuoda\Jo !>O parc:ecr da junta. de hygicnc publica, 
o. quen; ouv1, c CUJn resposta. remetti a.o m~nist.erio 
d.n .n~nculturn, qu~ me tinha consultado sobre n. pos
stblllllndc de contlnuo.rem ns obras do enco.namcnto 
que "'· ~ompan~in Ctly Improvcments i'a fazer oaquelles. 
Sllburbws <la cJdo.de, · 

Assim, pai~, S~. presidente, nem offendi urna. lei,. 
ncn1. descnre1 os Interesses do. snude publico. (âpoia
llos) ;, pelo contrario, fui "'ttiado pelo desejo de atten
der as. neccssida.des do 

0 
so.neo.mcnto de l.1mn. parte· 

desta ctdud.c. · 

Não :n.e~ccin. portanto, as palavras de severo. cen
sura.. dJ.rlgidn.s pelo nobre senn.dor pelo Amnzonns, 
cons1dernndo .o tncu neto como o. melhor provo. de 
que a.o governo nenhum interesse Inercciü.o ns conve
nicocins da. sa11de publica. 
~ contrndictorio, como disse ~principio. foi S. Ex •• 

po1s. no pnsso que apontava os bons reSLllta.dos de. 
1nedidns tonuuln.s pelo governo a. ben1 du. snlubrida.de 
publica, queixnva.-se de que no ~ovcrno nenhum inte
r~sse 1ncreccssc este serviço. Foi ainda. contradictorio 
S.J!=x. q~an<lo disse q11e be\n tinha procedido o r;>inistro 
do ~mper1o, que crn o hum1!de oro.dor que se dui"C no 
senrldo, êm ma.ntcr n.s commissõcs vaccinico-~nni
t;.Lrins, nii.o obstnnte essa.St commissões terem sido 
crcnclns sem lei, porque nntes de tudo o interesse da. 
so.ude p11blico.- saltts populi suprema le:r:. Entre
tanto, pouca de"pois dizia. S. Ex. que u.inllu o. bem da. 
l"ancle publica :fOL"O. ttqnelle n.viso uma. imperdoo.vel 
illega.lic1nde por nl\o ser confornte ú letra. dn.posturo. 
npprovndo. provisorhuuente nor umo. pol"tnrin do mi
nisterio do in1perio, e que S. Ex.. suppunho. que o 
tinha sido por lei. 

Com o que tenho dito, Sr. pre•idcnto, julgo ter 
sufficientcmente defendido o n1eu n.~.:to, o 1no:;tro.do a 
injustiço. do nob1:c senador. Respeitando a. palavra. 
autorisado. de S. Ex., e fazendo justiça ús suas bons 
intenções. cu nü.o quiz que nos .nnnacs do parlamento 
ftensse esta. censura, tiio grn.ve c injusto., sem defezo. 
do. minha parte. Foi sómente para este fim, que for
mulei o requerimento que VOtl mnndnr ú mesa, e o 
justifiquei com as palavras que acnbo de proferir. 

Foi lido, o.poiado, posto em discussão, a qual ficou 
1\<liuda por ter pedido a. palavra o Sr. Bo.rü.o de 
Mo.moré. o seguinte 

... 
Requerimento 

cc Reqt1eiro. que se solicite d~ J?inis~erio do imperio 
cópins do· nv1so do mesmo mLDIBtcrlO de ll de Se
tembro de 1884 c do oflicio do presidente da. junto. 
central de hygicnc publica que o acompanhou. 

" PuM do senado, 10· de Junho de 1885. -.Franco·. 
de Sá~;, 

PRIMEIRA P.A.RTE D.A. ORDEM DO DI.A. 

:t:'ORÇAS DE TERRA. 

(;l,tnprcbcnde-sc que em grande numero do CtLsos 
póc1c ba ver obrns que não se possüo terminnr dentro 
âesso 1•razo, o ó preciso fazO-lus porque do múo osta<lo 

.dos encnuanlcntos provém mnior perigo q11.e dl"L exca.
vaçr~o pnrn concerta-los. Foi por esse n1otivo que no 
projecto a. que me referi o senado •Llpprhmo esse Votou-se e foi a.pprova~d o ore. 1• .dn propos~a do 
prazo tão curto dn posturn. c O.l'lprovou utno. emcndn. poder executivo, convcrtldn en1 proJeCto de le1 pela 
ex.ceptuundo ns excnvu\~ücs paru. concertos urgentes cn1nal'n. dos deputados, n. 2 do c:o.rrontc o.npo. fixnndo 
dos cncanumentos existentes, permittindo essas exca- a.s ~orças de terra. paro. o cxcre~cto de 188" a 1886. 
'VU\'ÕCS, sem prazo limitado. Acbamlo-so na sala 1mmediuta o S_:. ministro ~a. 

Este foi o pensamento do senado, o pensamento guerra, foriio sort.cados pura a deput~tçao que o dev>a. 
,,d·'l poder legislativo, pois sem Uuvidn. scrln o. cnlcn~la receber os.Srs. DlOgo Velho, Jng.unnbc ~ Fro.nco ª"c 
""l'l'rov.,clll. c!'CW. cnm"'""' dos dopL!ta.dos. Soudo cou.v ... , . Sá, 0, sendo o mc~tmo senhor •ntroduz1do aG so.lao 
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com ns form<Liidndcs do cstylo, tomou nssento no. 
lncsn ,., ilircitn do Sr. presidente. 

Proscgni0 cm 2l\ discusst~..o o n:rt •. 2.0 <1n. 1nesn1n. 
proposta. 

Não.l.Hl.VI..'tHlo qnotn pc<lissc o.· pn.lnYrn. encerrou-se 
a cliscns~~w. 

Retlrou-s~ o Sr. minist1·o com ns mcsmns :formnli-
ilndes com que fóm recebido. 

Votou-se c foi n.pprovn.do o nrt. 2°. . 
Foi n. proposta ndoptndn pn.rn p<tssn.r {L 3• discussão. 
O Sr. Cnuz 1\I,~ocirADO (pela ordem) rcgucr \'~rbn.ll 

rneote dislJCnsa. de interstic.io pnrn. cstn. dtscussno. 
Consultatlo o senntlo, concede n dispenso. pedida.. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~I DO DIA 

INDIOAÇÃ? DA 1\lJ::S~\. 

Entrou cm 1• discussü.o c l'oi sem d~bn!'e nppro
.v,.dn c ndoptndn. pnrnl pn.ssar. {L 2•, a. md1cnçno da 
mesa., letra. B, do -188::>, relnttvn. O._? processo n se
guir-se nu. 2,n discussÜfl ta.nto dos proJectos do scnnc1o 
como do, cnmnrn dos deputados. . 

Esrrotri.clns ns mntcrins da ordem elo clta., o Sr. pre
sidente convidon os Srs. senadores pnra. se occnpn.rem. 
co1n os tL'ttbnlhos de suas comlntssões, e deu para 
ordem do dio. 11 : · 

3; discussão. dn proposto. do poder cxect1tivo con
vertidn cm projecto de lei pcln camo.rn ?-os clcpntnélos, 
n. 2 do corrente n.nno, íix.n.ndo n.s forças de terra 
l'nrn o exercício de !885-!SSG, pnrn o. quo.l votou-se 
dispenso. d~ intersticio. . . 

Leva.ntou ... se a sessão.. no mcio-dtn. e urn qtuu·to. 

lü• SESSÃO Elll 11 DE JUNHO DE 188:> 

:PllESlDE~CJ.\. DO Sn. DARÃO DE QOTEGIPE 

So>muno - Expediente - Inclicaçúes da mesa - O 
p1·ojecto .wbrc adjzulicaçúes [o1'f.Xtdas. Discurso elo 
s,· . .A/['onso Celso. ObserL·acúes elo s,•, pt•esulcnte. 
O senado -concede a W'!JCI!CÍn pedida....:.. O•·ilcm do 
aia.- FO?'Ct'tS lle terra. :Jn discussiio da proposl~t. 
.DisCursos "dos Srs. Jfem•irpw cl'A·vilct, Cor1·eia, Jun
queh·a e .Aflimso Celso. Bnccn·amcnto. 
As' 1 I horas dn m::mhr, acharão-se presentes 31 

:Srs. scrJadorcs n snbcr : Barão (.lc Cotegipe. Cruz 1\In.
chado, Bnrii.o. de l\Iun1nnguape, Nunes Gonçu.lvcs, 
Conde de B::t.epcndY, IIenriflllC tl'A"d]n., Jn.gun.ribc, 
Cllichorro,Jnnqneirã, <.lc L::tnJa.rc, Correia,,7iscondc de 
l'clotns, Visconde do Bom Hctiro, .Ail'onso Celso, 
Vicil'a <.ln. SilYn, Barros Bnrrêto, Punln Pcssón, Bnrft.o 
de I\Iaroim, Barão dP. :!\J:unoré, Barrio da Estn.ncin; 
I.uiz. C::.rl(ls, Viriato r1c ~!cdcir'o~. Linltl. Dnnrtc, Vis
conde de .1\It.tl'ilibn, Panlino lle Souza, Pn.cs de l\fcn
don(~u. f.;inirnbü, 1\1tu·tinho C:uupos, Ign:.tcio l\Inrl'ins, 
Diog·o Velho c Christinno Ottoni. 

Dcix:"ar:ln tle compnrccer. con1 cnúsn participada, os 
Srs. Ud1ün CaYn.lcanti. B~lJ'i'io Un Lap,·tuln.. }'austo 
<.lc Ap;ni:u·, 1·\·anco de Sú, Octa.dn.no, Sih·cüa LolJo, 
Sil\'c:ir:r. .7\Iartins, Tclxcii':L Jnnim·, .'Joi'"to .A.lfrcÜt), 
Antão, Gud~~·;, Fcrn~Ultlês da Cnnha. Snrai\"O, Cnnhn. 
c Fig·n,.irt!Llt:· •• Tt1sC Doniú~eio, I..nfa.yctto, Castro Car
reira.. Luiz .F'djppc, Da.ntas, l .. c~tO Vclloso c S.ilvcirn. 
dn !IIotla. 

Deixou llc compa1·cccr1 scn1 causa. pnrticipncla, o 
Sr. Bnt·iio t.lc Sonzn Queiroz. 

O Sn. PllllSllJJO:\l'E ubrio n scssüo. 
Leu-se a neta. aa. scssiiu nntcccdcnto e, nü.o Jm.Ycnllo 

c1nctn soLrc clln fizesse oLscr\·nçõcs, <lcn-sc por appro-
vndo.. . . 

ColnpnrccêJ'Ü.o depois_ ao aberta n scs~ão os SI"S. 
lliboiro da ~U:t., 1\feirn. do Yn.sconcellos, Soares Drnn-
<1lw. Vi!:icondc ele Purfnagu.·L o Cnrrii.o. · 

O Sn. 1 • S.~>onETAnxo dctt conto. üo seguinte 

EXPEDJESTE 

. Communica~ã~ do Sr. sono.dor Ucl1ón Cavalcàntli· 
de nchur-so de nojo pelo fnllecimcnto do um tio.-
1\Inndou-&o dcMnojnr. 

OHicio do lll.inis!et·:o iln jnsU\!ri, ele D do corrc:Dto 
1nez, conliTI!illlc:llldo qnc nií.o existi:'ldo jnforJnnnões 
sobre os i'u.ct,n:; C(Jnsta.ntes do o!lido do senado de () 
do c~~l'r4lntc, ns. solicitút·n do presidente dn. provinci& 
elo h.to ele Jancu·o C opportunaw.cntc ÚS tl"U.DSlnittirá' 
no senndo.- Intcirnclo. 

O Sn. 1• S>:ctttn•,,nxo leu o seguinte: 

Indicaçües 

Aclictmentos 

Pm·cc~:res das commissücs 

. O ttr~. 02 do regimento dispõe: "Dum!! tO qu:ílquer· 
d1sonssn.o~ se tllll senador _propnzer a.d1nnlento ou 
rcclnmo.r !' guestiio principal, c :fór nr>oilüro, 'cstt:t 
proposta wCidcntc ser:, .submctt1dn :1 votnr:ão da. 
ca.1nm·a., scn1 o que nito continunrt't. a c1iscussãÔ. » . 

Corresponde n este o o.rt. 89, qunndo preccitút:t 
que entrando qualquer 1nateria. em cliscnssão, ne
nhuma outra. scri• ndruittidn sem findar a· decisão da 
prinieirn., excepto: 

1°, para offcreccr tuna emenda.; 
2•, pura propór·ndinmcnto fixo ou determinado>. 
3•, nara reclnmnr a ordem . 

. Daqui teril resnltndo na. l'rntica.. A'rn..v'cs inconVc
nrcntcs, ou abttsos, que podeuJ illlpcdir as aclibcrtl
çõcs. por nutis pronnncincla. que seja. n. oJJiniü.o da. 
n1aioria. do senado. Assitn 6 que nn. discussão dos 
projectos, não só é pcrmittido no scnndol' 'prop<lr 
nU.inn1cnto no primeiro artigo, co1no en1 todos que se 
sncccdCin. c nindn. 111n.is nó 1nesmo :'l.!"tigo vn.rrnr os 
tern1os do n.Llintncnto. 

l?lgnrc~se n. bypothcse, ele que cinco senadores 
comLinüo-se 11nru. in1pcdir a. passagem U.e un1 pro
jecto, que con tcntla. tl}Jenas trcs artigos. Poden1 fa.lla.r 
dua.s vezes mn cn.dn u.rtigo. e uma nos n.Uiá.mentos. 
Sú.o quinze discursos repetidos cm n1n.is deus n.rtigoS 
por cznco n1embros ou 45 discursos, 1nesn10 que nã.o 
hajn. resposta. n. ncnlnun c1clles • 

Limitar. pois, um direito tiio amplo sem prcjuizo 
ao escln.recimcnto· rlns dp1ibcra.ções, 6 u1nn. necessi-· 
d:ulc. l'ar•t esse Jim n mcsn propõe que scj:to ado
ptn.dn.s ns seguinte~; d1sposic,~õcs : 

Art. Os nllimnentos só poden1 se1· propostos pelo~ 
senadores, quando lhes couber a vez de f,tl!nr, nlndo. 

· qnc nã.o qneil·üo 111otivn:-los, e entrm.·úü en1 dh:cussã.o 
sendo npoin.dos por cinco 1ncmbros. · 
~ !.• Siio po1· tempo :fixo ou indetem1inndo. 
O ndinn1cnto por tcn1p0 indctern1inn.U.o, on pata; n 

lcp;ts!atnr~t scg;tun.tc 'CI].Uiva.le o.'L rejeição c1:.t 1uater.in 
princip::Ll. 

§ 2. 0 o ::ulian1Cllto por tell"I!10 fixo tcn1 lugnr : 
I. Pn.rn ser o projecto rmncttic1o n. a.Jgun1n. t1u.~· 

conlnli.asõcs da casa; · 
II. Para ser Jiscnticlo ctn din. llcsignnclo. 
§ 3.o Os ntliamcnt.os 1wopostos a q nalqnCl' ~u~lg·-=· 

ou pnrngra.pbo. que .não seja o pt·.lrnrit·o tlo ]ll'OjC{;t('1 
sii.o cmu;lücTíi.tlos cmctH1us. o como tn.cs dism1titlos c 
yo1ados con1 o artigo ou J)rt.rng'I'U})ho a. c1uo so rc
fcl·em. 

§ (L,o Niio é p~nnittitlo rcprodnzir 11~1 lnc:::1u;1 
lliscussão os :Hliamentos propostos, n.in,1a t]llO CU'! 
tC1"1110.S OU J1Ul'll. iJns aiJl'ercntcs, sn.l\"0 l!Ol1dnicl;;;.. ~ 
di::cnssfto U.c todo o projccto,-pnrn. ser c::;te .sujeito o. 
cxmuc do aJ~nn1n. dtlS conJlnissiJcs. 
~ [J,o Nu. J.?\ <.liS~l!ssi'i.o llúde ser ofl'~1·pcido C'lll .o 1ncsn1? 

ul1uuncnto J~L rCJCJ.tatlo on ontl·o dillcrcnto: iuuln oll:." 
scrú o projecto rClnetticlo ú commissü.o Uc rcclac~;·.ão. 
~ G~o Ficn. Bl?-lv.n n disposiçüo do nrt .. s~ tlo .. rcgi

lllCnto, snpprunu]as as pahtvru.s-ou lllÜ"olCt,~llO d(J 
conStituiei'to-n.tõ o 11nn.l ao artigo, o nccrcsccntanUo-z4' 
-cl\do. sÔnnclor J?Qdcr(• :fallnr uma v~. 

ln rn• rm 
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§ 7 .• São votuclos sem c1iscusslio e o. requerimento 
"Verbal os ndinmcntos : ' 

I. Para ser convid11do o ministro comp~tcnte para 
nes.istir ú discussii.o ; 

II. Pnrn que a. discussüo fique pura. o. seguinte 
ou proxinms scssõcs-nii.o excedendo n. .oito· cl.ins uteis. 

Paço do senado, cm 10 de Jnnho de 1885.-Bariio 
àe Coltgipa. prosidcntc.-Antonio Candido ela Ct"tt::: 
·Machado, 1 o secrcta.rio.-Ba1·üo ·de Namanguape, 2° sc
cretarlo.-Anton"io M •. Nunes Gonçalves. 4o secretario. 
-Ignacio Anton.io áe .A.~sis JlfartiHs, secretario· sup~ 
plent~. . , 

Pelo nosso regimento, n discnssiio dos pareceres 
dns commissõcs nüo tem n1ethodo uniforme .. .A.l~"~'uns / 
passü.u por nmn só discussão, outros por duns. 

0 

Quaudo concluem por pedido de informações ou 
pa.r.a. serem os pnpels remettidos n. ontrn. commissü.o 
ân. cnsn ou no go·verno, sü.o consiclcrndos como reque-· 
rimcntos c como tacs discutidos e ·votados. 

No DlCSino ·caso . cstü.o nqucliés que se lhnltü.o a. 
prO.POr que qunlqucrpt·ojecto entre em discussüo. 

Os que são. dn.dos em resposta nos discursos da. 
coroa e os que se referetn ú. eleição de senador, pnssão 
por uma só disc1tsslio.. · 

Tendo a pratica demonstrado que nenhuma. vnntn'
nem bn, e ao contrario perda. de tempo com as duas 
âiscussões dos pareceres. e convindo uniformisnr ns 
disposições do regimento o..tnl respeito, a mesa propõe 
que sejüo ncloptadns os seguintes: . 

Art. Os po.rcc.ercs de corumissões terão uma só 
discussii.o i . . · 

§ 1.• Quandn concluircm por pedido de in:formnçüo, 
ou P"':"' ~tu e .o_ nssumpto seja submettido o. outra 
comuussuo: seru.o considerados como requerimentos c 
como tncs discutidos e votados. 
~ 2.o Nii.o tCrüo discussão e serão impressos 

com a mnterin. u qne se referirem e com elln. 
entrnrúõ c_onjnnt;tmente e1n discnssão os que fo
rem preferrdos sobre os projectos de lei, ·rcsoluoões 
ou emendas do senado ou da cnmnra dos deputa!los. 
~ 3.• A clisposiçí:o dn 1• parte não comprehendc 

as re:t'ormns do regJ.mcnto. quo terão duns discnssücs . 
.Art . .As indicações terão tnmbem uma. só discussão, 

j~uo.l á dos requerimentos : c qttn.ndo forem r01nct- · 
t1dns n. nlgtuno. commissüo .tcriio com os l"Cspectivos 
pa.recercs .a.s n1esma.s discnssõcs. . 

Pnço do sennclo. em 10 ele Jtmho de 1885.- Bat•tio 
da cotagipa, prcsidente.-An/onio Cctnclitlo ela Cru.:: 
J1Iachaclo , .1 o Sêcreta.rio.- .Dartio de Jlfamn nguapc, 
2° secrcturt.').-Anlun/0 .11. 1\'u.nes ·Gonr.·etlves~ 4o se
cretario. -I gna.c-i.o Antonio da Assis .Mârlins, secre
tario stlppleutc: 

A imprimir 1mra entrar na ordem dos trabalhos. 

ADJUDICAÇÕES FORÇADAS 

e Sr. A..!l'['OQ~JO tVelHO : -Sr. presic.lente~ ha dins 
en ttvc a. hourn. de envlnr ú. 1nesa., u. pedido de varias 
bancos c· ns:;ocin.~.~õc.s cmnn1ercio.es de:itn córte, 11m~ 
rcprcscntn.r,·Z'tu pura que seja convcrtit.lo cm lei o pro
jecto de reformo. do prc..ccsso das execuções judi-
ciarias. · ... 

A roprcscn tn.ção é j nstn ; c essn reforma. tnnto 
nutis 11CC1-'~'i:u·in e conveniente, quanto facillto.nU.o a 
boa. ndminhn ra.t;~w da j llGtkn .. tcrn. n. n1ell ver, ~ vnn
to.gcnl ele Tenw\·.cr ll; causa principal, do não cncon
trarcn1 os- propl'tctt!rlO::l urbano~:~ o rurnos o credito do 
qua dispüern o conlnlcrcio e n. inUustdn., que o!l'cre
cem aliúa ~·urnn tias ln.cnos sogurns. 

O Sn. Nuxl'!~ GosÇALVP.S! - ... 1.polndo. 
O Sn_. Al•'FO:'\:tlQ ÜJ:r.~o :-Esse projecto JU. estl"L 

n.cl.inntodo, pn1·qnc foi nppl'O\'ado cm lll'ilncil'o. dis
cussií.o e no. segunda ... 

O Sn. Nu!"'it:::-1 Gosç,u.VES • - Atú o ort. 4.0 • 

O Sn. At't'o"so Cci.Oo : -'- ... ntó o nrt. fl•. 

exemplares. em numero sufllciente, providenciÍmdo 
sobre suo. reimpressão. . 

O Sn. Pn.;SIDENTC :-Por dclibcruçlio do scnndo, a. 
mesa csU• autorisnc!a a dar para ordem do dia, pro
jectos, ainda. os qnc estüo cm commissõcs~ e por ma.1ori&. 
de razão posso dnr este, quo nií.o cstú: na. commiss!i.o. 
Não tenho dado .esse de que· fali ou o nobre. senador, 
porque entendo que o governo devia. intervir neste 
negocio. Ma.s como o nobre senador pede pnrn ser 
elle sujeito ú deliberação do senado. cu consulto a. 
cnsn. se n.onue a. qt:.e nssim se fnça., considerando c01no 
uma urgencia.. · 

Os Srs. gue slio do voto que seja o projecto para. a. 
ordem do dio. querlio levilntar-sc. 

O senado concedeu o. urgcncia. pedida. 
O Sn. PnESIDENTE: -lVInudarci distribuir os im

pressos. e, se os nüo houver,· ma.ndnrci reproduzir a. 
impressão. 
' Darei, norém, o projecto pa.rn ordem do dia. na. 
scmnno. Pi-oximn, de qunrtn-feirn. cm diante, se não 
houver nlgnm projecto do governo ou materia. que 
deva ter l>re:fercncia. 

ORDEM DO DIA. 

F.ORÇ.&.S DE TERnA. 

Entro. em 3a. dis~nssüo n proposta do governo,. 
fixando o.s forças de terra. pura 1885-1886. 

o sa·. lll!enrlque d' ,'-vilo. volt?- ao present~ de
bate, visto não estar em ordem do cha._ senu.o o J?rOJ_ecto 
de fixnçü.o ~c forças de terra. e .nao ~e pre_JUdtcn_r, 
portante:>, assumpto algum submett1do u. dehbero.<;u.o 
do seno.ilo. · "d õ 

Julrro. de seu dever :fazer nlgumns colilSl ernç es 
sobre 0 o.s questões .militares aven_tadns _pelo nobt·e 
sen.nclOL" pela Ba.hia., o Sr. Junqumra., nao só porque 
acha necessario que se elucidem bem os nssumJ:!tos 
que . se referem á organisnçü.o do noss? excrctt_?,. 
como tnmbem porque· os estudos' nulttar~s n~o 
sü.o tnuito frequentes entre nús, nem tem . a. dtrecç.a.o 
scientificu. qtle o pro::;_rcsso aconselha. e extge •. Ass1m 
é que conviria. climinutr um pçuco no estudo da. ::-e
tronomin. c da. geologia com . que se. t~oma. .mtu~o 
tClnpo~ pnrn que se pudesse cn~u~nr n ~lplorrln.Cl::t. m:-
1ita1· c os principias de econom1o. pohtJ.Ca., conbec:.
nlentos precisos· pura. se poderc!n formar plnno~ de 
cmnpnnhn, e ·cxcctltn-los ?onv~n~cntententc. 1\Iu1tos 
exemplos nos offerece a. htstor111. de planos mnl con
c~bidos c mn.l executados, por nü.o conhecerem os 
n·encrncs n sciencio. do cstadlstn. . -
t:~ VoltandC~, pois, ú. t~o il~portn?te questuo, p6dc ç 
0 rudor no menos ser\'lr de xnccnt1vo pnr~ que ~ntros 
mu.is competentes venhi\o tamben; senao {t. tnbnna. 
1nrlnmentnr, o. outra. quo.lqucr trlbnnn, cm _qu~ se 
}>~ssü.o discuth· us:;m:lptos con1o este, da. mn1or Im-
portnncin. pa.rn. o llrnz1l. . _ 

Justit1cado n.sshn do vir . tomn.l' hoJe o pr~closo 
tetnpo do sennclo, é sc\1 inttuto proseg~ur nn. tr1buna. 
Htl'lnn1cntur a. propaganda. que tcn1 :fc1to pnr~ q;u~ o 

}Juiz repudie de tunn. vez pura sempre os prtUCIP.~os 
u.nachronicos que uindn servct-r: elo base no e.xcrc1to. 

Por isso rorp1ciro n V. ·Ex. quo se digno; usnnU.o dn. 
ntüodsndí.o con!cddu t\ n1osu~ dnr osso pt·ojecto J?O.ra. 
n. orcl.crrt' Uus notHOil trn bn.Jhos, mandando d1str1buir 
-v~ o.a ,VólrCccrc.i. o. ~c n.:io ho1.1vcr = cali~ 

.TClll sntisfn(;iio mn. pro~c~u.u· nessn _ p~op~tgnncla. 
f'Orqnc na. rcnliJndc o o I.~raztl exccpçu.o .no nntnclo. 
uclumtl~•-SC cpw.si cn1 unidade qn[wto ~~. bnso _de 
Ul1l exercito, bojo repm.l!~t<.lo_ por toUn.~ ns n~çucs. 
J ú qnnlHicon essa. orgunt:;n1;:.Lo llo. nuuto pe~1go~a, 
debaixo ele tnnitos pontos . Uc vJ.stu_. E hoJ2 ln
sisto nesse pont.o co1n a ll1aX111Hl. conv1cçuo. N~~o es
trnnh::t, porérn, o 1nodo por qnc o no1n·c senador pc3n. 
Enhin cncnrou este assnmpto; S: Ex~ tom." fe•ç"o 
cn.ractcristicn. elo. sun politica ntl. sua tcn~lcnc1n. p_n.rn ~ 
hn.Uito; por isso totn ·horror n. \1nu.lcr!tCL' J.n?~vac,~ao, su 
quer conscrva.l'. E' assim nn quc::)tao mtlttnr;. COI"?O 

enl toclos os n.ssun1ptos elo quo so occnpui Nn. ~11~CtlSSÍLO dns cnixas cconon1icns, e co1no nn. f n. pu l
cação das consultas elo conselho do Estb!o, o dnfbre 
senndor mostrou a. nlCStnlL pnb:rw Uo hu. jto, c en
cl.ondo o. lei o·xistonte o q uoronclo conserva- n: 

Ca.usou, l?orém, cspccic ao orn~or que o nobro .. sa
naclor cla~&itlCIISie as li~ thólor.lólo'i ~ i~VIlroiloll41i-
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Depois à essa. n.sscvero.ção do nobre senador hnpoz .. se 

UJ.U cxan1e do conscicnciu., pnssnnLlo Cln resenha. . ns 
proposi~~ões, qnc, cstabc"leCltln., c ta.nto quanto o O.JU

, Cloú n 1nmnorin, não achou utna. sú q uo n~to fosse 
.a.utorisndn. por autores insuspeitos, c por toda..s o.s 
or,....n.uisnc;ücs do exercito. Procurando -tunda dcpo1s n. 
rn~iio dessa 'clnssiflca.r;ão elo nobre scoudor, leu o seu 
dibCUI"no c cntü.o vio que S. Ex. se esquecéra. de du.r 
os fllndamentos deli a. 

O que é certo C qnc tudo !JUC disse ~~ r.csposto. no 
nobre scnador,o qnc pódo unt~o.mcnte 1nf~ru-se. ó que 
o orn.dor deseja. pttru. o seu pn.1z 11m cxcrct~o na.~tona.l; 
que dcscjn a. sua cren\'Íl.O, visto que clle ntLO e~1ste no 
Br:.1zil. pois o que nhi te1n o nom.e cl(j :xerc1to, por 
sua orgaoisnçü.o sú ~1ódc ter ~ cln.sst~cu.c,•u.o _de guardo. 
pretoriunu.: vcrllnllerro exerc1to nnc10nnl nu.o é. 

Dos principios qne o orador estu.lJcleceu o que se 
pôde concluir é que cl17 .tctn uma espc_rnnc.~n. C?J?O n. 
tem o pniz e n classe 1nthtnr. Cm110, po1s, chlSSl!wu.r
se o seu intuito de subversivo '=t 

_t\..111 r Ln ou o noUre senador quê o or::ulor queria mi
lito.nisar o pniz: nrto é exacto, o que n.rclc!l~cmcn~e 
deseja. é innocula.r no u.nin1o · do._povo o espu~to. x:u
litn.r, isto é, que ellc esteja. a.nlmu.Uo dos prlnClplOS 
de fidelidade, va.loL" c <1isciplina, porque só a.ssim po-
derá ser grande e poderoso. . 

A 1nnior e mais morn.lisudorn. missão dos excrCltos 
modernos, é, nn. opinii'to do or:~o-l01·, n. rclnçü.o _inthna 
gue se · csto.beh~ce entre o 110\'0 e a. :forç.u. pubhcn. . 

N D pu.iz onde nü.o houver essa reln,;iio a. orgnnl
EU.f'~O do exercito serú. sem duvida defeituosa.. . 

j;ooi confnndiudo en1 urna sú ~ntidude exercito 
e po,·o, que a frondosa arvore r.otnnnu se dese_nvol":c~l. 
c produzia esses fructos prcctos':s q_uc Ioruo ü~tl a 
consumrnn c:ão do~ seculos a udnuruç:..t.o c o ensina-
mento da. bumnnidnde. -

E' por i.:sso q uc u.:..piruçãe Ue .to ao o Bra~ilelr~ eleve 
ser qu~ se org-u.nise um exercito, que DI.LO SCJO. utn 
corpo estranho- no n1clo da. soclednde. O n.ctun1 exer
cito tetu porém por bn.se u.Jei ·?e. recrll;tu.Inc~to de 
1~7·!'L e pn!· ella. só se púd.e constltun:- um exerCito de 
Dlercena.rioa. 

O nobre senador pela Bahin. defenuc a. lei actual 
con1 o carinho ele pai. mas essa lei é 1nodelado. em 
)1riudpios, que hoje ninguen1 aceita., e que não podem 
dur ]Hlra. um exercito 1noderno uma. uoica cunc.ll~~ü.o 
provl!itnsn. 

Estranhou o nobre senador, qtte o orndor clnssi
ficns::re os seus voluntnrios· do art. 1° con1o ll1Crceno.
rios ; mas a clu.ssi!icn"'·~LO nü.o ó do oru.do1·, é u. que 
df'Lo ·a esses soldados todos os escriptores 1nilitares nu. 
lin0;ua.gen1 t.echnica. P:..trn o provn.r I é o ora<.lor alguns 
tre'CUos de tunn. hn/)Ortu.nte obrn 1ni1itar de Barthe
lenly, lente da. esco n. de s~lint-Cyr, que nprescutü.o 
essa. c1nssi11co.(,~ão pn.rn. os voluntnrios nt.trnhi<.los pelo 
prcnJÍO, aoo qnnes cha1no. - n1ercenarios nuCionacs. 

!-'l'iio sabe n que veio n. defesa que o nObre scnndoc 
J1Cla. Hu.hitt :fez desses merccmu.dos no . se rvic,!o do 
exercito. O tcrem-:sc portado bem esses soldados, nü.o· 
lb.cs fH.'JJe tirar n. clnssificnyii.o de 1nerccnarios, que 
tcn1 na technologia n1ilita.r. E a. lei de rect·ntmnento 
de 187-1. não póU.e dnr outros soldu.d· ::. que n1io sejito 
cs:->e~ nh:rccnarios nacionn.es; porque en1bora e! ln.. 
cstnbelcc;a u inscripçiio e o sorteio. desde que pcrnlitte 
a remi:::ss:..lo, só ir:t. po.t·a ns fileiras o qutl nü.o tiver nl
p;unlus patatcn.s pnrn. isentar-se, c o que fõr nttru.hido 
JlClo pre1nio do voluntnrin.do. Ernbnrn um ou outrú 
moço se 1'natricnlc nns escolas n1ilitut·l1S, tenJ.o nspi
rnçoes ú cun·cirlt dns tl.rmns, u g•·nnde massu. etre
cti\'CL do exercito será setnpro con~t.ituh1u por esses 
vnlnntnrios n1er...:onnrios. A lei niio otl'orecc nenhuns 
::Lttra.ctivos : clln. ncn1 n.o menos ct·cotl n profissi"to mt
litnr, que entre nús nüo ex.istc. As refot·mns qno se 
teni. :feito, nlto têtn t.idn nexo, por isso nlio hn. pnrn o 
ex.~rcito direito u.lgu.m g·u.rnntido. 

Neste ponto o ornúor fnz in~"!!O.s cousiclerncõos, 
pondcrnnd~) os n1otiyos l'.o:· qne nin!.!Ul~tr,. t'IOf.r6 t?ót\ 
f}\lP.r St>"'lllr :t. Cll.TI'Ctrn. ll"lllltar~ O 1~111\l)"~lLUtJ(·, oiH prtn
cipn.ct~o <l~f•útos, 'JUC rcH:onh~cf\ na loi J~ J.l:i74 

ltefenndn-sc ao OUf'l RO pn.s:u.~u durnnt.~ n. gum·•·a cJ.CJ 
Pat'a~unv, t]UO.nto U. or~unts'!\Qz~u uo cx.ercn.... rl~t.r,r., .. 
conden1un o facto ac .. w..-om nuorto ... prLsi:loa n-

Fernando <1c Noronha par... se mandnrem fa.cinorosos 
defender a. honrn naeionn.l. .Ao principio sempre fu
ncst.~ ~a. substituição,. nttribue principo.lmcnto os 
sacr.LfiClOS n. que nos obflf'l'OU essa. rrucrrn.: · 

. J?iz que o n?brc senn;d~r peln n:hin ostú. nos p~in
ctplos do r,cg1n1en anttgo, quando sustento. que O. 
guarda nncionn.l c o volnnturiudo podem fazer a. 
guerra. moderna. Contesta. "'" proposiçõe,, que S. Ex:. 
n.vnnyou, referindo-tse ú. orgu.nisuçã.o n1ilit.n.r dos 'Es
tudos Unidos. Em apoio dus opiniões 9ue austcntn. lú 
o orador n.lguns trechos de uma. uprec.1n~!Ü.O do rrene
rnl fruncez. Clusseret. Hefere ignnln1ente o q~e se 
passou alh ~0111 o voluntu.r1ndo durante o. g-uerra dn. 
md~pendcncm, n.té que Washington foi fÕrçado a. 
pe41r no congresso, que decretnsse o serviço obriga.
torto; sem .essn. pro-.:Hlcnci.:.l. a. causa. da lodepcndcncia. 
nortc-nmerJcnna tona. bnquco.do. · 

Refere-~c tnm?cm ú. gue~'o de tSClG entre a Prussia. 
e a Austrut, e eh?: .que nl;u se bn.térão os dons re"i
mens. o do s?l<lndo de otllcio, c o do soldado da Jei 
novo., tendo s~do o resultado n VIctoria. dos nllcmiies 
em Sodowa .. Entra.· c1n minncio~ns obscrva('õas po.ra. 
dcmonst~a.r, que no erro elo antigo system~ dcvêriio 
os Austr.tncos n sun derrota.. 

Volta.ndo :'-? B:azil, diz. que nü.o deve ha.ver receio 
de que s7 1n1hta.nse _o ptuz, por se ligar intimamente 
no exe.~c.Lto. Isso n:.LO. succe;lerú, jJOrque o. expressão 
-:ser\ lÇO pessoa.! obrJ~n.tor1o -nua tl!IU a.. significa
çu.o. que lhe deu o nv~re senador pcln Bnhia.. Nesse 
rcgnnen t.ambe1n hn. 1~en(;ões. de ser~nr,~n, c llnra. 0 
p:·ova.r lê n. tnbelln. de lSCnc;õcs que \·ig·oru. nn. Prus
SlU., que é_ unr P!llZ cssnncinlmcnte militar. O que o 
sy_ste_m_11. nu.o nc!nlltt~ é_n .remissão u. dinheiro e o. sub
st.Lt.uu;uo que S;.LO }JrtnctplOS irrnnornes. 

Tnmbem não procede o argumento de que com o 
scrv_iço ob;igatorio se ,prejudica a. la.vonrn, as n.rtes, 
n~ lndustr.1ns, n;rrnnco.ndo-lhes os brn.c,~os. E' prova 
ntn.-la. do con.trnrto ~ exetnplo ·da mesma Prussin., que 
tem t1do mu1to ma10r progresso exactn.mente depois 
que tem es.;a orgc.1.nisa.yüo 1nilitar. , 

O systcn:" do nobre senndor é que desorgnnisn. 
tud_o; no d.1~, em que a. pn.trin ~reciso,.r de seus filhos .. 
teruo. es.tes de ser arrnnca.dos u.s suas profissões para 
seren1 atundos sen1 pt·epnrnçüo a!...,.uma milito.r a uma. 
cnmpnnha.. pndc irrLo n1orrer tnisri'rn.vehnente porque 
não saberi'10 que fnzcr no cnmpo de bnta.lhn.. Áo con-· 
trnrio o serviço n1ilito.r obrlgaturio previne tudo • é 0 
m~ico systmn~ n.té .I~oje _ inventado~ com o qu~l se 
r•ode consegLur a ut11lsuçao dn::J :foJ·çns vivas de un1 
pniz, pudendo dar os mniores effectiv·Js de "Uerrn .. 
conservando-se, entretanto, os menores effectivos na. 
pn.z. O syste1nn de servh,!O obrigntorio é, portanto, o 
verUndciro systen1n en1 todos os pnizes, e ainda. mo.is 
nos pequenos, que nos w·nndes. como passa. a de
tnonstrnr cm tnn largo Uesenvolvimcnto. 
. Diz em seguida que nü.o é sna opinião ; como jul
gou o nobre senador peln Bnhiu, que se (litnínuü.o os 
qnnch·os do exercito. Ne.>te ponto est:t de nccOrdo 
con1.S. Ex., entendendo qne nã.o é excessivo nem 
o qundro dos .o!Ticiaes inforioras, nem o dos subal
ternos~ n<:m o dos supcdorcs, c expGe o.s razões 
porque ass1m pens<L. 

Passa. uepois n. exp"r c"mo se npplicn o systemo. 
c.:lo s~rviço n1ilitnr obrip;atnrio, pnr11. 1nostrnr como 
clle d~ rnodo nlgn1n prcjttt.licn.. o u·al.~alho, cmno sup
põe o nobre &cnndor pcltL Bulun. Ncsto systema tam
bctn &c niio oxi~c n croac,•Ü:"J ~lar. ~l-~1ns.; ~1 ~àr.viço por 
poucos nnncs, tres 110 nuLxlmo, nuo c nuus anc uma. 
nprcndisa.:.;rcm. . 

Hcfcrindo-sc no cxcml>lo da Frnnc;a.. ncldn?.i\lo pelo 
npbre senador peln Btl.hin,. de ter em p(lucn tctnpo le
vnntndo 11111 grande oxerClto do voluntu.rio~ contru. o. 
invnsii.o prussiana, recl)rdn. cruna o ror:mltudo foi o. 
clerrot.n n. 1nuis estronUosn que so0'l'cU o exercite 
f~ancez •. que u!inn.l nUa Ol't\ ·mais d.o que u tnu.sso. po
JIL".lur n.t•tuuda. Este ó, po,rtanto, por sun.s conscquen
cil\s. o mais caro dos systomas, c o l3ro.zil tmn o 
;-,x.oni}Jlo nos ccnl 111il humon1:1 que p1jrdou, o nos 
'iUU,OllU:DOOS que gustou nu. gnerl"U. do Parngnay. 

Do no.dn. sPrvir{L ter nrmas de precislio e dos rnc
Jhorea li\'Stemns. nfto tendo o exercito o. conveniente. 
ors;nnl~ \'lUa a nov~~o t .. cticu.. O q,ue é J,lre~ • 
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J'efOrmnr tudo dn bnse, porque a. verdade Ó que nüo 
ha.· a.bsolutnmcnto na.dn.. 

O orador tombem não veria. uma. gucrro. pro::dma.. 
.. maS o Brnúl deve oYitnr qt1c clln. ·vc~.hn., e só o co_n

seguíriL, orrrn.nisnndo-sc nulitnrmcnto ; sú um cxerc1to 
:forte conv:'nccrú. os nossos vizinhos de que ÍLS pri
meiras hostilidades serão vencidos c csmngnclos. 

Entende ouo nü.o se deve occultnr n.o pniz a. sua. 
verdndeirn sítunçü.o, nem illudh· o povo coJn n. espe
ranço. ele que ello se pócle livrar no. oeco.s1ii<i do pe
l'igo. 

Desenvoh·cndo estn. mnterin, O.J>recio. tnmbem det!
dnmente os recursos tie que chspccm oo nossos Vl

zinhos, mostrnndo como ellcs nii.o estüo tão <lesorga.
nisnclos, como suppõe o nobre senador pelo. Bnhi~. 
· Nús porém, quu.nto no estado militcw, nüo podemos 
cstnr mnis . àecndentcs (lo que cs.tnmos. Temos 
homens fo.rdndos, nüo temos exercito. 

O Sn. JuNQtrarn.~ :-V. Ex. como senador nüo devo 
clizer isso, porquanto niio é exncto. 

·O Sn. BAn'lo DE 1\!Aru:onb :-E' grnnde injustiço.. 
O Sn. JUNQI!ErRA. :-0 nosso exercito não 6 isso 

que ·v. Ex. quer pintnr; tudo tem um termo, não ó · 
essa entiJade tãu ridículo.. 

O Sn. HEsRit.!UE »'.A.VILA. insiste em que o e"ercíto 
é ·servldo por 1nerccnnrios, é constitui do no seu effccti
.vo por homens snhidos das ultimns cnmo.das socio.es. 

O Sn. AFFONSO CeLso : -E· o argentino tem volun
tarios Cf São mcrcenarios estrnngcii:-os, que ninda. são 
peiores. 

O Sn. ,JUNQUEIRA: . ....; .A. minho. opinião é o. do se
nndo c o. da maioria do paiz. Não posso ,·er ntn
car-sc nssim o exercito e n. nrmndn ; precisão de 
:reform~s:, ma.s niio estão no cstnclo que o nobre se
nador descreve. 

O Sn. Vxsco~"DE DE PeLoTAS :-0 nobre senador não 
está o.taco.nclo. 

O ·sn. BARÃO DE 1\IA:ttonÉ : - Diz que o exercito 
estU. coostituido com mercenarios ; não õ exncto. 

''O Sn. Um<RIQUE »'.ÁVILA, rép!icnndo aos nrnrtes, 
aesenvolvo mais lo.rgnmente o sen pcnsnmcnto,fnzendo 
v~r, que não está nprecinndo os serviços que o exe~
CJ.to tem prestnào, mas mostrando qunl é a suo. co!lst<
~içõ.o, e qua.es tCm sido os seus elementos, que no 
emtn.nto tem prestndo ~rn.ndes serviços no pniz. l\fns 
q.nnnto custou o exercito que venceu n guerra. do Pa
'ragu"y't Os nobres seno.dorcs olhiio pnro. os ,·esnl-. 
tados. n1ns não e:xnminão o que ellcs custúrüo. Dizem 

1 que se devo muito. gratidão no exercito, mns o oro. dor 
rnão dJz o contrnrio. 
' Volto.nclo o. occupar-so elo. Repttblicn. Argentino. e. aa. sua. orgnnisnyão nlilitnr, enunlern. alguns serviços 
que nlli ha, e 'lUe o Bro.zil não tem, como ó o cnmpo 
de mnnobrns; de gro.ude intcr~sse pnrn. a. instrucção 
do exercito. Tem além disso n vanto.gcm de possuir 
CO."IIallos. 

Não contestn, qne o Brnzil tom recursos snpcriores 
aos do. Confederação Argentino.; mas pnrn venc~-ln 
depois de o.nnos de luto. e de desastres. e é isso 
que s~ devo o.cnutelo.r com umo. bon orgnnisnção do 
exerc1to. · 

Qunnto t. nosso. mo.rinha, <:l,UO estA muito mnis bem 
constituída do que o exercito, em umn. gucrrn. com 
aqnello. republico., nindn ns dilliculclndes n vencer 
serõ.c:. grnnctes ; porque niio serú ~ guorrn elos grandes 
encoura~ndos ; rrJn.s o. do torpedeJrns, . e nosso ponto 
eliea estü.o superiores. Nfio possuem muito n1nior 
numero, xnns tem :rnnndo.do os seus oillcines em turtnns 

.. il. ;&uropo., estn<illr torpodeirns, emqunnto .nós ostnmos 
·,r-fazendo nprendizngem nqui. Cré qno cm luta muri
~imn !1. vnntngom será do Brnzi!, mns nüo se devo 
acred1tnr que os nossos vizinhos niio ostojúo 
armados. 

O Sn. ConnEIA : - Concordo com V. Ex., cm qne 
·:não so devo clesdonhnr os recursos, de quo nossos 
v.iainhos podem dispclr. 

exercito : á principio de scicncin avaliar ns força 
dns nações com 'que p6de dnr-se nmn cvontuulid::tcl 
de guorro.. · 

I~~ferc-so nindn. lt. orgnnisnçii.o militnr in~!czn, que 
consulcrn. fraca, como se mostt·ou nn. guerra tl:ll 
Crimén., c corno nindn. hnjo se mnciícst:-r._ fd:.Jl·igando 
o g-overno n fazer todas n.s conccssôes ú. l~llSiÍil pn~·a. 
cvitnr n. guorrn, po:- niio se achar cn1 posi~~iio de 
ofl"creccr rc.o;istencin sérin.. -

Tornando o.o ponto da. qucstú.o, diz .que as con~itle
ro.çõcs que deixa feitas, o moela pol" q_uc encara as 
questões miHtn.rcs do pai?. .. tem um intluto-or:=;nnis:.tr 
o exercito b1·nzileiro de mnneirn. que se infeliz.:ncnte 
se verificarem hostilidades por pnrte de qualfJ!:!E:r tlO~ 
patzcs limitrophcs, ni"'~oo haja. receio ele. ncnhLun Ue
snstre. 

Cumpre clcsperto.r os poderes publicas do, ,letbnrgo 
cm que n este resP,eito juzeru. Dign.-se con1 frnn
qucza. uo pniz que.· na opiniü.o dns n1u.is a.bnlisaàas 
nutoridn.dcs. n nctnnl orgnnisaçü.o n1ilito.r do pn.iz. 
nü.o o púde proteger nem trazer seguro. 

Sabe. o ornclor qnc numerosos ndVcrsnrios tem este 
sett modo de pensar ; n1a.s n estes recorda o excnJplo 
da historio.. Tnmbem no. vespcrn dos desastres <1;1. 
guerra. ele 1870 hnvin no parlamento frnncez qttem 
com cnthusin.snw sn~tcntnssc a inexccdivel superio
ridade da. orgn.nisn.çü.o do exercito frnncez. 

P<•clc ser que em sentido diverso do que teye por 
fim, scjiio· iuterpretndu.s o.s pa.lavrrs do orndor: n1as. 
tunda. umrt vez o dirú. o ·qnc desejn. é tirnr ·O pn.iz do 
penoso estado elo sobresalto etn que se acha. lJda. 
:frnquczn. de seu estado militar. Fazendo-o. snbe que 
cumpro.o devCl· c sente-se so.tisfoito. (Hnito úém. I) 

(.A.o mcio-din e um gnnrto o Sr. presidente deixou 
o. cadeira dn presiclencw., que nnssou n. ser occnnn.d:it 
pelo Sr. to secretario.) • • 

O Sr. ()ora•<'IA:- Folgo, Sr. presidente, por 
nchnr-sc boje cm discu~süo um projecto c:ue entende 
com n. :forçn. publica.. Isto· mo permittc clirigi1·,_ no 
vigcshno. n.nnivcrsnrio da glorioso. bntnlhn. <.lo Hi.n.
chuclo, um novo voto ·ae ngrn.dccimcnto, en1 nome d:l. 
pn.trio.. nos vnlcntes que nn.s aguas do Pu.rnnú soube:.. 
rúo cle,•o.r tiío alto a bnndeira nacional. (Apoi!ul•s 
geraes.) , . 

O Sn. JAGUARJBE: - Nunc:n. ó c1emn-is relcml)r.a:-
fnctos clestn ordc1n. · " 

O Sn. ConnmA :-0 facto que eote dia recoriln foi 
elo mnior alcance., Nem podemos medir-lhe ns funes
tas conscquencin.s. se n. victorio. nií.o coroasse os es
forços elos nossos bravos. (Apoiados.) 

... '\.os que nn.qucllc din. cscrovêrü.o umn das nlni~ l•'ri
lbnntes paginns dn. nossn. historio., co.ho a primeira. 
cnthusinstica snudn~~ão pelo con1pleto triumpho que, 
cinco n.nnos depois, obtivemos na. Rcpublicn do Pa.
rng-nny. (ilpO>'arlos: muito bem.) 

Foi o prolo~o brilho.nto daquclln. grnndc campanha, 
cm que HC clcn1onstrou quo.nto vnlem esse e~ercito· e 
essn nrmndn, que o.pcza~ do c.tnnlquer defeito que se 
possn. nrgttir a.'i. suo. or~nnisa.ÇlLO. snbem como de~e:n 
proceder, nos. dias criticas. nquclles a quem n vntnn. 
cntrc""n. n. defeso. da. sua. honra., dn. sua. dignidn.de, dos 
seus direitos. (ilpo'iados; muito bem.)· 

Tnnto mnis Cli(l'nn. é de nossos n~rnclccidos npp1nn
sos " nrmncln br~ziloira pelo :feito ae 11 do Jnnho; ao 
quo.l tnmbem associou-se o exercito, quunto no.quelln. 
memoravcl jornn.dn era.mos sós. · 

Emborn. n nlhnncn ti·ouxosse po.rn o" combates 
as íorçns do trcs Estudos. nn batalho. do Rinchuelo 
súmento Brnzileiros polejúriio. (Apoiados.) 

Os nossos vizinhos sotlbOriio entü.o nprccinr o DO?~O 
v'llor o poricin, nclmirnndo os heroicos feito~ do dJn 
11 do Junho do 1865. (Apoiados a~r<tes.) . 
· E• a mnior bo.to.lhn no.vo.l .íor,dn nu. .A.mer1cn <lo 
Sul, conunun.çüo glorioso. da.s façnnhn~ anteriores àn. 
nosso. csqundrn; e pro1ncssn. do qnc podcn1os csp~rnr 
dolln, qunndo tivermos do appe!lo.r paro. <> sua brwsu. 
dcdicnçüo. (Apoiados.) 

·.0 SI\. ilENIIIQUE n'.A.vrLA entendo quo esso elemento 
•eleve ter em attcnçüg~arn a lii.W!&<r. or~linillP~ÍIQ ao' 

Nnquclhr. campanha no exercito tnmberr cout>e_rüo 
,.Jorins om muita• o::cnsiões (aparados); mas bOJO ~ 
pl·inc4>a1mcnto o dia da nrmniln, o que z;-ão l.e~o· 
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.qué reconheçamos que o exercito soube cumprir 
digcnmcnte o sou dever nté o epilogo da. guerra.. 

O Sn. JAGUAnnm :-E bo. felizmente entre· nós uma. 
testemunha, que foi parte principal desse epilogo. 
.(Apoiados.) · 

O Sn. Ilc~niQUt: 1' 'A. vn.A. :-Assin1 tivcsscmos con
servado o exercito CJUC cffcctnou a.quclln. ca.mpa.nhn. c 
niio o deixnsscmos n.bnndonndo. 

O Sn. ConnErA :-Corno bem recordn. o nobre oe
nadar pelo" Ccnrú., g-raoUc quinh~o _de gloria. cnbe, na. 
t'f'Ucrrn. do' Para"'nttJr, no nosso d1st1ncto eollcgn o Sr. 
t'cncntc-...... encrn.li:"'YiS'conUe de Pelotns, c ~ dever mc11 
snudnr n°S. Ex. ao cnn·a.r-mc diante do vulto hmne
t·ico do rLlmit·nnte .Barroso. (Apoiaclos,; ·muito bem .. ) 

Nem é passivei csrptcccr tambcm os non1cs venera
,~~ is dos hcrúes smnidos nn. região dos tunntlns, mns 
cujn. 1ne1norin. lm i!.c pcrdurnr indelevel nn. ftrat.idão 
do' Brnzil, o Du~ue de C:txins e o Mo.rquez do ller
vnl. (Apoiados; muita bem.) 

Ao Indo desses qunutos outros nomes, do exercito e 
dn nrmndn, nü.o ho. que repetir 1·espeitosamente l 
(Apoiados.) · . 

Senhores. considerei-me na obrigação de proferir 
estns pn.lnvru.s antes de 1nc occupn.r espccin.hncnte 
c.:>m n. parte elo projecto cm discusslLo, que se prende 
!L circumstancins conto nquellns que estou recordando. 
En1 circmnstnncias cxtrn.ordinnrin~ clevn. o projecto 
a. :lO. flUO o nn111c~ro •ln.s pl'nças ele pret. . 

Con1o cmnplr•tn-Jo, nssiln cmno o qnc é 1nnrcndo 
pn.rn a. arn1n.dn, nas n1csmns circtnnstnncins '! 

O projecto diz (jlle o ~er:.'i na. lúrmn. dn. lei n. 2,556 
de 2ti ele Setembro de 1874. 

?.Ias, não h:tst:t •Jizcr que he complct::tr•~ n foryn. 
cxtrnord"innrin .lo exercito pelo 1nelo 1ndi.cndo nu lei 
do n.1istnmentn militnr. Necessn.rio ó indicnr o artigo' 
dcstn lei que, cm tal ca.so, deverá ser cu1nprido. 

Qual o meio 'JUC ella est.nl>elece pnrn se eomple
tnrem ns Íút'(.~ns elo cx•!rci.to c da p.rmtl.dlt, cn1 circunl
stn.nchl.s cxt1·nortliuarins '? O nrt. 5° diz (lê): 

u Art. 5. 0 · Os alistados rtne ntio :forem clcsignndos 
pelo sorteio para. o contingente nnnunJ, c Os seus 
supr.1entcs, l]UC não tivcrcn1 servi,lq por clon_s nnnos 
ou mais, bem con1/) os isentos etn tcn1po de paz, pm· 
'\'irttulc dos n.;.;. I, :.! •! :1 cl<J ~ 2° c] o nrt. 1°, c os dis
:ccnsn.dns Clll cr)l)f'ur.ndclac1e do ~ 3° do n1csmo n.rtjrro, 
11ciio snjcito8 a ser clmn1n.<los pnr.lci pnl·n. se inc~r
porn1·cn1 no exercito c nnnadn, nfirn ele preencher ·ns 
:f n··.·ns cxtra.on1inndas dcm·ctndn.s, -se nes~n.. occnai:u, 
:r~:l') tiverem nlgnmn. elas iscnr,~õcs do ~ 1° do n.rt. 1,o 

u N"n cn,:;o •lc gncn·n intcr.1n ou externa, nü.o se 
ac~1nn ·la rcnniclas as carnarn.s legislntiva~. e não con
co:-rcwlo vol:.rntadns, ou não scnflo snfncicmtcs ns 
:.·c·.-=.cr...-ns .d') ~ :2." ~.lo art. fto para comp1~tar ar..; !orç-ns 
cx~.ra.,rduJnrt:ts (lf!l!l'cLn<lns nns rcspcct1vn::; leis, ou 
:;? nc-st.""!s. n:·tt) c:s\ in.:r cspedlicLvlo ·o mocl.o de pn!en
(~:.r·r a> (!ttn<; ·j.ln,':ls, o g-o·;crno chn.mn.ra l•:tl'a cssf\ 
f:1~. O:i ;l}bt:;-d'.l.., nas c;Ollllit,~i).~s da. ru;ill!CÍ\'0. parte c.lcGtC 
r.:·: 1~.::n. pl·cf~rmdo quanl.o iur poSSl'\'t:.d o.s das classes 
~'~:1i.-:> motlcrrws n.tt: as rnnis o.ntign.s. J> 

O g 2° <lo ~:rt .. ~o dispõe: 
r1 0.-; dcsi;.~n~!d•.l·;, qnc se não evndiren1 ao cnmpri-

11:..•nt<"l •1i!:;_t(~ d'.:n..:!."• sc~·\·itú,J por seis annos, finclos os 
q:..1::.cs ~~1":1':1o lier..:tlcinJ.us cow o.brigação cl.e se nprescn·· 
t..n:m p.•l'tt n scrvt~~o c:n CJ.rcnmstnncw.s de gnerrn 
in~ C"rnn. 011 cx1.e:rna, U.ent.ro dos tl'Cs nnnos subse
qUentes. » 

O Sn .• Ju:~QC!".n:,•. :·-E' tuna. rcscrvn 1nuito bc,a. 
O Sn. H.:·::-:ttr()Ut; 1)'..:.\vu.~.:-"l\Ins sctn nenhuma. ins

tn:cção mi!itnr; por cnnecqncncin. inntil. 
O Sn. ("'onuru.t :-O n.rt; :Jo ~ zo detern1ina. qtto o 

n1inistcrio rln. _guerra fln·pcçn ao c.ln.. rnnrinh!l. OR re
al'ntns :,l,~ncns -p:tra. o S'Jl'\'J(,•o Uestat tu·ndos com jwc
fL·l'úncia ·1 L~ (li:1trictns nutrltimos c iluvhi.cs. 
. :!\Ius se csLn. lei, con1 gt·nntlc pcznr n1cu, c sorpresn 
<la nnt,•i'i , n rtunl cum rnzüo entende quo tendo sido 
Yotn.dr:. •1P···~ ... ser cumprida .. nlio tem sido obscrvntln 
os n1cios rptc f!lla indien. paro. circmnstnncia.s cxtrnor~ 
dju:JJ."jus "1os.o.ou.tU:~a,.o L 

·I 

A lei de 26 de Setembro de 187~ encerro. um sys
temo. completo e fnz honra nos legislo.d?res do BriLzil. 

Se houvesse sido observado., hn tnu1tos annos cs_ 
tnriü.o orrru.nienda.s as reservas, c tudo .disposto t>nrn a, 
mn.is rcs5luta ticr.iio nos dio.s de guer~n • 

Nii.o o tendo sido, motivo hn p"LLrn inquirir qual o 
artigo dn lei de lt-:7(1 que dcvin ser curnprhl0 para 
contpletn.r a forco. cm circumsta.ncins extruordlnaria.s. 

Estou pcrsun'dido de que, se nlgnmn. oífensn. 'nos 
nossos_dh·eitos ou {L nossn dig:nidnite vier infe1izn1ente 
n dru·-sc, o Bra.zil se lcvnntn.rú. p·arn. reprhili-ln., como 
aconteceu na. guerra. do Po.rnguny. · 

O Su. JAGUARIDE :-.A.poindo. 
O Sn. Connnr~ :-Ma.s cmqua.nto nüo cbegii.o os 

voJ:unlal·ios da pat1•ia, de que meios hn de Jo.nçnr 
nut.O O "0Verno '/ 

E' u~nn grave questão, pa.rn. a. qua.l -julgo dever 
cbnmnr n nttenção do senado. 

Se, por fortuna, clln não t.em tido ·nlcnnee prntíco, 
durante onze nnnos, dev01nos por isso esquecé~ln 'i 

Dcvetnos continuar n. deixar en1 a.bnndono uma. lei 
que tudo previne 9 

Devemos nccrescentnr esta. âs diillculdndes que~ cm 
dias de guerra, de toda. a. pa.rte surgem e nssoberbü.o 
o. governo 9 (Apoiados.) 

O que resta ? Resta o recrutnmento forçado 11o.rn 
se poder complet!Lr n forço.; medida violento., e que. 
banimos. porque se tornt'i.ra. oppressorn..c 

O Sn. J .. ouAmnE :- Apoiado. E que se cho.mo11 
caçada httn~ana. 

o sri. ConnEL~ :- E', entretanto, o que estamos 
votando hn 11 o.nnos. 

Com effeito diz o. lei de 2Ci de Setembro, no nrt. g. 
~ 3•: 

cc Depois que· se fizer effectivo o ·primeiro contin
p:ente de que trntn o ~ 7° do a.rt. 3° do. presente lei. 
fica abolido o systemn nctuo.l de recrutamento for
çado, e desde entúo niio se admittirlt. individuo algum 
no exercito c01n prn.t,~n de ca."dcte .. J> ,. 

Ainda não se· :fez cffcctivo o primeiro ~ontingent6. 
O Sn. JAcuA.nrne:- E' um triste regresso ao do-~ 

n1inio cl.os regulas de nldêin. 
O Sn. ConnErA :-Se umn guerra tiver de o.flligir

nos, voltnren1os, e cn1 que occnsiü.o, a.o regímen con-
demnndo! · 

Se p. l~i, etn n.lgttmn. de sun.s disposições se tem 
n1ostrn.clo incon1p"Jeta. c incfficn.z, por que nüo m.odi-
ficn-lu '!- (,!paiacla.•.) · 

O Sn. V:sco"oE DE PEI.OTAS: -Tem todn ruz"o. 
O Sn. J"'cu.~ntne: -Se n lcl nü.o prestarcvoguc-so. 
O S:t. ConnEIA: - P:trece-me, ·s,'. pl'Csiilente, que 

1 enhn dito ']nnnto bástn pnrn. chnn1at· a. n.tt.cnf!iio do 
scnntlo pnrn este n1on1cntoso nssnn1pto, e pedir' t'i. no
bre cmnmissão rlc 1nnrinhn. c ~ncrra. ')nc, ua. proxhna. 
lei ele fixnç!LD de ·fot'NtS, regule cm tcnnos precisos o 
l110t1o ele. completar' a :for•,!a pnblictl. cn1 circutnsta.n
cin.::; cxtrnonlinnrins; evitando, se :fór possivel, que 
rct.rogradetnos, p!trn que se ni:to 11erciio os ingentes 
csfor~~os, que. este din. recorda, dos brnvos que i1ü.o 
poupúriio sncrificios 1mra. tornar o Brn.zil gra.ndc, 
proHpero e feliz. (Apaittdos !)CI'aes; muita bem!) 

o ~~· • .::ru:taRueh•o. :-Sr. presidente, o meu Iu
gnr f•Ji pcrf'éitn.n1cntc lJrecnchido pclv nobre scnnclor 
que ncabu. de :fnllnr. '~inlut. eu, porém, desejo do hn
nlcdiatnmcntc rasponclm• no nobre representante do. 
provincin. do lUa ·Grn.ndc do Sul, que hoje inespern.
drin1entc volton n. cstn. qtlcsti~o; pensei qnc S. Ex. 
tinha-nos dnUo nlg-ntnn. trc.goon, ;visto comn jú se tinha. 
votnclo o projecto cn1 2'~ dlscussüo, o nelln. se trntou 
lonp;nmcntc do todns o.a questões en\•ol vidns nos dous 
nrtjg;os do projecto. Hcpentinmnentc eis-mo do novo 
nn tribuna., porque o nobre sonndor t01nou-mo por 
nlvo do suns nfindns nrma.s • 

l\Ins o nobre sonnclor entendcn do referir-se con~ 
stnntemoutc ÍL minha humilde individuLLliclndo, que
rendo collocnr-mo' n'mno. posiçii.o difficil. Disse que 
mi.WJ.ns i~ Cl'ÜO l'Ctro.,ro.das 11 '6ue S. Ex. ~ · 

"I 
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meate sustenio.,·a o.s bons e libero.~s d011trina.s a. rcs
p~ito dn. organisaçü.o do exercito. 

Sr. preRidcntc, cu ni'Lo quero pnssnr por libcrnl pro
J>agandistn., nem cxngerndo : son conservador na. po
litico. dn B razil, nmnndo a liberdade e a ordem; mas 
-devo dizer no nobre ticnn.dor que toda a vez que a. 
c:>.usn justu. bem entendida de libordnde, tem sido 
.posto. en1 j o~o, c que eu posso ter um voto, tem sido 
<Jm fnvor dclla. Contribui efficnzmente paro. n pn>sn
;::P.m da lei de 28 do Setembro de 1871 nn cnmnra dos 
<leputndos ; tomei pnrtc nctlvn. nns Uiscussões, c devo 
-dt.zcr no n·~brc senn.dor que nn minhn carreiro. poli
tica. nnq ue lln. munnrn., foi tnh·ez esse o per iodo tnnis 
noto.~·o!, dcie'!dendo o. verdadeiro. cnusa (apoiados), 

.porque pnde n presentar o pequeno esforço de que 
.era. capnz,lntandl> c01n a.dvcrsnr1os de prhnciro. ordem. 

Essa. lei de recrutnrncnto. que tem sido tã.o vili
. pcndiudn. essa. lei qne tem sido tü.o n.tncncla., essa. lei 

<l uma C'""lnist.n dn. liberdade. (Apoiados.) 
En1 todos os tetnpos, entre nós, se ctnmt"1.1·o. pelo. 

necessidade de ncabu.r com n cnçndn humann. Por 
-esses scrtõc~ crào os jovens o.gnrrnclos e trnziclos para 
a capitnl. ás vezes nlgoemados, para serem cntcegucs 
.a uma vitla pnrn a. qual não estnvli.o destinn<los, e 
ncn1 tinhü.o voca~üo; nrro.ncndos dn snn lnvoul'n, do. 
.sun indu~trin., muito.s vezes por uma vin.:lictn da auto
ridade p·~licinl! A tnü.i. n pnrentn. infeliz e ·velho., 
·..acomp~mha.vn-o a pc; por toclo esse. caminho. por asses 
sertf,c.; invi~•s, c vinha snlicitnr n. soltura de seu filho 
()11 fHtl·cntc peru.ntc ns nutnridndcs dn cn.pitn.l. 

.Isso se do.vn em todn-s as provincins do Im
J1Brin: e o clatnor foi tii.o grande, que ambos os par
tido:;;, S:·. rwc..,idcntc. concm·d:."LrÜ.o mn se modificar 
.aouellc n1o(lo de recrutnmcnto. · 

'Estl\ lei cn> ~ue en tenllo A honrn de ter collocndo 
o meu nome· referenclnndo-a., não é obro. exclnsivn 
.xnlnba. c,.;tn.va. nprcsent.u.da. no pn.rln.mento, c ha. 
:~onnos foi c.liscutida. por pessoas eminentes de ambos 
.os partidos. 

Elln, como est{L, é obrn tnmbem de senadores libe
rne.a que ainda vivem ; o nobre ministro dos ·negocias 
cstt·n.ngei··()s, o Sr. Vi~condc de Pürannguú. tmn ncl1a. 
umn. pat·tc 1n'1Ít0 conspícuo.. discutia qnnsi que ar
tigo por arti~ 1 :. o Sr . .Nabuco interveio ctricn.ztuente: 
o .Sr . .Z.Lc:t. 'l:ts d.c. mesma. fôrma. E deve.. dizer no 
nobre "'ennrlor C}UC o Sr. conselheiro Nnbnco nclin
va-a. um pn.o:.gn no 'Caminho do pro~resso e que nesta 
cn.sa, co11t toda. n. elnl}ncncin e talento de que ern 
dotado. mn:ill'•lll pcrfcitmnentc que.crn um erro pnl
t'Uar chn.mtl.J' nquillo - con...•crlpcrto. 

Elle rlis.:c, c disse 1nnito bêm, isto 6 uma lei àe 
sorteio li·Hilnt1o; é tun so1·teio que nü.o n.brnnge n 
todo3, é um snrtcio apenas .dos qne são nccct~sO:rios 
pa.rn. preencher o pequeno conti~cnte annual. 

Niio é por ennse.~nint.c n con3.!t·.ir~~ü.o : c é, portn.nto 1 

testo. lai produl.!i.o tanto dos conse1!vudorcs como dos 
libcrn.es : p:tra elln. cnntribuirtLO todos cmn n snn. 
pala.vr:.t, com s.en voto : n. il'nprensú liUcrt'Ll 1nesmo 
applnudio-r-. e disse que era nma.con'l.nista qnc se 
.fazin n·1 ea. ninho do progresso e cln lib<wdade dei
xnrtnof> zH1uelle n1·bi~rio dei estar o cidndü.o se1n ~a.
ranti.n. nenllnmtt, porque V. Ex. snbe qnc ns nuto
riclncles pulic.lae~ fu.cilú1ente prenUi~w qnnlqncr incli
,,iJ.uo, c, qnn.nUõ ·cr:io n.rgnicln.sl dir.ltio :- E' pcirn. 
:recrtl11t, 

Nilo ltnvin 8ep:nra.nçn. nüo havia liberdade neste 
.}'ttt.iz, Cllnqnanto existisse o u.ntigo systcnw.. Estn. lei. 
·foi ll co J','n d,1 Ub.•r lculc verdudôirn do cidnllüo brnzi
·.:teiro. (.·IJwinttu.~ cto S1·. Soare~~ lliYtncltêo e ele outros 
Srs. St!IHf. lr'f"c.r;.) 

E Hthuil'[t que o·nobro sonndor pelo Rio Grnnde do 
.. Sul vl•nha trntn.r 0111 termos tü.o deprimentes uma. 
<lispas~~.~:~o leg;i8ln.tivn qno renhncntc ·ÜBph•on-se nos 
'rcrllaJ.drus rwincipios ele Iiberc.lnde ! Nii.o estl'&. Clll 
e~ectw:w plcn_n. lllU.S não o estiL porque o ...,.oYerno 
n~o t~n1 quor1do, o porque. cotno ji'1. disse, os

0
princi

}'1lOS Cttl'tlottos tlessn lcgisln.c,~ü.o süo tu.cs que fizerü.o 
com flllO o oxot·~ito ficnssc completo som prcciMo.r-sc 

.. ]lrOcedcl" u. sorto1o, porque o sorte lo como tll.lnbeln disse 

o.ppo.recido, porque o nobre son!Ldor snb'c q,uo de o.l::;Jlns 
nonos a csto. pnrto o exercito cstú. completo, o qua 
nunca se pode obter no systema nnti~o ; se ó certo 
que bojo niio ho. o castigo corporal, só por este 
priÍlcipio o nobre senndor devia le.vnntnr louvores· ó. 
lei. Poia, S. Ex., liberal como se diz, vem clnmo.r 
contra umn lei que o.co.bou com o castigo corporo.l no 
Bro.zil ~ 1 ' 

Se ho. o. cxtincçiio do cnstip;o corpora1 ; se ha a 
~nrnntio. de não se conservarem nas fi.lcirns as prnças 
de pret, que hoje recebem do commnnun?te n suo. 
bnixn no din em qnc acnbo. o tcmpo.do serv1çn, o q~e 
nii.o se dn.vn nntignmcnte, porque as pr~c;ns fi.ca.v.a.o 
detidas por 2 4 6 e ató 15 nnoos, e h<•Je pelo. le1 o 
commando.nto' éÍo corpo estú. autori•ndo a dnr }m
mcdiatnrnente suo. baixa ; se nü.o bn. na.s filet:n.s 
praça alguma. retida. nlé1n do .t~m po de seu engn.Ja.
rnento; se nugmentou-se o solrlo das praças e offi: 
cin.cs~ se tudo isto é certo, é cvid~ntc que nesta le1 
estlL r.ric.cipnlmentc n bnse do cstndo nctua.l do nosso 
exercito, isto é, do seu estado co:npleto. 

Nü.o se tCm procedido o. sorteio; tna.s, quem o eul-
pndo? . 

O sorteio mesmo não podia. ter lugnr o.mda. que o 
alistamento estivesse fc1to em todns ou quo.~t todas 
as pnrochias. do Itnperio. porque, repito, n lei diz: 
ernqunnto houver volunta.rios, nr~o se procederá. a. 
sorteio. . 

Donde vem, portanto, este furor. este o4ao c:_ontrn. 
umn lei desta ordem, para n qnul o pnrttdo hbernl 
por seus m?mbros mnis in:tp?r.tantes. cooperou na. 
tribuna, nn unprensa., nos com1ctos 'l 1 

Agora, quer-se ln.nçttr sobre nós o,utros, • pr_i~cipa.l
mcnte .sobre o humilde.orndor rtne oro. se dtrtge a~ 
seno.do n pretendido. culpa, qnnndo relllmente nqu1 
nesta. casa. niio hn dou~ membrns que p~nsem como o 
nobre sen·a.dor! 5. Ex. está cm un1dndc, porque 
nin('l'ue1n quer que' nca.bemos o sy:::.temn nctunl para. 
volE'l.rmos pa.ra anele. Sr. presidente 'l. Pnro. voltarmos 
ao nnti...,.o systemn. ele cnçu.dn. httmanu. 'l 

E' u7n itnpossiveL Voltarmos para. o s~stem~ de 
consr.ripr.:ÜO :nbsolutn, serviÇ!O. pe:;soo.l_ e obrq:?;ntorlO cr 
E' impo~sivcl, é injusto, é incún.vCutente. Este sys
temn 6 só ndmittido nos pnizes que, pel~1.. sun p_?siçüo 
ooeo...,.rnpbica., estão situados ele tnodo q11e pus.iao ser 
~bab1.dos . do din para. a. n'_!it.C pdn. f11r1;~L '!-e se.us 
vizinhos • nhi é que ó precJso que tnclo esteJa. o.hs-

. tn.clo, co~10 nn. .. ·Prnssia, onde at~ os cn.va.llos sü.o 
nlistndos como mn.chiua.s d11 g-ncrro.. 

lVIns, nquelle pn.iz é feliz, disse o n~'bTe ~enn.dor 
hoje no u1eio de .utn acervo de proposu,!oe~ Cl.tte ~n. 
contesto por negu.çü.o, porqno neste mumt~nto n0;o 
tenho tetnpo paro. estar refuto.nelo n1nr7_pol' ut:Ht, po1s 
ntio csper{t.Vn ter ~le ~allnr nc::;ta occa .... aao •• c mto qu,ero 
prolongar dcmn.stndrunonte o dcbnte. Ilct de, por~m. 
opportunnmcnte f-.zó-lo. , 

O nobre senador veio nos dizel" que a Prnssu1. com. 
cose systemn cstú. feliz, que n. instruc~~~LO pablica tern 
se desenvolvido, etc., etc. · 

l\Ins, con1o estú engn.nnào o nobre scnn.dor! 

·.sei tc111 lu ~~a t' na faltn. do voluo.tu.~io~. E 
1 

se a. lei n~ 
art. Jo ,:utoa·mirut que o voluntu.riu.clo seja a. 1n·imeira. 
:fór.uo. do or::;naizl\r-se o nosso exercito, e se clle tem 

A Prussin estú n1enos rica. depois dtL g-_nort'n. :it:nn
co-prussin.nn, do que est.nvn n.ut.cs: pOlS o po.tz é 
pouco fcrtil. ...'\ F1·nnç·u.. 'lu.c _<~~.·spnnLlcu t~nt"?• _c 
pn.gou cinco nulhu~cs d~ nullt~)'~ti . de CtJntr Lbll.t~u.o 
finnl, n. Frnnç:n cst;.c. tntut:--> nHl!i"l rt~n. dt"~ qne a snn. 
rival victorio:;a. poriJUC nll.t, nu I rns-:;1a, c''.m n~.l solo 
rdn.tivnmcnte pouco fcrt1l, con1 ntu ~"n1o nao tt~o 
udinritado no. industria., e.. retit·an~lo-sc ~t~~.s ittbl'l
cn.s e d~L lavoura umn tt'Lo g;rnntle qun.nlt~lndc do 
braços juvenis c fôrtcs, o pniz niio pótle descn
volvcl."-se, rnbnstccc-se qn:lHi cum o. ~nnrrn .• c.on~o 
so ten1 rob,ustecido c.lc.,.dc o ten1po de ~rcden
co o Grn.ntlc. c como hn. tlc fi,ll'C~C<'I' • ClllfJ.Unn
to tiver t'c. sua. :frente nn1 homem ~'>llJWI'tor. 1\ln.s 
dizer-se qnc estl~. ma.is opulont11., ni"LD: cstú. tnenos 
ricn. A cmigntçlio constante c cnonno qnu dn Alie
manha. snho pnrn todas ns llnrt,es do mnnd11, tLO ponto 
Ue chmno.r o. nttcnçü.o dos sons ~'2vcrnos. d~mons~ra. 
qne nn 1ni'Li pa.trin os Allemiaos rHW cnc,,ntruo 1tte10S 
faceis do vida., upczur de suns qno.lu.lndc!:l t·oconlmcn-
do.vais. 

O nobre senador traz ra:.:õos contrn producontes ;. 

18 
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ló. os ;Allemílcs nüo t~m sido felizes com esse systcmn 
:militnr, nem podem só-lo; siio obrlr.ndos n segui-lo, 
porque nchüo-se collocados junto 'ãn Russin, o col
losso do norte que os o.mençn e que quer por força, 
Jl.rredondnndo-se e o.llegnndo um certo direito, n.con
gregnçüo da rnça slnva, c isto deu lugar áqucllns 
grnndes guerras, em que elles vencêrno, qunndo 
-tinhü.o por si o grande co.pitii.o gue citei hn. pouco. 
Do outro Indo tem n Frnnçn, mimign trndtcionnl 
desde os mais remotos tem}'OS. O nobre senndor 
hn de sn ber que n gucrrn cxistio 'entre os Gnulezcs 
-e Francos ; po.ssárüo o Rhcno e tornúrüo a pnssa.r, 
bo.t~rão-se, o. ver qunl a rnçn que devia predominar. 

Tudo isto o que demonstra é ·que sómente n neces
sidade do conservnção é q_uc :faz com que nlli se mill
tarise o 1 aiz ; mas os phtlosophos a.llemães, aquelles 
grnndcs phi!osophos, que o nobre senndor hn de ter 
apreciado, que pnssão as noites ao pé de uma. lnm
paà.a pensando na fraqueza das cousas humanas, esses 
homcn• não podem aconsclhnr um systema. armado 
permaxu:_nte. Nilo, ahi .não estú a liberdade, a. libe!• 
aade nuo está. nos arra1nes. Se os Romanos chegúrao 
:í.quc.Jie ponto de gr::.ndezn, foi porque fundárão uma 
pe~ueno. cidade, depois tiveriio necessidade de con
qutstar todos os povos dn Italia, o depois todos os 
povos do mundo conhecido; mns a liberdade niio es
to.va nos seus l>randes domínios, podia. estar dentro 
da cido.de, in uroe. . 

Não havia porém principio de liberdade, nem de 
equidade para os povos conquistados. 

E' isto que devemos desejo.r hoje 'l E' esta a es
cola que o nobre senador vem dizer que é· n grande· 
escola, a do Esto.do armado, a escola do direito de 
obrigar a. todos a empunl:rarem as armas, como se 
hoje não devesse dominar. aqui a. verdadeira escoln 
americana, que tem por fim estabelecer o emporio da. 
industria., do commercio, e só o.ppellar pura a.s armas 
em casos extremos 'l 

Pensa. o nobre senndor que a orr.anisação militar 
prussiano. foi que lhe deu a vict~ria em Sadowa 'l 
Pois o nobre senador não sabe que é diflicil discutir 
esta competencia entre duas nações amigas 'l Não 
~abe que a .A.ustria. estava tüo pouco civilisa.da por 
aquelles. povos do norte 'l Niio sabe que nesta materio. 
de exerc1to a .A.ustri:1 tinha elementos de primeira or
dem, tinha os gr:n.ndês guerreiros à a. Hungria, tinha. 
ou.tros ~lementos importantíssimos, mais que a. superi
oridade do armamento prussiano na famosa. batalha de 
Sadowa :fez cahir os soldados, na pbrase de um histo
riador, ~omo cahcm as folhas no outomno, tanto que 
o exerCJ.to n.ustrinco teve de po!"Por um armistício, 
porque a sua brilhante cavallaria. ca.hin diante dos 
tiros da Mauser que disparava dez tiros emquunto n 
arma .Menié dos austríacos disparava une{"! 
· .A.ht é que o nobre seno.dor, que tiio lido se mostra 

nestas qu.=stões,. deyía. procurar a. razüo da inferiori
dade, ra.zu.o que fot proclamada em todos os jornaes, 
em t?das as peças âiplomaticas que se publicáriio 
depots de Sadowa, e que ~eu superioridade á Prussia, 
e fez com que o Sr. de Btsmark aprarecesse pera.nto 
o mundo com<! u1n grande ho1nem. Foi o inicio desta 
grande tragedta q_ue se tem desenvolvido. Depois de 
Sn.down. é que _ve1o o pensamento de ntnquc ú.Fro.nçn.. 

Por consegutnte, para. mim é do!!llla. que o pa.iz que 
.puder manter a ordem publica, t'i;ndo as suas mi
lícias e poli~in, conservando apenas aquelle nucleo de 
:força de linha. para certos serviços de guax:niç:üo, o 
con:o dcse:nvolvtmento do exercito em u\na occnsiüo 
pertgosn., que esse pniz, clcdicn.ndo-se {Ls a.rtes, no 
tempo ilc paz, ús estradas do ferro aoa caminhos re-

. :;ulnr~s, ·{L inc?-ustria.! e n. todos os gc;cros de commercio, 
progrJ<le mutto mo.ts na vangnarda. da. civilisaçiio, do 
que aquelle outro que por todo. " parte, como a 
.A.llemanha, encho o solo do pniz com reductos e 
pra~"'" fortes. 

O mesmo não se púde dizer daquello paiz <jtle tem 
por todJt a. parte elementos inteirnmente mtlitnres 
ont1c se tira iln ngrit::ulturn. os brnços vigorosos, ~ 

. onU.e n suprema. e uo1cn. !Jonrn cstú. no exercicio da. 
i yroíissão militar, 

lt:.so aau ú uucrdndc; pelo cuntrario,lJc'H]c cnn!':itituir 
~léas de fcttduli~lUO, nf-3 tlUUC!:i o nviJl'C scnndorl'~L~·t.!l:t.•• ~ ,........... __ _ 

ndvognr. São idéas atrasndas, essns dos que pens!io., 
que a força do exercito, a força. da armada é qne a 
tudo deve antepôr-so ; e quo o _Povo, que os que 
trabalhão, são como aquclles antmaes <1e que fa!la. 
Virgi!io : sic vos non · vobis I 

Nem a pobre ovelha traz pari\. si a.J.ii, nem o pns
saro :fa:r; o seu ninho, nem a abelha. o mel, nem o boi· 
puxa a ehnrruo. t Siio meros crcadores de conforto e 
riqueza pnrn os felizes deste mnndo. 

E' isto que o nohrc scnad.or q.uer, que o povo que. 
Vtvc traba.lho.ndo dia e noite VeJa o seu suor empre
gado unico.mento na sustento.çii.o de grandes exer-
cites! · . . 

Isto riunca se vio nem nn Romn. pod.erosa., nem na. 
antigo. potencia asiatica, onde se dizia que o o soldad•· 
erüo bnsta.n tes para eclipsar o sol com ns :flechas qne 
nrremeçn.ssem. 

Não, iato é um signo.l de o.trn.so ; e brevemente o 
nobre senadO<' verá· que ho. de haver um certo con
venio internacional para diminuir um pouco estas 
im1nensns forças de homens armados que trazem u:n 
deficit extro.ordinario e um grande prejuízo ú organt-
sação socio.l da Europa. (Apoiados.) · 

O Sn. BA.aÃo DE MAMOnJ\:.: - Essas são as idéas 
libera.es, oppostas ó.s que o.cabámos de ouvir de um 
dos mnis autorisados orgiios da. situaçilo liberal. 
Estão os po.peis trocados l 

O Sn. JUNQUEIRA:- cc Não temos exercito na.:. 
cional », aisse o nobre senador. 

Em que se :funda S. Ex. po.ro. dizer qne não temos 
exercito nncionn.l Cf Porventura o nosso exercito con
tém em seu seio esses mercena.rios da. Europa, que 
trn.nspoem o Oceano pa.ra. virem á. Americn. enga
ja.rem-t-te como soldados, como acontece em a.lg?mas 
das republicas Elo. tinas 'l Não ; o nosso exerctto é 
constituido só -de Brn.zileiros, e se P.orventnro. os 
soldados niio são de classe muito elevada, sii.o muito 
patriotas • 

.A. obrigo.ção do serviço militar, p~Jo.. lei de 26 de 
Setembro, é geral para todos os Braztle1ros ; mn.s em 
tempo de pnz se permitte o substituto, ou o resgate 
nos que u.iio tõm vocação pa.ra. as armas, on têm. 
outro grande impedimcn_to. 

Niio t~m ~rande instrucção, ma.s em parte nenhuma. 
do mundo, ~cm mesmo nesses exercitas que o nobre 
senador preconisa. e elogio., os.,so1dndos, á excepçi'io 
de um ou outro, disEoem de grande instrucção. Na. 
França mesmo, V. Ex. ha de saber que o set:viço. 
no tempo de paz reduz-se a. um anno para. muitos 
indivíduos: tanto durtío certos exercicios: mas o ser
viço permanente de guarnição, a promptidiio pam . 
correr â.s fronteiras, - esses requisitos pertencem a~s 
soldados regulares, aos que não t~m pressa. em del
xar a vida militar. No caso, porém, de guerra, todos_. 
pobres e ricos nii.o se recusão de concorrer nos quar
teia e seguir para a campnnba. Todos são Fro.ncezes; 
não ha mercenarios • .A.que!les que ficão permanente
mente debnixo dns arma.s, siio os que níio têm certos 
meios, e por isso vão servindo o pa.iz d.!'que1le nobre 
modo ; mas isto não quer dizer que sno homens de 
condição inferior. Nem todos neste mundo P?dem sa
crificar tudo a. certos serviço~ ; por conseg~un~e. cb.~
mnr de mercenarios voluntanos é.uma;rand.e tUJUStt
ço.. O mercena.rio, segundo o. stgnlfica9ao un1~c;snl, é 
o homem que vem do um paiz, de umn terra illflerente 
offcrccer seus serviços a.o poderoso do dia. ~ste é '1 ne 
é merconnrio, a.~;;im" por eJC.emplo . ns nn~1gns t;opns 
suissns, que fazmo a. guarda pessoal dos rets na Euro
pa, ou aquellas tropas q:U? os Hespo.nbócs ~ Inr;lpzcs 
emprcgo.viio. como a.uxtltares, nas cxpedtções lon-
gínquas. · 

Mas ao Brazileiro que uiio. offercce seus serviços a. 
tyranno nenhum, que nüo ser.ve senão ú. suo. patTi:.\; 
e que, se recebe um p:emio, ~ porque este re_curso 
honesto, este honorarto ó destmndo á sustonta.çao de 
suo. fami!ia, o porque a lei ha muitos anrios o es_to.
boloceu -como chnmnr a este homem mercenarto "! 
Muitos 'o!licio.es dlstinctos possuimos que foriio as•in:: 
volunto.rios. 

EntTo os Romo.nos crüo merccnnrios os soldadoah 
prisioneiros, on niio, da. Numidin, das Gallins, da ' 
Germania c outros po.izos <J.UO os generace tro.zi'"o 1>11. 
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-·retaguarda de suas legiões, mnis, pa.rn. ns servir- e 
fazerem certas obrigo.çõCs policin.cs e outr.os 1nistcres, 

;do SJle pnrn. sustentarem c. p;rnnde e viril embato c o 

sobre os Estailos Unidos, .inclusive o. opinião de um.:_ 
genernl fro.ncez•republico.no, tudo isso prova contro.- "' 
producentementc no que S. Ex. qucrin. O aue disaa 
o gene.rnl francez é, pelo contrario, o mn.ior ClogiO ao
procedu'!ento dos Norte-americanos. 

Ellc d1_sse, se~!'ndo '!uvi, que, se os Estados t.!nidos 
da Amenco. do ~orte twessem um bom exercito bem 
numeroso, n. questii.o da. gncrra. dn. secccssão, não' teria 
chegado ao ponto a que chegou. 

O Sa. HENRIQUE n'Avn.J.:- Ni:i.o se teria dado. 

t 

choque per~oso dos combatas; esses é que l'Cccbiito 
dinheiro~ nuo tinbW.o outro incentivo senão n p·1pa. 
·c o. obediencia, rião comba.tião pela po.tria. ~os 
tempos modernos ta.mbem existem destes mcrce
nn.rios suiss(.'S e outros, qtte, pelo s•>ldo, vü.o ·servir 
varina causa.s em po.izes ' cstrangeirf~s. O cara.-· 

·Cteristico principal do mercennrio é combo.ter por 
um paiz que não é o seu, Estnr{~o o volunta:rio 
bro.zileiro neste cnso 'I SuppO-lo, se rio. fo.zer-lhe 
gra.vissimn injuria. Quo.ndo ha. a. combater um 
inimi~o forte c poderoso, é preciso enlpregar os 
solda.ctos filhos do po.iz. Os Romanos tinhii.o nos seus 
·exercitas mercenarios. mn.s qua.ndo erão a.taco.dos por 
inimigos terríveis. como os Teutunios c Cymbrios, 
:mandavõ.o n f\ór dns forças romnna.s. como deu
se com o clo:crclto, que enviou no norte do. 
ltalL\ debaixo do commnndo de Mario. Este ge
neral e· consul-:l se apresentou diante delles, com os 
seus Hotnn.nos vo1untnrios, que iito defender Roma, e 
-sue, chegando ndiantc do nco.mpnmento inhnip;o. 
ficúrü.o no primeiro momento tomados de espn.nto pela 
g-randeza. da.quelles corpos selvn~ens e cnorrnidade 

--daquello.s nrmus; foi, comtudo, precisO que-estubclc
cesse _seus nrraia.es e nainsse 3. bo.tu.lhn., afim de que 
seus solihldos se· acostumassem o. olhar paro. aquelles 
bn.rba.ros ; só_ depoi~ de alguns dias deu o gra.nde 
·combate e venceu. 

O Sn .. JuNQUEIRA:- De accOrdo ; mas era então 
necessnr1o g_ue, desde tnuitos annos, os poderes rJn-· 
b!11;:os nas Estados Unidos tivessem em v1sta a possi
b!lu~ade. de .uma luto. com os habitnntcs do sul; e que 
entao. t1vessetn de longn. mão prepnradOt um numeroso 
exerctto, e que, n. umn despczn. ex.ce!-\sivn, accrescesse 
n ntrnso dn.quellE!_pniz, que sen1ilitnriSarin., e, q_un.ndo 
chegn~sc a. occa.s1uo da. lntn., não teria. elle n. rtqueza. 
que t1nha com o systema. de não ga.sta.r muito com. 
nrm~tnentos no remanso da. pnz, e de o.nimar a. immi
grnçuo europe ..:.. corrente dos irrimiArnntes nilo vai 
p~r~ os lttA'arcs de 1utn, de grnnde desenvolvimento 
tntl1tnr j. deixn. n. p~.trin. c1n CnnPlcripçã.o (que o nobre 
senndor pelo Rio Grande do Sul tanto ama) pnra pro
curar nn1. pniz de pa.z. de trnbn.lho e de 1ndustria. 
~ru.ndc exercito e ~ra.ndc correrite de immigrnyão são 
1déas. que se repellcm. Os Estados Unidos tinhõ.o um 
exerc1to pequeno; mns quando cbeO"ou o occnsiüo da.
lutn., tinhü.o n. riqueza, tinhão a iridu~trin., tinhão uma.. 
grande população, e, em pouco tempo.· puzerõ.o em 
Cll!f~l'? um milhõ.o de soldados. Custou isso algum sa
crlfi'?lO, porém· é ne.ce'!sario ver que algumas vezes 6 
prec1s·a fazer-se sacr1fic1os. 

• 

I 

Erii.o Romnnos combatendo pelo. independencia de 
Roma. 

Só bavio. mercenarios quando ião pnrn. guerras lon
ginquns, c pnrn. certos serviços quP. não erã.o propria
mente o de co1nbater pela gr:::~.ndezn. do. republica. 
ComO, pois, vem o nobre senador chatnnr o exercito 
brnzilciro de tnercenn.rio CJ 

O Sn. !--!ENRIQUE n'AviLA: - E' o. linguagem te
. chnico.. 

o sn.. Jtr:"iQUEll\A.: - Nü.o é : hoje mercennrio, 
como sen1pre, é n.quelle que nã.o tern outro intttitn 
senão o soldo e nenhum nmor á handeira do pniz 
onde não ·vio a. luz. O name o cstl'1. dizendo. Pnrn que 
ln.nç;;u:- esse stigmn. sobre o soldado voluntnrio bra.zi
leiro'? E' T·ro'-·n.vcl que n intenção do nohre senador 
·niio scj esta.; mas, nn liogna.gem technicn., mcrcenarío 
é o indiviJ.u.o (.ptc vcn1 servir n. um pn1z estranho me
diante umn paga., c isto niio se dli. no exercito bra• 
zileiro. 

O Sn. HENUIQUii: n'AVIL.l : -Eu troux;e' uma obra. 
pu.ra. 1nostra.r o sentiào on1 que se emprego. as pn.la.
vras- n1erce11:uio na.ciono.l ; 6 hoje o termo technico. 

O Sn. JuNQUEIUA:- 1\'Iercenn.rio-nnciono.l é cousa. 
inn.dmissivel : ha de ser nlgun1n obra cxquisitn. Disse 
o nohre senador: cc Essa. lei de 187/J. é bnje rcpel
lida. por todo o universo. 11 l\Ins que universo C esse? 
Na h.uropo. cn penso que lta. u.lfruns pa.izcs onde nem 
·e:xistc o.. oonscripyão nessu. lnttitnde que o nobre se
nactCil' quer, e, nindn. quando scjnn1os o povo unico 
que te1n es~o .~or/aio limitado, C isto um ntelhortt
ln~nto, nm n.di;1.ntnmcnto. nn1n. glorin. pnrn nl'ls! E' o 
qttc se UenlOnstrou nu. discnssü.o c ln. lei: ó l.lll'l termo 
médio U'luit.o justo, tnnito conveniente, porque fúra. 
desse ~ystcm:.t sô ha. dous outros, o do recrt\tnmento 
for~·a.do e o servic,:o gernl pessonl o ohriga.torio; 
qua.lquCl· Uos dous C fa.tnlissÍ1110 pnrn. o Brnzil. 

Eu descjnvn. r1ne o nobrp scnr:tdnr fosse n1inistro da. 
gut:~rrn. c p:ovcrnnllor dc~ste putz nt.é cer10 ponto e 
quizcssc inicin:r essas idéns, pnrri'- vc1· cmuo fi.cn.vn 
orgn.nisndo o exercito: eu queria ver isso. se nt"t.o 
viesse Unhi un1 grande 1nnl ao Brazil. S. Ex. hnviá. 
de lut'ar cotn innnonsos ditHcn}dndet-~, niio poderia 
renlizm· suns icléas, nintln. que tivesse grnnde•npoioano 

l1nrlmncntCJ. por(JUC no. pt•t~ticn o pniz hndn. de repel
i-las; niLCJ lll'U. cansa cotnpn.tivol nbso]utmnentc. 

Fclizrncmte o nobre flonudot· no ~ovcrno luwin. de 
esquecer esFius roforn1ns profnndn.s,- cs~ns innovaçõcs 
dcsato.Jtl'Otilt!:i. 1!"11.'\'iO.. do dizer: -O g'OVCl'llO TlOSSUC 
lei"'~ o ~:~ovct·no p•1SHUU soldttdos o cnUeias. 

E vejn.-Kc <•S l~ht.u.lloa:; Unidos : t.cm un1 exercito 
f.>C<!ueuo. Tnuo •ittunto o no!,..~ sonndor ahi nos leu 

Sim. é preciso nntes ter n liberdade um pouco 
periclitnn te. como dizin o pbilosopho anti~o, do que 
cssn q uieta.c;ão da sevicia ; uma certa ngitn.çii.o dos 
cidacUl.oS, justa. e lega.l, do qne o silencio dos tumu
los ; um certo risco pnrn manter n liberda.dc. · 

Os foraes do. liberdade n"•o se mantêm dnndo ao 
governo uma grande forço. ml\itnr. 

Nunca ousou presidente ncnhnm dos Estados. 
Unidos attentnr contra as liberdades publicas, nem 
.e1n eleições* nem outras cousas; foi sempre seguido 
o systemn do. exccuçü.o verdn.deirn do. lei e do. garantia.. 
li. liberdade dos cidndiios. 

Chegott o. occa.siõ.o do eontlicto ; mns eonflicto 
raro. Essn. qnestüo da separação dos Estados do Snl. 
jú. muitos annos o.ntes estava· na téla do debate. 

•• Eu lL um folheto do um diplomata francez• qus 
esteve nos Estados Unidos pouco mais ou monos 
de 1820 a 1836, e que descreve a sitnnçüo difficil da. 
Republica., ns pessimns fino.n9o.s, a industrio. sem.. 
vida e a celebre questão como imn1incnte, pois o
Norte era. nnto.gonisto. do Sul,em reluçüo no elemento 
servil. A politica em múo cstO.do, intri:;:ns intmensn.s.,. 
demissões em mnsso., con1o as que ~e7. o presidente 
Jo.kson, em numero de 1nilhares, ao cont.rnrio do que 
praticúrii.o os ~rimeiros presidente.s. Tudo· isto en
fraquecin os Estados Unidos : porgne sabe V. Ex. 
qne nté essa épocn os Estados Unidos do. Ame
rico. do Norte não se tinhüo desenvolvido ; as suas 
finanças estnvüo cm máo estado; lutns pequcnina.s, e 
mnis do que ns nossas, uma. difficuldnde im~enso..; 
1nns o. ~ra.udc hnmi"'rn.çü.o, qtle veio trazer o. -r1quczn.p 
desenvolveu tudo °C ndiou-se ntó n questi>o da. 
p:ucrro.· de sepnrnçüo. l\ic.s entü.o ern. co~venie~t~ ql:!e 
desde 1830 tivessem um grnnde exer~1to. mlhtan
snndo o pniz, tornando intcira.mento podl"roso o go
verno só pnra cstnrcm promptos paro. a oventunl 
lutn'? Scrin um contrnscnso. 

Um 'paiz verdadeirnmcnte livre nii~ tem um grnnde 
exercito : confin, nos cnsos àe pcTip:o, nf' pn.tric.--tis~o 
c no '\'nlor de todos os cidndll.oS · n.h\, noRsn occasuln 
solemnc. 6 que de.;.e hl\ver css;_ cnn.<~ripçfio gera_'{.,. 
porque ó preciso defender . n pntrio qne estú oppn
mhln. · mns ngorn. cm tempo ae paz querer estn.be
lcccr ~1n systcmo. O.cssn. ordem é querer nJtlitnrisar o 
paiz, ú qtterer truzcr nm systcma qu~ nií.o póde dar 
cutro nós scnii.o pcssimo~ fructos. 

O Brazil repcU., n idtla do nobre saa.-aor. Se 
·s. Ex. ''io.jasso por osso interior, indo de fa:z:endo. em 

.. 
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fazenda, de choupana em choupana, e conversando 
oom casca campomcs c lavradores, havia de ouvir <J,UO 
elles niio concordão com este systema do servrço 
pessoal c obrigntorio, I)Ol·que é cégo de mn.is. 

E o nobre senador chnma o nosso nctunl exercito 
de for!}CL. pretorJa.nt~;. quando, por outro lado, pro
clama n lnsuffictcncla. dessa força., e chego. n lacya~: 
sobre o mesn1o cxc:cito conceitos injustoa, se nü.o In-
juriosos. · 

Guarda pretoriana era a que os ambiciosos de 
Romn. formo.vlio com soldados nuclnzes, qLtnsi sempre 
estrangeiros, c que dominavü.o o Foru1n c ns praças 
publicas de Roma, impondo a cnnclídntura do seu 
senhor c chefe ao :~.!to cargo de impcl"o.dor. Ern n 
bncchanal militar. Quasi sempre o candidato era o. 
expressão do cynismo c da 1nnlvndez. ' 

Essa guardo. era. indigno. e u1n dos signnes da 
decadencia. cln. grande' republico.. Comparar o exer
cito do Brnzil cont esse producto dn baixeza., dn 
íudiscíplinn., do. desorden1, da. Jnscivia 'infrcnc e dn. 
ígnorançia é, Sr. presidente, .fazer uma injustiça 
collossnJ. (Apoia-elos.) 

O ·nobre sennuor quer por força com as suas dou
trinas a1·ranco.r das muustrio.s e do trnbnlho hOmens 
que não tGm voco.~~ü.o para o serviço das armas ; que 
não tém aptidão para n vida militar; e deixando 
:ficar aquelles que eriio destiuo.dos pela .suo. natureza 
a. semelhante :mister. 

A guerra moderno., diz o nobre senador, é uma 
guerra. summn.ria.. . 

E' verandc : hoje, Sr. presidente, .; difficil haycr 
umn guerra de 30 nonos, como houve na Allemanha ; 
ma.s dn.hi não se púdc concluir que precisemos :formar 
cm tempo de paz um exercito pelo systema obriga
torio c pessoal. 

Qa.cro 9,ue hajn uma reservn., como nós a. temos na. 
lei de lSi<!, estabelecidas ns quatro classes que devem 
:fornecer o pessoal para clla. 

Quero n1esmo que se procure npedeiçoa.r n. instruc:... 
ç!i.o dn guarda. nactono.l. pnra fornecer, como se fez no. 
gt~.errn elo Pnrnguo.y. um pessoal importante, e contar 
fSOtüo com a. Pon. vontade dos Brnzileiros, que nü.o 
:faltarúõ nunca ao dever de correr cm defesa aa pa
tria.. núo por esse premio baixo c vil, mas unica
mente, pelo desejo de servirem o.o seu pn.iz. 
N~o tenho. o nobJ•c senador receio ; veja qual é n. 

nossa posição geograpblcu : gra.nc1es tnontn.nhns de 
um Judo, o oceano de outro, distancias immcnsns, 
alguns sertões por oro. invios c desertos c caudalosos 
rios. 

Apenas um paiz, no qual tem alludído o nobre se
nador. poderit querer estnlJe1eccr conflicto · mas 8Ú 
por umn possibilidade que niio reputo provo..JeJ. •. 

O Sn. BAnA:o DE 1\IA:>t:on>: :-Apoiado. 
O Sn. JuNQuErnA :-... havemos -le nos arma" com 

'Um g-rande exercito e aceitarmos umn. or"'nnisação 
militar como S. Ex. desejo. 'I "' 

O Sn. BAnl:o DE liiA>Ion>: :-E' um fo.nto.smat 
O Sn. IIENniQUE n'.AvrLA :-E' o que se dizia antes 

da. g"llerru do Pa1·nguny. 
O ?h~. JuNQUEI','A :- yejo. o ':'obre seno.dor que o.s 

concl1~:ocs do.o pntzes da. Â.lUCl'lCO. são inteirnn1ente 
di'.'crsas das elos paizcs da Eu~opo.. .'l.lli, depois da 
nOlt~ horl·orosn. dos tempos Un. iJnde tnéd.ia surn-io 
em muit0s pontos n Jibe,·dade · mas c•ta liberd.;"dc 
vai até cez:to grúo; . t.~;1li, os 'governos vivem em 
com.petencul. com o Vl:t.tnhos, guc precisão armar os 
povos, corno os castellões antJf•'os u.rn1uvü.o os obc
diCntes vasso.llos e Inoradores <.l~ suas terrn.s. 
.. Querer trao•portar isto pa.rn . o. A.merica., regiiio 
m~e~rnmen~e n~V.Q., 'Ille deve dedJcnr-se ú ngricultnra. 
c u. tndustrHL, o reahnente da pa.rtc .do nobre senador 
t!ma idéa .anti-liber"l. Querer tro.osportnr pt>ra a 
ltvro AmerJca. o obscurn.nttsmo dos ttnti~os cu.sarõcs 
dos terços hcspn.nllúcs, ú nbusnr <la Jiberc1n.c1o de 
pensamento, .; calcar nos pés as noçücs do. historia I 

O Sn. IT>:NnrQuc n' A VILA : E ·ao oosso paiz que 
jl• !ci invadido quatro ou· cinco vezes, póde-so 'dizer 
que nüo devo receint: invasão 11lguma? 

0 Sa. JoNQ11Eli\A. :-...Pódc haver inVII.Iiio, oOinO 

qualquer collosso militar póde ser invadido : conqili•
tndo, ou vencido, isso nii.o ! O homem, por mais forte 
e bem armado, núo estú. isento de ser atacado por· 
um imprudente. 

A dispensa por dinheiro cm tempo de guerra é 
outro· engano do nollrc senador. Nii.o'"': o. lei do alis
tnmcnto. n1ilitar niio o pcrmitte, neste caso; jú. foi 
uma grande concessiio fe1ta nos principies de ordem 
e. ~e defesa da patria e do igualdade dos deveres 
C1V1C08. 

Voltando nos Estados Unidos, direi que q nobre 
senador sa.bc perfeitnmeatc o que nlli paàsou-se; que. 
npeznr da opinião desse general frn.ncc:z, que na.
turnlmente só n.crcditavn no. efficncia. do sabre 
nos destinos dos povos, nü.o quizerilo os Norte
nmcrlcnnos, depois da guerra, un1 grande exer
cito. O exercito o.lli é pequeoo ; ~lles preferem 
correr o risco de estullelccercnu 1nu.iorcs sa.crlficios na. 
occnsiüo da. luto., do q-ue ter o pu.iz n1illtn.risa.do ; 
tanto que a sua Jnn.rinha é tnuito pequena. tnn1bem. 
está. n1uito {&.etUClll do. de Outros povõs, que não 
podem competir com aquelln republica. Elln.,. porém, 
contétn os elementos neccssnrios : nrscnaes, macb.in.a.s~-
opero.rios, riqueza., etc. · 

O Sn. IiENR!QliE D'.A.wLA: -E marinho. mercante.. 
O Sn. JuNQUEIIlA: -Tem marinha mercante; te~ 

na vi os proprios pn.ra. a. al tn pesca. nos ocerrnos, :fórma 
os homens proprios, os ·trabalhadores do mar, no.. 
pbrase do poeta etnincnte, que finou-se; llTepnrn.-se 
paro. n.s eventualidades, tem coragem c patriotismo 
e itnprovisarã esquadras na occnsiü.o propnn. 

Na guerra cl vi 1 de secccssão n ppnrecêriio pela. 
prhncirn. vez os .1nonitores. O Americano tem o do.rn 
do. inveoçi"~oo e da audo.cla.. 

O Sn. ITENmQUE n'AvrLA :- O seu exercito per
manente hoje é completo. 

O Sn. JuNQUEIRA :-Sim, mas um pequeno exer
. Cito de 25,000 homens :para um po.iz ~ue conto. ce1·ca. 
de 50 milhões de habitantes t A. pollt!ca dos povos 
dn. America., priocipa.lmcnte entre os povos n.mantes 
c1o trn.bn.lho, é não ter no. paz forç.ns de 1)rilncira or
dem. Não se púde querer que o. sua situação seja a. 
da Russin, Os pai:les da Europa tom para isso un1a. 
espccin.lidad.c ; mns os p·ovos da. .Americn tém outras 
a.spirn.c.:õcs, e vivem isentos dos mesmos perigos de 
conquista. c prcssiio tnilita.r. . 

Emqunnto os Fro.ncezes se lembrnrem. que perdérõo 
· n.s provincins da. Aisn.cin. c da. Lorena., e ou e so:ffrêrüo 

tantas hwnilhn<;õcs c deriio tantos suecos- de dinheiro 
de ouro, não podmu concordar em dcixa.r de ter um 
grande exercito .. 

Pareceu-me, portanto, que o nobre senador err:. 
un1 pouco retrogrado, perdóe-tne,., porque cstlL susten
tando idéns q ne tinhü.o vigor em outros seculos~ e 
que, se hoje ainda. são nceitus em nnütos paizes. é 

' por uma. circu1nstn.ncia. especio.J, cm que estii.o collo
cados cm relnção a seus poderosos vizinhos. 

O nosso exercito nüo merece ns censuras que Hle 
fez o nobre senador. Se tem nl,.uns defeitos, seu 
pessoal é exccllente ; tem prastnâo muito bons ser
v.i~ps... • 

O Sn. IIeriniQUE n' A VILA. : -A suo. orga.nisnção é 
que é pCÍssima. 

O Sn: JuNQUJnnA: - Pesshnn! Que exageraçi4.o! 
Nü.o era..de esperar que de uma voz tão n.~1torisailn, 
como o. do nobre senador, pa,rtisse um juizo que de 
alguma maneiro. deprime uma iostitui9ii.o desta ordem. 

O Sn. HrmnrQUE n'AvrLA: -A sua. orgo.nisnção é 
pessimo. ou é nenhuma. · 

O Sn. JuNQUl"BA: - N<Jgo formalmente. • 
Nilo acho, como disso o nobre senador, qtte precl ... 

samos ter um b.,.o.udc exercito para podermos dormir 
tranquillos. 

ç, Sn. IIroNnrQUE n'AvrLA. : - Quem fallon em 
grande exercito ~ O que quero ó exercito orgnnisado. 

O Sn. JUNQU;InA: -Pnrn dormirmos tro.nq_uillos 
bnstn. um exercito modesto, uma força. convcruent~, 

,suscoptivcl ele ser augmentndo.~ Ha.vemos de U.~nrur 
tranq,uillos, como agora doriU.Imos. A queatao é. 
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termos leis bons e moderndns: Ni<o precisnmos..nrrnstor 
ao serviço dns nrmns quem pnrn clle niio tem vo
caçr .. o; nü.o J>recisumos militg,risn.r todas ns nosso.s 
províncias tendo só em vistn. uma. invasü.o qualquer. 

Se o nob're senador penso. qt~e póde livrnr suo. pro
vincin de nmn invasão, orp:n.n1sa.odo um grn.il<lc exer
cito permanente, est{a. enrçn.nn.<lo. N cm com uma. O'l\tro. 
murnJbn dn. Cbinn. se cliu. pudc.,se ser rcnovndn. isto· 
se conseguiria., pois que em uma. fronteira. tü.o grnnrle 
e tü.o nberto., deixem pa.ssnr o tcnno. pois tem actuali
dade, nlta é possível o. ~enerul o.lp;um preservar de 
invnslw inhn1gn, que póde penetrar por umo. pnssngcm 
investida de repente, nem sor obstndo ·pelo exercito 
que defende o tcrriturio. 

Recorde-se o nobre senn.ü(n• do que soffrêriio ns 
provinclns .Rhennnns dn. Frnnçn. A .-\]sacha. e a. Lo
rena não tinbüo· culpa. da. suo. vlzinhn.nça con1 a 
Prussin, e no entretanto forüo ns mnis offendidns wt. 
guerra, no "Seu solo foi ~leitencln. grande parte. da 
luta, c nfinn.l :forra.o nnnexa.dns no hnperio nllemüo. 

Entre nós creio que nunca. se chegaria. n esse trist~ 
resultado. Se temos provincias como n do Rio 
Grande, nO sul, as do Amazonas e Pnr{a., no ~orte, 
que em circumstnncins especines podem vir o. so:ffrer 
uma invasão do inlmi;::o, tambem o nosso litoral estlt. 
exposto h mesrila contingencia: e V. Ex.., Sr. prCDi
dcnte, conhecedor da nosso. historia, sabe dns lt1.tas 
que tivcriio os nossos maiores de sustentar no· Rio de 
Janeiro e nol\o!a.rnnhüo contra. os Frnncezes, enn Bnhio., 
Pernnn1buco e Alngoo.s contra os I.;Iollandezes. Então 
lutú.riio os Brnzileiros e Portuguezes. pura com todo o 
valor mnntcre1n sua. autonomia e liberdade. 

Portanto, süo contingencins a. que toaos os pnizcs 
estão sujeitos; e nüo se púde dizer que precisamos 
ter no ,littorat do Brnzil umn poderosist-ima esquadra. 
c um grande exercito, llorque púde cl.e repente hnveL· 
um nta.que de qualquer Inimigo que snrja.. 

O Sn. BARÃO DE MAMont :- Apoiado; isto é irres
pondível. 

O Sn. JUNQUEIU.A.: -Sr. presidente, niio pretendia 
fallnr; ma.s o nobre senador didgio-se a mim~ que
rendo me apresentn-r como hommn que estlL sempre 
sustentando idéas retrogrndas. 

O Sn. BArrÃo DE MAMont :- Quando é o contro.rio. 
O Sn, JUNQUEIRA :-Os que me conhecem snbem que 

eu ·nü.o tenho sustentado estas idéns ; no contrario estou 
sempre inclinado o. :fa.zer na. lcgislat;ão as concessões 
que se podem fazer c tenho contribuido pnrn isto. 
O que niio quero é que os prin.ciphs de ordem cles
nppnrcçúo. 

Já cbegúmos o.o resultado que existe em reluçüo 
no nosso systcmn militar. Por que motivo havemos de 
estar' com outras idéns que podem trazer um certo 
desanimo á popul:içúo e no exercito, quando ellns não 
sõ.o exequíveis e dcllns nü.o ·vem a. menor vantagem 
pnro.· a. nossa. orga.nisa.çii.o militar ? 

Defendendo o exercito cu tenho muito prazer de 
fnzê-lo ; bastaria para. snn gloria. n. c1ifficil e penosn 
campanha do Pnrnguo.y : nenhum cx.ercito do mundo 
brilhnrin m<Lis! (Apoiados.) Tenho grande prazer 
em defender o exercito actual com seus gcnernes, 
seus oflicines e pra.ças: muitos desses genernes e 
oflicincs distinctos cntrítriio pnrn n!li como voluntn
rios npeznr da péchn lnnçndn pelo nobre senndor. 

O Su.. HENRIQUE D'.A.VILA. dú. um npnrto. 
O Sn. JuNQU&mA: -Desejo que o nobre senador 

preste muito bons serviços no exercito, c não serei 
eu n pedro. que se colloque no sott caminho : sou 
muito pequeno; mas fique certo o nobre senndor que 
o senado e n nnçü.o inteira. nii.o. n.ceitü.o estas nltern
çõea profundns e fcitns de momento. ( Jlu'ilo bem.) 

o s ... JUroau•o CJelNo nílo tem competencin para 
tratnr do a.ssumptos milit.nres, o tnenos pn.rn contrariar 
quem como o nobre senador pelo Rio Grande do Sul 
nellcs ó tiio proficiente: . . _ 

Mns; ouv1o no seu lllnstre nm1g;o propos1çues, qno 
ent.endc nlw .:~~verem passa.r sem \lm protesto o.o 
monos. . 

.A conclusão o. deduzir-se <lns o.prccinçõos de S. Ex., 
iJ'ela.tivlllJlente ~ snerxn .do..l'~~otQ.gnn;y, ~cri~;~ quo »C• 

nhumn glorio.. nenhuma llonrn vieri<o no Brazil de ter 
vencido a.quello. na~~ii.o ! 

No dizer do S. Ex. batemo-nos contrn uma. horu& 
do verdadeiros mnltrn.pilhos, sem instruc~ü.o miÜtt\r 
sem disciplino. e qua.si rlcsa.rmnd.os, sendO-nos aindS:. · 
nssim preciso. cinco nnnos para. obter o triumpho 1 

Esta nito ,_; n. verdndc historica. O que aconteceu 
foi que, com o nosso exercito desorganisa.do sem. 
nenh1un n.prcsto militar, inesperadamente de' eor
prcsn, tivcn1os de arcnr com o n1aior pod'er militai
que a. Atncrjcn do Sul j{a.mnis vira., e levamo-lo de 
vencida. (Apoiados.) 

A gncrrn. do Pnrugun._y é incontestavelmente uma. 
das rno.is difliccis. renhidas c sanguinolentas, de que 
hn noticio.. (Apoiados.) 

Sem duvido. que os recursos bcllicos que o Imperi() 
pnr~t ella. reunia, c n forc;o. do seu exercito e es
qunllt•n. não son·rom compnrnçüo com os das oorandes 
potencias militn.rcs do velho mundo, nem com 

0
os que. 

1mprovisúrü.o os Estudos Unidos nn. luta. da. seccessüo_ 
Os ,.,.enernes desses po.izes, mesmo por terem a. 

verdadeira Cicoln.-qnc é n. prn.ticn.·dn profissão, mos
trã.o-se 1nnis amestrados estrntegicos do que os nossos 
poderão revelar-se. .. 

Mo.s.. o.lém de que as guerras em pnizes populosos 
e civilisndos não otTercccm :ts mesmns difliculdndes 
nnturnes que nos "ppunbn o Pnrnguay, completamente, 
desconhecido, com ns suas floresta~ invias, com os. 
seus J>n.ntanne:!S nnncn vadeados e os seus rios fecbados
:"L navegn',~ÍLO, n.rlm~lln cnn1pnnhn. paz em relevo um. 
fnc~•J, CJll.O nos nutOL·isn. a. desafim.~ n. compnra.c;ão com 
os povos tna.iS aguerridos do mundo. . 

1\.sse facto foi n tenacidade, n sobriedade, a resjg
nnc,~li·o. {L pacienciâ' c euerg1a com qne o soldado e o·/ 
1nnrlnhdro brnzileiros resistiii.o durante tantos nonos~ 
sem u1n 1U01nento de desanimo, scn1 nffrouxnr-se ::.... 
discipHnn., 11. toda a sorte de priva.c;ões, á sêdc, á. 
fome e o.o frio, n tudo cmfim que póde pOr em prova. 
n coragem mais lcvnntndn. (Apoiados.) 

A esse respeito nenhuma nação no mundo nos ex
cede, e poucas scr-nos-híLo iguncs. (Apo·lados) 

Lopez nrí.o tinhn ex.ercito ; nü.o tinha bons g;eneraes.,.. 
nü.o tinha armum~nto, disse o nobre senndor'. 

S. Ex. mostra-se assim, nindn hoje, imbuiclo do 
mesmo erro em que lnborúmos nús, c. os nossos 
nllia.dos, no começar o. guerra. 

Realmente, no principio todos ncreditãrã.o, que 
pnro. vencqr o dicto.dor que nos provocára, bastaria 
um shnples po.sseio n1ilitu.r nté Assumpc;ü.o. 

1\Ins con1o nos· custúrüo cnro essas illusões, filhas 
da ignoruncin. gernl :lccrco. dnquelle pniz ·mysterioso_. 
durante tra.ntos nonos scgrega.ao, das relações com..• 
outros povos ! . . 

Lopez dispunhn, como disse, do mnior poder mili
tar, que jú se constituio nn Amcrico. do Sul, quando. 
rompeu a gucrrn, -pode_r accumulndo, e orga.nisado_. 
durante longos nonos. 

Ao invndtr !\:Into Grosso, seu exercito nü.o contn.v~ .. 
menos de 80,000 homens, perfeitamente instruidos n()j 
cxercicio das armas, valentes, aguerridos, bem nr-4 
mudos, e, o que ma.is é, nnimn.dos de incxcedivel :fa.-" 
nn.tisn1o. 

56 o corpo que occupou Corrientes compunha-se <le 
30,000 bons soldados; no mesmo tempo que nnqnelln. 
nossa provincio. existiúo cerco. de 10,000 to.mbem es
colhidos, o clivisü.o do i~unl numero marchava. sobre o 
Rio Grande, contando aemais os seus ncampnmentos: 
de Cerro Leon, Assumpçüo o outros, reservas de 20 
a 30,000 homens. Suo. esquadro. erntnmbcmnumeros:. 
e ns rcspectivns guarnições clevndns no dobro e ao 
triplo. 

Nüo crüo, pois, povo armo.d.o, e muito menos nua.l
trnpilhos, os nossos inimigos. 

.Admira quo assim se exprima quem, como o nobre 
senador, ·tomou pn.rto nessa cnmpa.nbn, e devha. ter:'. 
perfeito conhecimento do que nelln occorren! 

Ignora., porventura, o nobre senador o. ·ro.zão pos 
que os oxcrcitos allio.dos, tanto se demoráriw c 
atravessar o Pttrn.n6., levando a guerra. ao territo • 
pnrngunyo'r 

· Na occn.sir..o ·se ,lisse, que cru. por :fa.ltn do tran~ 
porte.&, I:IJ.ia~ve.l:.c:a!IUIJ.II.ia.~v.am.aila ~ontru. o bx~ 
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·.tmirabte. Vi•conde de Tamandaré, que o.liás teve o 
civismo n.dmiro.vel de nõ.o, defender-se dcllo., como 
lf'Oderio. fo.zol-lo brilhantemente. O orador louva-o por 
wso, como devem louva-lo todos os bons cido.diíos. 

O nlmiro.nte reunira no tempo u.prnzado todos os 
'ka.a.sportcs n~ccsr~-n:rios : nia.s o exercito nü.o atro.
'9essou mais cedo o rio, porque os coinbo.tcs trn.vndós 
ll.:l.B nta.rgeos, como o de Corrnlcs, por exemplo. mos
'trárão aos "enernes n.llin.dos que os u.dversn.rios que 
t.eriü.o de co~bnter, pisanJo t'erritorio pa.ra~unyo, nüo 
erüo recrutns bisonhos, como os nossos, mas '\"erda
deiros so !dados. 

Era forçoso di~c1plinnr ne . tropas allindas, o que 
d.emando.vo. tempo. Eis n. causa dessa. demora., que 
ta.ntns censuras suscitou. Se o. victima. dessas falsas e 
pungentes nprccin~!Ões se defendesse, mostraria ao 
1nin1igo a. nossa frnquezn.. 

Cu1nprio, pois, nobremente o sen dever, como s~m
pre •oube faze-lo ( Apoiados) ; honra lhe seJu. ! 
(AJWiados.) . . 

Portnnto, o. verdade historica. é exo.ctnn1ente o 
inverso do .que disse o nobre senador: com um e:s:cr-· 
cito improvisado tive~nos de iniciar a. cn.mpa.nho., e 
vencemo-la. . 

No fim da. luta, sim ; os veteranos estnvão do 
nosso lado. e escassos crüo j{t os recursos dó dicta.dor. 1 

Na. opiniji.o do nobre senador, ·passúmos -pela ver
gonha de nrmo.r escn1.vos e libertos, que fossem ao 
campo de batalha defender o. honra nacional. 

Vergonha. t l\Ial'l, por que '1 Seretnos nós, porventura, 
o unico povo, que te·nha lançado mã.o desse expe-
diente?! . 

Xão ; illustrado como é o nobre senador nü.o 
ignora, que nn~ões antigas e modf;rno.s, armúrã.o es
cravos paro. cmnba.tcr. 

Teve-os Spat·tn ; i'orão os escravos os que mn.is se 
distingnirão na. batalha de Plateia ; teve-os Roma. ... 

O Sn. HENRIQUE d' Avn.,.:-Na época d<L decadencia. 
O Su •. A.FFONSO CELSo : -~ü.o: na época. d.n.s suas· 

maiores glorias ; nn. guerra dos Sn.n1nito.s. na. guerra. 
punica. : o p;râ.nde po.der 1nilitnr do povo l'Otnano não 
se jul~ou hmnilhndo, porque pelejn.~se1n n.o la.do das 
le"iões livt·es, tui1hn.res de c:scrn.vos. 

lSccorridos centenas de annos. não vê o nol)re se
nador tantas dezenas de millJn.res de escravos nos 
exercitos das cruzadas, que o fno.atistno religioso le
~·ou i't. conquista do Santo Sopu1cbro Cf 

O hcrúe le~cnd:u·io dn. Polonin, essa. terra de abne
gação pntdotica, Sobie:,ky, nlt.o commn.nclou escravos 
contra os Turcos ? · 

).Iâi~ proxhno ainda. dos nossos tempos, não nlis
t{Lr;.i.c. escravos en1 ~uns fileiras a.s republicas hnspn.
nholn.s do no;;so continente~ Niio os a.rtnúrão ta.tubcm 
os Estndoti Unidos'! Ni.o os armou igua.hncntc contra 
nt't"S o proprio Pnrn.guuy '! 
~úo hn., portn.ntv~ nenhuma. ·humilhação, nenh.umo. 

·ver,c;f.lnhn, no fa.cto ú que alludio o nobre senntlor. 
Fizemos o qnc ·oUtros povos prn.ticúrü.o, etn muito tne-
1l1orcs cnn!lh;ôes do que aqucllns cm. que nos o.clli'L
aws. (Apuüulos.) 

() oratlor f,..zin. pnrte do governo. que e1npregou 
a.i{ncllc meio; não declinn. dn. responsalúlidndc, que 
dai.! i 1 h e vcn1 ; assume-a perante o nntnc1o o pertLnte 
a historia. ( '')UJiado ..... ) 

C.luanto aos li bertoso· uinda n1u.is so acl.Juirn. Jas pro
püSlf,'i~u~:-. •]Uc ouviu! 

Poi~ eJnüo o llorncm. livre <ln. violencin. que o op
prlnlin, d<~~h,•nrn. pnrventurn. o nolJrc n1istcr o. que se 
entrcg:ue ct! Poili o liberto ,rnc bo.ic pUde })retcndcr 
'tit~.lus ns fnncç~rH~r; pnhlicus nií.o c~tú no caso tlc crnpu
nlwr nrmo.s crn dcfe~n do s~n po.iz? Que . tlacorin. J 
t;;sta "? 

Cltnu o nobre 6enadnr factos dn. hist.ot·.in nortc-mne
:ricnna' 1ln tempo de \Vaf'l1ington. lin. tnuito que npron
tl•~t· ~~ I"Jih~ .imitar ahi ; nat.t\ Ln tanJlJclu nlgnmtt couso. 
.ti. la.mcntnr. ' · 

() nnbrc senador cn~hecc n. 1iog-ru.phin. •lo p:rnndo 
<~i<l.tdiio ; <~, portunto, deve J-;abcr 'JllC occosiõcs lJOuve 
t!lll q 111:-cllc 6Ó ni"w 1ln vi<lon da cutHHL do· seu pai~, 
::.~n..t~•-1111~ ncCfH~Rn.rioB p;ru.udes c~for'.~OM pn.rn. .incutit· 
:.t.J,:ut.u c cncrgiu no prot,rlo congl"CilftW, l\Iuitu. cousu. 

arranco11 e . c_onseguio dos seus coDcidad.iios '(lelo"im. 
1nens? prest1g1o de que gosa.va.. 

X:o1s boi!"; entre nós ning11em regateou júmo.is os. 
me1~s preCisos para desaffrontar a honra do po.iz. Ci.
da.~uos, governo, pn.rla.m.ento, mostrú.rü.o-sc sempre. 
antmndos de um $Ó pensamento : vencer, custasse o 
que .. custasse. (Apoiados.) .. 

D1sse o nobre senador niio saber qnem depois da. 
guerra do :t::araguuy, ficou mais abatido -mais 
esma9ado (fo1 a sua phrase )-se 0 vencido se o ven
cedor. 

E' outro. apreciação inteirn.niente inexacta. do nobre 
senador. 

Longe de sentir-se ~bo.tido, no correr e depois da., 
guOTra, nt:nc~ o Braz1l mostrou maior pnjança. Nós-l 
ma.sn1os nu.o t1nhamos consciencia. dos nossos grandes 
recursos ! (Apoü'!:dos.) . 
A~eznr dos ~mmensos sacrificios que. fizemos, o 

noss.> cmnntercw prosperou, a indu:,t1·in. desenvol
veu-se. a producçã.o n.ugn1entou c elcv:'1rii.o· se a11 
nossas l"eodas-. Consulte o nobre scnudl)r os do
cum_;ntos. do época e reconhecerá o seu engano. 

_ Nu.-fol em preseDçu dessa. prosperidade com que 
nu.? conta.vn.?los, que,. talvez imprudentemente, nos 
u.nim~mos. n. da.r matares vencimentos no i nossos 
fttncctona.nos, e a. .emprehendcr e~scs g-randes me
lhoramentos mater1aes,. aue se exccutlrü.o n. contar 
de 1870 ? (Apoiados.) -

Como vem dizer-nos o nobre senador que ficÓ.moa 
esmagados? ! 
. Tem-se dito tambem que estamos em circumsta.n

cias financeiras desesperadas, ameaçados de. ban
ca·roto. .. 

O Sn. l:IENRIQU& d'A.TILA.: - Não fallei no nosso 
estado finan·ceiro. . 

O Sn. A.FFONso CELSO :'- Mo.s ~utros tem !all<Ldo. 
neste mesmo debate. 

Níio é asshn; o noss':! cs~a.do não é desesperado., 
O orador é tanto · mo.1s 1nsuspe1to nesta questão... 
quanto i'!unca cessou. de c_!lamar a a.ttcnçõ.o dos pode
res pubhc?s para U.ISttunçu.o fina.ncctrn. do po.iz. 

As t;lCd1dus que hoje se propõe pn.ra occorrer ás 
ncc7s~1~ades de momento, :forõ.o por elle lembradas 
ou lUlClnclns ho. a.nnos, e jú.mnis deixou· de o.conse
Jha-las. V al<:,u-lhe Isso - talvez alguma impopulari
dade, que nuo duv1dou arrostar para bem servir ao 
.seu po.tz. . · 

O nosso estado é difficil. melindroso exi"'e serios 
cuidados ; mas nada tem de desespernd~. " 

Que outro paiz do mundo se acha. pre•entementa 
em '!'elhores c:_ondiç~es que o nosso ? 'Todos lutiio 
con1 1g1::-nes senuo ma1ores embaraços. 

Sobrao-nos rect:rsos para. reguln.r.isa.r as nossas 
finnnçn.s e encnmtnbar a. nossa. pu.trio. na senda do 
verdadeiro progresso. 

O que é preciso é coragem c de:cisü.o pnra o.pro,;ei
tn-los ; c essas nlto é licito dnv.icln.l'" qno n.'i tenhão 
aquclles que süo rcsponsaveis 110la. sorte do pniz. 

O nobre seonil,or presta. u1n relevante. serviço nos 
esf01:ços qne emprega. ynrn. que aperfei(;oemos qllanto 
posstvel os nossos me1os de defesa. 

Em 111nitos pontos tem rnzü.o S. Ex.: realmente é 
ncccssu.rio nü? nos descuidu.t·mos dn. ~lln.l·nição das 
nossas frontcu·us, sobretndo do st1l. da. inst,1·nccií.o dos 
nossos solllndos, c princ.ipn.lmente dn. cn.vnlbndu. pn.rn. 
o cx.crcit~ - n. nossa muio: :fraqueza.. 1\Ins, se por· 
uma. fu.tn.hdndc lu.mentllvel t1vcrrr:ol'l de etnpenbar·nos 
e111 utna. guerra, niio se nrreccb. o orndor de que 
Hqüe compromottidu. 11 honm elo pniz. 

E' possivel que os prhneiros encontros nos sejüo 
de.sfuvornveia; mns n. desforro. hn. ele vir, plenn. e. 1 
con1plctu. : o pn.trio"ti~n1o dos brazilciros nii.o recuar~; 
diante llc nenlnnn sn.criiicio. 

Niio nos convém u guerra; nü.o podemos. rien1 de
v<:mos clescjn-ln; tnns se::rnrnmente nüo n. Avitnretnoa 
u. ]H"CI,~O de ncnhumn. hun1ilhaçii.o • 

E' pl'cciso qno todoK se convenção disso, nli.o se 
.illudintlo con1 as npprchensôes, pntriotiCH.ti e nobres 
dos quo pensão conto o nobre scnn.dor_.. mns de todo o 
ponto ox.ngcrudnR. · 

A guerra acl"lL pltl.ra. nós unul ca.hmlidil.dc; 1na~ .. 

.. 
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muito maior hn de ser para aquelles que noa obri-
prem a aceita-ln, (Apoiado'&.) : 

Os nosoos interesses do presente c de futuro a.con
aelhão-nos n ~iver·em paz com todas ~s. nações ~o 
•undo. e princ1palmente com os nossos VIZinhos: na.o 
Um elles, :(cli>-.mente, c nem podem ter interesses 
Colltrarios. 

Confiemos na sua lealdade, no seu bom seuso e no 
aen interesse J?ela causa da civilisação. (apoiados), 
sem que todavu• nos descuidemos. (Apoiado•.) 

O nobre senador pela Babia encareceu os beneficias 
ia nossa actual lei de alistamento militar, attribuindo 
ao nobre senador pelo Rio Grande do Sul umn opinião 
l_lUe S. Ex. não ·emittio. • 

·O nobre senador pelo Rio Grande não mostrou pre
ferir o antigo recrutamento á lei vigente, e nem isso 
ceaciliar-se-hia com os principias da sua escola. . 

O Sa.· HaNatQDE »'ÂVILA.: -.Ap~indo. · 
O Sa. ÂPPoNIO CzLso : - O que S. Ex. quer é 

eutra cousa ; o serviço m!litar obrigatorio" ·para 
tMos, 11ue sem duvida apoia-se em razões de certa. 
"Yalia. .. ~ 

.A lei actual foi um melhoramento, e tomando 
:parte activa na. sua collaboração prestou o nobre 
,...aélor pela Bahia um bom serviço. 

Maa. cumpre não exagerar tambem os seus meritos : 
ella. não é a perfeição, e nem resume a ultima. palavra 
ao liberalismu ••• 

O Sa. JUNQUZIII.L:-.Apoiado. 
O Sa. ÂPPONSO CELSO acha-a preferível ao recru

ta.mente antigo. mas se acabou com esse meio odioso 
tle lançar' o imposto, que na pbrase de um escriptor 
(a::: chorar a~ mães, é preciso não es'l_nccer qlie· sobre
-lta'o animo da• esposas e das irmas. 

Sa.àe-se dos excessos q11e têm provocado em alguns 
p~ntos do Imperio, da parte .do sexo que se deno
DUna fra.co. 

Mas, é lei, e é preciso que a ella se snboràinem 
todos; deve ser cumprida, emqunnto ni'i.o for alterada. 
Neste ponto está de accOrdo o orador com o Sr. Jun
~ueira.. (Apoiados.) 

Le"V&ntou-ae para formular um proteato, contra· 
algnmH proposições do nobre senador pelo Rio Gran
élo do Sul, aen 'illuotre amigo, a quem pede deaculpa 
ele o ter feito. Tem conseguido o seu proposito. 
(Muito bem; muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra e não havendo 
Ztumero para votar-se, :ficou encerrada a discussão. 

O Sa. 1• Szai\ETAaro, servindo de presidente,. deu 
:par& ordem do dia 12: • 

Votação da ·mata-ia cuja discussão ficou encer-
ra.da. · 

Trabalhos de commissões. 
LeTantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
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PJ\EIIDEl'(QIA. DO SR. B.A.l\ÃO DE Ct!tTEGIPE 

SBJIO[Anto - Requerimento do Sr. Junqueira sDbrc 
a tlestltpropriação dos terrenos pertencentes ao con
vento das .,•el-igio.,as de Nossa Senhora da .Ajuda. 
Approvado. - O aviso de 10 de Junho. Discurso 
c requerimento do Sr. Correia . .Adiado. - Ordem 
do dio. - Votacüo em 3• cliscussüo da proposta do 
poder e:ceculivô [illJando as {orças de terra para o 
e:z:ercicio do 1885-188G. 
.A's 11 horas da mnnhii nohnrüo-se presentes 32 

Srs. senndores, n. PO.l•er : Ba.rü.o de Cotcgipe, t:ruz 
Moc]lado, Bnrfw ~~ Mn~1nnguape, Godoy, Junqueira, 
Bnrao dn Estnncm .Atlon•o Celso, Visconde do Bom 
Ret.iro, Luiz Carlos .. Bn.rii.o dn. I .. ::a.guna., de Ln.mnre. 
Cor~eio.! Virinto ele 1\-Iedeiros, Harros Bnrrcto, José 
Bomfta.CJO,. Pnulu. Pessoa., Victrn. da. Silvo., Jo."'un
ribo, Leüo Vcll.oso, Limn.Dno.rte, Cunha e FirruQi~do 
Pa:-e>s de !vlcndonça..- Octa.vinno, lla.rr"o doc=ol\rnroim: 
l:hogo Velho, C~atro Carreira, Soares .Brandílo, Barão, 

de Mamoré, Christiauo Ottoni, Visc\ondê de Mnrltiba,. 
Moira de Vasconcellos e Ribéiro da Luz. 

Dei::r.ãrão de comparecer, com causa participada, oa 
Srs. Fausto de .Aguiar, Franco de Sú, Silveira Lobo# 
Silveira Martins, -:Henrique d' .A vila, lgnacio Martins. 
Teixeira Junior, Fernanâes da Cunha, Saraiva, Sil.
veiro. da Motto., Lafayette, Luiz Felippe, Dan tas e 
Paulino de Souza. · 

Deixou de compil.reccr, sem caUs& l'Articlpaa~."' 
Sr. Barão de Souza Queiroz. · 

O Sn. PnBBIDENTE a.brio o. sessão. 
Leu-se .a neta da sessão antecedente, e, não havendo 

quem sobre ello. fizesse observaçõe•. deu-se por 
approvada. 

·comparecerão depois de aborta a sessilo os Srs. 
Ntmes Gonçalves, Chicharro, Visconde de Paranaguá, 
Martinho Campos, UchOa Cavalcanti, Visconde de 
Pelotas, João Alfredo, Sinimbú, Conde de Baependy,. 
.Antão e Carrão. 

. O Sn. 1• SEOI\ETA.I\10 declarou que não havia expe
diente. 

O Sn. 2• SEaRETAnro declarou que não :!!avia pare-
ceres. ... 

Foi lido, apoiado, posto em discussão e sem debat,e 
approvado o seguinte 

Requerimento 

cc Requeiro gue se peça. ao governo. por intei-rnedio 
deministerie ·ao imperio, informações se p.a.ro. expedir
se o neto de desaproJ?riação dos terrenos pertencentes 
ao convento das religtosas de N assa Senhora da Ajuda, 
nesta cOrte, foi pelo mesmo governo ouvido o illnstre 
prelade diocesano.-Junqueir~- » 

O A VISO DE 1 Q DE JUNilO 

o 8r. CJorrela •- Encontro no Diario of!icial do 
boje o seguinte aviso, expedido pelo nobre ministro 
do imperio. · · 

cc 1• clirectoria.- Ministerio dos n~gocias do im
perio.- Rio de Janeiro, em 10 de Jun'ho de 1885. 

" Com referencio. no officio de 3 de 1\!nrço ultimo, 
em que V. S. pedia providencias. afim de serem 
removidas, para lugares apropriados, fórn. do centro 
mnis populoso da. cidade, as duas fnbricas de prepa
rar iumo, existentes na. rua do Visconde do Rio 
Branco, declaro o. V. S., que sendo taes estabeleci
mentos prejudiciaes ii. sande dos moradores da mesmll. 
run e da da Constituição, como V. S. pondera, a ellcs 
se npplico. a disposição do art. 77 do regulamento de 
10 de Jnneir~ de 1882, q11e permitte ás o.utoridades 
sanito.rias mandar remové-los e ordenar o seu fecho.- · 
niento, até que o. remoção se realize. 

« Deus guarde a V. S.- João }lloréniino .fi eira de 
Vasconcellos.- Sr. presidente da junta. central de hy
giene publica. » 

Procurarei demonstrar a. illegalidade deste aviso • 
por estr,r persuadido de que , se o conseguir, o nobre 
ministro deixará de dar ordens semelhantes. 

Em que se fundn o aviso 'l No art. 77 do decreto 
de 19 de Janeiro de 1882 , regulando o serviço sani-
terio. • 

Póde consider.,r-se em execuçã.o esse decreto 'l Nã.o. 
O proprio decreto assim diz : 

« Attel!ldenclo á urgente necesida.de de melhorar c 
serviç~ do. sauêle publica , hei por l)em revogar o 
decreto n. 828 de 2!l de Setembro de 1851. e m11ndar 
que para o 'lito serviço se observe. submettcndo-se ci 
approvaçiia do poder tev·islativo, na P"'':te em que de/la 
carece, o reguln.tnento CIJ.Ue com este batx.n. » 

O regulamento estii. dependente, paro. a exeençilo, 
da npprovação do poder legislativo, e em p~>rte neUe 
mesmo nüo defiaida. 

Orn, não quero a.goro. insitttir no. demonstraçüo já 
:feita do abuso que commette o governo exnedindo 
decretos nos termos em que expeaio esse. '. 

Os. decretos nüo ·podem ser constitucionalmente 
expeclidos senW.o pa.ra. a boa execuçii.o .. da.s leis; e 
qunado nelles se !em palav.ras como as que ncnbo de 
repetir eatio pot' ai mesmos condemna.doa. 

Mas é prechh,· que o senu.do pr,oteste conatanternenta 
contru. essa. 1g,veraâito àalil re:ras constitucionaea

1
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sii.o completo.mcnte violndo.s qunndo se expedem de
cretos não para. a execução ai.Ls leis, ma.s po.rn. creo.r 
dire1to novo. 

O modo por que o poder executivo exerce o. fncnl
do.de de intervir na formação dns lcis estlí expressa
mente regulado pela constitniçi"<v , e nüo lhe ó licito 
deixar de pnrte o mcío constitucional pn.ra usn.r de 
outro, que a const.itni\'iio só pcrmitte quando se trnto. 
da boa execução de lei nntcr~or. 

O decreto de 1 D de .Janeiro de 1882 nunca obteve 
a approvac;ão do poder 1egjsJativo. 

O Sn. G.,s-rno CA.RI\f<IRA dá 11111 npnrte. 
· O Sn. ConnEIA : -Ao contrario, todas ns manifes
tações feitos no pnrlumento StlO em sentido opposto 
ao acto do nobre n1inistro ao "'impcrio, dn.ndo como 
subsistente o decreto de I 9 de Janeiro de 1882. 

Foi cJie o nltin1o neto do ministl·o interino do 
in1perio do gabinete de 28 de 1\Iít.rço~ Lo(l'o depois 
ussumio a dircc(.~iw dos neg-ocias o n1inistc~io prc~i
àido pelo nos:;o hoorndo collegn, sennüor por 1\Iinns 
Geraes,•o Sr. l\:1artinho Campos, o qun.1, n.indn na. 
so~ssito de sn.bbndo, a6Sin1 enunciou-se úcerca. deste 
decreto: 

« Nós vemos um n:rtip:o importante alheio á politica. 
-juntas de hvp:iene. :--crviç-o sn.niturio do Imperio
acnrret:;.ndo uina. dcspeza dê centenas de contos de 
réis. 

cc Qunndo tomei conto. dn admini'strnçüo, achei un1 
regulamento recente, publicado nos ttltin1os dins da 
ndfninistrnc;:lo n que snccedi. c entendi que não poclio. 
da.r cxccuç~~in a c:-te regulamento, porque não conti
n.Ln nlntfi:J'ia pnrnn1ente l'cgulamcntnr, era 11rnn refor
ma dei.;e scrvi,;·o, nii.q só cont.cndo disposiÇ:ücs legiH
lativns gravissiums e importantes, con1o ncnrrctnnclo 
u:n1a. UéSJ,CZL~ que 1~1e pn.rccin. ~uperior às :for9as elo 
thes01.1r" e nn.o uul••nsndn por lc1. 

u 1Hns. immcrlíatamente houve n1inistro que poz o 
regulmnento mn plenn. ex.(?cnc;ii.o nn 1)nrtc relativa. ú. 
despczu. Al~pnnas cen~nl'ns feitas, tanto aqui como na. 
cn.n1nrn d(1S Ses. det•Ulndus, cJe nrll1n. servir5.o. )) · 

In1r,edio. pois, o ndn1stcrio que ton1ou n. dirccc::io 
aos ue>;:ocios, loho I]C}'ftis de I ú de Jn.tlciro de 1882, 
a exccn~:~'i.o <ln reg:11lnn1en:cl nehse dia. expedido. 

A cnmnra cl .. s deputados, tendo de pronuncinr-se 
solJre ns d""spezaA re~ultantcs do n1csn1o decreto, e 
que ll:l\'Ílt.c, sido inc',,i,lus nns tn.bcllas do ot·r~nmento. 
as t:diminou, dcclurunUo <Jll~ n~:io ern. possh~el o.uto~ 
ristt-lns. 

Cum .. , poir., ninda hoje o nobre 1ninistro elo in1pcl'io 
sorpre de-IH•S nmndnndo ofJscrvnr um elos nrtí,.,.os do 
r<:g:nlun 1 e: lo níao al'prc.,·adn, c cn1 ponto qnc e~tcnde 
CQln os direitos d c~dad.in Cf 

o. J'l~'l]er ,.indi~·iario, cha_n'HHl~~ n julgar processos qlte 
se iJzpr·ao ittiHittdns en1 <laspn!>IÇf•e& Ü·, rep:uh11neuto. os 
::tnnul\nn, •]uW fnltn de cmnpetencin ila autol'hla.de 
}ll'(tCí~s::;ante, "' delt•;.!:tldo de }"Hdicia. 

• • J ~~ trn11s~. n t::;;.tn c:,!-'~ u1n:t. st~.nt:en~·n. pr?fc_ridn pelo 
cliS1inelo e nlt.••;.!,Tt• ntn~·,::-tJ·ado, ,JUIZ (lc dneüo desta. 
Ct'•rte, o S1·. C••ltSc·lh(·Jro Uento Li::;\.lon. 

'TcldJ.n ag"ot·a out1:n. Iaa JH'l11~.~~ proferida 1)clo niio 
n)cuo~ tllusttc: nt:l.~·lstrado, o :Sr. do:;crnhn.r.-..ador !\li-
guei Cah1.on <ln l'ín c Almeicla. Ei-ln.: ~ 

u Yi..;t()$; ~ PXnminados este~ autos, etc. 
r( C! n~idt·I'U.t•cln 1uen Jll'ê:-;(•IJt(• Jll'fiCt~i·:~o foj prepnrní]o 

flC}U ))!', :i 0 dt!JC,! .. !,'rtd<t Jc }'t.Jieiu .(!111' ful'(,•n. do di:::;po~tO 
no 01~1. ~7 do dccrüto n. S,JS7 <le 10 de Jnneiro 
de l~K·!; 

• n •. c.on~idc:nndo q ne n. crcnç:i_n . <1c cotnpetencin ou 
Jlll'U·;clle•;:lo, llliJ•(q·taudu a de du·e1tos c ol1rign.yões ou 
d~vcrcs t!• por ~lia tmtutcí'.~, da CblJ~lcrn rio poder lc
p:t:oolu1.i\'O: c, plo~' e::~tc mot.lyo, a let n. !'JD8 de l/1 de 
Setcnd.ll'u dt I .S;jO, nn art .. Rn. c;o.;pl'cssunlonte fn.cnltun 
ao ;.::o,·clrno <~::o;t,UIIci_el~el· t~o~rC;.!:nlHIII(:~nt.o as nn.tod•luUes 
conJ}u·t(•nle~-> pal'a llllJh•SII/<Lo dus pcnns, n. fórrna do 
proc~ssn c l'f'!l;ursob; 

u Considel'undo que CHta i';Jf"nldi•Üc, tonllo fiido exer
citada no dt.•c,·et.o n. S:.!tl fjliO tuandou cmnprir o re
guhun .. nto pnra bon. execução dn. lei, nü.o pórle mn.is 
ser cxorcid~t. : · 

• Con~id<=l"an<io a dísJ?o~içuo do nrt. 87 do Ngul 

mento par& o serviço sanito.rio mo.ter1o. legislo.ttvn : 
preciso. nesta. pn.rte o ·mes1no Y~gula.ménto O.e n.ppwo .. 
vo.çilo pnro. ser cumprido, eomo exprcssnmente o ck
clo.ro. o decreto n. 8,387 que o mnndou executar, e 
vê'-sc do. certidão o. folho.s 17 que ní•o foi elle o.inàa. 
o.pprovado ; •. . 

« Considerando que, ""nclo a peno. 1mposto. no 
o.rt; 52 do regulamento superior à nl1:ndn das nutori-. 
cl.ndcs po!iciacs, nrt. 47 do re.c;ulnmcnto n. 4,824 
de 1871, o. competencio. do Dr. 3• dclcgo.do cnrece do 
1ei que n legitime : 

" Julgo nnllo o prescn te processo pela incompe
teócio. do. autoridl}de que o prepo.rou. c condcmno a. 
municipnlidnclo nns custas. ltio, 7 tle Fevereiro 
de f885. - llfiguel Calmon du Pin e Almeida.· " 

O Sn. NuNES G·oN(:ALVES:- E' uma. sentença. que 
honro. no juiZ' que a. proferi o. 

O Sn. ConnRIA. :-Se, pois, o poder Jegislntivo, logo 
qu~ foi cbn.n1aclo ri. nw.nifestar-sc ·sobre o decreto de 
19 de Janeiro de 1882, ncgnu t3eu concurso ús des
pezo.s nelle crendas ; se o proprio poder executivo 
deixou de dnr execuçiio ás disposi\•ões do decreto, por 
conter medidas lep;isla.tivns: se o~ poder judicin.rio, 
toda. vez que tem do intervir c1n processvs oriundos 
desse decreto, os tem annullndo, por fo.lto.r-Jhes a. 
base da. cotnpetencin. dn autoridade }l\'ncessnnte; não 
devinmCJs esperar encontrar· no Dlario Offlcial o n...viso 
expedido pelo nobre ministro <lo imporia ao presidente 
da junto. central ele hyp:icne pllblictt. 

Se n. jt1nta de bygienc trutftr de o executar, o 
poder judiciaria ri'hnulln.rá. o pr•h!Cl::iSO, sendo a muni
cipalidade da. cOrte mais urno. vez crrndemnada o. 
pagar ns custas. 

O Sn. AFFONso CELSO: -E cu estou gostando de 
Yer o nobre senador pelo Paraná prt!g.tr essa.~ dou-
trinas. · ' 

O Sn. ConnEIA: -Nrto é a prhncirn. vez. 
O Sn. AFFONSO CELso : - Bem ; estou o.pplo.u

diodo. 
O Sn. ConnRIA.:- Pois folgo muit<.o que o nobra 

senn.dcr sigo. esta. doutrina.. 
O Sn. AFFONSO CHso: -E' o. minha. doutrino.. 
O Sn. J\IexnA ne V .u•coNcur.•.o~ pninisl'ro do ímpe

rio): -Não tem npplicn.r;i'Lo n.o caso. 
O Sn. AFl~ONSO CeLso:- Vmnos can1inhnnd.o. 
O Sn. ConnEIA. : - Qne!lll dt!nt que ti\'essemos ca.-. 

minhndo purn ncertnr ! Ent1~l'? nlg~1ns dect·~;os, pro ... 
.. 1nulg;nUos pelo p;abinete pn::.~-u.dn._ nn.•l c"'t..':"rw.o figu

rando indebit.U:mcnte nn. c• ollf·c~;w • dnFt lcts. I 
O poder jntlicial nt'Lo declaron insnhsistcnte o de

creto · c'únn1ndo n. dcci~lh· sob c u111 ph~it.<1 uü.o podia. 
<lcix.n; t.lc proferir ~cnten<;n., :fo~zcndo just.ir.·.n, o. quem 
a tinbo.. 

O Sn. F. Ü01'AVIANO dá um apurtc . 
O Sn. At·foxso Cnt,!Ooo : - Y. 1-:x.. tcn1 rnzão; & 

qucstii.o de direito resnl\'idn. pelo pmlot· jnrlicinrio. 
O Sn. ConJmtA :- O i·Ofl-!r ji'tdicin..do npenns nn

null(Ju o processo por fnhn. tle contpctcn<.:ill. da a.uto-
ridudc processl~ntc. _ 

E' correcto os-.n proccdm1ent~:. 
Oun.nào th·e>, enl Olltt•a oClAl~lliO, ao Ítlllnr sobl'C o 

nss~nlpto qur:ln n1c Cl•n~estou _r .. i .. o nolH"c. senn.dor 
pela provlnci:L dn !\It!l'lll~ha·•· .o s,·, ~ I'Ut~eo tle Sú., ? o 
nobre scntulor pcln. hahH~ n ,':":Jr. Lcao \ elloso a.pOlOU 
a.s considcr•u.~ê'H.:S que ent11.0 ~~~ .. 

Yejnn1os <ptnnto pa.~on a t11~1n!cípnli{~nd~ l)e cttsta.S 
no pl'OC<~sso rt qnc actLbo Uc rcfcl'lr-nH~, uHlc,•ulnmento. 
instnurado (lê) • 

Dcfestt" fi. 10. •. 
Prúcurwtlio, 11. 1G •• 
Inquiric,~lLO~ • • • • 
Huzücs, il. 3G .• 
SclJos. 
So.l .. rios 

• 

30/1000 
211000 

15/1000 
30/1000 
3/1800 

30HOOO ----
110R800 

.. 
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devem scrtr}c_!;o da. mesma. província., incluidos na. ultima. ro- :. Niio tmto •lo <:•b<H neste momento se 
·removidas as fabricas de prepa1·nr fumo. 

O Sn. MEIRA. DE VA.scoNOELLos (ministro do im
. perio) :- E' a questão principal. 

O Sn;· CónnEu :-Niio ho. tal ; o. qucstü.o principal 
é de saber se póde legalmente executar-se a ordem 
dada. · 

O Sn. BAnÃo 'm: M~>ton>:: -Nós somos os cul
pados de tudo isso. 

O Sn. Commu: - Nilo é pcrmittido no poder exe
cutivo expedir um neto cxorbitnnto de sua.s n.ttribtli
ções c depois, em virtude desse neto, mando.i.- proceder 
'contra particulares. 

Isto er(l. possivel.no tempo em que todos ·os uoder'cs 
cstnvüo na.s mãos de um só. O systcmn repr-esenta
tivo assenta. nn. divisüo de poderes, ga.ra.ntin. das liber
dades publicas. 

Parece-me ter justificado o requerimento que vou 
sujeitar '' o.precinçiio do senado. 

Julgo dever ta.mbem dar conhecimento nos nobres. 
ministros de uma representaçü.., que recebi afim' de 
que se dignem exa.mina.r se ho. fundamento pa.ra. a. 
queixa. Passo a lê-lu : · 

« Na ca.sa de detenção se passa. fome quotidiana.
mente, havendo o facto causado j{L uma sublevnç.ü.o 
naquella cnsn. O almoço é um pü.o de 40 rs. e uma. pe
quena caneca. de café, ou cousa qu• o valha. O jantar 
é um pouco d'a.gua. de feijão sem um grü.o, e tOO 
gramma.s de ca.rne secco., o. maior pnrte da.s vezes em 
máo . cstndo, c mais 40 rs. de :farinha. Os presos 
dormem no sonlho frio ; nem se quer uma. pequena. 
esteira. DíL-se-lhes apenas um cobertor, quas1 sempre 
velho e róto. » 

Foi lido; apoiado 
requerimento : 

c posto cm discussü.o o seguinte 

<c RCgt1ciro que se peço. no governo, por intermedio 
ao mintstel"io do hnperio, cópia. do officio da. jllnta. 
centrnl da hygicne publica., de 3 de l\1:nrço ultimo, 
que motiYOt'l a. cxpccliçüo do aviso do mesmo minis
terio de 10 do corl'entc mez.- J1!anoet Francisco 
Correia. n 

O Sn. !IIErn.~ DE VA.soooNCELLOS (ministro do ·impe
!l"io) l>cdc "' palavra. 

O Su. ~nEsrnENTE observa. que. fa.ltü.o a.peno.R cinco 
minutos para ter1ninn.r a. hora., c nesse espaço de tem
po o Sr. ministro uü.o podcrú. sem duvida. dn.r as ex
plicações precisos : neste cnso toma. a. liberdade de 
letnbro.r que se nlp;urn dos nobres senadores pedir n. 
pnlavra., iica.rú a. dlscussito ndindn po.1·n. nmnnhü. que 
é dia. uestinndo aos requerimentos. {.tlpoiados.) 

O Sn. LEÃo VEr.Loso : - Peço o. palnvra.. 
Fica o. discussü.o n<lia.da.. 

ORDEM DO DIA 

:fOTAÇÃ.O E:\t 3~ DISOVSSÃ.O DA. PROPOSTÁ DO ltODER EXE 
OUTIVO l'"IXANDO A.S l~ORC:AS DE TERRA. PA.RA. O EXERCICIO 
DE 1885- 18SG. " 

Votou-se cm 3• discussão e foi npprovadn o ado-. 
ptndu. pnro. Sllbir lL su.ncçü.o imperial a.. proposta do 
poder executivo, com·ertida em projecto ae lei pela 
cnmn.rn. dos deputo.dos;n. 2. Uo corrente nono, fixnndo 
us for1'as de terra pnrn o excJ·cicio de 1885-188G. 

O Sn. PnEsinENTE convido. os Srs. sonndorcs pa.ra.
se occupnren1 cotn os t.rnba.lhos de sun~ commissões, 
dados pnrn ordem do dia. ele hoje, c deu para o. do 
dia 13: 

Discussüo d~s reiJnerimentos ndinclos pelo. ordem de 
sun npresentuC":Ü.O, n saber : ' 

Do Sr . .Jn~queirn, pa.ro. que se peça no governo 
cúpi<L do aviso ou neto officia.l pelo qunl forüo dis
peusn<los o engenheiro Costa Couto e outros da com
lnissiio ctn q110 ostnvü.o no. provincio. do Cco.rú. pnrn. 
constrnc~·ão do nçndos. 

Do mesmo senhor, para quo se peça no gO'Verno in
:fúrnlrtc,•õcs sobre se foi ex.poclido u.viso lL prosidoncio. 
da ~'rovincia <ln Bahia ÍICOl'CII. de eleitores do 2• dis-

VlSlLO. 
_Do. Sr. F_ra.nco. de S~, pa.ra que se solicite do rni..; 

n1s~cr1o do 1mper1o cóp1ns do n.viso do mesmo minis
t~r!O de -11 ~e Setembro do 1884 o do officio do pre- · 
SJdcntc da. JUnto. centro.! de hygicne publica. q 11c 'b 
acompanhou. 
~o Sr. ?o~·r·cin, .Pa.rn. que se poça. . a. o f!Ovcrno 

cópta. do offiCJo da JUnta central de hyg1ene publica., 
de 3 do Março ultimo, <j.Ue motivou a expediçü.o do 
a.viso do ministerio do tmperio de 10 do corrente 
mez. 

E se houver tempo : 
• 2~ discussü.o da. indica.ção da. mesa, letra B, de 
188a, relativo ao processo o. se~"'~'uir-se na. 211. discussão 
dos projectos tanto da cnmaro. 

0
dos deputados, como 

do sena.do. 
. Declarou mais o Sr. pr~sidente que acha.ndo-se 
1mpresso o pa.rccer da. com.mtssii.o de orC".nmento sobre 
o. proposta. do Governo pedindo o credi'to pa.rn p rni
nisterio dn. agricultura., dnrú. o respectiva projecto 
pa.rn ordem do dia. de segunda-feira., sendo convida.d() 
o Sr. ministro. 

Levantou-se a sessü.o no meio-dia. c dez minutos. 
' ' 
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PRESIDENCIA. DO SR. DARÃO DE COT~GlPE 

SvoL,.A:uo-Dcspc.::as com publlcacõcs pela ·imprensa. 
Discurso c re'luerimcnto do Sr: Correia. Approva
do -.Ordem do dia- Dispensa de um engenheiro 
da commissiio de acudas. Discurso dod Srs. Castro 
Car•·eira, Ilcnrif)uc "a· A vila, Correia, li/eira de Vas
concellos (ministro do imperio l, Junf)ttcira e Jagua-
ribe. Encerramento. · ' 
.A.'s 11 horas da mnnhü. ncbarii.o-se presentes 31 • 

'Srs. senadores o. sa.ber: Barü.o de Cotegipe, Cruz 
1\Inchado, Bari'lo de Mnmnngua.pe, Godoy, J11nqueira. 
Ba.rü.o do. Estancia.. Affonso Celso, Bnrã.o da. Lo.gunn,. 
Barros Barreto, Lei•o Velloso, Paula Pessôn, Bnriio de 
Mnroim, Meirn de Vnsconcellos, Henrique d'.A.vila, 
Correia.. Vieira. da Stlva., Christian o · Ottoni, I~nncio 
Martins, Visconde do Bom Retiro, Paes de Mendonça.. 
Viriato- de Medeiros, José Bonifncio, Conde de Bne
pendy, Luiz Carlos, Barão do Mnmoré, Castro Car
reira, Chicharro, Visconde de Pnrann.guú., Franco de 
S{L, Lima Duarte c Martinho Campos. · 

Deixtirõ.o de compnrecer, com causa. pn.rticipadn., os 
Srs. UchOn Cnva.lvnnti, Nunes Gonçalves, Diogo 
Velho, Fausto de Ap;uin.r, Octn.vin.no, Silveira. Lobo,. 
Teixeira. Junior. J"oü.o Alfredo, Sinimbt.\, Autrn.n,. 
Fernandes da Cunbo., de Lnmnre, Saraiva, Cunha e 
Fi"ucirecto, Silveira do. Mota, Lafa.yette, Luiz Felippe, 
D;ntns, Visconde de llluritiba. e Visconde de Pe
lotas •. 

O Sn. 1• SEenETA.nto declarou que nü.o havia ex
pediente. 

O Sn. 2• SEORETA.nto declnrou que niio havia. pa
receres. 

DESI"EZA.S 00~[ It'C'DLICAÇÕES PELA. I!\tPRENSA. 

o lilr. <Co••rch• :-0 nobre presjdente do conaelho 
fez hontem na camo.rn dos deputados \lm progra.mma 
financeiro. que 4,escjo !'Cr scmp~o seguido por todos 
os governos. S. Ex. ass1m cnuncL?u-so : . 

" Todos os nossos males tem \'Indo de q\lo os mi
nistros entendem que doven1 fnZer grandes bons o. 
este pniz, incita.dos ll,olo seu pnttiotismo, ficundo do 
lado o parlamento. » 

Devctn fl~nr cooso.grnllns ostns 11nln.vrns Cln. nossn. 
historio. l>nrlu..1ncnto.r, nüo sú cn1 l10nrn. elo prostdente 
do canse bo, sonlLO pnrn exemplo ao 8ous successorcs 
c ccnsurn scn1prc Vl\''1. n. seus nntcccssorcs. 

Nü.o se dev~ roi\r ele ludo o pnrlmnonto no. c1ecrc
taçü.o dns despezas public!'s. Este princ:_ipio é êor;ente; 
mas tü.o certo em theor1a• quanto nu.o nttcnd1do niL 
pro.tica. 

19 
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Todos os. dias vemos realiz~r o governo despezas 
• · n_ão autoriaadas J10r lei, e prescindindo de . forma-
,. l1àadea. . . 

E: quando algwn dos membros da representO:ção 
n&elOnal entende· dever protestar contra o !acto, o 

• que se vê é que os ministros, em vez de se defen
t 4lerem, tro.tão de increpar ao representante do. nação 
· o que el!e pratica, em cumprimento do seu dever. 

·· Ainda hontem o nobre ex-ministro dn guerra en
··teodeu dever exprobrar-me um procedimento que, 
\•e não me recommeudn, pelo menos deve ser tole-
~·:rado no seio das camaras legislativas. . 

S. Ex. disse que eu tenho paixão de manifestar 
11empre o. minha opinião sobre todos os assumptos. 

Senhores. se me dispensassem de votar sobre os 
• assnmptos.trazidos ao senadó, poderia talvez deixar 
r fie dar-me algumas vezes ao afanoso trabalho de 
' ,e~aminar, n.fim de poder votn.r conSclencioscunente. 

Quem tem de votnr, necessito. estudar as questões, 
• e se expõe o resultado do seu estudo e a., seu extLme, 
-persuado-me de que nilo incorre em censuro., justifi
' cando o seu voto. 

Se posso ser increpado por isso declaro, Sr. presi
c1ente, que morrerei impenitente. 

O SR: BA.RRos BARRETO: -Faz muito bem : esses 
exames aó podem ser prejudicio.es a. quem faz o que · 

··:s. Ex. fez· no ministeno. 
O Sn. CoRREIA : -Até se me a.ttribuio o desejo de 

. accusar, quando se a.lgum se me póde attdbuir é 
' antes o de louvar. 

Assim é q._ue, lendo, e nüo com a pectuena o.ntece-
aencia que ~. Ex. julgou. o seu relntorio. se nchei 

· .. })a.stante ma.terin. para censura, nüo deixei de rcferir
.:m,e o. dun.s providencias que nelle encontrei, dignas 
de approvayii.o. . 

Embalde procurou o nobre ex-ministro mostrar que 
-níio estú. ditn o. verdade no artigo de seu proprio 

' relatorio referente ás despezas do exercício de lSSQ-
1885. . 

O que o.hi expressamente se diz é que n cstimo.tiva, 
organizadn. peln. repartição fiscal, dn. despezn. do 
:ministerio dn. gunrr::t, no exercício que est{L prestes 
·a. terminar, leva ú. concJusü.o de que n dcspczn pago. c 
:por pagar até o enccrr:uneoto do mesn1o ex.crCicio 
terá de exceder :.i yotnda. 

Annuncin.-se o.té que hn.verá o deficit liquido de 
93:695,$800. 

Por que se disse deficit liquido ? Porque deduzio-se 
do excesso CJU tunas verbas ns sobras provn.veis etn 
outro.s. A diíl'•:rcnçn. resultante deste cn.lculo é que se 
acredito. """''de !J:3:ü9õii80U. . · .' 

Outr'ora. era. .isto possivc1, quando ::t. legislnçüo 
permittia o transpoi·tc de sobras, legislnçiio qne se 
.:evogon por se ter YCriiicado que não .fu.vorecia. os 
1nteresses do the::;ouro. 

Hoje. é apcuas umn. nllcgn.~:ão pnra 1ninorn.r n. res
ponsubiliUade do fncto do excesso de despczn cm 
diffcrentes verhns. · 

Foi esta n. olJSCr\·a~:ii.o que fiz ; não disse que honvo 
.acto do noLrc ex-ministro dn. guerra n.utol'isn.ndo o 
, trn.nspo1·tc. Foi nm n1cio de nttcunar o facto de esti
mar-se cm 3(jt,:iOüHSii7 o cxccs"'o real ele dcspoza cm 
algumas vcrhus Uo ministcrio dn gnctrn, 

Outl'ü nlcunce n:io pollcrn ter ns pai:L\'rns cscr.iptas 
no rülatlH'io úceren dus sobras pro\·n.vcis cn1 outras 
verbas. 

1\:In.s o quo Ynlc cstn. n1Jcgn.~~ü.o '! Bastava que· hoU
vesse, e pi·,dc n.crctlitar-sc que já ltn, 0111 umn. só 
verbn. cxccBso de despe:t.a sobre o credito votndo pnt·n 
estar justificada n. censurn. que íi1:, nin1ln quu ns 
sobrns do outras vcrhn.s tnostrn.ssetn niLo hnvcr nu
gmento uo credito total concedido n.o ministerio da 
guerra. .'; 

O noLre cx.-n1inistro c1:.t guerra entendeu que lho 
nproveitn.vn n.- clecJn.rn.~~iio de que, no deixar o tninis-
1:erio, haviu o. sobra ele :J,Dl:J:UUOH, a. qunl deverin. 

' fnzer face •\s dcspezas dos dous mezcs quo fn.ltt1vüo 
'partL finUnr o cx.ol'cicio. 

. Mas j .. so vio que :foi o proprio ex-ministro quem 
;ciüsse no relatorio que outro era o resultado que se 
).ae devia ""I'erRr, indicando o defi,it liqtliclo do 

93:6951800. E não póde organisar-sc as-ora senii& 
uma estimativa como a. que tez a repartiçao fisco.J. 

As despezas, por conta do ministerfo da guerra, 
rcalizão-se nas differcntea pro,•iooias. E' necesshT.io 
que venhii.o documentos das thesourarias para. ee 
poder conhecer o. despeza real do exercício 

Permitta Deus que o deficit chamado liquido niio 
passe do annunciado, quando todas' as despezae fo-
rem conhecidas. · · 

Cootradictoriamente o nobre ex-ministro da guerra,; 
dizendo que não havia excesso de despeza, notou que 
paro. o excesso previsto se occorreria na. fórmo. da. 
lei por meio da providencia de credites supplementa
res. Nem consta que S. Ex. apresentasse alguma. 
proposta neste sentido. Quem assim procedeu foi o 
nobre ex!.ministro da marinho.. 

Em seu discurso fez o nobre ex-ministro da guerra. 
revelações que exigem jnformações mais positivas. 
do que o.s prestadas por S. Ex. · 

Já niio fallo no excesso, de que S. Ex. deu conhe
citncnto a.o pa.iz, no quadro do exercito : o governo 
n~o póde elevar o oumero de praças fixado na res-
pectiva lei. , 

Mns disse ninda S. Ex., como se vê do Diario Of!i
ciat de hoje (ltl) .; 

" Aindo. ha pouco se disse no senado que era prova 
do esbn\)jn.mento do p;overno terem-se gasto centeoas 
de contos com n. publieaçiio do edital chamando con
currencil1 pn.rn. a illumino.çüo dn. cidade. Entretanto 
os dndos oJficiaes reduzem essas centenas de contos 
á quantia de 28:000fl000. 

cc A 's 1ncsmns proporções liliputia.nn.s reduz-se a 
censura refm·onte n. despcza.s feitas com publicações
pela. hnprcnsn.. Tudo quanto o ::;!;OVCrno despen
deu duruntê todo o tempo do. suo. administração, não 
pnsson de trint:< e poucvs contos, o.pplicados a'b pn-

. ga.1~1cnto .. da. in1portancia dn.s publicações, sem ter 
cstzpcndllldo JOrnncs ou cscriptorcs. 

\cc O qnc fez com pa.rcimoni!L foi o que fizcriio todos 
os governos t']llc o antcccdérao : defendeu n. sua po
litica. pelos orgii.os de publicidade, c a.ss!m obedeceu 
a. 1.1111 g-tnndc principio que preside no systcmn. rcpre-
séntntivo. que é rcghnen do opiniti.o. "' 

te O oratJ<,r le u.s pnlnvrns que na. legislntnra de 
1871., respondendo a ip;ua.l nccusa.çã.o. prr.ferio, com 
n.pplauso du. u,:doria, o illnstre Visconde dn Rio Bran
co, e diz qno ')nem tem por si n.utoridn.de deste valor,. 
não J!t)tlc JllCl'Cl~<:r _ a. censura. qn:tsi feroz que n tal 
re.speHo n oppot-t(,mo tem f'ornltdndo. u 

1Jevo Cullle~:ur pelas pn.ln.vrns íinn..es, jt't que o mi
ni::ltCI'Ío pu.ssn.tlo pede jnstiílcnr-ã.o puro. o scn neto no 
que uccorreu nu tninisledo pt·ü·~idido pelo nobre Vis
canele do Hio Bt·auco. Foi <:ntiio formnladn. uma. in
terpcJla,,:~w a. .este rc~pelto, e o presidente do con
selbo, npt·c~entanüo-~e ~t. cmnu.ro., oX.poz o proccdi
lncntn que hn.\·iu tido. Esto.vu. n. cn.mnra. 0111 :;eu di
reito niw lc~:di:-inndo essa. despczn. ; cstrtvn. tnn1bmn 
Cin seu direito tnmundl> qnu1quer .outra In·ovidcnc,ia. 
pcrnúttida pulu. lei cru reJuc,di.o no gnl,inetc : n1ns, se
gununcnte por Jw.ver nceitndo ns cxplicn.r,~ões clndn.s,. 
nií.o invalidou o neto, Ucixn.ndo de Indo q_pu.]quer 
outt•tt n1cdhlu. 

i.\..ccresce 'tne n leg:ishv:.ií.o tla.qucllo tcmt)O não con-
tinha as lllNlirln~ do Í'cstricr~üo que contem boje. · 

..t\. nltin1a lei de! orc,m.n1Cnto.prollihc que se impute. 
n qnnJqncr rnhrle:t llo orçunwnto dcspczn que ncl1a. 
não cstcjn cnmprolwndidu., scgnnclo ns tnbcllna cx
plicntivns tltt propnst.n. do :;.!;OYerno e· ns altertv.~ües 
nellns i'Citas pelo pnde1· lcg-islútivo. 

Onde cstn.vn n a.ntorisnc:ÍlO J)nrn. a llespozn. n. que se 
referia hontom o nnht•c' n1tnlstro, UlzCtll1o quo fôru. 
feita. cm pl·opor(~~íjcs Iiliputlunu.s. corno se ficasse por 
isso 1ncnor a vlnlu.çii.o dn. lei? . 

O Sn. FnA~ao tu~ SA :-A qucstüo é n. n1csmn., nü.o 
hn.via. vm·ba. 

O Su. ContUHA :-E' n rncsmn cm rclnçü.o {&. des
pczn ntc.o nutorisadn. por lcl; nfto é CL 111esmn. CIU refe
rencia 1\ lcl quo vigoro.va . 

O Sn. FnA.l'<ao JJ~ SÁ dá ttm aparte. 
O Sn. ConRillA.: - I!oje nüo se púdo imputar " 
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qualquer verba do orça.mento despeza que niio estivel" 
,IJiarcada nas tallellas explicativas e nas emendas das 
cama.ras. .Por que se estabeleceu isto·'? Porque antes 
•OUtl"o era o modo de ·proceder, que assim se con
demuou. 

M:!Ls eu podia per~mptoriamente dizel":. <le 'iue 
serv10 prometter. no pa1z uma época de regeneraçao, 
·•e se vem prat1car em 1884 e 1885 aqu1llo que se 
condemnou em 1871 'l 

Exponho a questão com toda a lisura • niio me 
e:x:irno da responsabilidade em 9.ue possO: incorrer 
como membro do ministerio de 7 de Març.o. 
. O Sn. Fa.\l'!ao DE SJ. dó. um aparte. ' 
. O Sn. Conn&u. :-A lei diz que é responsavel por dis
.Slpaçiio dos bens publicas o ministro que ordena ou 
concorre de qualquer modo paro. despezas nüo autorisa-

. .das por .lei, ou para se fazerem contra o. fórmo. nella 
-esto.belecida. Que explicação dó. o .,.overno a esso. 
despeza, a esso. dissipação dos bens p~blicos 'l 

O Sn. FRANCO DE ·s.l : -A que deu o· Sr. Visconde 
do Rio Branco. 

O Sn. ConnEIA.:- O que fez o nobre visconde' todo 
o paiz ·sabe. O que se disse nesse tempo, tarnbem o 
sabe; mas se o governo julga que póde por isso 
·saltar por cima da lei, entíi.o façamos desnpparecer 
-este simulac1·o de sj'stema constitucional. . 
. Gastou-se mais de 30:000R com publicações pela 
-1mp~enso.! disse o nobre ex-ministro, jactando-se rln 
.'parCimoma do governo, das proporções liliputinna• 
.. <J.essa despe7.a ! · 

O Sn. FnANCO DE S.l: -:-Porque fallou-se em cen-
·tenas de contos pa.ra corromper o. imprensa.. · 

O Sn. ConnEIA.: - Mns quem disse que se gnstúrtto 
30:000S com publicações peia imprenso. rleve trazer 
ns provas ; nü.o porque eu duvide da a.ssevernçrlo de 

"nobre ministro, mas porque pôcl:e haver erro ele 
ca.lcnlo~ que o gabinete o.ct~w.l dever:\. nesse caso 
xectificnr. ~ 

Devo aqui recordar ao sennclo, posto qu.e este fncto 
deve estar vivo nn. sua. lcn1brnnça. que o nobre se

·nador por Minas Gcraes, o Sr .• ,.ffonso Celso, propor., 
quando ministro da. fo.zencla., que 'se votasse umn 
'Vetba para a <lespeza de tnes publicações, proposta 

· que ns cnmnrns nü.o npprovt..rti.o. 
. O Sn. .. Âl"Fo~so CeLso : -A n1o.ioria do senado. 

O Sn.. Connt~IA: -A& cnmnrns, porque n. dos de-
' putndos aceitou a cmendn. . . 

Disse-E c cntito que n.hi estnvn. o Dla.rio Olficial pnrn. 
.'o g;overno defcnd.cr-sc e explicar os seus netos ; c se 
1 o Diario Ofliclal nrto ·serviu. pnra isso se fizesse entr~o 
1 desap1>nrccor o que com cU e se despende. 
· O Sn. Â>·rosso C"Lso: -Seria o meio <le explico. r 
·.essa. despczn. que todo governo eleve fnzer e V. Ex. 
.1to.mbem ho. de l'az6-lo. quando fOr governo c nús ho.
, ·vemos de ton1nr colltas. 

,O Sn. ConnE!·'.:_- Pois tomem. Quem púde usse
r .. gurnr gnc n opmu~o que o A'OYerno sustenta é n mais 
~cpnvcnlente no ~ervi~·o publico 'l E deveráõ fazer-se 
'·despczas cm pnblic~t~ões pela imprensa po.ro. accusar. 
··como nccnso.dos farão, men1bros do poder lcgisla.tivo ~ 

O Sn. AP.-osso CELso dtL um aparte. 
O Sn. Conmn,,:- SeríL lil'ipu!Lana a <lespeza de 

• mnis de :10:000~000? 
· Paro. aquclles que contribuem com po.rte de seus 
l1averes pn.ro. as dcs1~ezas ptlblicas, legalmente voto.
dus, por certo que nu.o o 13. 

O Sn. Al•Fos>o QELSO díL um nparte. 
O Sn. Pn.,sm&srE :- Attonçíi.o ! Faltlio dons mi

. nutos. 
O Su. Conn1a" :- Nito formulei o requerimento, 

que ngt;)rn VCJl.l npresentn.r no senn.tlo, qunndo o nobre 
cx-presidc,~te dp consolbo disse quo havi~ feito pelos 
<::oft·es publtcos alp;umo. dospeza com publtcnçõos pela 

limpronsn : o~o~pcrci que se vteaso declo.rnr qunl o. som
:rnn. flo~pP.ntlidtL, Foi o que bontem fez o nobre nlinis

•tro dn ~núrrn., o cotno limitou-se n. indicar o. somtnn. 
:<lespent.li<lu. som n1ostrnr oomo so cil'cctuou o dispcn
. dio, e em que verba.s foi escrlpturndo, julgo J>eceua-

rio pedir aos ministros actuaes que prestem informa· 
ções sobre este ponto. - · 
•. O nobre sonnd,or por Minas, o Sr. Aftonso Celeo, 
d1sse em aparte-todos os ministcrios t~m feito i"'ual: 
despoza. o 

. O Sn. APFONSO CEr.so :-E digo mais, hii.o de fazer 
emquo.nto isto nü.o fo'r regula.risa.do. 

O Sn. ConnEIA.: - Pergunto eu se o ministerio de . 
28 de Março, presidido pe1o actual presidente do con
selho, fez taes des1?ezas 'l 

Se as fez o gabmote presidido pelo nobre senador• 
o Sr. Martinho Campos'l 

Pergunto mais: o gabinete actual tem fe1to alguma. 
dcspe?.n. semelhante 'I 
~ Sn. V•so.oNDE DE: PA.II.ANA.CUÁ .(min-istro dos estran- . 

getro.v) :-Níi.o . 
O Sn. ConnEIA :-Quem procede bem 'l Os ministros 

actuaes, que níi.o fnzem taes despezas, ou aquel!es · 
que o. fizcrão e' julgiio-se escoima.dos de toda. n. respon
sabilidade c censura, desde que dcclarão que ess11o 
despezd. foi :feitn com parcimonio., que n. reduzirão ú. 
proporções Iiliputio.nns ~ (Ld :) 

"Requeiro que, pelo mmisterio dn. bzcnda, se peça. 
ao governo o. seguinte informnçii.o: por que verbas se 
fez a des\'eza de mais 30:000H no exercicio corrente 
com publicações pelo. imprenso.. n 

Foi apoiado, posto cm discussüo c sem debate 
npprovudo . 

ORDE:Ii DO DIA 

DJSP~N'S.A. DE UM. ENGENUEIRO DA. COM!tUSSÃ.O DI!! AÇUDES 

Entrou em discussão o rAqueritncnto do Sr. Jun
(lueira., pnro. qnc se peçn. no governo cópin do aviso 
ou neto officio.l pelo qua.l forã.o dispe'nsa.dos o enge
nheiro Costa Couto e outros da. comm.issüo em que 
estn.vão na. provincio. do Ceo.r{t., po.rn n. construcçü.o 
de açudes. 

Cl) S•·· «:'UNih•o 4)au•rell"n.:- Sr. presiUente, jú. 
1.ivc occnsii\o de manifestar nesta. caso. o. minha. ol?i
n iü.o úcer.cn dos U~!udes do Cea.\·ú., e a.guarJ.o a. dts
l!ussúo do orça.mcnto do ministerio Uo. ngric.ultura., 
pnrn. voltn.r a. cstn. questão, c ainda. uma. vez proéura.
rci demonstrar, que este recurso. co1no medida nppli
cnda ús necessuludcs d• sêccn., nü.o pód~ ser preen
chidn. pelos grandes lng;o·s projectados pelo Sr. Révy, 
e sim pelos a.yndcs diSeenlinn4os un. pt·ovinciu. com a. 
cnpa.cidndc nccessa1·in pn.rL\ contcrCln a.gun que resista. 
por dons ou rnnis nonos de sêccn. 

Nesta questão~ Sr. presidente, póc.lc':"'se distinguir o 
util c o n.grndnvel. Con1o n1clhoramcnto pnrn. n. }lro
vincill, con1o clcn1ento do seu prop;rcs';o, c indust.rin, 
os grandes lagos clo.ri'~o {1, l'rovincin. h11pnlso notnNel 
ú. sua ngricu.lturn, fcrtilisnnclo terrenos incultos pelo 
svstenln. de irrign~t'LO ; nuts pnrn ' csto.s vn.ntng:ens sc
rCnt reacs, é pr.eciso que existUo os meios de trans
porte, que levem no mercn<lo o lll"odncto do trnbnlho. 

O nobre senador pelo Hio Gr<tndo do· Sul, n quem 
tenho occnsiü.o de n~radecer o interesse con1 qnc tem 
advo~n.clo os 1nelhorn.ntcntos da minbu. provinch1. 
(apoiado do S•·· Jaguwt•ibe). deve coucoEdnr q~e tem 
sen1pro n1e encontrado neste t_crL'eno : nno sot1 1nfcnso 
nos g1~n.ndcs la.gos, consi<lCl'l"Ldo~ co1no nlelhorn.1ncnto · 
do. provincin, co1no ·meio ele trnn~t'ot'tnn.r seus cn1npos 
incultos ctn terrenos nO'ricohu ; totlos nús Ccn.renses 
nppln.nllhnos com cnÍhnslns1no a. sun. existancin. 
(apo'iaclo !lO S1•. Jnf11tU1'ibo). 1~ nito é de ~\<ln1irnr quo. 
a. cmnmissíio de açudes, chcgnntlo {t. provincin. fosse 
recebidn. cotn. prazer ; nc1n hnvin. n1otivo pnrn. o con-
trario. , 

A(Y'orn., considcrn.ndo-se c01no tneio de rectlrso no 
interior d•L provtncia, corno 1nedidn. prevcntivt\ nos.. 
mnles do. seccn.. o nu. nltcrnn.tivn. do.. c~n~essü.o do 
beneficio, cu mo inclino peltt multtphcldouo ilo s 
nç\lcles tlisscminmlos pelu. provincitt : cstn .. ú que é Ll. 

qucstti.o. 
Ninn·uonl ,le.::;c.,;,nheco u-. vantttgQns llos ~rn.nUe 

ln.gos,0 todos uóli sn.llemoli. 1..1-tl nlu.tinificot\ .rc.;ultu~U .. 
que ao tem colhido na. Inlhu. o no. Lmnbn.rth~; llo~·u~u .. 
no.a clrcUillstu.nci.u cm qtu :~oc.b.o.-»o o CIM.r .. , &Ulelto-

···. 
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>~ a. urnA sêcca. perioclicn., nü.o é este o recurso : porque 
. se ·favorece n uma. pequena flopuln.çü.o cil·c.ulnscriptlL t"t 
]ocalidnàc, o .resto el<L popu nçíio fi c <L elelle pl'ivnao. 

De que set·ve. gor exemplo, o oçu<.le de Quixn.ch&.. 
rios moru<lorcs do Crato, elo Icó, do In ha.n1os, ou da. 
Ioelependenci<L, elistn.ntes ~O. 50 c GO lcgnas '! 

Nn hnpossibiliilndc de cnnscguit• os grnndcs bcne
:ficios cspalhn.dos pelo. província, nús Inclion.mo-nos 
nos pequenos a~~nllcs, 'no alcnt:ce de toéios. 

Se· o nnbre scnndor no::> nnunassc con1 n esperanço. 
de que hn.\'lntnos de ter g1·nntlc qnantidrv.lc destes rc
serva.torios, de rnodo fJHC pudessem scn· espalhados nn. 
provincin, con1o aqncllcs,clne se nch~o cm 1\IiEi.o c na 
Lombardin,ning·ncm scrin. mais cnthusiasta. do que cn 
dns idéns do nobre e::enndor. · 

!\Ias, nn. impos .... iltili~1adc desta gt·n.nt1c esmoJn, cn _ 
desejo que aq·nclla que se nos dú aproveite ao n1nior 
nmncro r::ossh·cl de Ccnrcn~es. 

Comquanto o nobre senador n1c assegure q_uc tem 
razões para estar 1nais infm•n1ndo do r1ne cu a rc~•:... 
peito do que se passa na provincia clo-Ccar:"t, c tlin·tt 
que os JWlncipnt~s hon1cns cst:in ele nccõrdo com o c~
tn.belecinlcnto do~ ~".nndcs nç-nd.c .. , en }Jcç·o-lhc per
missi'io pnra declinar {'h.l. cmn;)etcncia. dos seus infor
mantes pata. aqnillo qnc estú assentado, decidido c 
julgado con1o nuds ntil c nccessn,rio ús nccc:-:.sida.Ucs 
provenientes da .i=it~cca. e que não süo ntoclificatla.s 
pela. presenç·a do Sr. H~vy. 

S1·, presidente, conhcr,•o o Sr. Révy unic!Lmentc de 
no1ne, c o cunceito qne faço clcllc é I'JllC é um enge
nheiro distinctn c pr,l()ss10nnl cm trabalhos h,rdran
licos por ter on\"id·) tlizcr. !\[:1s C;.\l'l10 te:n1 cllc dcscnl
penhndo c.,ta. n1iss~io c-ntl'C! nós"! Vau1os recordar o. 
historia dos sc:us tra!Jnlhos. 

Em 18-1.0 o Sr·. Ht!"·y foi n1nndado {t. provincln. do 
Ccnrú pnr~ estudar a. qncst:in i!.c aç~ndes, pro\'idcncla 
considt::tndn. c()n1o o rClncclio necessario c rnr .. is c!llcn.z 
nos mnlcs da s&ccn. 

Alli chl!gando acompanhado de um collcgn, que no 
fim de nJg-nn1 tempo "o H bandonnn, cnc~lrl"'o'gou-s~ sú 
dessa. c.on1mis~Ct.o. que dtu·ou, nit.o sei Se trcs ou quatro 
annos ; emqn<lnto o parlamento votou a verba. de 
30:00011 p::tl"·' C<tul1o,; de a•:udcs. o Sr. Révy cstuelon 
açudes, e afinal niLO estnd1 ,u, 

Digo que nüo estudou, porque, levn.ndo a idéa fixa. 
de cônstruir Oli p:randcs lagos, concentrou toda sua. 
attenyi"Lo e cuiUat.lo na execn\~iLo desta obra.. e des
prezou esta r1ucstü.o prcliminur, q•e havia na. pro
vincln. 

Entiio projecton os tres g-rnnrles lagos, õ n(;udc do 
Quixn.dú, o do Itllcnlonli. c do Boqueirão das Lavras. 

Se estl!s 'eiitntltiS f.,tii.o cunsciencio"'~tnente fCitos, 
dirii.o nqnelles que entendem da 11111.tc::riu.: o que sei, é 
que o estuJo d,, n~ntde do Bucluc-h·ii.o dns Lavras, o 
mais importante pela. snn cn.pncidnUt: e pelo respectivo 
orçamento, pois qt1e está orçndo etn 6 n 8 mil 
contos, foi feito por- utn An1ericnno, a quem ~ Sr. 
Révy pngnvu. I ~OS ou 1 ;';{JS por mez, c que me 
disse ter con .. umirlo noRte tm.hn!ho 11 n1ezcs, no fim 
dos qunes foi no Qnh . ..t.dA lcvnnUo snus cntlernct.ns, 
e convidou o St. He''Y purn fnzcr umn. visita {L loc•tli
dade. ondt! este t'Cnbot·. esteve tres ou quatro dt'a.s. 
Os estudos do a~mde Itucolumi forii.o feitos pelo com
panheiro du Sr. Hévy, que depois o nLn.nUonoa. 

Portanto, st'1mentc o cstndu do nçudc dn Quixndú. 
:foi feito l?eln St. H<!vy, estudo cuja oxuctidüo infeliz
mente VeJO contestada. 

Ta'llb""' tenho conhecimento de um trabn.lho sobre 
o orçamento do avude d·• Boqnciri~o dus Luvrns. que 
me parece tnnito judicioso, no qunl os seus nutorcs 
acreditü.o que e;-.te nçndc nü.o· póc.lc ser concluído com 
todos os tl·tLIJulhü!S de irrign,,·üo. comporta, etc., por 
menos de !_!tj.(JUtt:UUIIH. Jú vé que a dilfercnça é consi
derava!. 

No o,.çun1onto \"l~entc o pnrlnmento votou n. vcrbn. 
de 180:UUU.'i p11.ra tL1,•udes no Ccnrú. O nJinisterio 
transacto entendeu q tto devia 1nn.ndur construir o 

1 açude <lo Q.nixudt'L c tnn ensnio deste molhorn.mento. 
. Qunnto n. miln. niLn consultou bem os interesses da. 

·.província, pois qn~'. tendo nutnrísnçiio do corpo logis
( ln.tivo puru.tun.ndnr fazer o prolongumento <ln cstra.dn. 

) de ferro de Bl4turit6 uo Quixadú, esta devia ser a 

obrn. ele preforenci<, neloptn.da, não só pcln. su::t incon
tc:sta.vel utilidade e reconhecida vnntngCm pa.r~ o 
emprego do cnpitacs, co1no. nlém disso, pcln. sua. 
necessidade c urgcncin, 1ncsrno pn.t·n o transport.c dos 
mn.terjncs dcstinntlos ú constr\tcc,~üo do açude, g·rnnde 

. pn.l·te dos qnncs se nchavüo nn. capital. por faltn. ele 
·estrada pnrn scrmn lcvudos no seu destino. c outros· 
1ucios de conducçüo. 

O Sr. Róvy, chegando :."L provincin, co1n c:IT:eitoa 
1nandon fazer :1. esunda, ou manrlon prepn1·n.r a es
trada que, pnrtin<ln da ultimo. cstu<,:iio tln. vuL-fcn-ea. de 
Bntttrité fosse uo QuixaU:·t.. c os cnrretücs ncccs:;nrios 
pnrn o transporte dos mnterin.cs; dcspczn. esta. que so 
teria ~dtn<lo se poa·,•enturn. esta obrtL tives::.c sido re
.tn.t·dadu., espernn~.to-sc 1ncllwr cccnsii'"Lo nnra. seL· le
vada. n. e:ITcito ; este :foi o prinlCiro su.crif~clo da. prc
fercmcia du tH,~uclc. a estrada ele ferro. 

Cnnvct·s~l n1ais de uma vez .com os Srs .. conselhei
ros Düntn.s c Carneiro dn Hoebn sobre estn. obrei e 
snns dill1cnltlaclcs, c !]Uasi que proo·nobtic1nei o c1ue 
1nn.js ou lYlenos se tem rcnUzndo. 

·A nomcaçt-t.o do pessoal ~eçhnic<?• com eiTcito, me 
sorprendcu. pn1·ccc C)UC fo1 exnrb1tnntc. N:l.o posso 
comprcltcntlel· con1o para se :fnzcre1n trcs pa,rcdc.'-1 cm 
um espnr.~o lilnitnllo,· se preeisnssc Uc dez cn•..,.cnheiros, 
nrto coutu~)do cotn os nuxilhu·cs; c ainda. ~~l.ssitu tne 
disse o nobre cx-tninistro da. ng1·icnltnra que o Sr.H.évy 
ni"to Hcüu su.tisfr-ito. pnrqnc qncl'iit nutior numero. Só 
o corpo de en).!;cnh~i!'os c·.)ns·.JlllO -G·.!;OUOH. ni"Lo com
prehendcnLlo as :~;tat.ificnr.~D·c:; por trabtdho8 de campo. 

() Sr. l~évy. tcn.J.o m"ntndo sua scc1·ctarin no Qui
xndú., c1·eon uma 8nccrn·sal ntt capit.ul, p~tra onde 
teve n útclliJar_lc elo faZCl' n. pnssngetn do dtullcirl) que 
estn\·n :'L sn:t disposi(,~ii.o na tli(~Sonrarin ele :fnzcndn.; 
c o governo; sabendo Üei;se :fncto. o1·dcnou por telo
grtl1llnla fosse _esse ~linheiro recolhido {t, thesonrnt·in .• , 

Senluwes, ntt.O scl dc:BCS factos scni"to por cartas-..· 1 

que r~ccbo dtl. provincin, c e.1trc estas peço licença 
no scnndo p::u·a !C r 11111n u. que, por ser de nessoa. 
con1 quem nlio entretenho rcln.c1~ücs de corrêspon-, 
deucia, prestei m:tis attençü.o. A carta. é o. seguinte: 

cc Ilhn e Exn1. Sr. senaclor Ca~tro Carreira -Cnm
pinn.s Grande. 14 de Abril elo 18S5- Comprimento 
no n1en respcitavcl comptovincin.no. 

cc O interesse fJ.llC sempre llHlnifei'otn. V. Ex. no 'q\lC 
diz respeito ú nossa srdl'redot·a. província., nnimn-me • 
a clirigll·-lhc a. presente, pedindo-lhe qualquer provi-

- dencin. cotn reku;ão ~to seguinte. Chcg;nei 1nesmo 
ngorn do Ccn.rú, c visitando n.s oUras do projectado 
n~mde do Qnixad{, (inexcquivcl por certo sob a. 
nctunl gcrencin), íicJ nci cmnpletamente indignado 
pelo que nlli obscrvct, c, como Cenrcnsc c Bro.zileiro 
nü.o posso cleixnt· de recorrer ao mui digno 
pntricio, com o fim ele o pór n par do que a tn.J res-
peito ('oCC:orrc. . • · 

" Creio qnc 150:000$ ou 160:000,9 se n.chüo gastos do. 
verba de !8LI:0Uilfl rJc,tinn.dn. Ú<JUC!In. obrn. no cn.rlenta 
exercicio, c entretanto que, nbstt·nhindo da. compra. 
dns machinttN, que se diz custárüo 80:000/j, nenhum.· 
serviço se observn., que justifique sequer, c nii.o ha. 
exngeraçiio. 111n tcr~o do dispendio o.l1 ud1do. E pára. 
que 1nclhortnento njuize V. Ex. o de.scn.]a.hro, que 
nlli vni, basta dizer: o tijolo de nlvenarin., pa.rn. o 
qnnl se ofliH·eceu propostn. ele entregar n.o pé dn. obra. 
a !OS o milheiro, p1·e<;m pelo qual se est{L vendendo 
nn cn.pitnl, nth•,s Yinclo do Coco, nü.o foi n.ceitn n ra
zonvet propostn., c mu.ndon o ·ilnportn.ntc on:;:tenbeiro 
fnz6-lo por administ.a·nç:Uo, vindo cudn milheiro a. 
custnl' 7011 scguoJ.o uns, c mn.is do 100/j segundo 
outros ! . 

•c As machinns .. que, mcU.inntc fin.nçn, se· propunha. 
nlgucm n trnnsportn-lns d{l, Cu.nUu. no Qnixndú. a. 
500/j, rccusnelo o of1'erecimento se mandou transportar 
c ficltri"LO a mais do ~:OUOII o transporte de cada. 
umn. 

cc Em umn. estribn.rin para os cnvnl1os do engenheiro. 
que se tr·riü.o qunntas quizcssc n 120S, diz o cco
nomico ndministra.dor dos dinheiros publicos, ter 
gasto mais de I :UUUH e nHsim pol' din.nte. 

" E li e blasona altas protecções o por isso vai fazendo 
o que lhe parece, consen·a-se entretanto o tlll Révy, 
na. capital, a 40 lcgu11s do local ela obra, e <lalli pru-

... 
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tende administra-ln! E' súmontc o pacifico o sofl"redor 
ceo.rense que suppor~n. tll'l' tnl individuo, sendo tcstc
munhn impassivcl do tanta inepcia. 

te E' idéa. vencido. nn. provincin, que cm lugnr de 
gastar-se tü.o considorn.vcl son1mn. Clll tun scrvjço., 
que nfinnl se nii.o fnrt't, porrtuc scrin precise montes do 
ouro, se nppliqnc n. boa. son1mn, que aluda. rcstn, i'L 
coostrncc~r,o do ,20 n. 30 n(,•udcs cm 20 ou :30 ft·c
"ltP.zio.~ c'in. provincin, pre,fcrindo-sc n.s mnis.ll.fnstndas 
ã'o litoral, beneficio CJ.llC, disseminado, nprovcitaria o. 
mnior numero clc individuo() ; n. verba. de 20 o. 
50:000H para cada açudo ( pnra o qnc temos lngarcs 
proprios pnrn isto ) entregue-se n. commissücs com
postas de pessoas dns locu.lidndes, e por isso 1ncsm'o 
mnis intcrcssn.dns no. cxccur!tLo do.s. o brns ; cstn.s 
comn1issões se comr~oriiio de lO:vrn.clorcs, • n .. gociantcs, 
crinclorcs, o vignrio cln. frcgnezin, bn.stanUo stin1cnte 
um en::tcnheiro, que trüçn.Ssc o plano elas obras, pois 
que temos nlli cxccllcntcshomcn$ praticas pam exe-
cuta-las. " 

cc V. Ex., com n sua. reconhecida. persplcncin. c pn
triotismo, ponsn.rú no cn.so, c catno çstou certo, que 
alguma. couso. tcntnr{L, con1o jú. o fez nn. scssito pas
sada, n.bnndando nestas idén.s. não desanhnn.t"~L no 
intuito llc sah~nr dn. voragCin a rcspcitnvcl cifrn Uc 
l,OOO:OOUR restantes do "'"'·'o.do paro. <l'J.Uellas obro.. 
de execuçüo c. cxito <ln\'idoso. · · 

cc Tendo o que vcnhn tlc cxpCn· n minha. incompc
tencln, a. hnpcdcin llo Révy, é a.ttestudn pelo Coitinbo 
e outros cn .. ·cnhciros dn cr)mmissiio. l\loro ncstn. ci
dade, onde ::l sotl. eleitor, criador, ne~<)cin.ntc c presi
dente dn. mnnicipa.lidndc. C01n •t rntiior considcrnr;ão, 
sou de 'r. Ex. pnt1·icio, nt.tcnto vencrndor e cria.do.
Joaqu1:1n Felicio Cu'valcante. » 

Es-ce c~tvnlhciro ó morador na Pn1·ahylla. do Norte, 
mas ó cenrcnse, c tendo ido no Ccn.r{a. c vendo o que 
se fazia. teve um. desabafo por rutio desta. carta c 
disse o que ·vio c observou. 

O Sn. II&,.!UQU& o' A VIL,,:- De 'J.UCm 6 n. co.rtn 'I 
O Sn. CAsTno CA.nn.EillAr. : - Es~tucci de ler o non1e, 

é do Sr. Joa'lu;m Fclicio Cavo.lcantc. 
Em bon horn.., Sr. presidente. o governo lmnbrou-se 

do Sr. Anrão Reis, pn.rn. ir syndicnr rlcsses fn.eto3, o 
qua.l nos dnrú. t.nna. noticht circutusta.ncin.cla. dclle.s. 

Nüo tcrn1innrei o que tenho ele dizer sen1 npontnr 
ainda. um facto que nü.o é tnujto ngrndnvcl pnrn. o 
Sr. Révy ; foi querer "lle nltcro.r o.s disposições de 
suas instrucções prctendcnt1o entregar n uma. cn.Ea 
commercinl o fornccitncnto de chncnto. 

Este facto nüo se pode t•eu.liznr porque o 1ninistro 
da. ntiricnlturu. não couscntio, como se vt:; do seguinte 
aviso, que po.sso. a lór : 

cc Ao chefe da eommissüo de açudes, no Cenrú. 
declarando ficar nlt.crnda a 2• parte du. condição 3• 
das instrucções npprovo.dns por portaria. de :J L de 
Outubro ultimo, pura, cm vez do fo1·nccimento do 
cimento de Portland ser feito por contrnto resultante 
de concurrcncia. publica, ciTcctunr-se po1• iute1·medio 
de commissnrio deste ministerio nn Europa. 

« Quando assin1 nü.o fosse, nunca. poderia. esse for...; 
necimeoto ser feito por n1cio de ordcn1 n uma. firtnn, 

, por melhor que seja sua reputo.çüo, como indico. o 
orçamento junto no ofiicio de !O do Fevereiro pro
ximo findo, por ser contrnrio ús citndns instrucçõe~ e 
ás praticas deste ministcrio. » . 

Porta.nto, senhores, no meio i.Lestns irregulnrido.des 
e •. c:Iirei mesmo con:fusii.o. cm que tém cstncto os nego
Cios aos aç·udes do Cenrà, o procedimento dos en "e

' nheiros representando contra o Sr. Róvy, não po'ãin. 
deixar de tnoreccr a. nttençiin do governo, pnrn tomnr 
este na providcncins, que ju1~o.s;oo mo.is conveniente .. 

Ora. essa. providencw. nü.o podia ser senão n. sus
,pensüo dos trabalhos o da commissüo por falta de 
!verba, c n nomençüo de uma outra, que, syndicnndo 
~dos factos, trouxesse a.o c.:mhecimcnto do governo e 

!Clo pniz a verdndo a respmto delles. 
Acho, portanto, que o. soluçiLO ando. pelo governo a 

•eata queotão foi a mais conveniento c aceitavel. 
O que et1 receio ó !J.UC e~tos fnctoa nüo concorriio 

, ;l!nra a desmornlisaçlto da idéa. doa açudes e quQ n pro-

vincia. afino.!- venha a ser prejudicada pelo. falta 
desse 1mportantc melhornmcnto. · 

Tenho ooncluido. 
O Sn. J'u~QUI~In.A :- ~Io.::, não sei qun.l foi n. solu-

ção dndo. pelo governo. . ~ 

O Sn. ÜASTno CAnmunA :-Foi suspender a com-
misslto e os trabalhos... · 

O Sn. JuNQUEm,,:- Isto vni de encontro no pcn
snmento de V. Ex., de· dotnr-sc n provincin. com esse 
1ne1 hornmento. · 

O SJt. PnESIDE~TE : - .A.ttcriç·ão. 
O Sn. C.\.S'rno CAnn~::rnA .•• por fn1tn de verba, a. 

obra ngorn nü.o podct·l·a. continua,J·, rnus lng-o que o 
cot:po legislativo der verbn. por que nüo cont.innu.r;.'a.? 
felizmente nindn. nü.o acredito, que a idéu. est{r. 
mortn. 

~ !i:h·. l'!!!enll•h:,ta:.c ~·-~···a.t:J. coniCya t1i·..:cndo, que · 
o d.1scurso do nobre senador pcln { 'caJ'{L t.!. tuna. con1-
plctn clcmonstrnç:in de que o go,:crno p1·ocr~dcn sem 
estudos c sctn fnnda.tncnto, praticant1n mn acto tnnito 
nrris?nd.o c de prejuízo pnra _os deztin11s tln.rtnclln. 
prOVInCln. 

O nolJrc scnaJm· voltou. {L qnestão vencida, e jú. 
decic~id~L, a: saber I) que conv~tTI)lli.IÍ:'i ao Ccar:'J, sc_n. 
U1l\ltlphcnçao•dc 1)equcnos n.c,:tu:.lc ... , se a conslrttcr,mo 
de nlgnns açudes grande!-~. p::tl"<l. rliminni~:ão elos de
snst.rps prodnzic.los pelo fln~ellt) da sCcca. Entende 
S. Ex. que devem ser tle prc:fcJ•cndn. c··nst1·1:idos os 
pefJ.UCnos n~:uUcs, c qno esses trnballl·J8 clcvcu1 ser 
conlinclos nos ~homens prn.tieos rl:a. prO\"Iucia. n.os 
o.g1·icultorcs desses lugares, que j nlga. pura isso 1nnito 
competentes. 

Recordo. o ornclor, qnc cstn. qucstolo jú :foi e"ccssi
vn.menta. dcb:ltiU.u., Ucn1onstrandu-se :'L imJlOssibilidu.de 
de se fnzcr semelhttntc cousa. Constrnindo-sc .'.!,'t"n.tHle 
numero de n(.~udes, seria. preciso ur:;:ani~ur un1a nd
minh-trnçüo para cacla. tnn, c assim t.cdu.tlc despender
se cmn esse scrvir,:o umn. son1nH1 cx.traetrdtnnria. Al6n1 
disso ~s pequenos nr;udes sú podcniLn ser\' h· nus ngl'i
cultores que ostivessetn p1·oxhn•1S dclles, por nãr.: ser 
possível levnr ns adgn~·ões a grandes distn.ncins. e 
mn nn1a. "sêccn. prolongado. cllcs }icnri;io inteirantentc 
inuti1isndos. Este ultrmo facto se provou corn o rela.· .. 
torio do Sr. Leüo Ve:loso, qunnd11 prcsiUentc do 
Ceará, e com o. representação de todns ns cntnnrns 
municipne• d.n. provincia.. Com effeito tnnis de 2,000 
peqttenos ayudes alli existentes desappureccrito Jogo no 
se;::undo 'ànn• dn séccn.. 

O mesmo succedc na. pt·ovincio. do Rio Grande do 
Sul. Comqun.nto os nç:udes n.lli existentes n:"'Lo sejü.o 
tüo peg,nenos, que nüo tenhüo criação de peixe, a. 
n.gun. fico. nelles cmnplctnmontc estugnn.dn no fim de 
sote ou oito mezes elo sêccn.. chcp:Ll.odo n ficar pro
xin1o desses açudes os ca.dn.vercs de muitos nnhnaes 
:I1ortos de seda. E' portanto pratico. intcirn.rnente 
condcmno.vel u. do. construcçüo ele pcqncnos n~:udcs. 

A isto que foi jt\ d01uonstrndo ningnctn opp()z ra
zões em contrario. Ainda. a.~ora. o nobre senador pelo 
Cearú apresentou o seu juiio purn e simplismente. 

O orador, po.ssa a expOr o estado da questlto, re
ferindo como o• factos se pnssáriio desde que o par
lamento votou a vcrbn pnrn n iniciação dos tra.bnlhos 
no corrente exercicio. . 

Entro.ndo na aJ rocinç·iio das verba.s, sustenta que o 
en~eoheiro-cbcfc o. CJ.Uem foi confit\dtl o. execução dos 
trnonlhos despcnclect upenns n quantia de 95:000/i, 
sendo portanto inexncto que se tives~en1 gnsto 
150:000/1. e estando aliàs aque\lo. ~uo.ntia perfeitamente 
justi!ico.do. com na obras que se hzerlto. · 

Estranho. que o nobre senador )?Cio CenríL desco
nheço. inteiramente o que se estu passando na suo. 
provincio.. c entra. cm la.rga dcmonstrnçü.o pa.ra. provar 
que não süo exo.cto.s ns suo.s informo.ções. 

Combnte ninda 1\ opinilto de S. Ex., quando sus
tenta. o. ma.ior •1onvcniencia. dos pequenos açudes ; 
desde que foi decretada " construcçi•o do grnade 
a.s;udc, o as obras so inich'a.rü.o. nüo se pódc voltar o.trn.z; 
nuo ó possivel nndur assim de pro,jecto par11. Jl~ojocto, 
de ay•tcmo. p11ro. aystcma, de eaen1o par11. elMIIllO, :o:or-
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que isso será. em prej11izo dnquella pobre J>rovincio., 
<JUe conta como certa a voltn do. sêcca. éle 1882. 

Admira-se portanto que o nobre senador represen:.. 
tante do CearU. applaudo. o governo por ter adindo a 
nhro., que era a unica esperança da. provmcia. Sustenta 
que depois que se escolheu o systema n adoptar as 
<>piniõcs que antes se acha vão d1 vi di das sobre a pre
:feroncia. de um ou de outro systemn., hoje a.ceitu.o a 
medido. adoptada., excepção !cita de nlguns especu
ladores, que ·'lucrem o adiamento indefinido, espe
ra.ndo a vmda de um novo Jlagello para encetarem 
novas especulações. 

Referindo-se à divergencio. que se deu entre os 
membros da commissü.o, e ás nccusnç.ões que alguns 
dcllcs fizcrii.o acs actos do Sr. Révy, diz que 
procurou -'nas po.ln.vrns do nobre sen·ndor n.lgumo. luz 
que esclarecesse a questão, mns vio que S. Ex. labo
rou na. mesma. confusão, n.ttribuindo ttquelle enge
nheiro despeza.s cxngerndo.s, que elle nü.o fez. pois 
:foi muito pouco o que elle despendeu com às obrns 
provisorias, podendo dizer-se, que até obrou um Ver
dadeiro prodi~io economico. 

No desenvolvimento desta. idén., nssegurn. qtte o que 
:fez o Sr. Révy não foi, como assegurou o nobr~ se
nador, reparar a estrada de i::anóa.s e Quixo.dú. O 
<tue existia era. 'apenas uma estrada de quatro legua.s. 
que nem podia servir a.o transporte de pesados mnchi
niamos; a que elle 'construio :foi por 1nn.ttns vil'gens. 
c terrenos muito difilceis, c cm uma. extensão de 
vinte. legun.s. Especifica. n.incln. outros import;tntes 
t.ru.balhos realizados para demonstrar como cm tudo 
::a.ttc~deu aquelle engenheiro ú. mais severa cco
'JlOmla.. 

Explica. t:unbem por qne motivo fez o.quelle enge
nheiro n. retiraUa de dinheiros da tbesourn.rin. pro
vincial, e porque depositou esses vn.lores en1 tuna. 
rcspcita.vel cn.~a. commcrcial dn Fortaleza. .. Considera. 
o acto rep:ularissimo, c por isso espera. que o nobre 
senatlor p-elo Ceará. em seu espirita justo, rcconhe
<?erá ter cotnmettido u1na grande injusti'('O. a. respeito 
do Sr. 'Révy. 

Expõe ir~nalmente as difficuldndes com que luta. 
a.'lucllc qu~ vni ren.lizn.r qualquer obra in1portnnte no 
Ceur:t, desde que nüo satisfaz cert:ts ambi~~f>cs ,le 
ehefes de locnlidndcs.· Farão esses inin1igos occultos, 
que en1 conspirnçiio perrnanente, '\~ierão a.té denun
cht-lo no 1nin1stro ela. n.gricnltura. de ter levantado a.s 
somma.s a que acaba. de se referir. 

O ex-mini~t.ro 1nnnllon que ú engenheiro rctirnsse 
dinl1c!iro das collectorins tla Bn.turité e Quixa,lá, 
mn.s essas col1cctorins nüa· rcuncJu :'1s vezese cm um 
anno I :OOOS: e por isso o eng-enheiro chep;on a ficar 
~en1 I'Ccnrsos pn.rn acudir ú.s llcspczn.EI, tendo :feito 
adh1ntmnentos do seu bolso, pdos quaes aincln. tcn1 
11111 sn.\do a seu fnsor de 30:000S. 'O que prova (1ue, 
'~nl Yez de ter nroccchUo com.o jnlgon o nobre senador 
pelo Ct!:lr;",, niridtl foi com os sons recnl"sos en1 nuxi
Jio do .insi~nific,~ntissimo crc:Uito aberto pn.rn 9hra. Uc 
tanta. tmportn.nc1n, 

Entende o orador (illC o ~o,·crno nüo proceUeu bem, 
snspeutlcndo i'trjucllcs tru.bn.!hos. A; ro.r.r:,o d.atln. nn. po:
tana 1le se nchu.r es~""otado o crc<ltto nao c rcnl. pots 
:1.intla existe tun sn.l<~ ele 31:000$, qun.ntin que vni sct· 
a~~orn. ~a.sht. con1 a. comrnissrLc fiscal, ulthnn.mente 
nomeaUa. 

Comhntc a. nomcac;rw J.us.~~L conunissii.o l)Or inutil 
e tlispcndiosa.; upprovn. a. demissüo clniln. aos enge
nllcirns qnc tivcriio o Jlt'OI.!cllimcnto ir.rcguln.r. r1~1e o 
~cnndo conhece, c sttstcnta. q1w o r1uc nobre nHnt:;tro 
dcvin ter feito oro. ter pcJhlo novo crcclito pnrn o 
JII'Oscguhnento do.s trnbn.lhos. 

.A.sscp;urn. I]UO o Sr. Rév.y niio ~ncon.tr.ou na. r;tdl!l~
nistrn.çü.o <ln. cstru.tln. ,Ut;, forro Uu llo.tt\l'ttc us f~clh
Uttdes, que se a.figurarno ao nobre senntlor. As~1m. ó, 
'lue tentlo requisitado lUll \\'ag;on po.rn concluztr m
f a.mmó.vcis, rcsponclCriLCJ-ll~e (]llO ~iw ltnvia, ton.do 
nsshu de so fnzcr n. conc1uc~:ao élll ununncs con1 nllltto 
rnaior dispcndio. 

FltZ a proposito ''a.rin.s cnJJsiller!tt;Uos sobro nq~c!la. 
cs1.J"lttla, snstentnnd.o qnc t! pt~S<;;IJlHl. n snu n.dmmJs
tr~t.<.~iio. Cita diversos fncto::l parn. o p1·ovur, e rc:fcrc
•• "'"l'ecio.lmente n um ~ngcuhcll-o austríaco, que lú. 

·~ 
influe, e contra. o qual se a.rticulão graves a.ccusações. " 
Assegura no senado que tem estas informações pela ' 
l~itnya dos jornaes noutros que se publicão na. pro
vtncw .. 

o serviço da. construcção dos açudes é, na. opinião ' 
do orador, ina.diavel, quando se póde··considerar a• 
província. nas vcspcras de uma. grande sécca., com .... 
foi a. de 1882. Depois de se a.chnrem todos os ma.chi- · 
nismos no Quixa.dá, e quando já ha.via. l 00 familiaa 
miln.nezas, esperando o. ordem de partida. nií.o com
prchende tal adiamento, que só poderia justificar-se • 
quando, pedido novo credito ao parlamimto, este o · 
recusasse. 

Nilo comprchendo o terror, que incuto o estado do 
thesouro ; o pniz não está em bn.ncn.-roto., mas se niio, 
ha dinheiro, e h a. necessidade de cortar despezas, . 
Cotão cortem-se aqui mesmo na.' côrte muitas que 
nüo trazem vn.ntugem alguma. Se não ba dinheiro, . 
por que hn tantas repartições de arrecadação c fis
ca.lisa.çüo 't Pa.rcce ao orador q uc ess o te·rror pela 
questão financeira é simplesmente nervoso. A situa
ção financeira nü.o é bon, n1ns não ó t.ü.o desesperada., 
que force a. nação n. pnra.r. 

A proposito, · o orador condemno. a medida do go
verno suspendendo toJo o serviço de colonisação. 
Se não havia credito, j I• o devia ter pedido, visto 
achar-se aberto o parlamento. 

Voltando {L questiio dos açudes, :tcccntun bem a sua 
opiuiü.o contra o neto do governo mandar sustar todos 
os trabalhos, quando havia ainda sobras do credito. 
IIa de voltar á questão, qunndo se tr:ttnr do orça
mento dn. ngriculturn., c então mostrurá o que são os : 
horrores de uma. st!cca no Ccnr{t ! E ó pa.rn. que se . 
evitem semelhantes cnlu.n1idadcs que o orn(lOL" clama : 
por providencias; e hn. de empregar os n1a.iores esforços ·• · 
pára. nvivn.r n men1orit.t de factos tüo desoladores, 
pnrn. que no menns fiqne consignado que no pnrla.
nlento bra.zilciro houve quen1 sCinprc ergueu n. sua. 
voz contra. o abandono de questão_ tuo in1portnnte. Por 
isso tn.1nbem sente eln.mcnta.. que um represeo..ta.ntc do 
Cenr{L npplnudn. o governo que nssiln arranca. á sua 
provincia n. unicn cspernuc;a. que o. nnimnvn. 

Tmn cumprido o seu dc,·cr, voto. pelo requeri
nlento. c entretanto ngun.rdn. a. presença. do nobre mi
nistro dn tigriCLllturn pnrn saber em que rn'ZÕOS 
fnndn.1nentou o seu n.cto. qnc nü.o julga jnstificndo; 
pois, cm sun opiniiio. o governo quer dcscnrnr questão 
tão n·rave, como é n dos fL(•udcs do Cearú, co1nmette 
fnlt; tão gr~Yc, qne os Seus .succes.;ores hii.o _de 
npont:.t-ln, con1o um grande cr1me contra a. naçuo. 
(.lluilo bem; muito úcm.) 

CD ~~·. 4Co••;•eia.:- Apresentnnclo sobre este a.s
fõUtnpto um rcqucl'Ínlcnto. !l,llC o senado jlt. npprovou, 
foi o 1110t1 fin1 solicitut· csclnrcchnentos e cloctUllentos 
que scrrt.o do utilidade qunndo se tt·n.tnr de n.precia.r 
os netos do n1inistedo d~L n.griculturu. 

O nobre senador que nc~a.bn de falla.r, amigo do 
,...ovcrno, ma.nifcston dcsc.lc j{t. severa reprovn.çiw no 
~oto do ,...nbineta notunl cnl rclns~ií.o ú. comn1issü.o ed 
armtlcs n~ • provincio. do Ccnrú. 

'S, Kx .. coll'lC~:cn o seu lliscurso c0111 esta. censura. e 
repetia-a. 1nnis de unuL vez. 

l) nobre n1iniatro do in1perio que se ncha. prcsn1e.n 
dcvcrin, n meu vl;r, ter dito nl:;umn: cousa. que Jnodt
fiqnc a "imprcssüo cnnsncln pelo dtscttrso do nobre 
senuUor. tu.nto n1ttis quanto elle, amigo <lo g:?vornC?, 
nt'to se cn nncinritt con1 tanta. SfWCl'idndc se nua cstl
vesse profundntncntc convencido de to r a. sou la.do a." 
justir;-a. c n. :aziio. 

O nobre min1stro furá o que entender 1nnis ucortn.d.o; 
entretanto, penso que nilo serii.o cscust~dn.s n;Igun1as 
pt..Ia.vrua do S. Ex. na. discussü.o deste rcquorunento, 
na qual creio que &. Ex. tcr6. de tomnr P.o.~te poro. 
prestar umn. infor1nnçr~o que julgo dc~or .soltcttar •. '!, 

Estes trabalhos de n.~udos, na provtnc.ul. do Ce~ru., 
torna.rií.o-ISe 1nais recomn1endndos dcpo1s da. ~ltu:na. 
sêcca. que, infelizmente, flagellou aquella provmc1a, 
o que' tn.nto& sacrificios impoz ú. no.çü.o. • 

Ora leio hoje. em uma dus folhas desta c1dade, 
. elcgro.'mmn ila }?ortalez", com data de huntc~. 
ne•tes termos : " E~t6. se f~~eudo sentir a. sôcca, n~>O• 
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havendo mais verduras nos campos, em varias partes 
da provincia. » 

Desejo saber que infor01açõcs tem o nobre ministro 
a este re•peito. . · 

O Sn. CASTRO CARREIRA:- O inverno jú. passou• 
em Junho a.caba-se ; é de Ja.neiro a Junho que ba 
chuvas. Não ha sêcca. propriamente. 

O Sn. ConnBIA : -O que o nobre senador quer 
dizer é que niio se trata do fla.gello dn sêcca: isto já 
me tranquillisa.. Seguramente muito n1e contristaria 
vêr aquella. provincht passa.r de novo peh\ desgraça. 
que ·a afiligio em 1877. . 

Penso cu ta.mbem que não se trata. do flagello 
da sêcca., pois qt1e elle nüo se tem dado senão cm 
espaços muito maiores. · 

E' possivel que o g-overno jt'L tenho.. informações 
mais minuciosas sobre o :f'n.cto, c nii.o haveria incon
veniente cm que de Uns tivesse o senado conhecimento. 
Se ainda não as possue, conto que o nobre ministro 
nii.o deixa.rú. de a.s pedir. . 

o l!ir. Mei.-n de """'coneelloM'(ministro cloimpe
rio):-Sr. presidente, pedi a. palavra sómentc pnra res
ponder ú. pergunta. que o nobre senador pelo Pa.ran{, 
dirigia no governo cm relnçil.o á l!lécca, que, segundo 
um telegrnmma. que leu se manifesta na província 
do Ceará. 

Tenho notícia <leste .fncto pela. leitura. elo tele
·grn.mmn que o nobre scnn.dor acnhn. de fazer no se
nado, e que vc:n publicn.do em um dos jornacs da. 
en.pitn.l. Nenhuma ontra. noticia officinl, nem mesmo 
pnrticuln.r, po1· cnrtns, chegou no conhecimento elo 
.g-overno ; portanto, não· ó possivcl que se pudesse 
t.er tomnllo (}LHl.lfiner pJ·o,·idcncin. n semelhante res
peito. Se, infelizmente, os a.cnntccimentos forç:nrem o 
governo ia. necessidade indP.clinnvel de ton1n.r nlp;nma 
medida, será elln.· clctcrminnda pelo qne occorrer. 
Entretnnto. o nobre senador pelo Ceará, filho <1a 
provincin. que conhece perfcitn.r.ocntc a.s suns con
dições, acaba. de declarar que nL~o ha. pe;rigo . de 
s~cca.. ' ~ 

O Sn. CAsTno CAunmuA :- Sem duvida.. 
· O Sa. 1\Ient.\. nE ·v.\.soosc1~r.r.os (mini.dro do imperio) : 
-S. Ex~ disse guc nii.o se trata. senão dn. e3tn.yão 
ào nono em que não lHt chnvn, c que por isso 
se chnma onlinn.rinmcntc -da. sócca. -. em oppo
siçü.o no tempo d~ls cln1vn.s, c1enominn.ào ·inverno. 

Do.do. ·estn cxplienr:·i"to. que supponbo sn.t.isfo.zcr, 
<lirel cn1 defcrencin. no nobre senador que me provocou 
I>nra. pronunetar-1ne rela.tiv.-nnentc no nt;>udc elo Qui
xndú., a. cnjo respeito niw pcili a pnlnvl·n. c ncn1 es
tou rcsoh·itlo u. tlnr nnm rcspo&tn., porque entendo 
que é inopportnnn., c pr·cmnturn n. ihscnssão. dn. ma-

. teria', nem cn nem o noLrc ser.ndor que se cccu
pnrn <ln questão, cstnmos hn.l,ilitnUos con1 <locumcn
tos sufnc!Cntcs. com cscln.rcdmcnto nutenticos pnrn 
iornHlr juizo sc·gourl), O i1lnstrado senador pelo 
:t:.io Grnndc do Sul, quc·ccnsnrnn o governo por haver 
•uspcndhlo os trnlln.llws dn.qnclles nçudes, nlLo tmn 
informnç:-to oll1cial, niio tcn1 J-,rcscntc o rclntorio, 
nüo tem Lloc.:umcntos, natnrn.hucntc npcuns aceitou 
infor1nnçõ~s dndus por pessoas que lhe mcrccetn 
confinn~:n. e conceito, nw.s que estão en1 contrn
<licção con1 ns infLlrmn~flCS prestn.dns por outros 
cidndü.os fi]hos da provin~ia, que paroco:n 1nclhor in
formados do qne se passa na sun terra natal, o ~ne 
estii.o mn inteira Jivcrgencin com o. opiniüo de S. Ex.. 

Do neto qne expedia o St·~ 1ninistro a~t ngricultnrn., 
c que i'oi \ntblicndo, con.;;tn. .. que S. Ex. encontrou 
un1 trn.bu] 10 simplesmC>ntc prepnrn.torio, pnra. Oflnelln 
.obrn. importnnte. cnt completo cstndQ do confusiio. 
Houve dcsintolligcncin. cnt1·c os engenheiros, nuxi
'liaros do St·. Hév~~. qno rctirnriio-sc, dnnllo o. respeito 
Uollo informu~~ucs 1nuito dcsfLLvornveie. O Sr. Hth·y 
Ucfcndia-se, n~ns nn socrctn.rin. dn n.grtcnlt.urtl. niio 
cxistiLLO os docntncntos o csclnrocinientos precisos 
po.rn. o ministro poder for1nar j nizo e toma. r uma. reso
luçiio definitiv<l. 

Os trabalhos, mesmo oln1plesmcnto prcpa.ratorios, 
que, segundo uns, pou"~o n.aia.ritü.o o sr,o de pequeno 
vnlor, baviao absorvido quasi toda ~;. verba, restando 

apenas, como declarou S. Ex., a qnantla. de 3l:OOOR, 
sujeitos ainda. a despeza.s B liquida.r e a pagar. · 
. O Sn. HENRI O UI: D' A viLA. :-Quasi toda. a. verba, não; 
V. Ex. devo saber que a verba era de l80:000BOOO. 

O Sn. MEmA DE VAsaoNCET.Los (mãoti.ttro do impe~ 
rio): -o a.ctual ministro encontrou a. verba. de 
100:00011 destlnz>da. para o açude. 

O Sn HE"JUQll'E. D'AviLLA:- Era. de 180:00011, e 
V. Ex. sabe que o orçamento é o mesmo. 

O Sa. MEIRA. DE v ... soo"cELLos (mini•tro do im~ 
perio):- Ma.s nii.o existe verba. neste va.lor. Se eu 
eston nffirmando a. V. Ex:. e o ministro affirmou 
nas instrucções que deu, paro. que insistir em um· 
fa.cto que não 'é rea.l 'I 

o facto verdadeiro e que esta.vão destinados pa.ra. 
as obrl\s de a<;udes lOO:uOOg, e o ministro encontrou 
a.pen!ls 31 :000,'!, sujeitos como disse a pa.ga.mentos, 
por !iqUlda.r. Calculando essas despezns que tinhão 
de ser pagas, ó minh;tro ent!!ndeu que ntio era. pos
sível despender mais um ceitil por conta. da. verba. 
actual. 

E, senhores, as despez<>s tinhlio sido feitas por 
1noc!.o tão exagerado, segundo se dizia., que o governo 
ni'o podia. deixar de verificar se o dinheiro tinha 
sido bem ou mnl despendido. ·.Entiio nomeou um en
genheiro. distincto, de rcputaçü.o incontestavel, encar
regou-o do estuclnr o. questü.o e dar informações a. 
rc~peito. Esse en~onhciro scrú ncompo.nb:..do • por um 
<>fficinl de fazenua, tmnbem de bon escolha, para. 
auxilia-lo na parte tochnica. relntivu. ás 'despe
zns. Mas, senhores. o governo nü.o encarregou o 
Sr. Aa.rü.o de entrar nn n.prccinção do plano do nçude~ 
nem <1e fnzor-lhe modificn~ões, como o nobre senador 
hn de ter visto pelas instruc~:õcs dndu.s pelo meu collegn; 
não. n. commissi""to Jimitn-so n estudar ns obrns fcitn.s, 
con1o prepn:ratorins pnrn construcçiio do nçude. e ved
ficnr se o dinheiro :foi ben1 ou n1al nprlicado, e se ns 
obrn<s existentes vnlcm ou nüo a.. clespezn, tl.!tn ou não 
o vn.lor que lhe n.ttribue o enp;cnhciro chefe. 

O governo não rcsoh~en dcfinitivmnente n não con
tinun~~iio <.ltt construcyii.o rlo a.çuclc. se para. isso pi ver 
verbn, n.penns SL1Spende os trabalhos até ulte.r1ores 
esclarecimentos, e n.ssiln deve proceder o ministro· 
que deseja. esclarecer-se, p_n.rn. resolver con1 scgurnnç:n. 
os negocias, n.cn.utclanflo os interesses do thcsouro. 

Po1·tnnto esse procctlilnento do tninistro não devia. 
n1crecer (lo nobre sena.dor ccnsurn. tü.o acre, princi
palmente rzura.ndo S. Ex .• no mestno tempo que Ccn
snrn.vn o ministro por ter encarregado utn engenheiro 
lle cxtúninnr e dnr pn.recer sobt·c este incidente, con
clnio fJ.tlO devi~ tnn1hcn1 co1n1nissiona.r nm engenheiro 
pnrn. fi~calisnr n. ndmin\str:wi'Lo ela. estrada de :ferro 
de Ba.tnrité, porqtle entende' S. Ex. que essa. ndnli· 
nlstrnsLio é n1;.L • 

O Sn. IIc:sntQUE n'AYILA :-Nü.o <lissc isso. 
O Sn. 1\It.:II\A ne V.\.SCO!"fct~r.t.os (m:tnisl1·o elo im

l)erio) : - Se nü.o diSse, nü.o insisto. 
O SR. I-IENniQUE »'A,~u.A :-Disse que o go·vcrnc 

ten1 nns müos provns c docun1entos, c ntro q1.1.c devi;:.. 
coJUlllissionnr osso n1estno engenheiro. 

O Sn. !\fEIRA. DI~ VAscoNcEJ.LOS (mln'islro elo ·im
pcno) :- Se o n1inistro tCln n:&. secrctntia respectiva 
provns e doctunontos, o juiz disso ú nntcs o nlinistro, 
do qne o nobre scnn.dor, que nüo está nn scct·etnrin., 
que nltO vó os pa.peis. 

Disso o nobre scnndor que a. o.d.ministrnyü.o dn. es
trada <lo ferro do Baturii:ó ó pessima, que o respe
ctivo aclministrndor é dirigido por un1 engenheiro os
trnn,...eiro que lá ostnvn, c qno o governo dovio. ter 
nHmân.c1o um engnnhoi'l'o nncionnl de sun. confiança. 
examinar c fiscnlisur a.qualla. administrnçiio, a dar a. 
su~ opiniüo n. respeito. 

O Sn. IIENRIQUE n'Avn.A dú um npnrte. 
O Sn. lii•mA DJO V A.sco~lliOLt.OS (min.-.•trn do impc

rio) :-... ~fns o ~ovorno nü.o pt.'u.l~ conclemnn.r n. ndmi
niatrnr.u.o lht cstrucln 8Cnt J11"1mctro se esclarecer, som 
prlmei\·o verificar o procedimento do director,. 
~c ~ snbsorTier~tc a. este estra.ngoiro, se faz uma. ad
ulinisti'UÇÜO mú, tanto mais 'lUII.udo um nobre senador,· 
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:filho do Ceará, affirma com todas as for~as de sna 
convicção, que o ndtninistrn.dor da cstráda. procede 
:rcgulnrmcntc. 

O Sn. ÜA.STno C,\RRBlRA.. : - E' um engenheiro 
muito distincto e 1nuito honesto. 

. O Su. M•m~· DE VAsao><aELLos (mlnistro do impe
?"~o) : -A' v1stu destn. diver('l'encin. de opiniões entro 
o nobre senador pelo R10 Grri'nde do Sul o o nobre 
sena.dor pelo CP.n.n\, o governo n5.o póde forma.r juizo 
se~uro sem mn'is csc1nJ~cclmcnto. 

Portanto. repito, n. questii.o é inopport.uun, nbi ven1 
o orç:nn1ento dn ap:riculturtl, com el1c teclas os cscln

... :re<:imcn~os. c o proprio ministro poderá sntisfnz_cr ns 
. cxtg-e_ncJns do nobre senador; n.s quaes cu cons1dcro 

untJCJpadas. 
Siio essas ns explicações que dou á provocação que 

me fez o nobre senador pela provinc1n do Pnrnnó.. 

O .. a· é . ~r. Junc~nei.•·~ 1z que o seu requeritnento 
0 s1mples c sem. lnt.ençao sc~undn : teve em vista. qn 1 o g_overno env1nsse no senado cúpin do aviso nela qun. 

forno exonerados os en('l'cnhciros do. obra do nr.ude 
<lo Quixndú, no. pro,•inci~ do Cearú. _ ' 

O nobre senn<lor, ministro doimperio, acaba de decla
:r~r que o mC!tivo do. exoneração dos engenheiros foi 
na.o lia ver 1nms verba. no orçamento paro. essas despc
zns, c a'? 111Cs1no tctnpo o. desba:nnonia entre n.qucllcs 
cngenhc1ros. 

2\ã.o snUc S. Ex. se entt·c si esses funccionurios 
csta.vii.o desavindos ou se era. súmente com o chefe elo. 
Cotnn1issão. As publicações dos Srs. Dr. Costa Couto 

• c Dr. Loureiro de ~\nclrnde, que têm exbibido docu
nlentos sobre n. sua vidn proHssionnl, düo o. entender 
qt1e o nobre n1inistro niio ten11nuitn rn.zão. E qua.nto · 
ú fnltn de verba., levaria. essa. circumstancia o ('l'overno 
a .suspender simp]c~tn~nte as obras do n~ud~ c nü.o 
notncar counnissão dispendioso. de inqucrit~. Em tudo· 
o.caso deveria ter sido desde Jogo franco e expli
Cito. 

N'i"l.C:;> quer envolver-se em questões tccbn.icns, nem 
espc;c1nes : des..:le principio 1hnitou a. sun. n.cçüo en1 
c:1t17n.r o n~to do govet·no por incongruente. c contrn. 
dn·e1to; nao sabe co1no vü.o ns obras do açude. de 
:fórnuv.que possa. ng-orn sustentar discussões technicas 
c Jn·atwas com a preciso. iJoraeidac:lc c clareza.. 

Pcn_sa. qno CJÜ.o convétn desprezar inteirntncctc as 
obras c0111c';~ndas -no Quixndú c o dinheiro gasto. Quan
to no pessoal. sú o g-overno poder;'L decidir cotn critcrfo 
não se levanllo senão pelo l;enl publico. Nii.o a.ccnsn u. 
:fnnccionado on funcciounrios algttns, pois não é este 
::Lg01·a. '! seu pt·oposlto. senão n1ostra.r n. prccipitn\:lLO 
Uus nuntstros úo pnssn.do c Uo actual g-n.l.Jincte. 

• O. Ce:.l.l'ÍL csifL sujeito ú tcnüvc~ invuslLO lle sêccn.s pc
l'lOcltcns. ~on1 mtct·vallos de 1nn.u; de ~O n.nnos. IIonvc 
ten1e1:osns ,..cn1 1795, 1825, 1845 c 1877. I-Ia. t1n1n. 
cspe«;tc de inten·nl1o d(! fclicidnde, tnns n dcsg;f-n~n. tem 
de vu. Os ru,:ujcs podetn servir de nl~uul n.llivio c 
:recurso, n1ns nu.o tC1n, nu!=' ~·rnnclcs sCccns, n cllicacin 
que .o ~obre senador pelo I i' Grande do Snl lhes quer 
!lttnbnu·. Os pequenos a•,mdes, n rp.1.e se refere n 
lt?brc senador ])C lo C~nrú, que fn.l1ou hn pouco (c r1nc 
dtsan n.lgntnns prorosll;:ões cxnctus Stlbrc antros pontos 
cmn n cxpericnetn que o dist.ingne). cqnivocn.-se 
quando pensa. qtl.c () nc;ucle 11cqucno pútlc resistir ús 
sêccus de nlgnns a.nnos; nü.o, ní-.õ rcsisten1. Os rrrnndcs 
l'Csistirúõ 111nis ; porC1n <luviclo fJ.UC consor~Cln ns 
ngnns llO tcrceit·o e quarto n.nnos aa. sôcca. No entrc
t~nto o de Quixa.c.lú 1wecisa. de ser conclui<lo. rcsol
''Hln n. questão orc(nn1~ntn.rin .. E' prccis.o firn1n.r-sc 
llf!l(L bnse de o1C.pencncu.1. o gtuo. 1un·o. os poderes pu
bllcos. 

A provincin do Cenrú, scgunllo ]cn cm u1n livro 
attriUuido n. tun fn1lccicto o illustrndo co1lcgn, cs
tnrú semp~e,. dentro dos pcrioU.os citados, sujcitn. 
n cssns VlClSSltuUcs c tlesp;rn(,:ns. Pensa-se qne os 
ventaM do oceano, f]ne reini'io nns costns üo Bro.zil, 
Ze.v vent,,· albuJs, con10 dizem os Fl·nncczes, não en
cnntrüo, internnntlo-sc, nmn parntla. ucn1 oUstnculo 
nl~un1 t'L sun pnssngem, 11ois que o Cen.rt'L qunsi nÍLO 
tem bosques c flot·estns, e poucos montauhns. Os ven
tos do Atlantico, cheioso de pnl'ticulus nquo;;;n.s,scgnetn 
ovantes pelos ijOrtvcs, o, IHI l•ht·,\sc <lo cscriptor ci-

t~do, vüo_d.,positar na~ serrns elos Andes o que dc
Vlll contnbtur na provmcia do Ceal"IÍ para os elemen
tos plnvines. Niio é profissional : refere o qu·e Jen. 
E' ce;to que os arvoredos tnnito contribnetn pa.ra. 
n.men1snr os In~nres c conservar n. frescura pen
sando ':Llguns quo originü.o n. frequencaL dns~ chu
vas. Dtcant paduani. 

'O governo nü.o púele tomar n. si esqa. tnrefa. de 
fazer ta.ntos nçudcs e de onlennr o cn1th·o elas ar
vores e. for~a.ções de bosque~ ; mns os pt·esidentes 
pode!n. lnfiutr, n nssetnblén. provincin.l, ns ctunnrns 
lnuntctpnes··c n1nis o.utoridncies. Certoro pn.izes hü.o de 
Iutor sempre cotn essas grandes didicnldn.des . 

Na 4frica niio ~e J;•~<le, depois de tantos sccnlos, 
produzu· cousa. lntCll'tl.tncntc cilicnz. O Sndü.o e 
outros 11ontos nindn n1nis quentes estüo sempre 
ex:g~stos {~ falta nbso~nta de a;,;na. 

E premso que hn.Jn um rlo cnucln1oso como o 
Nilo. se torno. nO npproximnr- se do Cniro pnro. entü.o 
?-e~vu.1.ren1-se. í!-S a.gnu.s para. cnnncs Internes. que vila 
u·r1gru· e fertlltsnr os cnn1pos do rico tcrritorio a.té o 
lrJ.O.r, for1nnndo o esplcndido c :fcrtiliRshno Delta.. 

Pede cl.e:;cu1pn. se se o.venturn a fn.llar nssitn, p()ÍS 
que C npenn.s curiosl nessas n1aterin.s : não tatu })re
tenções, reconhece n sutl. in::Jn!llcicncin ; mns n ver
dnclc tem grande força, e ha cousas que todos 
percebem. 

Não quer nlongnr o debate. O seu requerimento ó 
s~mp1e~.: não implica. n~ outrns questões que se 
tc1n n.gttn.cl.o: eleve :ser,. po1s,. ndoptndo. · 

O Sn. CA.sTuO CAnncui .. clá um aparte. 
O Sn. Ju"oucm... deseja teclas as prosperidades no 

Cenrú.; npplnudc,. portanto ... todos os sen.s ·lnclhora.
n.lcntos. ns cstt·n.cl.o.s de ferro, n.s o Urns do porto e 
q nnesfJ.tlcr outras que o governo possl.l. rcnliznr. 
(JilnUo-bam ; 'muito bam.) 

O St•. Jagnarnu~ tnnto n1nis ·constrnn"idn~cntP. 
tmnu. parte no. qncstii.o quCLnto nelJn. de:'!c;'t.>re certa. 
lt:ic.~üo de pnixlL.o politicn. que em vcrtladc auncu. llle 
ngrncl.ou. c n1enos ngorn, velho c enfermo. con1o se 
nchn . .Entretanto, .c.leade que se agita itnportantc 
questão da prodn~n. que o Ol"ador rcpccScntu., nü.o 
deve conservtu-se sl1enc1oso . 

Entende que hot:.ve erro }Jor pnrtc <lo governo; 
quando, lt:1.vcndo a.utorisn.çã.o pnrn prolonp:nr a. vin. 
ferrcn de BnturiLé até QuixnUú, e bcn1 a.s.shn para. 
i'ar.cr o aç~uue, deu prcfl!rencin ;.'t ultima olua.. Dest'nrtc 
den-ac ori~cm o grandes clispenc.lios c•1m n. cnnducr•ão 
elos n1nchfnismos · indi:;pcnsnvcis, scndn até prec'iso 
ÍaZêl' Ulllfl. cstro.d:t de l'Of.lrt:~Cl11, O que Ui"LO tl.COOtecerin. 
so n vin. ferrcn tiYC>.ssc sicln rlc\•irlmncntc p:-nlon~ncln . 
N~stn. pnrte conc01·iln o o1·nclor C•Hn o llonrt~do senll.dor 
pelo Ccnrú. o ~r. Cnstro Cari·cirn. 

·utnrt vez. porém. qqc se dí.lliberou n nbct'turn dn. 
cstrtuln ela rodagem, nito pt·ocedc1n as nrg:nic;ücs 
fJUnnto no clcvndo cnsto dessa. obrn. Pela dcscripr.iin 
topo~rttpbicn elo local, lT.LOStrn o orndor rpte con1 pot.lco 
dinheiro não poclin c1ln ser :ftcitn, sohrctnc1o ntten
dcnd'l-SC no 1nuito fJUC se despendia com o pessonl. 

Qnnnto ú. nccusnçiio ou e ouvia :fm·n1uln.r. dtzcullo-sc 
que não nn. 1 hcsonrnT'iâ, mns cm ca.sn cntnwaercinl. 
depositava. o Sr. Hévy os dinheiros ela CO!'llnti-ssüo. 
observn o orador que rnui rcspcitavel é cssn cnsn. á 
qual hnsta.ntc dtn·c n. prnspcridnclc dn prnvincio.. 
Ac:cresca que pe1r-. 11cccssidnrlc de cstnr t.ndnF. O.H 

sen1nnns retirando qnn.ntins pnrn r-s pn.gonmcntns. ditli
cil, scnün itupof.! . .;Í\•cl, serin ter~ o dinheiro n.rrecndndo 
nn. cstn.<;<lta publicn. 

l)ous n1vHrcs se tcnt formulntlo: um, n doF; g-rnnel~s 
n~udcs ~ c ont.ro, o dos pct1uenos. pot·ém nuti'3 ntnnc
rÔsos. O orntlo1· inclinn.-so antes no primcii'O. O se-· 
gnndo, isto é, n constrnc~:ão dos n.çnttlt'S \1cqnenos 
seria cspontn.nemnento posto 0111 pratica. pc os hnhi~ 
tnntcs, se hottvcsso Íltcilic1nclc tlo commnnicnçõcs. 
ConstrtlÜ.')-SO cstrn.clns de fe1•ro c os C•m1·ensc.:s ton:uHúl• 
a si tL renliznçl\.o dossc n1clhornn1ento. Se o p:overno 
se propuzer n renlizu.-lo, con1cçn.rftl• ns rtvnlic1nrleR 
1ocncs, o tor1n u diflicu1rln.tln osturú. 0111 o~colhor n~ 
loculitlnllos ctn (11.1.0 os J>Crtnenos nmvlos llevert\t• ser 
construidos, tlevcnclo· nm<:in notar~BC f!UC lL ül.lrn. 

cJ.fectnculc\ J?Clo governo, cl.l&tarit o douro do custo om 
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que importará., quando dello. se incumbirem po.rti
eulo.res, sem j4 fo.llnr no.s despezo.~ de fisco.liso.ção e 
outras eongenercs. 
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l"D.EBIDENOU. DO sn. DA.RÃO DE QOTEQIPE 

Os grandes nçudcs constituem uma idéo. grandiosa; 
c não duvido. o orador, pelo. noticio. que tem de iden
ticos melhoramentos nu. lndio. inglezn, que possii.o 
elles grandemente contribUir pnru. minornr os flo.
gellos periodicos da sGcco., não obstante ns disto.n

··oias que separem ns locu.lidu.des circumvizinhns desses 
immensos deposites, eomtnnto que prudentemente 

•1!ejão escolhidos os lugares po.ro. os açudes, como o 
orndor demonstro. entrnndo em lnrgns considerações· 

.sobre o. geo.graphin do. suo. provincin. 
Apreciando o pNeedimcnto do ~overno nu. questii.o, 

cleclnro. que o suppõe animado ctn.s melhores inten
ções; mn.s pensa. que, se o governo confio. no Sr. R<hty, 
o que deveria. ter feito era. conserva-lo 4 :frente dos 
trabalhos·; ou, se não confio., demitti-Jo. Do que o 
governo fez, nenhun1 resultado na!'~urn.lmcnte provirt"t., 
senã.o O.llgtnenta.r n despczo., ficandO o Cea~ú. nrivado 

. SumrARIO - Expediente. - Aposenta;M.o. Discurso 
e requerimento do Sr. Correia. Approvacc'Zo.- Pro
longamento da estrada de ferro D. Pedro li. Dl3-
curso e requerimento do Sr. Ignacio Martins. Appro
vacão.-Primcirn. parte du. ordem do dia. - Yotaccio 
do' •·equerimento encerraclo na sessão do l3.-Credito 
ao· ministerio da agricultura. Disr:ursos dos Srs. 
Co•·reia, Moura (ministro da agricultura), Avil~ 
c Ribeiro da Lu:::. Encerramento dos arts. 1• e 2• 
da proposta c da emenda da commisscio de orca
menta, - Sog11nda parte da ordem do dia. - Inrli
caçües da 1nesa.- Entra em d·iscussiio a 'inclicacão 
letlra B. Discurso e emendas do Sr Crn:: ,!/achado. 
D1:scurso do Sr. Martinho Campos. Ence·rramento. 
- Indicações lettras C e D. Encerramento. 

do seu importante melliorament.o. · • 
Acredita o orndor que para a sua. provincio. melhor 

'i:O!'a o proseguimento das vias ferre as. Este é o melho
ramento pn.ra. que com gr3.ndc prazer votaria. fundos. 
Viessem depois os açudes ; t"'nto melhor ! - mas 
sempre dirá que o pobre quando vê demnsio.du. es
mola, desconfio.. 

Sabe que e.{, geral é eost11me o.to.lhar esta ordem 
de reclamações das províncias, ponderando o. falta 
de meios; tnn.s é que não ·sahe do plnno ele economia. 
o"' gnstnr em tempo para. evitar despczns malares. 
·Ora. jú· por vezes se tem demonstrndo ct"e, em caso 
·de sêcca, -o melhor soccorro ú. provincw. estaria no. 
sua. viação :ferroa. · 

O honrndo senador pelo Po.ranit leu um telegramma 
noticia.rido sêccn no Ceará. O orador não tem maior 
conhecimento do facto, mas não duvida deli e ntten
aendo n que no Cenrã não }101l.VC inverno regu.1nr, e 
qu~, portanto, este nnno serí1. n1úp paro. a. província. 
O que ta.lve~hnja na. infausto. noticia élLlgum exagero: 
fàltn.rllõ prova.veln1entc os leg-umes, tnns não ns pas
tagens, e é só quando estas f:titlo que n sêccn. traz 
;pe~osissimas conseque!'cins pela. ~norte ~o gado 51ue 
ah1 RC npa.sccntn, '\'Isto ser n tndustrla. pastoril a 
principal do.quello. provincin.. . 

Tertnino.ndo, pede desculpo. no senado por tet·-lhe 
·longatnentc occupndo n o.ttcnyü.o. co1nqun.nto em des
empenho de um dever discutindo questões vitnes 
paro. o. província. que t·epresento.. 

( Jltuito bem ! nutito bem t). 
(Á 1 1/2 horn ·da tarU.e o Sr. presidente deixo. a 

encleira dn prcs.idencia, que passou n. ser occupa.do. 
pelo Sr. 1• Yice-presidente.) 

Nü.o. hn.vcndo nlais que1n pedisse n. pnla.Yrn. nem 
numero pnrn ,·otnr-sc, Hcou encerrado. n Uiscussüo c 
reservn.ilu. a votu.ção }'lnrn. n. sessão seguinte. 

O Sn. 1• VIaE-PnEsrnESTE, findo. o. hora, deu pnrn 
ordem do din 15: 

Primei1·a pm·te (ntó ús 2 ·•;0 horns Ja tnr<le)-Votn.
çü.o elo reqncdmcnto cuja tliscusstio ilcou cncerrndn. 

2a discussiio dn.. ptopostn. do poder executivo, con
'Vet•tido cm projecto de lei pelo. cnmnrn dos deputados, 
D. 1 do corrente :J.nno, nutorisnndo o governo n. sntis
fuzer ns dividas constames dos relnções o.nuexns 1\ 
rncsnu1 !lroposta. 

Sll[lwtda parte (its 2 1/2 horas tla tardo ou nntes)-
2• discnssü~ da indicnçüo drt n1csn., Jctrn B, de 1885. 

1• clita da indicliçüo cln mesn, letra. C, do 1885. 
1• clitn cln. indicnçi:io elo mesa, letra. D, de 188::;, 
Levanto-se a sessão ús 3 horas da tnrde. 

A's 11 horas du. manhii. nchariio-se presentes 
33 Srs. scno.clores, o. saber: Barão de Coteg1pe, Cruz 
·!\Ia.cbndo. Godoy, Nunes Gonçalves. IgmLcio !\Ia.rtins, 
João Alf•·edo, llnriio do. Estancia, Henrique d'Avila., 
Ba.rros Barreto, Cunha e Figueiredo, Correia, Jun
CJ.1tCiro., Leü.o Velloso, Conde de Ba.ependy, Barão da. 
Lngnnn, de La.mnre. Luíz Cnrlos. Jn.gunríbe, UchOa. 
Cnvo.lco.nti, Visconde do Bom Retiro, Visconde de 
Pelotns, Chicharro dn. Gnma., Visconde de Parn.na~uú., 
Ribeiro do. Luz, Paula Pessoa. Castro Carreira., Luno. 
Duo:rtc, Bn.rãn de Mn.moré. Barão de !\1'nroim, Pa.es 
de Mendonçn, Franco de Sit, Vieira do. Silva e Octn
vinno. 

Dcixárií.o de compn.rcccr, com cn.usn. pnrticipn.da, os 
Srs. Bnrão de Mmno.ngunpe, Fausto de Agnio.r, Sil
veira. Lobo. Teixeira Junior, Meirn de Vnsconcellos, 
Sinimbú, Antão, Fernandes da Cunho., Snrnivo., José 
Bonifncio, Lnfnyette, Luiz Felippe, Aft'onso Celso e 
Dnntns. 

Deixou de comparecer, sem cn.uso. participado., o 
Sr. Bnrúo de Souzo.. Queiroz. 

O St• •· Presidente abrio n sessão. 
Leu-se a neto. da. sessão o.ntecedeUte, e, não ha.

vendo quem sobre e lia. fizesse o bservo.ções, deu-se por 
npprovndo.. . · . 

Compn.rccôrúo depois de nbortn. a. sessüo os Srs. 
Dio~o Velho, Martinho Campos, Silveira. do. Mottn, 
Vis~onde de Muritibn, Po.ulino d'e Souza, Soo.tes 
B1·andii.o, Ottoni, CarriLo e 'Silveira Martins. 

O Sn. 1• SEcliETAmo deu cOI:ita. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Communico.r•úo do Sr.seno.dor Aft'onso Cclso,quenúo 
póde compnreCc1.· ús sessões, Den1 hoje nem amnnl:iü., 
por tnotlvo j11stifieado.-Inteirndo. 

O Sn. 3° SECnETARlO, servindo de 2.0 decln.~ou quo 
nü.o hn.via. pnrccel'es. 

APOSENTAÇÃO D_O DIRECTOR GEn.-\.L D.\. ES1'ATIS1'ICA. 

o Sa•. t:::oa•rela: -Começarei pedindo desc~1lp3. 
no senado se, pela. primeiro. vc7• segundo n. mtnba. 
len1brnnçn., occup'! a. nttcnçlio do 'purln.tuen~o com 
questão que 1ne seJa. p-essoa.!, c1nborn. clln. se hgue no 
interesse publico.. . 

Um" publicrtçü.o n po<lido, feit11 hoje no Jornal do 
Commcrcio, a. it,to me fo1.·çn. . _ 

O senndo di~nou-so de "1)prov.a.r. nn. ul ttma. !ossu.o 
un1 rcq.uerimcnto cn1 que cn pctlla. 1nfortn1~çocs n;o 
0'0\"eruo sobre o.s vcrbus pelas qunos so hn.vat roa.h
;;'ado " despezn <lo muis do 3ll:UUOIJ, c~n~ p11bltcnções 
no lo. hnprcusa. durante o *corrente exol'ctcLo. 
... O autor do ~trtig_o dii<: q_ue dar{~ ~s iofortnaçües. 
Ora., nü.o púdo' .dá-ia.s ·sonno ... o mm1stro Ült f:\zonda. 
nctua.l que sc·nourn.mcnto na o escreveu O. a.rtJgo, on 
qunlqt~cr dos e"~tninist1·ós q.·tle cs.tü.o bem t.nforLna. .. los 
da. dcspozn. fel tu. c úo tnodo por que ~o roo.hzou .. 

O teor do nrtigo, }JOrtu.nto, revolnnU.o-lho u. Ol'lgem, 
obriga-mo n tomar " pnlnvro.. . · 

Para nii.o desfigurar o qun'!"o sombrto 'lll<> esle5 
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. artigo contém, em relação a tnilll, lerei suas proprias 
'Pnla vras (ld) : 

Cf DlltSPEZAS tl0!\1: A IMPRENSA 

cc E' lntlito justa. n curiosiaaae com que o S1·. se
, nador Correia deseja saber por que verba correu a 

w' despeza feita pelo pntriotico mimsterio <lc G de Junho 
com o. publico.yüo tle artigos .fo.vorn.vc1s ús snns idéns. 
Asson.llia.vn-so qne isso hn.vin custado centenas de 
contos. Agorn q Ll.C se verHica pouco tct· eXcedido de 
tres dezenas de contos csstt despezn, reptlt~tdn. indis
't\CD.sa.vel llOl." todos os 1ninisterios, vnrln-sc de tncticn, 

, ínquirindo con1 escrupuloso rigor qun.l o. verbo. ou 
qun.es n.s verbas que occúrrérrlO n setnclha.ntc gasto. 
Satisf~tremos o illust1c senador cuja sevel'idnd~ 
acatamos, embora o sett escruJ1ulo pela legnlidn.dc 
em mntedn de despczo. publico. n<io o tenha inhi
bido de requerer nposentnyi'i.o no cntrnr po.ra o se
nado, isto é, de a.ceita.r e usufrnir nté agorn, c pnrn. 
todo o sempre, :favor pecuninrio tü.o súmcnte re
sen·ndo {, invalidez. Aposento.çüo sómente é pm·a 
conceder a empregados que se iuvalidüo. Eutre
tn.nto, o nobre senndor nposcnton-sc l)rccisruncotc 
!ln occo.siü.o cm que devia. con1cçnr o. pllnsc tnnis 
acth·a da suo. vida. O iilustre aposc~to.do, pnra bem 
do Brazil, nhi está si""to. robusto c 11éliio. E.ntrctu.nto~ 
se S. Ex .. cbcgn.r a1li no thcsouro, vcriticn.rú que 
~ú se nchão antigos collegns seus· "\~crgndos ao peso 
dos o.nnos, que jú c1·ão \'Crd<.tdeit·os invalidas quando 
o ·nobre sennc1m· se deu por tn.l -pt1.l"a 1.·cqu<:-rcr 
aposentn~·U.o. Confesse o austero senador que, · con1 
a 111ito na. conscícncin, e ém rigor de direito e de 
mornl, seu dcycr é restituir no thcsouro tudo 
o que por oqudlti. v.in tctn recebido, abonado 
o juro devido pcJn. retcnyã.o ii1P.gnl do dinheiros pu
blicas. 

· « Nn vcrdnde. son1os incri Veis csbnnjnclores ! Cheio 
de ·vidn, C="tlbcrn.nte ele vigor physico. cnc11cndo corn 
a sua. yoz potente, todos os d.hts, o nmbito do senndo, 
o illustre Sr. cons<!lhciro C01·rcin é testen1unho vivo~ 
co.bnl c ç;ordo de corno dissipamos os dinheiros desses 
contribtuntc:s. aos qunes S. Ex se rQferc SCinpre 
tüo a.morosnmcntc ! D ign.-sc o. qun.1qucr hon1cn1 cn.paz 
de obscrvat;:io inducth·u :-Eis nlli~ nnquc]Ju, tri!Juna.. 
o typo de um nposentndo !-c. C!ssc honH!lU terá 
acbnd.o o seu critcrio pnra. j1.1lgur dnc cousas do 
Brazil.l> 

Careço do rectificar n. nsserç:rtO de que so1icitci 
aposentn(;ão, Jog-o que totnci assento no t>eno.clo. Isto 
não ú exacto: tomei ~tsscnto nesta. cnsn no dia. 1 O de 
Abril dC! l877. c 6Ú requeri nposentn.ç~ü.o Cln 10 de 
N'o,·embro ile J S7!J. · 

Carc.:o de rcctificnr ninda. n. neserç:U.o de que o 
pedido fllndou-sc i;: lU ra~ücs de invalidez. Ta1nbem 
não C lsto exncto. Era. cu chefe ela. l'cpa.t·tic;rlo de 
cstat1sticn. ttt-:tlndo tornei assento ncstn casa e o fni 
até o _Ui·~ cm rrnc n1c fol cr!t1~e li1lrt aposentaçi""lo: A lei 

· supprnrno nr1 uella rcpn.rtl~~ao. O n.rt. 2o ~ nn1co da. 
, lei do úl'<,,amcno n. 2,ViO de 30 de Outubro de H370, 

o.ssim se enuncia {lê): 
cc Fic1t supprinlitlrL n. directoria gcl'nl de csta.tistico.. 

Os emp\·c:;;adod rc,.,pcct.ivos íormnrúü tunn sccçiio do. 
secretaria de cstndu dos negocias do impcrio Oll. do. 
:fazenda, que se ·inemuhidL do serviço que Cstttva. n. 
cargo daquc!Ia dircctOJ·in..J) 

O 'gn\"crnn tlcn Ílllll"IC<liatn. cxccnçüo n esta. dis;po
siçU.o Ua lei, c 1nandou nddir ti secrctnrin de estado 
dos ncg-ociq:o:. elo imn,·rio os empregados dn rc-,pnrti
çüo cxtinct.n. Jlnru. -<:njo pagamento a. mesma. lei ao 
or~nmcnt.o consignúrn n SOll1nlO.. de 20:0UOHOOO. 

Esta sonmH"l tinha. de ser nssim Uistribuidn cm 
virtuJc do ilecrcto n. ~.ü9G, do 1~ do Juneiro do 
1871 (lê) : * cb,cf_cs do secçíio •• 
.- OÍllCI:LCS • ~ •. • • 
2 arnnnucnses 
2 pruticantes. 
l port"ír<.> •• 
1 continuo • , 

S:OOOSOOO 
G:000$000 
4:UUOS000 
1:920HOIJO 
1:'200H000 

800H000 

21:020(i000 

J.í• disso que n. sommo. !oi simplesmente de ~O:OOOif, 
nss1m reduz1do. peln oxtmc~iio dos lugnros de prati-
cantes. .,. 
. O dir~ctor geral_ dn repn.rtiçiio _ extinct11. nilo podin 
1r sc.rvJr O ,!L secC(u.o CUJO. crcnçuo ficou autorisa.da ; \ 
por 1sso nuo foru.o os seus vencimentos contem-· 
piados no credito. 

O I?inistro !'lo impedo de entüo, o Sr. conselheiro .. 
FranciSCo MariO. Sodré Pereira, cotando nindo. aberto 
o senndp c setn scioncin. ll'linba.., cxpcdio no thesouro 
um O. VISO .ileclo.ro.ndo, de o.ccOrdo com n. Je~islaçüo 
que a..o dtrcctor ~crn.I so o.bonnriü.o os vencimentos' 
como cmptega.do ac ropartlçü.o cxtinctn.. • 

Fechado o senado c informado do que occorrio. 
:tPr~sentei o r:querimentó pedindo, aposentadoria.: 
md1~nndo a ra;:uo do meu procedimento. 

E1s o rcquenmento ( ltJ) : 
« Senh'?r~-Manoel ~rnncisco Correia, director geral 

da rep":rtlçao de esto.tistico., supprimida pelo pnra~ra
!!ho umco do nrt. '2• da leí n. 2,0(10 de 31 do 'inez 
i~nd~, contnnd<? })OUco 111enos de 25 a.nnos de Serviço 
P!tbhco, respeitosamente pede o. V. li:I. Imperio.l se 
d1gne .conceder-lhe n.posentndorin no dito emprego . 
~om .o ordenado que proporcionalmente lhe competir 
l?f;nor n9 que lhe cn.bc como cmprerrn.do da. rep~r~· 

· ti<,,ao extmctlt. E. R. M. Rio de Jo.ne'iro, 17 de No
vembro de 1870 -11/anoel F'rancisco Cor>·cia.~> 

Por decreto de .28 do mesmo mez de Novembro fni 
aposentado. Pnra qtte . eu obtivesse aposentação com 
tod'? o· or~lcnndo, precJsn.vn. te-r 30 a.nnos de serviço;. 
deYHt, pms, sofrrer rcJ.uc~ão nesse ordenado · 
.. A g~·~;tiflcaçúo do cxe~cicio era. eln todt;> 'caso per
did~. _C.:01no etnprcgndo de repartição extincto. nü.o 
so01·enn. dcs~o~nto nos venchncntos. A, vist.n disto., 
t01110 pttrn JUlZ dü lllC~ JH·occdimento o senado etn 
pe~o c. tod'Os CJttan tos prezarem os dictnmes do. con
sclcncut c dn n .. ornl. 

O Sn. Ju"Q"JnA. : -Foi um ~mprc,.,.o.do modelo ·, 
(.~Jui~o'" apoiados.) Estl1 fallnndo"' por de m~i";;: 
(Apotados.) 

O Sn. Conn"'" : - Desejo severidade no jul~a-
mento. 0 

I\Ias é cousa repr~-vcl o solicitar o senador sua. 
apoqccta~·ü.~ Y Se :ls~inl é, <:enf>lu.rc_-sc o legislador ;; 
n1ns, cn1 mmh:1 oplnuto, · n d1sposu;u.o que vou ler faz; 
honrn aos re1Jrcsentn.ntcs dn. nnç~iio brn2:ileirn. E' o., 
o.rt. 12 d<t lei <le !88!, que assim se enuncia (lt!): 

" O i'tmcciollo.t·iu publico de qualquer classe que 
perceLer P<;lcs cofl'cs gern.cs. provincincs ou m~nici-; 
pnes, v<:ncnncntos ou potccotngcns, ou tiver direito 
a custas por uctos de ollicius de justiça., se aceitar o 
lugar de deputado :'t n~scinbi~n .. geral. ou de membro 
da. nsscn1bléa. lcr-;islntivn pro:~~irJC.>:Ínf. nii.o podcrú. du
rante todo o pcnodo da. lcgislnturn. exercer o cm-. 
prego ou co.rgo publico ren1uncrndo. qne tiver. nern. 
perceber venchnentos ou outras vantagens, que delle 
pro\'Cllhiio, Uéln contar a.ntig--aido.Ue parn. nposcntu.
çã.o ou jubiJnçüo, ncn1 obter rcnlO\!Ü.O ou ncccsso eOl. 
sua cnrréirn, sn.lvo o que lhe competir por o.ntigui-· 
ilade. 

" ~ 3.• O funccionario publico comprebcndido na.
disposiç~ito deste artigo, que nceitnr o lut'l'u.r do sena.-; 
dor, serú aposcntaclo ou jubiln.do com 6 veucitnento 
col~1·esp1mdcntc no tempo de ex.ercicio que tiver na. 
lórntn du lei. n · 

A dontrinn. <leste po.ro.gro.pbo nüo deve SOl' o.bo.ndo
no.do.. (Muitos apoiados.) 

O Sn. BAnii.o D" li:IA.n~on>::- A lei ~oi qno o obri-. 
gou n. aposentar-se. 

O Sn VJsao,;oE nE PELO"rAS : -'V. Ex. nílo tinha. 
necessidade do dnr c:s:plic<Lções. 
· O Su. Couim1~ : - Muitns outras consiilerações, 
rodia :l'o.zer sobre o o.rtigo a qno· me roflro: mas. 
desJc que n. minha posso a cstl1 cnvoh•iilo. na quostüo• 
só tomu.rei no senado o tcnJpo estrlcuuncntc preciso. 

(U:) 
<( Requeiro qUe, pelo minit'iteri(" do imperio, ao 

pe~o. no governo cópia do roquarimonto cm '.lue o 
llir'cctor geral da extincto. rCJJt•rtiçiio do cst.at,sticu. 
J:>euio aposontnJorio., o do desJ:lucho qu<l obteve. » 
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O Sn. Cnvz liiAnlTADO : - V. Ex. devia. retiro.r o 
l'eque:imento. 

MmTos Sns. SENA.DOIUi:l: - Niio ha.vio. necessidiLde 
de defeso.. ( .Apoiatlos .) 

Foi npoio.do, posto em discussão e sem debate ap-
provado. . 

PROLONGA.MENTO DA. ESTRADA. DE FEnno D • .PEDRO II 

e !!Ir. l;;nnclo Mur&ln• : - Sr. presidente, cm 
pouco.s palo.vro.s fundo.mcnto.rei um requerimento, quo 
vou mnndn.r {L mesa.. · 

Ern o nono passado, nós !viineiros, fomos sorpren
didos com ttm despo.cho do honrado ministro da. agri
cultura annullnndo a. ccncurrencio. para. o prolong;n.
meoto da estro.do. de ferro D. Ped1·o II. V. Ex. 
Tecordar-sc-ho. que os seno.J.ores Mineiros protes
tárii.o contra. esse acto a.presentando uma emendo. o.o 
orçamento <lo ministcrio da. ngriculturn. n1nndnndo 
prosegnir os tr_n.bulhos do prolougnmento, c1nenda 
que foi appro,•nd" pelo seno.do, c que n" 3• discussão 
a retir{l.ll]OS por nos a.ssegurnr o nobre ex-ministro da. 
agricultnro. que resoh·erin. em pouco tempo a questã.o 
.:lo quebramento de bitola e fada. proscguir logo os 
tro.bo.lhos do prolongnn1.ento ; cntre.to.nto hn. mnis de 
-anno que o se1·vir;o elo prolongamento dn. estrada. de 
:ferro l). Pedro II cstú. completamente po.ralyso.do. 

Agora, o facto da. dispensa. dos engenheiros <lesse 
}lrolon~nmcnto vem-nos nssnstn.r de novo, e os illlls
trcs representantes <ln p1·ovindn de l\fina.s, na cnmn:ro. 
-temporo.rin, sem distincçüo de ctjr politi~a, jú. p:rotes
túrüo contra. esse neto. 

Foi sú então que o honrndo ex-ministro do. a.gri
culturn declarou que já está com·encido que o. .bitola 
da estrado. não deve rco.lmentc ser alterada em Itn
birn do Cnmpo, e que só deve sé-lo do. cidade. de Sa
bari'L em diante. 

S. Ex.,. desde qu.e ndquirio essa. convic~iio, fiel ás 
pron1essns que nos fPcz, devia. ter chn.mo.do de novo 
a concurrencio., porém diz que não fez porque fD.ltou 
verbn! 

Nii.o é exncto • o or~o.mento-votado pnra D. estrndo. 
D. Pedro II foi cti"cctivnrnente diminuido pelo pnr
la.mento, 1nns S. Ex. não tinha. o arbítrio de d1mi
nui-lo em relação l\ este ou áquelle serviço, ma.s 
-sim proporcionn.lmentc, e pelo orc;a.tnento mesmo hn. 
o credito de 3,000:000$ purD. prolongamento do. 
estrudn D. Pedro 11 e ro.rnnl do Ouro-Preto. 

Essa. razão, P.ois, nü.o procede, e S. Ex. realizou 
justamente aqtullo que re.,eia.vo.mos, fez o contrnrio 
do que nqui nos promctteu! 

Assusto.-nos nindn ml\is. Sr. presidente, o. idéo. de 
que o governo n.ctual queira. continl.lo.i• no mesmo pln
no de po.rnlysnr os trnbnlhos do. estradn D. Pedro II. 

!\a. camn1•n. ten1pornrin. jú honve disctlssü.o n este 
rc~pcito, e tive o prllzcr de vêr que os deputo.dos :IIi-· 
ucnos, como :apresentantes dnquella. brioso. provincin, 
querem se un1r agora. pn.rn. trntu.r do que for n. be
neficio de 11n.. .Asshn prosigão ellcs nesse louvn.vol 
intento : se nsshn fOr, se as conveniencio.s pn.rtidnrins 
uiio influh·etn nos sons cspiritos pnrn que essn. depul"'" 
tuçi"LO se scpll.re. como espero que uü.o ncontecerl'L, n. 
p1·ovincin 1le 1\Iinns serú. <le n.g:ora en1 dinntc tra.tndn. 
com 1nais justiça do que o ten1 ttlthnamonte sido. 

Q.t1n.ndo o nnno pa.ssnUo suscitOu-se· o. quostü.o' do. 
muunnçll <lo bitolo. nnquello. estradn, nii.o foriia só os 
reprc•cnto.ntes ela provincio. de Mino.s que protcstárii.o. 
O sennllo npprovou n. emsnda. 'l,tle npre!?ent{Lmos, o. 
i 11 ust1·adn com1nissão do orçnn1onto a ndoptuu unnni
lllementc. n. huprensn. 1nineira. etn qnnsi sua. unnnimi
dndc protestou contra esse neto : cm todo. pnrte, em 
todos os jorna.es a.ppn.rccórü.o rcclmnnçõcs e nrtigos 
bctn cticdptos, n1ostrn.nU.o a. inconvcnicncin, o n.bsurllo 
dn. mo•licln. que •o prctcndin o.doptnr. 

Rccoruo-me que uindo. ho. pouco no Ptti::: foi publi
Cl\-dtL nn1n. sorio de artin·os do distincto o intelh"onte 
l\1iuciro .. Dr. Antonio 

0
Vnz Pinto Coelho dn. c:i'nhn, 

em q no S. Ex. provou ú. ovidcncin nr1o sú o o.bsurdo 
dD. nuu1nnçn de bitolo. do ltn.hirn. o. Snbo.ri•. como os 
1nnlcs o dcsnstres que ca.uso.riu. (, provincin o por
to.nto ao l111pcrio o. pMnlyso.çii.o do.s obras do prolon
samento cl11 ealro.da. 

A cido.do do Sn.bo.rú., a. mnis importa.nte da. ma.rgem 
do rio dns Velho.s, que ú o mo.ior o.!lluente do S. Fran
cisco, nii.o podiu. ser inditroronte n. isso. toda a sua. 
vidn depende do prolongamento da estro.do. de ferro 
D. Pedro II. 

V. Ex., Sr; presidente, conhec:oo perfeitD.mente o 
Rio S. lt"rn.ncisco e seus n.flluentea : esses terreno& 
uherrirnos estão ficando. em o.bnndono por falto. de 
oatro.dn.s, sem produzirem nquillo que produzirião se 
meios de trn.nsporte tivessemos. A. cidade de Sabo.rú, 
pois. não pOrle ser indifTcronte a este neto, e seus 
hahito.ntcs •em distincc;ão n.lgumn de cOr politico. 
dirigirfLo nos senadores Mineiros uma. representa9~. 
que pe~o licen<;o. pura Mr, nfim de ser transcr.pto. 
em meu discurso. (LtJ:) 

« .A.ugust06 o di"'nissimos Srs. senadores por Mina.s
Gcro.es- O gro.nâc rnclhoro.mcnto que nossa provín
cia espero. do prolongamento dn. estro.dn de ferro 
D. Pcdco II nté ás rnnrgens do rio dD.s Velhas, de 
dia. cm dia se torno. 1nais urgente, nttento o estado de 
abalo gernl, em cousequenc:in. ela. butno.nita;ria. idéa 
da e:x;tincçü.o do elemento .servil; porque, como vós 
so.beis, do comtnercio e da industrio. desenvolvidos é 
que virú. a forço. necessaria. o.o desenvolvimento desta. 
imp~rta.nte provincia.. ...,. 

A. lnvouro., j{• ilefinhndn no centro pelo. depD.upe
rnçií.o das terra.s e escassez dos braços escravos. 
tende a desnppo.reccr se lhe :fal tnr o concurso de 
immi;:{rnotes morigerados e tro.ba.lhndores. os .. qunes 
recusão i nternnr-so por :fn.ltn. de vias de communi
cnção faceis, como jú succcdetl. com o nucleo esta
belecido nas terras do vi:lculo de Jn.gu:.'i.ra., que n. 
cxpenso.s da província foriio loto.dns c demnrco.dns 
po.ro. o cstnbclccimento dos mesmos. · 

A importa.ncia. 'agrícola.. industrial e cmnm~rcia.l da. 
zona. i'roximD. no rio d"s V clhns é relativamente 
grande . e nttingirá o.o mD.ximo de lia. se qttanto 
antes. fi.::n.r terrnina.d.o o prolonga.mento do trecho 
do. estrado. de ferro de Ito.birn do Campo a 
esta. cidade; visto como pelo rio clo.s V elhns e 
S. Francisco com fa.cili<lac1e c economia se púde effe
ctunr a. nn.vegn.çUo em vapores ~ bn.rcnçn.s de pequeno 
cD.lndo. 

A existencin. de grandes proprieta.rios ngricola.s,. 
n possibilidllde d1> estabelecimento de um engenho 
cent1·a1, ns socieda.i1es indnstriaes cx.istentes nesta. 
cidade, o desenvoh~imento dü espirita de nssociaçií.o,. 
que se tetn firmn.do contra. n rotina. prejudicial ás em
prezas, insta.ntcmente reclmnüo o unico eletnento de 
progresso, que consiste na facil vio. de commu
nicnçü.o. 

As difficuldo.des que detcrmin{•riio o adio.mcnto dna 
obrn.s de Ito.birn. n. Snbn.rú., sobre o qtta.l vos dignastes 
chn.mo.r n. n.ttenQii.o do Exn1. tninistro do. agricultura.,. 
offe:r'ecendo n.dditivo no orçamento vigente, devem 
ter desnppn.recido ; e por isso os n.bn.L"o nssignados, 
confi.tldos , no voaso patriotismo e no interesse qua 
vota.is peln. província que tão dignmnente rCpresen
ta.is, o.nhnü.o-so a. chamnr. vosso. nttençü.o pn:rn o 
csto.do do pennrio. a que se acho. te<;luzido. estn zona. 
pelo. demora de to.l prolongamento. 

Deus gnntde a VV. EEx.-Snho.rtl, 2G de llbrço 
de 1885.- Ulms. o Exms. Srs. seno.dores pelo. pro
vincia. do Mina.s-Gernes.- Emilia.no Pire~:~ do Amorim, 
jtJ.h: do direito: Olnvo Augusto do 1\Ingo.lhll.os, Jn
cintlto Dins do. Silvn, Adolpho Martins de Oliveira., 
Dmno.so' José dos Snntos Brocho.do, Antonio Cuserniro 
do Nascimento, Fro.nc1sco Daniel do. RochD.. Antonio 
Cnndido dD. Silvo. Guirno.riLcs, Amarico do PD.ulD. 
Rocha, Joi•o Pnnlo do Almeidn, Josú Jonquim Ribeiro 
Juniot·, propricta.rio e cnpita.listn.; Francisco de Pnnla. 
Lo:pes do A. Coutinho, ptofessor publico: Antonio 
Lu1z do .Az~voclo, 1\Io.noe 1 dos Snntos RezenJ.e, José 
Augusto dos Santos Ro1.cndo, Domingos de Figueiredo 
Lima., Aup;nsto do Bt\rros Tu.'<'ciro., José Rica.ttdo 
Vnz do Limo., M. Pereira do Mello Junior & C., 
Luiz José Pereira, Jostl Mo.rcil\nO Gomes Baptista., 
José Cllstodio Dins do Ma::>;nlhiies, Joo.quim Ml\rio.no 
Pcreirn, Josó Ca.eto.no ROis, DlLnicl Joaqnin1 ÜM 
Snntos, Antonio Diniz Barbosa., Dr. Alfredo l\Ingnoi 
Sepulvedo., Frnncisco Gon<;.o.lves Rodrigues Limo."\ 
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Jeronymo José da Silva Cnlasans, Se:ptimo de Paula 
Rqcha, Francisco Lopes Martins Jumor, Murtiniano 
Augusto Costa, Delfino da Cttnha Vallo, Mauricio 
Antonio do Azevedo, Silverio Augusto de Lima, Da
niel ela Rocha Machado, Ignacio da Costa Martins, 
Antonio Daniel da Rocha, Antonio ,Jo•é Pinto, 
Dr. José de Assis Fonseca Vianna, Antonio Candic1o 
da. Silva Guimn.riies Jnnior, José dn. Silvn. Guhnnrües .. 
Antonio Cnndido da CoRta, Fernando de Assis Jar
dim, Pedro José do E. S. Cheles, José Dias .Augusto 
e Silva, José Ferreira. dn Silva. Diniz, José Mn

.:zia da Costa c Silva., Joaquim ,Tosé de Lima c 
Silva, Franci•co de Pnuln Ferraz. Herculino Carlos 
do Couto Lima. Luiz Co.ssinno 1\In.rtins Percirn, 
Dame] Severino Pinto , José Vicente Alves, Antonio 
dos Sn.n r.os Vicjrn. Sobrinho, Francisco I-Iorncio do 
Nascimento, José dos Santos de Oliveira. Mnin, Ame
rico Ferreira. Passos, J o só Francisco Cruz, Do1ningos 
de F. Lima Junior, Ovidio B. Mansos. Pio da Costa 
Martins, João Ferreira. Soares • Francisco de Paula 
Marinho, . Caetano de Azeredo Coutinho. Felicio Au
gusto Cesnr, padre Francisco de Paula Lopes ue .Alva
reng-n., Joã.o Dlniz Bnrbosn, Diniz .A.u,...nsto de Arnnjo 
Valle,José Pedro H. Junior, Marciano Corroa Barbosa, 
Victor de Paula, Francisco LoRes l\Inrtins. Luiz 
Ca.ssinno IV!nrtins Pereira. Junior, (Jnndido Jos~ Cou
tinho da Fonseca, Septimo Daniel da Rochn. Arthnr 
Alves de Alcnntara Campos, Antonio Furtado da. 
Rocha. Pratn, Augusto de Ara.ujo Viannn, Antonio 
Augusto Fernandes Pcchincbn. n 

Estíi a.ssignnda. pelo Dr. Emillnno Pires de Amo-· 
rim, digno juiz de direito, pe1o juiz nn1nicipnl e po
mnls 80 c tn.ntos dos 1nn.is importantes cidndfi.os. 

Eu li hoje, Sr. presidente, no Jornàl do Commerclo· 
nm nrtigo do distincto engenheiro chefe do prolnnga.
mento ·dn nstradn de ferro D. Pedro II, c dn.hi depre
hendi que a idéa de mudnnçn .de bitola de Itabira cm 
diante, foi por ordem superior nprescntndn otlicinl
mente. Estou convencido que se O.CJuclle chstincto en
genheiro, filho dn. · provinciit de !\Iinns, jmclcsse. ter 
previsto que u questão por S. S. levnntL\da. havia. 
de trn.zcr con·.o cnnscq uencln a rnralysa~·üo dos 
trabalhos do. _estraU.n de ferro, nu.o a. teria feito; 
qualquer que fosse. n. vantagem que eJJe .suppu
zesse obter _pn1.·n. o Estado .com n. 1nudun(,~a. tla. 
bitola, c lia S•'!rin ncn4umn. u.nte. o prcjn!zo que <.'tLnson 
i1. nossa prtH'incin n p:ll'nlysnçiio por-!"nnis de mn nnuo 
dos traltn.lh-·:-; dn prolQnganu:nto da. cstrntln de ferro. 
Disse S. S. qnc dnos Vnntngcns tirou desso. sun. 
recln.ma(;ü.o : 

cc Scntcncin.nclo systcmn.ticmnente contra. a. iclCn. 
proposta, sem tutn~u· conhecimento a·o.s rozões nprc
sentndn~, ·c 1)rcj lHlicatla, pnrt.n.nto, n. questli.o de 
bitola, que 8nscitei 1w·r simples cump1•·imento de deiJer, 
a oppos1çi"l0 n qnc u1c retuo nlio reconhece sequer 
que, dnndo cn nqucllc 1 a..;sn, mnborn seja clle irnpro
ficuo nn qnc:'itão prir:ici,.u.l • pl'estei dous sç:rvi~os. que 
só dclJc podi:'Lo se derivar, j;·~ evitando-se o trn~storno 
que resultaria do f:lt.!l.o de entrar em constrncç~rto o 
trecho Uc ltaiJint a Salnu·ú, sntn que houvesse credito 
votado p:u·:.t cnLI'i1· n.;.; Uespezns c por um trn.çado 
mais oneroso, j{L f.1.ze:ndo n. rcvistio Un. Jinha. de lJitoln. 
larga uo,.; tt·cchos nJ::is di:liccis, d.o qne rcsultúrii.o 
vantagens st'1 pc.1· si sn!licientcs pnrn. justificar o 
a.dinnwnto tln. con;;truc(.~ií.o, como sejti.o : encnrtn.
lnento de cc1·ca de 51(, ::ou nos tres prhneiros subtrc
cllos, snpprf>:;s~io da snl1itla Jos Andnhncs c Uo grnnde 
nterro de !!:2 111 de alt.urn., snbstitui<,~Ü.fl Uo tnunel dos 
Andaimes pOL" outl".JH 1Tes con1 cx.tcnsü.o totnl prox.i
n-tamento CCJ.IIivalcute ú dnrtncl1c, o considernvcl rc
ducçüo nn. d~Jspct.n Uo cstnbc\ecitnento . .u 

O prirnch·o serviço n.llegnUo uii.o i'oi por S. S. pres
tado porq uc n ii o era ll·. sm~ compctenmn. saber so 
hnvia ou ni .. o "\·erbn vol·n<LI.. isto oro. da. compctcu.cia. 
do governo o do pn.rin1nento, 

O Hcg·undo servit,·o realmente S. S. conseguia, foz 
a revisiio do truyndo, o n ser exacto, como creio, con
seguia umn c.li..~rnuiçi"Lo do cx.tensü.o do 5 kilon1etroa c 

, 'tanto, por con:-.og-ninto tliminui<;llO tv.mbem nn. Ucspozn. 
. ... <)rçudn. pn.rLL n prolon~amon to da. estrado.. 

Eu desejari<L qtto o honrado ministro da ngricul-

turn ouvisse qualquer dos engenheiros que conhecem 
o. estrada de ferro D. Pedro II sobre a necessi
dade urgente de sou prolongamento nté ú. cidade de 
Sabar{,. . . 

O nobre ministro tem no zeloso, activo e intelli
gento director daq nella. estrada, um auxiliar impor
tantíssimo; ouça-o S. Ex •• nüo sei qunl a sua opi
niii.o, nut.s sei que o Dr. Ewbanck, conhece perfeita
mente nqucllcs tcrritorios, e portanto o. sua. opiniüo 
não pódc ser outra senão a do prolongamento jú e jú 
n.o n1enos até Sn.ba1·ú.. , 

Ouça S. Ex. qttalquer outro engenheiro da mesmo. 
estrndn ; ouça. mesmo o digno engenheiro chefe do 
prolongamento, o verú que a sua resposta .não póde 
ser seniio neste sentido. 

O nobre ex-ministro da agricultura declarou na 
cn.marn. tempornria. qtte, tendo examinado os trn.ba-
1bos no. secretaria. ouvindo diversos profissionn.es, 
chegou ú. convicção de que n. bitola nüo deve ser 
quebrnt!n no seu prolongamento até tí cidade de SO:
barú. Tendo essa. opinião c assim deliberando, devia. 
nbril- éle novo a. coo.cutrencia pa.ra. os trnba.lhos do 
prolongameut.o da de Ito.bira a Sabnrá ; mas diz 
S .Ex. que sobreveio impossibilidade legal o que não 
é exacto. como jtli. d01nonstrei. 

Note V. Ex. qnc quando se disct1tio o orçamento, 
e qnnndo foi feita a proposta. a linha de Cnrnndnhy 
nté í• cidade de Queluz (estação Lafayette) estnva já 
entre~ue no trafego : por conseguinte esta verba. de 
Cn.rnndnby nté Itnbirn ern só applicavel de Lafayette 
até Italúrn. porque j:í estava prompto e entregtte no 
trnfe~o n cstrnU.u até Queluz. 

O parlmneuto rcduzio segundo diz S. Ex. a. verba 
:t. 3,00U:000-9. Pergunto, o nobre ex-ministro pedia 
por si se:> deduzi!· os 3,UOO:OOO,'i •. unicamcute dn verba 
pnrn. o prolongn.tl"Jento da cstrnU.n. 'i 

Por certo q nc nü.o, e quu.oto ao prolongamento 
S. Ex.. tinha na tabel!a B o seguinte : 

c( !\faxilno dns sommn.s que o governo poderú dcs
pen(ler por contn. ele cn-cln tHn dos creditas especincs 
pnrn os qnnes estlL nntorisn.do o. :fazer opcrac;ões de 
credito. ~ 

" Lei n. 2,Gi0 de 20 de Outubro de J8i5, nrt. 18: 
(( Pl·olong-mncmto da. cstradn. dn ferro D. Pedro II e 

ramit.l de Ütu·il Preto 3:000:000.SOOO. " 
Eu, Sr. prcsidcnte,~·tcnho tido receios de que o go

verno n.etml.1 f.!ontinnc o 1ncsn1o systcmn. de pn1·n.Ivsnr 
o prolong-umcnto d.n. cstraUn. de fe1·;·o D. Pedro II, e · 
essn. __ é n. razão por qne von n1nndnr um rc(}uorimento,. 
parn. . cm tentpo competente discutir con1 n;s in
:formn~~õcs q nc: o governo se -clignn.r pres'tar-nos. 

81·. p1·esitlento; ·por 1nais esfor.ços que tenha. feito, 
en nlndn. rúio pttdc. conlprchenclet· bc1n o plano politico 
do nctunl 1ninistei:io ! 

O governo ten1 entre 1ni"ios a mais impo_rtnote l"e
fórlnU, que se púdc :Íi.lZCl', c sobre assu1npto o ma.is 
grnve c melindroso q"uc 6 passivei. 

Sempre entendi qttc a reformn do elemento servil 
devia s·cr ncotnpunhndn. elo mnis rnpido desenvolvi
mento llns estradas de ferro, e .de· um esfot·c,~o inp;ente 
do governo pnrn. conseguir n ÍU!Dligrnnlt.o cm S"l'ttnde 
csc:.iln. Entretanto, tudo nos fnz crer 'que o governo 
qner fechar OH portos Uo B1·nzi1 nos imxnip:rantcs, e 
i::;·unlmcnte pnrnlysar os trabalhos. das estrauns de 
:ferro! 

E' fncil e commodo adiat·-se as difficuldades do 
presente aggl"itVUOllO U. Cl'ÍSC an flltUl"O, lTICLS niiO Ú 
essa. unltt lJOil politica, O cs:for~:o c principal cuidado 
do legislnclor c do hom01n do Estado é vencer a~ d ifl_i
cuhlndes do pt'escntc, scn1 comtudn ng,·g·rnvar a-1 do 
:futuro, pt·evenclo e arredando aqucllns ·(1nn ptH.le1·cn1 
sobrevir; e nn qncstilo do clcmentl"> servil, rputnU.o 
se procura substituir o braço o~c1·nvo pelo brnço 
livre, 1ne pn.t·ccc que o primeiro cttitlntln ú procurn.r 
adquirir os braços livros IHll"ll. cssn snbstitui',~iio. 

O bonrndo presidente do conselho ma.nircsttL mnn. 
idén se<.luctoru. nn. appnroncia 1na.s que ó irrcnliznveJ; 
S. Ex. pretendo converter o oscl"tl.VO liLerta.do om 
trnLnlhn.dor livre. PodcrÍL conseguir iRto. lllO.K nra.o de 
prompto, cmno ns cit·cmnsLnnclns o cxigirúõ . 

E' nnturnl, o n oxperlencin. nos tem mostta.do gu.e 
o cscrnvo que adquire n liberdade quer gozar u.c1utllo 

t 
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que sempre. lhe foi desconhecido ; elle võ que outros; 
os seus ex-senhores, gozã.o das commodidailes da. vida. 
sem trabalhar, entende, pois, quo o trabalho é dis
pensa.vel, c cntíio atira-se no gozo da liberdade em 
toda. a sua. plenitude, que vai até a licença. Assim 
pa.ssii.o-sc a.nnos, e quando a necessidade, a. miserin e 
mesmo o.s enfermula.des võm sobre clle, ordinarin.
mente volta para a casa de seu antigo senhor. Dahi 
em diante torna-se um traba.lhador' livre, mas nte 
entã.o nü.o será senü.o um va.dlo: 

Se. pois, o governo nilo tratar do prompto de en
caminhar uma. grande currento de cmigrnçü.o, como 
tão patrioticamente tentou o nobre ex-ministro dn. 
ngricultura, serú. lnmcntnvel n sorte deste p::t.iz nn. 
inevita.vel crise que terá de a.trnvessnr. . 

Vejo, Sr. presidente, que a horn. estú. dada 'e 
eu nü.o quero demorar-me mais no. tribuna. Pode da 
dispensar este requerimento, c cspcrnr n. discusstLO 
de credito do ministerio dt:t nnoricnlturn.., que está 
dado po.ra. ordem do dia. de hoje~ mns, como nü.o 
pretendo embo.ra.çnr o governo de f6rmn nlguma. na. 
concessão desse credito, e de outra.s medidas precisas, 
mando o requerimento, e a.~unrdo ns infor1nnções.quc 
o _governo prcstur, pnra. voltn.r ú. tribuna e1n occa
siao competente. O requcrin1ento t'! o seguinte 

Foi .lido, apoiado, posto em discussão e sem de
bate·approvado o seguinte 

Requêrimento 

« Requeiro que se solicite do governo, pelo minis
tcrio da. n~ricultnrn, commcrcio e ob1·ns publicas as 
seguint~s Informnções : 

« Pretende o governo não prosc~uir os trnbnlhos da. 
construcçiio da estrada de :ferro de Pedro li, no seu 
prolongamento 'I 

cc Por cópia, as infor1nnções prestadas pelo enge
nheiro chefe do prolonga.mcnto da. mcsn1a. cstrn.dn 
sobre a. quest~o de mndu.nc,:n de bitoltt. sn.lva. urgente 
necessidade de le,·ar " estrada. n.té SnbadL. 

« Sala das sessões, 15 de Junho de 1885.- I9nacio 
Martins.» • 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

IYOTA.ÇÃO DO nEQueruMe:NTO E~o~::n.nADO NA SESSÃO DE 13 

Votou-se e foi npprovndo o re'luerimento do 
Sr. Junqueira para que se peça. u.o ~overno -cópia do 
aviso ou acto ofllcial pelo qnul :forrio dispensados o 
engenheiro Costa Cottto e outros da. con1nlisstw en1 
que estnvü.o nn provincin do Ceará, pnrn construcçüo 
de açudes. . · . 

CREDITO AO MI:SIS'l"ERIO DA. AGniC~J.TURA 

.Achando-se. na sala. immedin.ta o Sr. ministro. ·c1a 
agricultura, comrncrcio o obras publicn.s, :forti.o sor
teados para a deputnçiio 'lue o devia re~cher os Srs .. 
.Viriato do l\Icdeiros, Lcuo Vclloso c Paula Pesoon. :· 
e sendo o tncsmo senhor introdttzido no snlü.o com ns 
formlllidades do estylo, tomou assento no. mesa. ;, di-
raita do Sr. presidente. · 

Entrou em zn discussü.o, COln o pnre(':er c.la. com
missiio do orçamento , o aL·t. 1° da proposto. do poder 
executivo, convertido cm projecto de lei pcln cnnu\ro. 
dos deputados, n. 1 de 1885, autorisando o p;~vernci a 
pagar dividas d~ ex.t:7rcicios findos elo ministerio do. 
agricultura, commercio e obras publicas_. 

o l!lr. Clora•ela&:- Sempre que chega. ao senado 
uma proposta do poder executivo; para quo se eon
cedilo meios a. a<mdir no pagamento do dividas de' 
exereicio findo, nolln vejo a illogn.lidade pedindo 
e~onsagraçilo, o illegalidado em ponto grave. 

I Por que so solicitiio do poder legislativo meios 
•speciaos para pagamento do dividas dessa. ordem 'I 

\Porque autorisúruo-se nos oxorcicios respectivos des
pezas além dos creditas votados. A loi manda que ae 
tlividas do cxercicios findos sejilo p~>gns indoponden-

temente de intervonr.üo do poder legislativo, quando 
n. despeza. ~ legn.hnc~te feito.. . ' 

o que significa, pois, Jledir credito especial po.ra 
pa.gn.mento de ta.es dtvidns 'l A necessidade de credito 
supplementar; e o que querem dizer estas palavras 'I 
Que h ou v e excosso na despezn. 

Como podemos chegar ao conhecimento da violação 
da lci'l · 

Devemos este serviço no reln.tor do. commissü.o de 
orçamento da cnmarn. dos deputados de 187!l, o Sr. 
conselheiro Edtlll.rdo de Andrade Pinto. Recordando
o, mostro que aprecio, sem prcoccnpnr;ü.o partido.rlu, 
os netos bons de 1neus n.dvcrsnrios politicas. 

l'llas ha neste credito outrtt q_uestüo a ventilar. 
Por qne despezas feitas nos cxerc1cios de 1SG8-18G!l 
e clnhi pnrn. cá n.indn. vêm rccln1nm· pnga.mento 'l O 
que foi qne impedia " prescripç<•o dess:1s dividns 'l O 
facto dc\'e ser explicn.clo. visto que, se hn motivo, 
pnrn.n prcscripç~iio, o cre,1ito nü.o deve ser concedido .. 

O nobre rninisti'O ~ antigo conhecido do senado e 
jú. me permittio sa.ucln-lo clua.s vezes. a prin1eira. como 
mini~tro d•)S negocio:! da. 1nnrinhn. e n. segunda. co1no 
mil)istro dos negocias da. justiça. · 

Neste 1non1ento n. unicn snudnçü.o que eu pocliu. 
dirigh·-lhe G por. vê-lo e1n uma. teL"ceirn repnrtit;~i"Lo 
n1ost1·nr sun.s hn.bilitnnões pn.rn o governo do Estado. 

Fcito.s estas observ~~:ões gernes, apreciemos o pro
prio credito, e comecemos por u1n ponto de impor
tnncin. 

Pede-se o pa.gmnento no 1ninistcrio da guerra, que 
figuro. de credor, dn. quantia ele li:741Süll4 c1n conse
qur~bcia. de ·rep:..ros TJor esse ministerio feitos no cxer
cicio de •880-lt:Sl Dr&. estação tclegr~tphicn. dn. forta
leza Uc Sa.ntn. Cruz. Con1o se fe4 essa. despezn pelo 

. tninistcdo <l~L guerra. ? Cada vez qu~ apreciamos os 
nossos negocio,; fiscn.es Ucscobrnnos novidades que 
então reclanuLnd.o ur~cnten1ente un1a. con1tnissiio par-
lanlentn.L· de inqueritO · 

Era. posslvel que se concã<.lessetn no 1ninisterio Ua 
•ruerro, cn1 18~0-1881, n1eios de f~1zer rcpn1.·os cm 
qun.lqucr Jn.s e::~tac:~ôes do telcgtnpho (ln Esta.clo '? 
Segurntnente nrw. ~Ias nrw l:lottVÇ duviUn nem dillicul

.dud.t! em realizm· n clcspeza.; a. estnçrLO Jos telc~rapbos 
do Estado n:.l. f'ortnlc:Zn. <.l.e . Snnta.-Cruz precisou de 
reparos. c ~ 111inistori~ da. guerra os. fo.l logo autori
snndo na. in1portnnte son1mO. de ü:.74l"SG0-í. Ül·n; de 
que preço eleve ser css~~ es~açlio •. qunndn con1 sio1plcs 
repn1·os se despondériio mu1S de G:U.OO,<;OOO. 

O :fn.cto, por~m, ..; · que o n1inisterio da. guerra. 
mnnLlou fazcL' os reparos, e a dcspeza. se effectuon 
Cúlll todo o cortejo · Ue illegnlido.des: au.torisnçií.o 
incompetccte ·de dei:iiJCZtl. ci pagamentO Íln1ncJin.to pelo 
th~somo. 

Fif'l"Ul"~L n.rrora. o n1.inisterlo à.n guerrn. de creU.or do 
Lln a'f;ri~ult~rn. pn.rn. v~ren1 de t~niios dadas solicita.\' elo 

. pnrln.nlento um crcatto especsn.t pn.rn. :pttgmnento de 
tal despczn do cxcl'cicio Jc l880-l881 ! 

Indnguemos se jú não ee conccU.êrüo :r;ueios para. 
estn dcsp~za. 

E' unw. invcstitro.cii.o llifiicil, con1o o scnnJ.o cmn
prehcndc; 1nns ~ej'ttmüs se n. lei do Ol'Çatuento 
n. 3,14;! de 30 do (Jutub~o de 1882 delt credito l"'r" 
o pngnmento de que se truta. 

O nrt .. no ~pprov~l. creditas. supplc:n1en~n~~~ e um 
-extmordmal'lo na 1111portancJa de 0,<>1,0:008S3G9. 

Entre esses cre<.litos está o ite 153:488~75<1: pura. ar. 
vcrb~l.- Despczn.s clivcrsns c cventunos - <.lo Ininis
terio du. p;uor!'lL no cxercicio de lSSO - 1881. 

Por ·que vcrbn. poderia tct• sido feita essa. dcspezu. 
llc reparos nn. csta.c;l~oo tclegt·u.phica. du furtu.lczn de 
Sant.a Crnz 'I NiLO podia. ser feita senüo pela. verbo. 
Despeza.• cl-ivc>·sas e eventuaes. Nii.o ha outrn. onde, 
n1csn1o o. ma.rtcllo, se posso. inclui r cssn despezn nas 
rubricne do n1init;terio U.o. guerra. . 

Se nsshn foi, nüo devemos ncrcdttnr q1.tc, com o 
credito supplemontn.r, so attendou a tal d~speza. 'I 
Qu~ verbo. Uo ministerio da guerra vm ngorn. ser 

reforçucla, tanto mais quanto manda-se fltzer o paJ;~
mcnto desso. divida do oxorcicio findo, no excrctclo 
netual'l . 

As contns do 1ninist.erio c1o. ççuerrn., rclat1vo.s no 
cxcrcicio de 1880-1881, estiio xechnd!ls; qual doa 
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dous cxercicios se vn.i refor?n.r, n.quelle cuja. cscrip
turaçiio está finda, ou o actual 't 1\!as, nostc caso, 
nccessnrio era dizer qual a verbo. que vai assim ser 
accrcscentadn.. L:is no que chegamos. 

Manda-se tombem pagar n clifferentes companhias 
de navegação pn.ssngons que dcrão por ordem do go
verno. 

E' Decessa.rio cba.mar a. attcnção parn. esse abuso 
de concessão de passagens por conto. do Estado sem 
qttc o governo· clisponbn. dos meios para fuzcr o pa.""a
mento, e nppellunuo pn.ra. a divida. de exercicios Jinâos 
em. propostas co1no ·esta.. 

Uma. divida relativa ao exerCICtO de 1868-1869 
precisa de alguns esclarecimentos. Refiro-me no pn
g:.mento de passagens· c fretes á compnnhia de 
tJ!licinas de mccanicu. industríal7 na. importunci::a. de 
G:úOOfi, despezn que foi autortsada pela. verbo..,... 
Evcntunes- do mtnisterio dn. a.~ricultura. 

.i':.. simples declnrnr;üo de que se trnttt de passa
gens c fretes não busta~ Que ncccssidac1e houve de 
a.utorisn.r essa dcspezo. 'l 

Chamou ainda n. minha. a.ttenção a seguinte divida. 
ele exercício findo : 

« Bnrüo de Snnta Mafalda. c Pedro de .Alcantnrn 
Cerqueiro. Leite. Indemcisação de estragos causados 
en1 suas fazendas, em consequencia de obras dn. es
tr<tda de :ferro. D. Pedro li, e conforme prec<ttoria do 
juizo dos feitos Ua f.J.zendu. nn.Cit)Oal. Exercício de 
t874-!875. Somma 16:205H274. " 

Uma vez que se trata. de precataria. expeclidn. pelo 
juizo dos feitos, .devo crer que houve· estragos cau
sados pelos representantes do governo. 

Mas ,; facto pnrn. pnssnr desapercebido? Pois não 
se de'\·e responsa.bi!isnr aqnelles qne cu.usárúo esses 
estrag-os na proprtedade pa.rticulnr, obriga.nt.lo o Estado 
ao png;amento de muis da lG:000/!000 q 

E, se não se trata. de estragos, porque assim se diz 
na proposta. ? . 

E' tn.tnbem a.utorisa.do un1 paga.n1ento á companhia 
de gnz na. importa.ncia de l:S:lGt;. proveniente de Cl n
cer-tos ele n.rnndella.s da illuminn.c;ü.o pnblica.. 

E' ind1spensnvel que o governo 1nostrc que nüo se 
trata de concartos a que 11 companhia deva ser obri-
gadna . 

Ha n.Jgum tempo, trata.ndo do pagn.mentv de divi
das de exercícios findos. chmnci· a. nttcn~ão Uo go
verno para n dcspeza. que se vai fnzendÔ com telc
grannn:ts expedidos pela. companbht lVeslert~ a.nd Bra
,,.ilian Tele[}'I'''Ph Compctnlf. _-\ c1espeztt con1 telcg-rnnl
nw.s pel:t repnrti~·ão do Estado, se fosse png·u., havia. 
de cnusar nlgnmn estranheza. 

O Sn. Ju.xQUEIItA: -No n1inisterio puss:H1o ostt-te
le;:!;l'atnnlas oij"iciues c nü.o oflicines }lUra. n Ba.hi:J., pelo 
telegra.pho ten·cstre, rcgul{Lrtio. infornlÜ.ó-mc. de 20 o. 
:10 por dia ! Ni•o era o ex-presidente do conselho o 
Innis proHfico: tinha. companheiros tüo conlnlltni
cati.vos con1o S. Ex. 

O Sn. ConnmA - Sú nesta proposta tem-sa de 
po.g:nr peJa cxpcdh,:üo de telegrn.nnuus. e:.tnntlo 
j:í. cs~otndn a verba respectiva, .n. importnncin de 
:.!:'•52S50D. 

IIa tambem dividns de exeruicios findos resultantes 
de despcza au t01·isn.d<t alem dos creditas dictatorinl
nicntc decretados pelo potlcr cxccuth·o parn novns 
cst1'U1lus de fe~·ro ; de Inodo que :.l.tlnellcs creditas 
nú.o siio lla importrmcin. llll.C nté n.rtni snppunhntnos : 
tem-se Ue ncci'fH:>ccnt.ar 1nnis cst.ns dividas ele exer
cícios findos, que nii.o stio poncns, 

Sei •lttc nüo se t1·n.ta de netos Uo nubrc tninistro, 
mas S. Ex .• tcnLlo de intm·\·ir ne~o~.ta cli'icnssiio, provo.
vclmentc prcpru·on-f::e ptl1'rL d<11' os c~clt\rechuentos 
nrccisos. 
- Ttdvcz o noln•o tninistro n.precie o :fncihtn.r-lllc eu 
cnl:iojo para explicar netos seus ccnsurnUos con1 nl
.,.uruu Scvc:riJru.lo pelos nobres Rtnndores pela pt·o
~iucin do l:io Grnrulc do Sul : o Sr. Silvcirn. Thlnrtins 
con1bntcn o n.cto do So Ex. Ht~penJendo CL ortlrnn do 
sen ant<.:eer"-.nr pnrn n vindrt ile Itnmigl'nntcs: o o Sr. 
licnriqnü d'.Aviln. consnrou o (jUO se refere t't. conunis
siio ue a•;uucs <la provincia <lo C8urú. Süo dous seca-

dores a.migos do governo a suas palo.vrn.s devem ter-i 
illlpressionndo no nobre ministro. 

Por mmba. conto. pedirei n n.ttençüo de S. Ex:. para., 
o se~Ulnte fll.cto noticiado pelo Corroio Paulistano t 
de 1:.. do correcta : 

<r Chnm.imos n o.ttençüo do Sr. ndmini•trndor dos : 
correios pnra o seguinte :facto que nos é commnnica- 1 

do por pessoa acima de todn excepção : 
<r O nosso nmi""o Sr. Dr. José Luiz. ilc .Almeida., 

Nogueira, ha mn.í's de 10 dins niio recebe .cartas de•· 
sua :f'n.milin qua n.cba-se nesta. cnpita.l e que desde· 
que aqui chegou tem-lhe ascripto dinrio.menta. · 

u O facto nhustvo nii.o é novo • .)) 
Pedirei tambem o. attançiio de S. Ex. para. um~~o 

publicação feito. no Jornal do Comnwrcio, nn qual se 
diz que :foi demlttilio sem rn.züo o ngente do correio 
de Il!axnmbomba, o qunl tinha. sido sempre louvnd<> 

·pelo seu chefe, o director geral. 

O Sr. lUooora (ministro da agricultura):- Sr. pre
sidente, o nobre senador pela província. do Pnrn.n:."r. 
começou o seu discurso decln.rnndo ser illegal o cre
dito que se discute, pedido pelo ministerio ora. o. meu 
cargo, pn.rn pn.grtmento de dividas, jú. liquidadas. 
pertencentes n. exercícios findos. 

Pensa. o honrnclo senador que, encerrados os exer.oa 
cicios. não púcle o O"Qverno legalmente vir solir.itar 
ás cntnnrns os credites necessnrios pnrn satisfazer 
despezas que porventura ,jlouvassem ultrn.passad~us 
respectivas verbas do oryamento. 

Pe?o licença ao nobre senador pn.rn. contestar se
melhante proposiçrLo. Nrto djgo que o :facto, desa
cotl"lpnnhndo de circumstnnci'ns que o justifiquel!l· 
seja regula.r; porém é mistc1· reconhc~cr que nao 
raras \rezes todos os governos se têm v1sto no. con
tingencin. ele j nstificar ante o parlamento o exce-sso 
de verbas, excesso exclusivamente dcternlinndo pelas 
cxigencins e pelo desenvolvimento de varias se:viços. 
O que se dú no. côrte, dú-sc tnmbem nas prOVlOCUls; 
c pergunto, Sr. pt·esidente: quando um delegado do 
governo communico. c justiticn. o excesso de uma. 
vcJ·bn, - qunl outro remedia scnüo pedir· o 1nesmo 
p;ovctno o credito indi.pensavel no poder c<>mpe
tente ? 

O Sn. ConnErA:- Parece-me que. o Sr. presidente 
do conselho até jÍL m::tndou um ndministrndor da pro
víncia. pngn.r por stto. conta. despeza. que illcgnlmcnte 
nutorisou. · · 

O Sn. 1\It"rsTno n., .AcmcuLTUltA: :.__ .A illego.
lida.de dn nutori:;nr;ão. justificará sempre providen
cias I semelltnntes úquelln a que nllnda o nobre. se
nador. Rehuiva1:1cnte ú cxplicnção ctrculnstnnçwc!o. 
que ex.jge de num o honrado senador pela. prov1nc_u1. 
do Pnrnnú, sobre cndn unuL dns verbas constantes do. 
tabella snbmettida ,\ coosidero.çiio do senado, resta-me 
ponderar,. Sr. presidente. que mo seria. Íl_;lpOssivel. 
seu1 detrimento de estudos que reclan1uo outros 
nssumptos n1a.is in1portnntes, vir ugorn. justificar 
tllUlL n. uma, centenas de contas, ã.liús jú. liqni
du.dns pelo thesonro nacional. Algntnn.s cleso~ns con
tas datiio de !8G8 c correspondam n dcspezns nuto
risndns hn 1nuitos nnnos por vnrios n1inisterios. Se. 
entt·etnnto, o honrndo scnndor tetn dnvidns úcerca. da. 
lcgo.lidnlle de a.lgumn rlnquelln~ nutorisa.çües. facil 
scrt't. rec1nmnr os processÇ~s rcspocttvos, pltrn. !JUO o se
nndo vcrtflquc, so nssinl entender, n 1egn.lidnde ·ou. 
illognlidade dos netos. 

·O ponto. qua motivou reparos do nobr~ senndor. 
conccrn(mtc a dospczns feitas no tclegrnpho, cm 
Snntn Cruz:, refcl'c-so n. umo. simp1cs opornçito 
ele credito tendente n rP"'ulnrisnr a escripturn\IÜO elo 
the•ouro. Com esse credito nenhuma despeza tom 
de ser feita por conta do Estudo. 

O Sn. ConnEIA :-Passou-se do credito legislativo, 
concedeu-se n quantia. pl'ccisa. pnra. o_ excesso; p~
rece qne é uma questão findo, o qua nuo ha necesst
dndo do novo credito. 

O Sn. MINISTuo DA AaaucuL'l'UnA:-Pu.ssnrci tLgora. 
no outro ponto. de q ne occnpou-se o bonrc.do se-

. nador pelo Parunú, rc!erolltC " censuras qu.e n" 
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senado me forão feitas relativamente a netos por 
mim ha pouco praticados, no intuito de sobrcstnr a 
vinda de uma grande leva de immigrnntes guc, 
no. Europa, só ngunrdo.víio o. expcdiço.o de ordens 
do.ndo-Jhcs po.sso.gens por conto. do Estado. Acom
panhei com o. devido. o.ttençii.o n discusaiio ho.
vido. no scno.do. Sr. ]?residente, úccrco. do ns- , 
sumpto. jtL tive occn.siuo de cxpór, na. cnn1nro. 

·dos deputo.dos, n.s rnzõcs que dctcrminú.rüo o mctt 
procedimento, c, neste momento, repetirei no senado 
que o movimento immigra.torio opera.rlo na Europa. 
ern tüo e~tensC?_,rcceinndo-sc nindn. que n.uglncnta.ssc, 

· peln.. contlnunyno. de umn_propagnnào. ]nr~a.tncnte clis
semmado.. que VL-me obr1p;ado. nttendendo ao estado 
:fino.ncciro do paiz e ú fà.lta de verba por onde pu
desse ser custcndn a. respectiva. despczn, o. mo.ndnr · 
suspender o dito movitncnto, que, a. -nüo ser intor
rompido, cxi~irin. um credito, cujo.~ imnorto.ncia. n1e 
seria di!nçil limitar. -

Por noticio.~ officines c nüo officincs, chcgtlCÍ no 
conhecimento de que cerca de 7á,OOO emigrantes 
prcparo:\·Ü.o-sc pnra. vir, tendendo esse numero a 
nugmcntnr consideravclnlcntc. Tendo. o governo a 
responso.biHclnde dO pngn.1ncnto tnnto pelas passagens 
como péla collocnçiio nqui de cnc1n um dos colonos 
que chegassem, pareceu-me que não haveria. orço.
mento possivel pnru occorrer o. tiio grandes despczo.s~ 

O SR. BARROS BARI'ETO : - Apoiado. 
O Sn. l\!INI5Tno DA .AcniCULTOnA : - Nii.o estamos 

nn.s•nlCSUHlS circumstnncio.s elos Estudos-Unidos, que 
recebem nnnun.lmente GOO,OOO Ín1n1igrnntcs.Para muito 
menos do que isto nii.o daria. o nos.so orNl.mento in-

·teiro. (.Apoiados.) ' 
O Sn~ FnAsco nE S.t :-O nobre n1inistro. dn. agri

cultura. jú exrlicôu quncs forü.o suns ordens; nrLo 
foríio illimitadas. 

O Sn. !\.It!lriiSTno DA .AGniCULTUnA : - Jú ex-
pliquei, c 'r. Ex. ns ter~li. liU.o, betn como ns detnnis 
peças officines o o..uthenticn.o; que int.ercnllei no 1neu 
discurso profcl'ido no. co.,nnrn. dos dcputnclos. 

Penso, pois, que sobre este ponto no.da. 1ne resta 
aecrescentar a 

Qun.nto nos n1eus netos relativos á comn1issão do 
nçudes do Quíxo..dt"L, cxpor~Ji ao senado; mn poucas 
palavro.s, o que ha occorrido. 

Sr. presidente, n.o entrar pnrn o ministcrio cncontrCl 
vtt.ria.s queix.ns de cn1prcgo.aos claque lia. commis:;üo con
tra o re!:!pect.ivo chefe, o deste contra. nquellcs. Uns 
pretendiüo provar qu. c o Sr. Révy hosin. cshnnjo.do o~ 
-dinheiros do Esto.Uo; o S1·. Rúvy. por sun parte, pro
euravn. dotnonstrar que os cn~enhciros empregados 
no. comn1i~srLo nü.o cun1pri:Io os seus deveres. 
Alguns desses engenheiros, suspensos pelo chefe, 
vierü.o pnrn n cOrte. Apús detido cxmne cn1 todos 
os pnpci::i , <.~onccrnent.cs nos inci<.lcntcs de que 

,. me occupo. reconheci que crn. indispensn.vcl verificar, 
com cxnctidü.o. sobro que1n do\'crin. pesar n res
ponsabilidade dos i'a.ctos shnu1tnnenmcnte nrguido~: 
se sobre o chefe, s'c sobre o•possonl do. cmn1nissii.o 

·do Quixa.ciá. Rosal vi então mantlnr procedCl' o. t1n1n 
rigoroso. Byndico.ncin. por engenheiro do cônfinnça, o 
oun.l, cstrnnllo ás pn.ixlics c con1 espirita cnlmo1 

Ôricntnrá o governo sol.Jrc n pl·occdencin. on ítnprocc
dcnciu. do to.ntns c tü.o rcitcrnans denuncias, apon
tando ns, o~igcns elo n1n.l. 

O S" Conm,IA :-E o que disse o presidente elo. 
. provincia ? 

O SR. 1\IINISTno DA AcRxaur:.runA: - O presidonte 
, do. província nü.o ministrou inforn1nçõ'os satis
i factorio.s. 

O SR• CoRREIA :-Oh ! 
O Sn. liiiNISTno DA AcmcuLTUU,\ :-Mo.n<lando pro

·1 ceder ú syndicn.ncin pnrccc-n1c ter procedido corre .. 
'roto.mente porque ou só tmha c1ous o.lvitres a 
'\adoptar: ou dcmittir o Sr. Róvy, ou dispensar o pcs-

aon.l iucompntivel com cllo; mn.s nem pnrn. unut., notn 
1paro. outra rcsoluçiio eu mo ncho.vo. cubnlmcnto es
clarecido. 

. ~catas condiçõos, deliberei; tumbem, 111undar sus-

pender os trabo.lhos da commJssuo, até mesmo por 
ncl1.ar-se esgotado o respectivo credito, prevenindo 
O.SSlf!l n. hypotbe.se d!l ser ma.is tnrdc preciso solicitar 
~re~1to extro:ord1nnrlo pn.r':L fnzey face nos pngnmentos 
1nd1spensnvcJs. se os serv:ços tlvossem do continuo.r, 
apezar dns graves culpas 1mputndas pelo Sr. Révy 
no pesson.l do. commist;Ü.O c por este no Sr. Révy 
como esbanjnc1or dos dinheiros publicas. ' 

O Sn. HENRIQUE n'.A.viLA :- Isso era lmpossivel. 
. O Sn. MrslsTno DA AcRIOULTURA :- Niio estou di

zendo que clle o fosse. 
O Su. HE:<nJQ!:E n'AvH.LA:- Ellc tinha credito 

limitado c ntw podia. exceder. 
q .Sn. 1\:frxrsTno DA. AcinouLTUnA. : - Ppdia como 

mtutos outros o têtn feito, c ''· Ex. sabe que quasi 
todos exceden1 os creditas marcados. 

O Su. llE~nTQl"E n'.i\.YILT.,\.:- Peço a. pn.la.vrã. 
O Sn. !\Ir:o;tsTu.o IH •. A.GniOt"LTUnA : - E to..lvcz elle 

1nesn1o tenha e:x.ccdido. 
.1\Iois tardo se vcrificarlt. este ponto. Por ora. nnéht 

a!nrmo. 
A' vista. ·do exposto, perg-untarei, <1evin eu ter 

1nnndndo proscgnir os trnbullJos elo Qnixad•'L, sob ;L 

pL·cssão 1noro.l nwtiYnclo. por innmneraveis clcnuncins. 
se1n perfeito coubccimento do. diroc(~~LO dos- trabalhos. 
o vir, depois, perante o corpo lcÃ'islo.tivo solicitar 

. 11111 credito cxtraor'"linnrio ~? . Nüo. p"or certo. Qunnüo 
chegarem os c:;cln.t·cdmcntos COinpletos c insusneitos, 
rcsul\'~rc:l co1no Íl•r de jLlStic.~n.. • 

O Sn. Xu~ms Go,:-;•-:Ar.vE-5 : - E foi muito feliz na 
escolha elo cngenhci.ro encarregado dn syndícn.ncin.. 

O Sn. Cnuz l\I.\C!J.\.no :-Foi uma bon escolha.. 
O Sn. :\IxxHrruo DA .A.cnrcur.Tun,\. :-Sr. presillente .. 

term}nnrei o.pre8Cntandu r..o senado as l:icguintes infor-
nlaçoc:s: · 

Pn1·a o açude Uu Quixacl:.'t. deu-se o credito) de 
!SO:OUOHOíJO. 

P•"~r contn. Üei;SC c1·e~lito t1i:;trlbuirão-sc cst,:; qnn.n-:
tias: 1 UO:UOOS p<cra despczas no Ce<crio: 31 :t.aas. 
credito n.bcrto Cln Londres: 2.5:000,~. ct·cdito ultima.

, niCntc nlJerto par•! fazer face :'ts despezag :feitas c por 
fazer nté o Jin1 do semcftt·c; c I 8:57-lS ·nnra puj'l'n.-
lllCntos de despczas j:t. feitas nu cOrte. ... o 

Süo csta.s. Sr. presidente, ns cx.plica.çües que por 
orn. posso d.nr. 

O Sn. Pncsrn!::~TE :-Peço nos Srs. senn.Uorcs q~ltl 
se limitCln f!nnnto possível ú di.,cussão elo cL·cc.lito Jc 
exP.rcicios iind •. .l.-;, porqnc, mnUora. tcnlin. ::;i<.lo a.dmit
t.idn nn. discussão dt)S ct·cclitos u1n IJouco lllais lar
p:uezu, tollavia cst~ credito é tão restricto, c J.m 
to.ntas occashlcs •lo:· trnt.:ll'-SC d~ outrns 1nntcria:3. que 
CL\ i':.H;o esta nlJS•?!"va~:io .. lú tentos trntn.do de imn1i
grn~~:w c de outr••s a:..;snmpt.os,e tcre1nos n1ais üccasilw 
do discutir e.;;scs de (1nc acaUa de lnllar o Sr. lni
nistru do agricultura. 

o ,... •.. !II{.~tu•!'!l.ne d'."l.''iht. cliz c'JUO, tendo o noLre 
1ninistro lln. n:J;ricult.nrn. ncnlJodo do clnr alg-umn.s in
fol·nwc•õcs n rcsp(·it o •la <lncst5.n do uçutle c..lc Q.uix.t:t.
tlú, qt~c se lliscnt.io ba llias no l"lennclo, entcnacu. con
veniente rcs"ponder in1111ediatnmente a S. Ex .. e por 
isso pedia a puln.\'rtt; n1ns oLservnndo ngocn. o Sr. 
presidente qnc nüo nchn. n occnsião ooportun.L pn.r~L 
se di..:;cntn· esse nssun1ptn, estlt. pron1p'io n. cellcr ú 
opinilLi., ele S. Ex., c nssin1 ndinrú. n resposta que ten1. 
de dnr no honrado n1inistro para quo.nllo se discutir o 
orc:nn1cnto àn. ugricnlturn.. KntlLO clcn1onStrnrú que os 
re~cios do 110hre l1linistro n. respeito do Sr. Rt!vy f!ÜO 
inteiramente infunt.ltlllos, o que S. Ex.. :foi realmente 
precipitado nu maneiro. como procedeu. 

O Stt. Pm~sroC:'Ii'l'E :-Eu nü.o podia deixo.r do con
sentir que o Sr. lnit;!~tro Uésso lip;eirns explicações,. 
corno UeLl, clcsU.e rruc ío1 lnterpellndo. 

O Sn. Comu:t.\. :-A discussão ca.bin, 111as nü.o ee 
devo prolongar. 

O SR. Pni<sxo~NTE:-Eu ontendo que nüo. 
Niio havendo mnis quem pedisse o. palavra enccr• 

ren-sc a discuesii.o . 
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Sognio-sc em 2a discussão o art. 2° da. mesma. 
proposta, com as cmeodo.s da. co.mo.ra. dos dcputo.dos 
e dn. commissiio de orçamento do seoo.do. · 

o Sr. Vorrela :- Uma. declo.rnçüo !cita pelo 
honrado ministro deve ficar· coosigno.dn. n d~ sue .en
controu e::.:,cdidna vcrbo.s de despczo.s do mlnlstcno a 
80"Jân.~~"· tinha lido esta. nsscrçü.o em um. dos 
discursos do honl"ndo ministro ; 111a.s, vejo que S. ~x. 
lwj e confirma a declaraçiio dando-lhe maior cxtensuo. 
Este facto é grnve. 

Q nrtin·o 2o nüo deve pnssnr sem a.lgun1 cxnme. 
Se adv~n-o sempre a.s prerogntivas âo parlamento, 

tiLo :frequc~tcmcnte violo.do.s que nindo. cm seu ul
timo discurso feito no. co.mnra. dos deputo.dos o hon
rado presidente elo consclhe nssig~a.1ou como cnus~ de 
todos os nossos males o desrespeito ús prerognttva.s 
<ln. ussembléa geral, tambcm pug~o J>Clo.s . do poder 
executivo. que julgo deven1 ser ta.o n.ttcndtdns como 
as elo parlamento. Não ha de ser com o mcn voto que 
Re 1ega.llsnrt'tõ os excessos ao poder executivo em de
trimento das attnbuições cln. nssen1bléa. geral ; mas 
não o:atorisarei ttunbem qualquer invasão do parla
mento nn con1pctcncin. ao poder executivo. 

Este nrt. 2.~ itnporto. n cbn.n1nU.n pa.rn. a.s camnrns de 
11nut..n.ttrlbni~üo que ellns não tem. Nõ.o lhes comr.ete 
lírp1ldar divic1ns de cxercicios flaclos ; nem ê·lSto 
computivcl com o systema. parl~mentar ... 

O que dispõe o art. 2•, que c um addltl>"O do. ca
lllnra dos deputados"' 

O Sn. PnESIDE=-'TE- V. Ex. d{t. licença. 9 O a.rtigo 
qne puz cm discussão é o que Uá os 1neios. 

·o Su. ConnEIA : - Perd6c-1nc V. Ex., entüo o 
additivo discute-se depois 'I 

O Sn. Pm::siDENTE : - Sim. 
O Sn. ConnEIA - O art. 2• é este additivo <ln. ca

wnrn (lendo) ; "E' i::;ttut.1mente . nutorisndo o go
verno a satisfazer ao Dr. Demctno Jllanocl da Sllva 
a '1tto.ntia de 1 :358,SOG4, que deixou de perceber nu 
qun.lidndc de secretnrio interino do prolongnnlento dn 
cstral.ht de !erro Jn Bahia no S. Francisco, no _pariodo 
de ,, de Julho de 1877 ::L 31 de "\gosto ao 1878, se
gundo informações ministradas peJo go\•crno. )J 

O Sn. PnE~LDE:\"TE : - Bem, a. cnmnrn. julgou 
art. 2" esse aUditivo. mas eu puz cm discnssüo. c01no 
devia pór o art. 2° ela proposta com emenda do. com
wiss:io elo senado. Depois tcr-sc-hn do nun1ernr os 
:ut~gos. Eateuclo que não elevo cla.r prefcrenci:l a.o 
m·t1~o da.. cnmnrn dos deputados. 

O Sn. ConnEIA : - Pnssnrei então a tratar do. outro 
:u·l ip:o, que diz asslnl' (lentlo) : u Para occorrer nos 
sobrCdltos pagamentos ô at1torisado o governo, na 
<icflcicncia de sobras da rcceitu, n. i'nzet· as operações 
de creJito nccessnrins. )) 

Com o nuüor funünmento n C0111l1lissito Uo senado 
oppCu~-se a este artil"ro. O noLrc presidente do consc
lllo ús pa1n\·ras qne~nn relac.~t't.o ú cansa. Uo.s nosso~ 
nln.l<M proferia nn c:unnra dos dcpntados, potlc1·irt. nc
crescentar que tcn1 concorrido tambcm para cllcs o 
:fncto de se tcr01n dnllo mnplns nntoril:la(.~ões parn. OJ!O
rac.~ôcs de credito cm qualq1.u~y propo~1n ele creUJto 
apt·cscntacln. pelo poder cxectttt·•u. Se fórmos rr som
lnttr tollns as nntorlsnç:Ucs assim concedidas aqnl, 
nlli, nesta, naquclla lei. l1njc. h ontem, anl e-Iwntom, 
vcrt:tn(lS (_Jnüo Jon•l'n. é n. Fil?!"ic t1e autorisnçD'es pil.t·n. 
OJ1ern•;·Ucs de crcdit~ de que ostú :muniUo o governo. 

O Su. NuNE~ Go:"H!AI4''Bs. :- ..:.\.té para dcspczns lni-
nimns. · 

O Sn. Co1uuuA : - Um·a. (.l:l.s t]nestüt:s n1n.is grnves 
que se podc)11 ngitnr nas cnn1nr:HJ C n. de conhecer ~c 
deve o g:ovcrno ser nutorisnclo pnro. fn.zer opct·nçües 
de credito c cn1 que tcrnws. .A imporinncin dessa. 
questão etn relnr,d"Lo ús Jinnn~~ns não J)l•llc set· Ucsco
nbccidn. Snbor-sc, no nwrncnt.o llado, se se deve coo
trnbJr mnprcstimo no exterior, ou nu intct·ior, ou se 
out.rn. devo ser n opernçiw de crc:U.it.o nutorjsacla, sii.o 
assumptos dos meus grave!:> c1no poc1c1U uttrnhir n 
t:~ottenr·iio dos ]e~islndoreri. 

Cur;formc as circunu;tuuc.iu~ Jlnancciras, u~sitn tal 

ou tal recurso é preferível : e, }ln.ru. se Cstnbc1ecer a. 
preforencin.; todo o trabn.lho que os lcgislndol'es tiv~
rem nii.o é excessivo. Entretanto, o qne estamos habl
tun.dos a. fazer tl, cm quo.lquer proposta. do governo 
pedindo credito, incluir Jogo nm nrtigo n.utorisnndo-o 
n. fazer operações do credito como ente.nd,cr nHlis acer
tado·, como julgar n1clhor, para o. du·ctto. ou po.ra._ n. 
CSCJllerdn , parn. u ft·cnto ou pn.ra. a rot .. gunrdn. ; nuo 
se lhe põe n mínima condição ! · . 

Os ministros •. fechndos ctn senA nonlnnetcs, resolvem 
sem tunis appcllq se devem()S con~·nbir '? '!l!lprcstit'12o 
no exterior, Jn.n~o.ndo sobre os contrthutntcs, nuo 
súmentc o. dcspezr{ cnm os jul'OS c nn1o_rtizru,~ii.o, tnn.s 
tombem com n dilTereilca. de cambio c com n diffc
rcnyn. no preço c1n. cmissii.~ flOl'f!- o va.lor rcnl,<lo titulo; 
ou decidem da mesmo. mnnc1rn, sem mn1s a.ppcllo, 
se se de\'e fazer nn1n. grn.ndc emissüo d~ npolJces no 
interior. o preço. por guc essas· tt.policcs do"etn ser 
cmittidaa. o juro que deve ser pngo, se deve hoxcr 
a.mortiznçiio ott nü.o ; cm sunnnn. exerc01n o pocler 
mnis nbsolnto que \)ódo Ln.ver nas mais grttV<"~ ques
tões da. COlnpetcncnt. do poder legislativo. , Portnn~o 
a. opposi~üo da cummissii.o 'lo senntlo n esse ni·bltrlo 
ha. do sei- sempre por n1im clogindn: _ 

Qnnndo o governo se rc;;oh·er n fn.zer umn. opernçuo 
ele credito deve vir cxpó-ln. no soando. scpiio em suas 
mim.1dencins, porque isto de certo não deve fazer, 
mns indicnudo ns razões que o forção n. renlizn-ln. e 
como pretende cfl'ce~ua.-lo.. pnra que os lcgislndorcs e 
n na~ü.o nüo sejão t-iOrprcnd1dos no c.lio. etn fltlC se }'lles 
npreficntar 1nuis umn. verba de clespcza consillcra vcJ,, 
dw.nt.c da qun.l outro rcc?rso os legisl.ud~rcs nüo tel'l!
senii.o curvar a. cnbeçn. e dtzet· aos contr1butntes cc Pap:nt 
n.ossn. fnltn rlc cu~dndo no. decreta\~Ü.o ela lei que auto
nsou e:;sn. opcraçao. >> 

A opposiçiio da commissiio do senado. no começo 
dn. presente sessão, n1ostrn. 9-t,:e c1la esiú _disposto. n. 
combntcr tennztnente n. rcpeh•,a~o de lnnl tuo grande. 
!\Ieus protestos o.té agora. tüm s1do cm \'aO. 

O Sn. Nu>tcs GoNÇAJ.vos :-Clama. ne cesse ••... 
O Sn. ConnEIA.:- Mas hoje a nobre cornmissüo do 

seno.do, com outrn. :forçn, ha. ele fazer vinga.r a. dou
trina. n1ais cOnveniente no Estado. Com o n1en 
pequeno auxilio púde clla conto.r. 

· A 't"erba- Exercício~~ findos- é justr .. tnentc conce
dida ao 1ninisterio dn fnzendn. po.rn se ir rco.liza.ndo o 
!lnnomncnto do dividas ntrazndns. Só qulu'?clo cssn. 
ve~hn. cstú excedida é que hn. necessidade ele refor
f!n.-]11. se o poder legislativo autorisn novos ]Ulg't1.
{,1cntos; mns isto nüo cstl'a. verificado. Eis por que n. 
nobt·c corrunissü.o diz que n. clespezn nutorisuda pot· 
CStO. lei SC far{L ).'>C}O. Verbo. êXCrCiciOS .findOS do Ol"Ç:l-
lUCDtO que vai v1go;a.r no 1° de Jul.ho. .. .· 

Essn verbn ·contem somma nuua que sufltcJcnte 
pnra o pn.gnn1cuto. A rcsolur.~ã? prorop;ntÍVfl:• q;.te 
se discnte nu. cnma.ro., 111n.ndn. Vtp:ornr no pr1me1t0 
trimestre do proxitno .fnturo cxercicio a. lei do orya
Jnento nciun.l, c nelln se nchü.o os meios para. occorrer 
a esta. despeza. 

E, n proposito. perguntarei se o governo csUa. na 
c1isposi1;·l~ô de solicltnr de sens an1ip:os na. cnn1a:a. 
n1odificaçlLO quo!lto no. prazo de dnrn.ç:ü.o da r~so~UC(tLO 
prorogativo.. Nu.o crcto que no prazo nelln. tnchcndo 
l)Ossü.o ser vot~clns n.s novas lc.is,. fi:xan;lo_ n cl~~~~ezo. c 
or,an<lo "rccc1ta pnrn. o oxcrClcto de 1i:l8~-ll:i8ü. 

:\tns o governo i'a.çn. n este t•espcito o qtle ~nt~nder 
rnn.is nccrtndo. ·voto pela. -etnendn dn. comtntssuo <lo 
senado. 

O Sn. JUNQUJUnA :-E cu. 

0 l"i•·· .J:Ubeh•o da Ln:r.: :-Sr. presidente, n. dis
ClH:i.o;Üo versa presentemente sobre o urt. 2° da pro
postu. c1uc n corrnnissão entendeu clcvet· snbstituir por 
lllll outro, indicnndo o 111'?c1o pelo qual o governo ae
verú h a v o r o.s ~unt.los prec1sos Jmrn. occorl'Ol" no paga
monto Uns chvHln.s constantes o urt. 1. 0 

A cmntnissüo nenbnmo. Unvldn. oppoz n. cnda uma. 
das tllvidns, que vêm 1nenciono.das nus Uuns relnções 
A c B, c, comqnunto entre oll:ts nppnrc•,~lio algnma11 
de anti~os oxercicios, como o de 1SG8-J SGO c 187á-
18i51 o~tcndcu 'ltlo nLio devia. cllmlnn-las, porqutont<> 
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se·~llas.estivcsscm prescripto.s o ministerio da. n.gri
cul'tu:ra. não viria. solicitn.r credito po.ro. seu po.ga.
lnento. 

Sabe-se, Sr. presiilente, que, cm ,·irtudc é!o nrt. 20 
da lei de 30 de Novembro de 1841, forii.o declarados 
crn vigor os capitulas 209· c 210 elo n.ntigo reg1-
n1cnto de fazenda., os quncs dispocm corno prescreve 
a di vida. activa. do Estado, nssnn como n. passiva. 

Depois dessa., dioposir,,ii.o foi publicailo o decreto 
n. 857. de 12 de Novembro de 1851, explicando o 
ro!erido art. 20 da lei de 1841. 

A divido. passiva do Estado presm·e,·e, sem duvida, 
em cinco a.nnos ; mus, em um dos artigos desse de
qreto, se dispõe qne nü.o correrá. a. prcscripção: pri
meiro, contra a.qucllns peE\.!!ons incnpa.zes 'de roque-. 

. ·rer por si, como os tutcla.âos, os· intcrdictos, etc.; 
segundo, quando Q. 1norn do pngo.1nento provenha. de 
cnlpn do tb.esouro .. thcsournrins, ou repartições fiscnes. 
Alétn deste nrti;;o ha. ainda utn out.ro, o 12, pelo 
qun.l niio se cons1dern prcsCripto. o. divido. pa.ssivn, . 
se o credor tendo requerido seL1 pugnmcnto este nii.o 
houver sido cffectundo. 

De modo que, se, entre n da tu. da. divida. e o seu pa
gri.mento, tiver decorrido o espur;o de seis nnnos, nem 
por isso se a. considera. prescriptn ; já porque a mora 
pôde provir de repnrtiçües publicas •. ji• purque pôde 
ter· sido interrompida. a prescripção em conscquenéia. 
de requerimento do credor. 

Portanto, a comn1issã.o nü.o entrou na. indngaÇã.J 
deste negocio, porque no.tura.lmente foi . o.pura.do com 
a. devida cautela. e com cuiua.dosa. a.ttençüo .reia. secçii.o 
incumbida. do. d espeza., na. secretaria. do mmisterio da. 
agricultura.. 

Tumbem a. cotr.~misst:.o não tratou de averiguar a 
legitimidade de ca.cla uma. das dividas constantes da.s 
dua.s relações A e B, porque o exame mo.ra.l e a.ri

'<thmetico de cada. uma della.s ca.be também ú. secçii.o 
competente do. secretn:tio. do ministerio da. agricultura, 
e está persuadida. de que elle se fez com a. devida 
minuciosidade. · 

O nobre senador p·elo Para.nú. fez observações n 
respeito do. •livida. de seis contos e tanto, do mi
nisterio da. guer1·a, proveniente de concertes feitos no. 
estaç.ão telegraphica. da fortaleza. de Santa Cruz. 

Persuado-me <le que esta. divida. vem mencicma.dn' 
na. relução, mlica.mente pa.ra ser' legn!isa.do o a.cto. 
praticado pelo ministerio da. guerra., e n5.o porque se 
tenho. de :fazer presentemente pa.ga.mento de tal 
aomnta. no referido ministerio. 

Não é. isto pa.r<> 6stra.uha.r-se, porque a. vanta"em 
result:mte ela. disposição <lo a.rt. 1'8 da. lei de t!lso. 
consiste, principahnente, em o carJ10 legisla.tivo poder 
tomar conhecimento de todas a.s despeza.s que exce
dêl'i:io os creditas votados e, nssim, desde que a.utorisa. 
o pagamento, legali•ndo fica o a.cto ,pra.ticndo pela. 
administrn~•iia publico.. · 

Antes· da. disposição desta. lei podiüo se fazer mui
t:&s despeza..:;, u.lém dos creditas votado3. e pa.go.-las 
.pela. verbo.- Exercidos findos-, ele modo que assim 
se. illudin o direito. de fiscn!isnçii.o, que tem a. camnr<> 
sobre toila. c qualquer despeza. do Estado. · 

Devo aindà ponacrnr un1a. circumsta.ncin., ao que sou 
obrigado, cm consequencia. de artigo gue vi publi
cado no Jornal elo Commercio sob o titulo Ga:::etil/la.. 
Pareceu-me, J•elu. leitura ra.J>ida. que fiz de ta.! artigo, 
que se suppõe que a commissii.o elo senado, tendo, 
wna.ndado um substitutivo no projecto relativo a.o modo 
do pa.ga.mento da.s di vidas de exercícios findos, n5.o 
JlOcleri• semelhante pagamento se1• feito senii.o qunnclo 
ftlr pub:lictLda. a. lei do orçamento, gue temos de clis
<:utir e votar po.ra. o exercício ele 1885-1886. 

·Nüo é esse o pensamento da. commissiio. Vota.da 11. 
,llraroga.tiva., pôde o p;overno mandar fazer o pa.ga.
gamen.to, P.orque nella. se encontra. n. verba. de 
l2,673:6t'811692 ; . e se é certo que, dessa. t>vulta.da 
womma., 1.873:6181!692 tem um destino especial, e bem 
"'ssim 200: 0001! sii.o pnrn indemnisa.çüo a Tripoti, 
..,.ind:n Iro a. gobra de GOO:OOOtl, peln qunl podem-se 
'tfu.zcr os·p:.gamentos da.s dividas constantes do pro
l'jecto qne se discute. 

. A cammissiio entendeu dever substituir o nrt. 2• 
'<la rro1>ostn por outro que otrcreccu, por lhe parecer 

que, sendo muito limitn.'dn. n. hnportancia. deste cre
dito, que não excede de 250:00ú/1, nii.o convinha. dnr 
autorisnçii.o pa.rn operações de cr6dito. podendo ser 
:feito o pn.gnnicnto pclu. Verba.-Exercic1os findos-;· 
con1o j{t se procedeu nu. sessíio do O:nrio ultimo. 
· Não se póde estranhnr CJUO a. camaro. dos deputados, . 

n. quem incurnbo n. inicint1vn. de decretar ft1ndos para.. 
'pngnmcnto dns despezos Publicn.s. nutm·iso o ~ovcmo 
a fazer operações ile credito, desde que é snbido não 
hn.vc'r no exercício corrente sobras pelas qunes se 
po'isa. fazer esse pngnmento. 

Entendo, porém, Sr.· presidente, que, para. occo.rrer 
ao pagamento de creditas de tü.o limitada. quO:ntia. 
cotno est"e_ ó preferivel, ·e mesmo acertado, de ora em 
din.nte, nü.o n.utorisnr tnes opern.çõea de cre~lito, e· sim 
effcctua.:.Jo pela verba do orçamento, o. que pertencer 
a despezn., principalmente nas circumstn.ncinS em que 
cstanJos. 

O orçamento pa.ra. 1885-1886 nii.o estú. votado. 
Púdc-se, po-r~nnto, nutorisa.r o pngnn1ento dns divi
das, de que tratamos, pelo. verba- Exercícios findos. 
Se se verificar na discussii.o do projecto ele orçamento' 
que n devemos ele,·nr, nós .o faremos. 

·Destn sorte, ninda que fique a.ugmentada a despeza 
ordinnria. e seja insufficiente a receita. do Estado para 
occorrer n elln, haverá no orçamento disposiçüo que 
nutorisc o govern> u. fa.zer operações de credito. Este 
parece ser o procedimento, que devemos t>claptar 
como norma. 

O senado dev<: comprehender bem que é de pessimo 
etreito, tendo-se ele a.utorisar o pagamento ele somm<>s 
insignificantes, dnr-se, n.o mesmo tem.Po• uatorisaçâo 
pnra. . operação de credito ; tanto ma1s quanto julgo 
1ndispensn.vel irmos desacostumando-nos dos empres
timos. 

·Fia. muitos a.nnos o emprestimo entre nós é consi
derado~recurso ordinnrio, senão principal, para occor
rer a uma. boa parte da. despeza elo Esto.do. 

O senado, a. res;,>eito da clespeza publica., tem jú. 
prestado ao pa.iz eminentes serviços; e julgo que 
agora devemos tomar, neste caso, por particular em-: 
penha, equilibrar o orç:.mento ela. receita com o da. 
despezn, e fazermos activa opposiçã.o nos cmprestimt>&, 

· que não podem ·constituir meio ordina.rio ele ocr.orrer 
ú. despezn. :r.ublica.. 

Essa. facilidade de contra.hir emprestimo, é um elos 
motivos que nos têm levado a nugmentar a.s despez<>s 
de modo n não se equilibrar com a receita. a clespez:. 
do Estado. 

Portanto, Sr. presidente, entendo que o substitu
tivo otrereciclo pela. commissão estú. no caso de · me-
recer a. a.pprova.ção do senado. · 

Approvaclo elle, far-se-ha. o pnga.mento pela. lei do 
orçamento, qUe tem de vigorar no proximo exercício, 
em. consequencia. ela. proroga.tiva. que se está discutindo 
na. outra. cama.ra.. 

A proroga.ti~a. é por tres mezes unicamente ; pare
ce-me, porém, que o nobre ministro da agricultura. 
deve concorrer para. uma. emenda, ainda. na co.mara. 
elos clep•1ta.clos, a.fim da. mesma. proroga.tiva. não vigo
rar só por tres mezes; ma.s a.té que se promulgue a; 
lei elo orçamento. • • • · 

O Sa. Cm:rz M .. aiLU>o :- Apoiado. 
O .Sn. RtBEinO DA Luz :-... porque, com<> discussão 

da. prorogativa. e da. lei de forças ele m·ar, podemos 
ter como certo que, antes de Julho, não. se discutirá 
o projecto relativo a.o elemento sérvil. Ficn.rá elle 
para. Julho e, sendo a. cliscussii.o, a. gora., por artigos, 
nüo póde terminnr senii.o em Agosto, nn. outra ea
ma.ro.. 

Que tempo fica. pa.ra a. discussão do orçamento 'r 
Receio que aconteça. a.o ministerio actuo.!' a.quillo • 

que já tem acontecido, que ó conceder-se, nn mesma. 
scssi•a, dua.s proroga.tivns. Parece-me que ó o que vai· 
agora acontecer • 

Limito-me, Sr. presidente, o. estas observa.~!l.es; 
(M11ito bem.) 

Nüo havendo ma.is qucrn pcd1sse a pnlavr<> nem" 
nun1ero para votc:r-ae, ficou enc2rra.da '!' discussão • 
rese•·va.du. 11 vota.çno para a. scss"o segumte. 

21 
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Segui~>-se em 2• discussão o art. 2•, additivo da. ca.-' 
:mara dos deput.ndos i>. mesma. proposta: 

o 1!8r. C::orrela:- Já disse que ho.via nesta dis· 
posic.~ão uma. invnsü.o das attribuições do governo. 
:s'c.Jn enfraquece a minhn. observação n. circumstanciiL 
ele •e declarar no arti~o que elle fui votado depois 
.de inform~ções ministradn.s pelo governo. 

Se ,•inO.u.r està. doutrina., os credores de dividás de 
exl•rdcio~ findos, em vez de irem requerer, como é de 
lei, ú. aut<>ridade administrativa, para que esta mande 
rc:nHznr todo o processo a .. qu<:_ ellas estü.o suJeit!'-~· 
"Vll'úú t•cqucrer ao. poder leg1sln.uvo : est~ ped~rt\ 10-
!uruua,,~õ~a, e, á. VJsta dellas, tomn.rú. med1das como a 
do rtrt.. 2-.·o 

r.ra.s. o que consta dns informações do governo 'l 
J)ecln.rão que o processo a que estrto sujeitas n.s di
vidas rle exereicios findos foi feito ? 

Nü.o devo suppOr, porque,. se o prucesso fosse 
:feito, a dh·ida devia ser contemplnda na r.claçiio que 
acompanha a proposta. . 

O facto de ser preciso redigir um artigo para. pn.gn
mcnto de uma d•vida de excrcicio findo mostra que 
wdo o processo para completo reconhecimento da 
responsabilidade da. fazenda publica niio foi feito ; 
e nós devemos protestar contra um precedente que 
póde perturbar a. execnçü.o de toda n. lcgiz;Jn.,;ülo 
relativa. ás dívidas ele que se trata. 

Não ponho cm duvida o direito do cid,>diio a que 
se refere o art. 2.0 , mas opponho-me á innovayü.o que 
assim se estabelece cm materia de tanta ponderaçíLo, 
llojc faz-se esta excepção com todas as appnrcncias 
ele estarem nco.ute1udos os interesses da fazenda:ao nn
çionn.l; nms, aberta o. porta, podem pnssa.r por ella 
muitas pretençõcs, qne .o processo ordinnrio teria 
de arrednr. 

Em qualquer cnso não é ref;ular que se substitua 
o processo dn. divida de exerc1cios findos, por uma. 
emenda acrescentada <L proposta do poder executivo. 

O Sn. Cnuz 111AcnAoo : - Tem tocla razão, c um 
m1t.o precedente. 

O Sn, ConnEIA :-Estando inteiramente de accOrdo 
cotn o nobre l" secreto.rio,. nü.o me acho inc1inado a. 
votar pelo artigo. 

O Sn. RIU•mo nA Lvz :-Peço a pn.lavm. 
O SR. CoRREIA: -Parece-me melhor qne em a 

nova J>ropostn, que segurn.n1ente o nobre ministro ten1 
de fazer a respeito Ue outras dividas de exerclcios 
findos, se contemple esta, desde que o processo esteja 
:findo; então o direito do rec1n.mucte ficnrú jo·unl
mente ncnutela.do. mas nü.o se pretorirúõ as fúr1~uln.s 
que a lei estabeleceu para a justa ponderaçiio dos in
r,eresscs do Estado. 

1\:Iui judicio::ous obscrvn.~!ões fez o nobre rcln.tor da 
con&missão de orçamento ácerca ela opinião q_tlC pa
rece ~e.r o governo de fazer votar un1o. resolnçao pro
ro~ntn·n t.lo orçamento sómentc por tres mezcs. O 
nobre senndor deu assim dcmonstrnçüo de qnc. antes 
à e Oj1posiciooistn., é Brnzileiro, e quer pot1pn.r o tempo 
dos trabalhos parlamentares , já escasso para todo o 
serviço que ns camnrus tem ele desempenhar nn 
presente sessão, que creio terá de ir muito além do 
bCU termo orilmatio. 

r.ro.s peclír-se umn. re!:loluçüo prorogntivn. pa.rn. 
tempo cvi<lcntClnente insufficiente, é inconveniente, 
porque logo teréllJO!-t c1e discutir outrn., prejudican
do-se nsshn o ntxlamcnto do.s demais 1nn.tcrins inlpor
tllnt~s sol.n·o qnu P. assctnblén. gero.] ú chnmculn..n pro
nuncJnr-~e. 

Tcn1os obrign,;tlo de insistir pn.rn. que vcnhüo as 
leis u.nnun.s ao senndo con1 nlgmnn. nnteccdencin, 
porque . comprohende-sc que, dCsdc que venha. a.o 
senud.o n. rcsoluç:ü.o prorogntivn, como veio o o.nno 
nu8sa.U.o. nos ultin1os dins <lo cxcrcicio, a. intcrvençii.O 
(p.te o senado deve ter nas leis n.nnuc.s dcsnppnrece. 

Ellc fico. collocndo na dolorosa eituaçuo de, ou 
,.ot:lr com os ollJos fechados n. resoluçiio 11pprovad!L 
pelu. camo.rn, ou fn.zcr com que o governo nssu1ua. a 
Jictndurn no comcçn (lo exerci cio. 

O u.mw pasc;ado i'ui nccessa.rio, para que a. rcsolnçü.o 
}'~roroguLiva. ::n~ promull:taüse antes do novo exercício, 

que houvesse parecer da comnnssao de orçamento 
sobre ella no mesmo dia om que entrou nc•ta easa.,. 
que fosse dispen~ada a publicação' cm avul•o para. 
pode•• entrar em 2• di>cmssiio no di~ se.g~tinte, que 
nesse din fosse votada, e que_ ~.:: ped!sse d:spcnsrL c~e 
intCI"rtticio pnrn entrm· em nlt1roa. f.hoscnsst~v no dm. 
seguinte, sendo o.inda nesse dia appro\'ada e tambcm 
a l"Cdacçií.o ! . . .. . 

Só ussim sacrificando o aenndo o seu dJrC1to de 
íntervegçü.o, na. fortnnçú.o de- leis tiio iln:porto.ntes, 
·como sü.o ns leis n.nnuns, foi que se pode evttar que o 
governo .. assumisse a àicta~ura no di'.' 1.• de Julho .. 

!tfn.s 1sto nií.o é conveo1cnte .: o dtretto do senndo,. 
no que respeita á modificação dos projectos de leis. 
fiCa n.nnullu.do com cate procedimento : e. se algu
mas vezes elle pôde ceder de seLt direito, _não é 
justo collocn.-lo sen1pre nesst'L sit.uuçilO extrema •• 

Entretanto jn. nií.o temos esperanças de que' a. Jn
tcrvençii.'o do senado na. lei de· fiXaçlLo do.s forças Ue 

' mar e na resolução prorogutivu. do orçamento p_ossi.L 
ser etncnz · hão de cbc"ar nestn. ca.sn. no'S ultlm,,s 
morilenrcs. ".ao expirar o ::"CCrcicio. e o senado terá de 
usar de todos os ·meios regin1enta.~s para dar.~ sun. 
<Icei são em tempo. Serão, como JU t1_ve occnsua'! tle 
dizea·. leis votuUn.s, nã.o n. vn.por, mas con1 raptde:G 
electricn.. . 

Este tnodo de pT'oceder é cerCl\tl'O t.le aesvn.otagens. 
e, ,.:e·nprc que pndermos, dev<-mos impeclir que a. hy
pothesc se dê. 

Cn~i·l ter justificado a minha maneira ele encarar o 
ndditivo cm discussão. . 

o· JOio•, Kl.ibeh•o dR Luz:-Sr. presidente, devo 
contestas ns observações :feitns pelo nobre seandor 
pelo P~trnnú., relntivo.mente ao ::Litigo que se ditcnte. 

Entende S. Ex. que este n'rtigo ntLO cst{~ no caso 
ele lllCrecer o. approvnç~io do senado. em primeiro 
}urrar porque n.brc um !JreccU.ente novo, qual o de 
nu'turisnrem-se pnganlCntos de exercicios findos, sem 
que u divida tenha sido processucla c o nome do 
credor incluic.:lo nu. relnc,~ão nprescoto.da pelo governo,. 
e cm seN'undo lnoonr porque n.ltern.-se o processo. gc
rnlnaente0 sen·uido~ de só a.u torisur-se o pagamento de 

·dividas de e;::ercicios finclos, qunndo'é elle pedido pelo · 
rO'b\'Cl"UO. 
l:l Cum efl~l!ito, Sr. ,presiden.tC .• nü.o daria .meu asse~
timento il.O nrt. 2_o, se n dtvuln de que se trata. nt~o 
e~tivcstoe conaplctmncnte nrocedsudn. pela. thesoururm. 
de fazenda d:L provincia da Bnhia. cmde o credor 
prestou o scr\•it;o que estít. por pugn.r, porque isso 
1mportnrin dispensar o processo de divHl~L ~e exer
cicto fi_nllo, que Uevc ser prcpa.rncln na. repecttva. the'7' 
sournr1a. 

B' vcrJntle flUe,. no cnso de que se trato., houve· 
umn emendo. dn. cu.n1aru. dos de}>utndos, que .constit~e 
o urt. 2o. autorisando o pagamento no Dr. Den1ctrJo 
dn quu11tia de l:::l5SS0ü4; mus, nos papeis que· acom
punhúrü.o o projecto vindo• du.guelln c::uua.ra,. se e_n
contru inforlllnc;lLO dn thesournria. de fazendo. da. ·BnhUl .•• 
no. qual l::iO v.: que n dividn foi competenteJncnte pro
cessada . ncssu. repartlc;ã.o, e que o nome deste ~r~l!or 

. foi inclulllo na relaç"o dos c•·cdores de · exerc•cu>S 
findos. 

Eis o que diz a informo.çüo da tbcsouraria (lé): 
cc N. HJ.S- Thcsouraria de fazendo. da J:lrovincia 

dn Babia, 21 de· Abril de 1BS4. -lllm. e Exm. Sr. 
- Etn observu.nciu. ao despacho <.le V. Ex ... exnrn.<.lo 
nn inclusn. }>etiçüo, cn1 que o Dr. Dcn1etrio .1\lttnoc:r 
dn Silva., ex-sccreto.rio do prolonga:unento dn. estrncla. 
de ferro dt> Bnhit>, . ped.e para ser encan;>i~hada •• 
nssemblén. ,.,..ornl 1cgtslnttvn unut nntt·n. petJr;•tO, vrc
cedendo inf~rl'l.10.nrto rlcsto. tbcsournriu, cabe-1uc di~er 
n. V. Ex •• que.' ~:o,;l!-ndo _a .inf'?rmo.çü.o que ~n1e foj,.· 
presta.du. pclu .. contndor1n, ~u~o tnt~trnmcnte exo.~tns oa · 
ullcrrnções fcltu.s pelo pctlctonn.r.to, no reqtlerl!nento 
que "'dirige ú. camara dos Srs. depuados. !=> sttpphc!LI~te 
servio interinn.mcntc o lugnr de secretu.rto Uu JnenclO
nado. estrado., quo.ndo 'to escripturnrio da. 1ncsnu1.. no
l'eriodo do 13 de Julho ele 1877 a 31 do Agosto do 1878, 
Ucquoreu o. ostu rcpur~içlio. en1 23 elo .!\'Inlo ~1c .\~81,. 
o pngu.1nento du qtuLuttn <lc tUOH Inensa.·~s, l~lff~rc.nça. 
entro os vonchuentos tlo seu lugur e os do substltualo• 
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pr.efazendo essa quantia, no mencionado perio.do de 
'tempo, a importando. de 1:3581!0Gõ, •. De accOrdo com 

os P.~receres do contador e do Dr. procurador fiscal, 
.qu_e Julgárão legitima a substituicão feita pelo sup
phcante, foi c!le considerailo credor daqMIIa impor
ta'!cia, em sessão ·da junta. de 25 de Junho se
glllnte, submettcnà<1-se esta decisão á approvação do 
gover!lo dn. provincio, ae conformidade com o que 
precettua o n.rt. 23 do decreto .de 29 ile Janeiro de 
1859, senclo a mesma confirmada por officio n. 564 
de 8 de Julho do referiilo anno. A thesouraria cou
sequeatemente, considerou, cm vista. de tál npProva.
'iiio •. liquidada a divida ilo supplicaute. e el!e credor 
aa Jl!Cncionada quantia., em sessão da junto. de '21 
d5> dtto mez de Julho. O. nome do supplicante tem 
••do contemplado. como cre<lor da fazenda. em diver
liO.S relações de exercidos findos,. niio sendo por flllta 
de credito 'ren.lizn.rl o tnl pn"ament.o Deus (l'un.rde a 
V. Ex. -Illm. c Exm. Sr. ~onsclhe.iro .Joü.~ Rodri
~ues Chaves, presidente da. província.- O inspector 
Antonio Caetano da Silve. Kelly. » ' 

Ora, vil-se desta informação que a di v ida foi proces
snda pela. repartição cmnpetente, qne é n. thesourn.ria 
da provincin. da Bahia, onde foi prestado o servi~o 
e gue o nome do Dr. Demctrio foi mencionado~~ 
relação dos credores de dbridas. de cxcrcicios findos. 

. ~qp.i o que b9uvc de irregular foi este credc,r 
dtr11Pr-se ó. camara, quan.do devéra t<l-lo feito no 
governo. que mnnda.r.ia. incluir seu. nome ·na. respc
c-~ivo. rélação, para. ser solicita.do o competente cre
dlto. 

Careço fazer ainda uma pondemçiio. 
O processo de exercicios findos deve ser feito 

sempre na. .tbesournr1a. da provincin. cm qne o credor 
·prestou o serviço, ou como funcciona.rio publico. ou 
como contrn.tnnte, Feito o -:processo, n. thci!sourariu. 
remette-o ao thesouro, e é dah1 que deve vir o pedido 
de credito ús cnn1nrns. 

_Portanto. a. i.rreguln.ridn~e que se deu foi ::t.penns 
nuo se ter segu1do os tra.m1tcs a que me refiro. 
~ , jf~ que :fallo nesse nssumpto ·, devo fazer 

tn::us uma obser,..·nr;rio, que a commissü.o nã.o esqn<!ceu 
no dnr seu pnrecer sobre este projecto. 
. Ç>s creditas para png-nmcnt.o de dividas de e:xet·
c~cws findos •. e~n t·r:gra, não devem ser solicito.dos se 
't''O pelo mm1sterw da :fazeneln. A despezn publica 
entre nós está clh~idida pelos diversos min1sterios 
e n. de exercias findos compete ao da fazenda. 

l'ortanto, feito o processo das dividas a .. exercicios 
fin ... los ?e cada uln dos ministerios, o que cureprc é 
cp.1 c .. seJii.C> remett.idos ao <ln fn.zcnc1a, que tnnndn.rá 
\'enf1cnr se nas ''crbns respectivas houve ou nU.o 
sobro.. pnrn. p'l~nn'lcnto das dividas. Nüa·ltn.vendo, o 
1nesn1o tninistcrio da fazendo. e não !l,unlquer outro, 
t~ qne deve pedir o credito preciso. Et·n t.o<1o enso, 
t~oncedi<lo o crcUito, é o ministerio dn. fazenda. quem 
ntnndn. effectunr o pn~nn1c"to, 
. A comtnissiio nilO propõz nlternyU.o nlguma no pro
JCCto dn c:~n1m·n. <lo;; deputados, }Jorque ~ n.utorisnçfi.o 
nellc cont1do. refer~J-se o.o f"'I'OVCrno o n11o espccinl
ll1entc no tninistro dn ngricult'nrn. • 

Tenho. entretnnto. lemlmmça de tor apparecido 
aqui n1nis de un1 credito en1 que 'n o.utorisat~ao é dnda. 
n antros nlini:::tcrios qnc níLO o do. fnzendu.' 

Dt;vo _nindn notnr, Sr. presidente, que não scrtt. cstri. 
. a )lrlll1Clra vez que tcnhau1oR autorisado o po.rrmncnto 

ele •lcspezns rclnti,•as n cxcrcicios finflos, ~etn ter 
havido pedidf) ao ~overno. Rccol'do-lne de que, ainda. 
un unno pnssnõo, nntorist'1mos o pu~mnento no Itnlinno 
Tripoti. rwln '\'úl'lH.l. -Excrci,cios "findos-, tht qunntio. 
<1~·.:!0fi:IIOOS. Sl!lll qnê t.ivcssc hnvido pedido de ct·e
fl.Jto do governo para. cssu dcspezo. (J.c cxorcicio 
ftnrlo. 

Chmno n. nttcnçii.o ao nobre scnnclol' pelo Pnrnnt"L 
pül'~\ csto fn~to. O pn.~nlncnto n.o Itnlinno Tl'ipoti 
V•~rthcon-sc cm conHC'lj1Hmcin. de ]H'ojcct.o _nprcsêntndo 
11n. cnmnl'O. dos dcput.u<lol:'i, flUe, sendo nll1 upprovndo, 
veto _llllrn. o fwnn<1o. Se nilO 1110 cnp:nno. o pr()jccto 
antor1sn.vn .tmnhmu opcrac,~ão de crclUto .o i'oi' ctn 
con~crtucncuL de emenda. do sonn.Uo, que Jt.c nlntlllon 
:f':t7.('1• .o t~ng:nnlCnto pclh. Yln-hn.- Exercidos finL1os-. 
})l'I.'"C'IIltluHlo-sc do competente lll'OCOti:-JO. 

• AI!m di~to, o art. <:;• é apenas uma autorisação ·e 
se nuo esttver c~nvententcmente processada B. di"Vida.. 
do Dr. J?emetr1Ct, o governo, autorisndo a paga-la, 
estú. na. r1goroso. obrignçã.o de ma.ndnr fazer 0 -·com
re.tente processo, afim de reconhecer a sua legiti
~•dnde, para. depl!is_ effectuar-se o seu pagamento, · 
--:•sto que a d•spos11;uo de 'lue tratam<•s nii.o é imper..;. 
t1va.. Se ~ pagamento f~~ Indevidamente feito, toda. a 
·responsab1hdade recab1ru sobre o governo e não so- -
bre o poder legis}ativo,· porque quando este autori~a 
o goyerno a. prattcar qualquer acto, cstú. sempre en
tend1do que este o fnz assumindo a responsabilidade 
que lhe compete. 

Dadas estas explicações, entendo que o artigo está 
no caso de merecer a o.pprovo.çii.o do senado. 

.~ "'O:· C::orrela •- Sinto ter de divergir da opi
nu~o do nobre relator da commissiio de orçamento 
CUJ!l,s pnl~vrns nugmentúrü.o n. 11.1inhn. duv1da.. ' 

~.li. n.ss1m que S. Ex. ~rouxo u.o conhecimento do 
senado que esto. divido. de exercicioa findos foi. pro
cessada ~on~petenteme;>te pela thesouraria de fuzenda. 
da prov1nc•a da .Bah1a e iocluida na relnçúo que 
aquella. thesouraru'!- remetten á autori<lade superior. 

Entretanto. prectsamente essa divida foi exclllida. 
d.a proposta, . e. esta .. exclusão. em vez de jus
trficnr o nr~tgo ndd1ttvo, suscita mni.s embaraço • 

Por que ser!n.. g_ue o governo nü.o incluio nn pro
pc.stn. essa. (hndn como ns demais processada$ n::&. 
thesournria. ~e fazenda 'I Sem que se possa a.ssc~ur"r 
que houve SLrnplcs omis::;ãO, o. n.rnoumento do ~obre 
senador é contraproducente. 

0 

De \'em os sup.por que o f"'I'O\'erno cnpricb.osn. e n.rbi
t~n;i~mente excluio da. rel~çü.o dn.s dividas de exer
CIClOS fi':dos processadas na thesouraria de fazenda 
da Bah1a. essa que tornou uecessario o additivo da 
cam~ra dos dep~ tado s 'I Niio devemos presumir tal 
~n.pr~c!to; e, enta.o, a consequencia é que convem· 
mqu1r1r sobre este ponto antes de proferir a decisí•o 
bal. . 
. Ní':? vale tnmbem o dizer que é uma simples nuto

nsn.çu.,o que se _concede no governo. Desta mn.neira. 
podenan~o:' uutor1sn.y o paga.mcntÇ) de quanta. divida. 
de !'xer~lCIO findo v1esse a éer reclamada do poder 
legJsla.tn•o, e_ o governo ficnrio. seodo o arbitro 
fi~al da questao. Mas não .; esse o pensamento da 
let ;_ o que ella !1uer é que, :feito o processo adminis
trn.tl V? _necessnrlo pa.ra.. tt1n puga.meuto de di,rida. tle 
exerc;c~o findo, se ver1fique se ·o. verbo. respectivo. do 
exeretclO em gue a despeza. se fez n comporta. ou não, 
porqne, se. nu.~ comporto., deve o goveL·no propor no 
,>oder .lcp;1slat1V0 que lhll conceda meios para o 
po.gnmento. 

Annullar-~e-hin tudo quanto de bom se tem feito 
nesta mnter~a se ficasse livre no. credor de dividn ele 
exe,;·cicio fi?do re.correr no poder lcgislnti"vo, porque 
entao nos. hbertarmn10s d<: toda a responsabilidade a. 
esse respeito, d1zendo : « F1cn. o ('roverno nutorisndo a 
resolver sobre essas dividas COl.;O julgar que é o.cer
ta.do. » 

O Sn. Cnuz MAcru.no :- Ainda assim niio noe li
bertarin?>o~ ela responsabihdade, porque reconhecia
mos o duetto. 

O Sn. ConnnrA. : - Se ainda assim: não nos liberta
rinn10S, imn.p:ino o nobre senu.dor o ·qua resulta. do n.r-
tigo como est{L.. · , 

O Sn. Cnuz 1\!Acn.-no : -Embora a fúrma de auto
risnçüo, se reconhccó o direito. 

O Su. ConnEIA. :-:-E a. fúnnn de nut.orisnçU.o nqtti 
tom cnrnctcr cspccml, porque tr,;}.tn-sc do· dividas 
lcgnlrncnto processncln:s o a. respeito dns qnncs o 
governo vetn pedir credito. Nns leis jtL votn.dns se 
diz: "O ,p;over.n? é autorisnúo pnra. despender pela. 
verba de ex:.crciClOS findos trLl qunntzo. •. 1mpol'tnncia. 
dns dividas u. que :fn~ 1~ofcr!ncia c1n sna 'Proposta, uo 
Estn rnn.ncirn do. rcdigh· nüo tc1n scnüo tun sentido 
- o governo JlCdc o as cumn.rns conSentem ;-mns no 
cnso de qn,o ::)O tru~n. Jl!lo hn pcdillo Jo governo cmno 
devo fwt" fe1to, c nus nao dovmuos nltcrn.r n nlnrcllO. 
ntú u.~orn. scgnilla. 

Scl"i" prcju<licnr tu<lv quunLo a ess~ L'Cspcito estio, 

' 

-

.. 



• __ ,.,.., ,., -----
SESSÃO EM 15 DE JUNHO DE 1SS5 

estabelecido n. bom cln. rcgtiln.rl<lnclo da n.dmi.nistrn~üo 
fiscal a n. bmn elos intcn~sses elos contribuinte~. 

o artigo rlt) tlpf•rcto de 2,!) ac Jnnciro de 1859. 
citn.do no. infnr 1·n ,..-~L' dn. thc.sourn.rht, não é np:dica
ve1·n.o caso. 

O prccedc!ufn irn'ríJCtH.l.-:l pelo nobre rclatm~ Ja CCllll

nlissiw-o da, divíd,t de Snbino Tripoti-nü.o 6 tn:mbcm 
pcr.fci~·.n1cnttl n.ppl~cn.vcl. 

.A. divhlu. do '1\·ipoti ton1on aspecto divct·so; o go
vet·no nssnmio comprotnisso com umn nação mnign.. 
c hon v c neccssiditclo de conceder crcclito pnrn. esse 
fin1. 

O Sn. Cnuz MAOrrAoo:-A palavra comp1·omisso abi 
exprime tudo. · • 

O Sn. ConnEJA:- .Assitn 111esrno o scn:1rlo recor
da-se de qnnntttg diinculdades foi necess::trio vcnct•r 

1 lHtrn. o poder 1egis1ati,•o cottccrlet· nr1ncl!c Cl'Cdito. 
l\'In.s, nind.n. fJ.Unndo O pt·cc:~dente cstnbelccitlo nn. 

questü.o Tripott fosse pcr.fcitn.mcntc SCi.lJclhantc, nü.o 
devin. ser ser,uido. 

O senado l·esolver:í. sobre o a~.;nn1pto como enten
der: con1 n. sabedoria. que "o dh .. tingnl.!: o t-õinto dh~cl· 
que as pnnde.ra~:ões do rnen nnl1r1~ amip:o rclutm· t1a 
coJnwissão <.lo orçn.n1ento nntcs. :fol'lnlcc0l'i'iu elo que 
di::::sipú.t•ão as lninhns cluvidns. 

o SI•. _ft.ibeil•o dlt. rr.n:r.: -SI· .. PI'Csi<lcntc. jn]~~() 
dever :fazer ainda algnnH1S COllsitlel'nç•jt•s, no intnito · 
âe concorroL· pura. tl,UC. dc:>a.p·p~u·.·~~:~i.u os cRcrnplll,_l!:.< do 
nobre scnnclor pelo Parnnú. Se S. Ex.. l0sac ernn 
::&. devida attenr.~iio _o::; docnmc:>nt'os qnc n.compun!Jilo 
o credito deixaria de insistir nos argmncntos t1!l que 
se tmn s~\'\·ido. 

T-Ia. ponco 1 i no ,:;~na~.lo n. infornul~~:io dn thesourari:t 
de _fnzcncla cl:t Bn.hi:t, dn, ']_nnl se \'Cl'ifica qne essa . 
dlvttliL flli. pnJcC:~~nda convenientemente. f]Uc ÍrJi 
recanhccidn pcln.. jnr.tn. fle fn:t.enda c fJ.UC foi lop.·.1, 
cm conset11Hmcin. tlc pn a·cccl' do propriu procnnlll•-'1' 
fiscal, mcncionndn. nn. 1·clnt;"iio c1n.s t1ivhbs üo E):;tadn, 
precc~lcn11o a. n..ppl'oYnr;ã.o rlo presidente Un. pl.·ovlncin. 

o- Dr. DClnctrio reqncrcu :'IS C:l.llHl.r:l~ o SC'U pa;,~n.
mento c o fc~ por intcrmcdio dü presidente drt. pt'O
víncln. 

Este on,·io n. thc~onrn.rin. 1lc f:t?.<maa n. flU:ll tlcn a 
informn<:ão n qne h:-t pnuco rnc tcf'cri. Depois n prc
s.idcntc da pl'OVinchl, rrne (!l'a. na ("l~(·a~i.i.n. () St•. 
João Hodri~n·cs CIJ:t\'cs, rcmC'ttcn o pcditlo do D1·. Dc
mctrio, com n infr1rrnn.~ilo tl;t t/!c.4nm•nria. no ndni~:
tcrio 1ln n,~·t·icnltnt·n, em dntn. tlc ~;j dc.Abril de 1881. 

O ministro dn np.Ticnlt'..ll'a, cnt rlntt'l. tlc 27 de .:\g·osto. 
di•:igio, cmn o t•Cqt1';rinlento e nmis papch1, n seguinte 
nv1so ao l 0 secreta r• o da cnn1ara dos deputados (lú): 

tr Tenho n. honra de transmittir n. V. Ex .• pnra. ser 
presente n cssn n.n~ustn. cnnl~l.t'n., o inc1nl3o ref]neri
mcnt<> do D1·. Dcmr.t.-ia Jllnnnc1 dn. Silva. pct1im1o 
pn~nmcnto dn. quautin. Üc 1 :Jj8tj0Üfl. f'JtlC dClXOU .Jc 
pet·cchcJ·. na f}H~t1idutle ele ftccrctnrio intct·ino do pro
lonp;umonto dn. cstl'ndn. de ferro dtt P.ahin. no S. Fl'an
cisco, no pedndo 'de (~: '1o Jnllw de 187i n. 3l ,lc 
.Agosto cic . J 878. e informações prcstndns ri sernc-
1hnnte respeito pelo. presidcncin. .ln província. an. 
Bnhia. visto tra.tn.r-se de uma. divido. de CXCl'cicios 
:Jlnclos c nã·o tlispOL• o governo doB 111oios necessarios 
l'U.\'ol. pn.p;alnento. )) 

r ... ago. honve tlln pedido de credito ••• 
· O Sn. Conm~IA: - Niio C essa. n. fórmn.. 

O Sn. Rumnto DA Luz :- Bem ; não ó n. fórma. ; 
mas houve sempre n pedido de credito; e estando 
uma prupastn do governo cm discnssíi.o, pnrn. pnrrn.
lncnto de diviclu~ dà cxercicios finclos. n. cmnm·o. dos 
deputados inclui o nclla a nutorisn?iio pnrn. scmelbn.nte 
po.ga.mcnto. 

A dividn foi processnJ!n. peln. thosourn.rin ilo fa
zendn dn. Bahin, nppro,..<ldtl. pelo presidente da pro
vincin, remottidn. no ministerio dn. n~ricu]tnrn. qno pol" 
sun. voz. n. romctten ~'i. cnmn.rn. dos deputados. pedindo 
o nccossn.rio credito. Pnrcoc-rnc. pois, que cstà no 
.,nso ele •er approvndo o nrt. 2•, que n.tttorisu. o go
-.·eroo n. pngn.r n. referida divid:.. 

SQtretuoto, Sr. presidente, louvo o IJroceilimcnto 

·dC? nobre scun..Jor pe]o PnrnnÍt., nus ccnsnrn.:j que tein 
l'c1 to. 

O qno crn. regnlm· ern. qttc n. (1ivic1U·fóssc inéluiUn. 
cn1 t•clnr;ito íJllC viesse COJll um pcclido de credito. 1\:tus 
dc.~<.!c 'li_Jc clln.. (~st:"~< U.cvirlmncntA proce~~ndn., c fot o 
nun1t;t.er1o da. ngl·icnlturn qnCI1l.romcttcu ll cnmara. 

I dos dc:put:n<1os l) requerimento ao et•ctlor. com os ne
J <;csstU'lOS tlocmncntos. pedindo que ~e decretas.~,!lll os 

~llt1<1(~S. n.cho qu<; n cnmnra. procct.lcn rcg-nlnrnH·n~e 
Inclnmdo no proJecto do governo un1 artigo nntot'l-
snnc1o esse r:agnmento. · _ 

O Sn. Conmu.l: - 1\fns a. commissi'"LO nceita, este 
pl•eccdcn!e? ~ 

O Sn. Rrncnto JM. Lm<: :-Perdt)e-rrle o n()ht•c scnar1m·: 
nií.o ncho regnlnr que os crellorc:. do di\'Ícl1ts de (•XPr

cicios Hnt1os-ven hi"to directnmcute r~rtuct·cr ús en.nHüD. ;, 
Quem dcv~ pedir o CI'Cc.lito t) o governo. :\lns 

no c:1:-0_ de que se t1·ntn. :f(li o g-o~·erno qnern remctten 
a petll,~U.o ;'L cn.mnrtL, c esta autOrisou o pugmncnto. 

O Sn. Conru:u. :-Niio é C!StU. n. :t\írn1a de se pcl1ir 
Cl'ccl.ito :.é outra. 

O Sn. I!rrn.rno nh. Luz :-T1·ntn..vn-se de uma. di
virln. pnrn. cnjn pn~:anwnt.o crn.necessuri() r1ue a. ca
lnnra ,·ntn~·c cr(·dito, c hnnvc con1 cffeito o pedido 
de ei'C!;1ttn poi' firtrto do ~o\·crno. 

Por i~s11 a crnnmi~sito ni"i.o se opro"'- ao nrt. ~. 0 Se 
pr11·;.·,,1111•l':l I ive:o;:;c !Õ)ido ellc vntndo enJ· conscl)llencia 
l1·1iC.Il'lJ•!IltC d·r: mn sinlplcs re:JIH~rinlCnto do credor, 
JH:t• ~.~cr~~l ~jut: u.:i.u concurrcrln en. con1 o 111cu .... oto. 
pr:.rn. qnc nn scnndo fus.gc npprovnt1o scmclhn.nte arti~o 
atl.litivn •. tllln :u.;sinL l.::Ol1Stltnlrla tU11n. n.bcrrn.r;ão üo· 
Syst c'HHt. :=>cgnitlo'). 

:K:Lo lla\·enclo mnis rtncnl pl)i}i~sc n. pn.ln.Yrn.. nem 
nt11ncrr1 para ,·otnr-sc ficon • cnct.H"t'uda tt U.iscussão e 
reserv:ú.l:1 n .. votov,::lo pnrn i.-t. ses~ão scg;níntê. 

Hctirnu ... sc o Sr. mini~tl'o co1n ns 1ncsnms. :fo.rmn.li-
dadcs com r!UC foi recobi~.to. · 

SEGU~DA PARTE DA ORDE)l DO DIA 

Ent.rnn em '".'!a discnss:1o n. intlil•tt~;iio da. n1esn., lettrn
n de t885. 

c:~ ·:ac.-h· .. r;•::.•~;c:r. ~!J:!!.c~:~H'l·a- : - Sr. prosill.cnto. o quC: 
tc•nho :t di;:c:r ro~.;;unc-sc cm pr1neüs pnJu.vn\s e o fa<;o 
llõ.L rpl~L id:Hl\! tlt• SCCl'Ct:t.riO. tl.}Jl"f.•St:ntn.~ÜO n.Jf!;t\111U'd, 
enumt\a~> r1uc c;;dnrcce\H :.t p•:opn,.ta. lht uwsnl:.l.. llll'!'i_!!-· 
No poricdo, :'>P,g-nnr.lo :=;c dct(!t•minn. qnc n _ 2 11 c.ltscuss:.:o 
poss:t SC!t' ncb:Hln. pa?'f!: a .'W[Jtril~lo se~~rto. Recons.l
rlcrütt-~:c rp1c a cxprcssao te ses.-:r,u u nu.o or;'-_ pror~·H"lü. 
~~ rlc'l.· in. sm· suhst.itnh.ht pcln. -pnlavrn.- reunHtO, vtsto. 
q~1~ n:"to se pt'a1c3. dttJ.' n. 'lutd!Jlt:_n<,·ii.o _de ,o;esst'io ú: 1"eu.
m.uo pn.rtL llt~cutu· e1n con1tnt:-sa.o gcn ai. 

No pcriütlú :Jú se dispõe qnc ni'io lw. ntlmcro clct<;r
tninudo p~~r:t. nb1·h··sc :J. sessrfo e ser '!llCCrratln. tt c.l.J.s
cu~sií.o. A'tni tamJjmn n pn.lttVrtt. S!J,•u:ao,_ de v?. ser 
snb~tit.niU.a · n1ns. con1o no antct·tor pe:rtodo Ju se 
cn1prc~o. o' vncaLnlo ?'Cttniito, entende-se que· é n. 
scssi""to U.u. rO'l1nii'l-o. 
~nsccu tn.nl.bcm n. dnvidu. ele que J1tlrn abrir-se e 

ser enccrrndu n. discussi'io, potlin. nl_guen1 suppór rp.1e 
os reunidos tinhü.o t.Ureito rlc vot.nr encerramento. 
qnand.o no senado ni'to lm. encct·t·a.mcnt~p ... or ".:otar,~i\o e 
gim por fnltu. do ç,rn.dor inscripto : a, cntao J nlg?n-sc 
neccsso;rio accroscentar no íinl elo :Jo per10Uo: 
cc por (alta ele oratlrn-- ·in:wripto.u 

'fit·u-se nssim todu. suspeito. de que se prctencle_sse 
cstnbelccer o pdncipio do onccrrumonto IlOt' votnçmo. 

O Su. MAn·rrNno CA!tlJIOS : - E' esta. o. u1timn. Uis
cussii.o 'I 

O Su'. ContnHA.:- E' o. 211, e ho. !l~'. 
O Sn. Cuuz.lV.IA..anA.no :- Esto. é n. 2n. t.liscussü.o. e 

no1ln estott offorecendo cmendns mern.mentc üec1a
rativo.s • 

Tmn'.Jem ObJeCtott-se que li'!- discusslio do ar~ .. 1• 
,, ,., p•·oj_!:ctos c.m que ::_e pcrnntte tratar do po~•t•~n 
g•r"l• ouo podta n s~ss11c converter-se cm comrotss"o 

'~~ 

I 
1 

I 
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gero.l. Por certo cstnvn. imp1icitn.n1entc ~stn.belccido tu<los mesmo 'nüo é grn.ncle no nosso pa.l.z ; c temos o 
que não podia isto dar-se no debate do art. 1 • das exemplo de uma a•scmblén vizinha, a asscmbléa de 
propostas do governo, porqnc o.hi ba. cliscussão se.- N_itherohy; qnc jú. tmn 'tido &cssõcs de dnrnrem o.tê o 
len1nc: mas, omfhn. quod abunclat non nocet ,• c por dut seguinte! Estn. pUde ser -u.,..conscqucncin. iln. rc-
jsso 'redigi outro. emendo. que tiro. toda. o qualquer formCL. ·.A. minoria poderú. ser vexadu. c opprimidn. 
duvida sobre o n.ssumpto. cleclnrnndo quo o. dispo- com prolongnm~ntas cx.ccssivoc; ele SessiLO · 
s.içii.o referente lL comtnissü.o gcrnl não comprehende . Eu declnro que voto por clln.; entretanto. com n 
o art. to dns propostas cm que se admittc cliscussü.o bóa. vontade qutn.l. mcsn. Juostrn., nlc parece flUe talvez 
de 1•oliti~n. geral. \ houvesse \'nntu.gem em e-:_,ordennt' Cttt cnn~-·,liLlar sy~-

Sl'Lo comO aisse, cmenUns todas declnrntivns; nUa I temnticnm~n!.e toclo o nosso regilneLI:O flt\C é ile.f..:i
nlterii.o o rensmncnto da. indicaçü.o c cu ns oiTercço . tuoso c dchmcntc. 
en1 nome _do. nlesn. tL considortt\'!iLO <lo senado. ·- Ean todo cn~o. repito, voto p~ln prf1jc..;t0 c1n ~.:~ Uis-

Forão licl.nF, n.poindns e postas coÕjunctnnlcOtc cm. C~lsst:t-o, mns o !nço nn. convicc,•t"to de f_lliP. ê uma c~p.?-
aisCltssão as seguintes · c1e de roll.ut. que vni entr""'l.r no senn.do, 

O Sn. Cnuz 1\IAOIIADO :- Ntio !ln perigo. 
Enwndas Não havendo mnis quem pcclissc n palnvrn nem 

nun1ero pnra votm·-sc, ficou f!nccrrnclu. n úiscu~s~LO c 
No 2.0 pcrioUo CWl 'lez de- SC!Jltinlc scssti.o- cli- 1 reservatlu. n..votaçü.o pnra n. sessão sc:~uinte. 

gn-sc : -seguinte 'reunit7o. Seguirão-se ern 111 discnss~to, n. f'J.lH1.1 ficou sem de"
. No 3o'perioclo em. \'ez de- sassüo Uign.-se: a.brir--se ba.te enc~rrudtl. }JOt' falta. ele nllll1~ro para votnr-sc c 

a. discu.çw'io, c nccresccntc-sc no fh.n- po'i• (alta ele rcscrvntln. n. v'ot:.t.(,:ii.o _parO: n sessão scguiute ns i neli-
orador htscrlpto. cn~•ócs letras C c D de 1885. 

Ao to pcriodo nccrescentc-se: Esp:otndns ns 1nnterins dn orllcn1 do din, o Sr. p:-c-
NO: discussüo do ::u·t. to <1ns pt'opostns cm que se siacntc cmwidoti os Srs. scnadMes presentes p:•rn. se 

pcrmittc trntnr c1c politicn. :;!Cl"al ni~o pnclcr{L conver- occupnrcnl ccrr1 os trnbo.lhos clC sun.s comn1issõcs, c 
ter-se a sessão f!m commlssi""w gcrnL-Oru.z .:.llacltacto. det1 paro. ordcn1 do <.lht. 10 

tO ~h· .. m:r:o1·i~~:ho cCa::tn:!)o:Y: - Sr. ~Jrcsidentc, Vot.n(,~ã.o do.s tnatcrias cuja. discussão ficou en-
pnreccu-lve pcl::t. lciturn. aeste projl:'cto. qnnndo vot:."L- cerro.dn. 
mos na prin1cira.. discussi'i.o, que se iniciava nqui tnnn Trabalhos ·<1c cornruissõcs. 
especie de rolha. Ora. ·en nflO tc:nlw hr,rr6'r ú rolhn, Lcvnntou-sc a scssüo ús '2. horas e (LQ minutos do 
e posto que toda núnhn. vldn. tenha estado cm nünorin, · t:.tl'dc. 
nunca pretendi que a n1inorin imy1cdissc o. n1nioria de 
deliberar. En, pois, nuncu. ftti obstrnccionistn, c Ueclnro 
qnc quando me lcvnnto para f:ollnr j:'• fico in
commodudo de estar cn1 pé sô fn.llando para. 
os outros Ot\Virem. T01no a. liberdade, tJOr(nn. de l'C
conancn<lnr o negocio aos clons hon,raU.os leatler:; <ln 
opposiçi~o conscrvncloru, o Sr. Col'rein. c o Sr. Jun· 
qneirn, nos quncs n cousa pôtlc dit·cctmncntc prcjn
dic::tr: lni_Ls scrnprc entendi cltlC uão havia grande 
1nn.l en1 que ellcs fnllern, c tmnúcn1 pnrcceu·lnc que 
nü.o cstnrin nn intcn<,:lto dn. c01nn1issão de policia. dlL 
cnsn. estnbclcccr <lisfarç·ada.-mcntc uma. rolha, qnc 
nrtificinl c sorra.tciramcntc não scrit, c01ntu<.lo, menos 
efficaz. 

Isto que estou observando, conlmunitlUC::i a.o nc.bre 
S.J*nndor n1eu comprovincin.no c 111t1ito dig-no Sr. 1° 
«crcto.rio ; n.s suas cmcntlas n.ttcnd01n n. mn~t. t1ns 
111inhns rcclnlnnçücs. l\Ie parecia. que ctn urun caso. do 
·velhos, en1 que nliás hn. rrntitos rapi.l.Z.e~ '-"Íp;oro:::.o::. 
(risadas) como clles doilS, os Srs. Jnnc1ucirn. c Cor
reia. ... 

O Sn. JusouEinA: -Já cu vejo 1)\lC devo-me nfas
tnr. . • (Riscttlas .) 

O Sn. 1\!A.nTI:'\UO C,\:1tPOS : - • • • cligo en, cn1 tlri'lo. 
ca.sn co1no cstn, não era. un1u. cousa. indift"el"cntc o 
systcn1a. de arrolhar a.s di::;cussões, estafando os 
mci'1bros elo sennclo conlpl·olon~nmento indefinido <lo 
ses::;ües; cu dll.vido que cstn. doutrina. se n1nntP-nhn 
aqui. Quanto a. 1nim. confesso, ncho-o. bon, prcfh-o o 
prolongamento dn. discussão a. se encerrar c levan
tar n sessü.o emqua.nto houver qnent queira. fnllnr; 
n1.ns nü.o sei se o senado se clurá bcn1 conJ n inno
''nç·ã.o en1 ,,.isto. dos l1nbitos q·uc' tcn1, qnc1· n1niorin 
quer minoria.. terc1n sempre vivido e governado. 

A minoria protclnva. os dcbntcs o impedia a mnioria 
àc dolibornr; isto desde o começo do scnndo, manteve 
sempre como pódo o sou monopolio <lo inllnencia 
mai8 prcpllnderanto o mais poderosa no pnrlumento. 

Este poder excessivo do scnndo vn.i sofi"ret• golpe, 
nií.o julgo isto mt'to, jlt. o disso, porón1 talvez os nobres 
•cnndores não tcnhiio reílcctido nisto. Este principio 
de prolongn.r-se a. sossü.o omqunnto hn. ~nem queirn 
fo.llnr, ü o principio do parlamento inglez, onde os 
debates só se suspcnc1om cm consoqucnciit do votação, 
emqunnto ha 'lucm queira fallar, a discussiio nito so 
encerra; o prtncipio ó bon1. nu1.s ó preciso que o sc
nndo tenha. bem conhecimento do que vni vot~tr. O 
numero de senndorc~ é pcquono, o numero de depu-

---.. =--=;= 

AC':'A El'.I lGDE JUNHO DE 1885 

Pfil::SIDE:-i"CJ.\. DO SU. D.\.nÃO DE QOTEGlPE 

... L\.'s ll horas tlL1. n1nnhit fez-se a. chmnn<la. c ncha.
rü.o-~e presentes ~8 Srs. ·senadores. a. su her : D.arü.u de 
Cotegipe, Cruz !-.Iachncln, Bn~:LO elo )!~tnnlngu~pc, 
Godo,y. Ig-nncio ::Olartins, Visconde do Donl Heti:-o, Ja
~uaribe, Unrü.o da Lag-una. Btu·ão da. Estnncir.., Chi
àhorro, Viscoullc 'de Prll'nnagnú, Luiz Carlos, r>nes 
ele l\Ientlow;n. Correia, Conde de llaepcndy, Cnnbn c 
Fip:ucio:-cdo, do Lnmnrc, Lilnn. Duarte. P~tu lu. Pesson, 
Burt·os Bnrrl..!to. Dinp;o Velho. licnrit~ne ll'.A\'ila. 
Uhri8tlnno Ottoni_, .l\Inrtinho Cttnlpos, Soares Bran
d~io. Hibci1'0 ela. Luz, UchUn. C:;~t.vnlcinuti e José-Boni
faciu. 

Dcixúl'ão llc cotnpnraccr. con1 cnusn. pn1.·ticipn.dn,~ os 
Sr:;. .Ail'onso Celso. Nunes Q:on1;alvcs, Btl..r~in de 
l\Iuroim, Baritn d~ :\Jun1orL·. Fausto de .Aguiar, Franco 
de Sú. · Octn\'innt), Sih·drn Lchf)~ Slh·oh·tl. )!nrtins, 
Teixeira .Jnnior. Joiio .Alfretlo. Virinto.de ~Ie1\eiros~ 
1\-Ieirtt _de Vn~uoncellos, Junr1ueirn., Sinimbü. Cn.r~üo. 
... <\.ntiio,. Fcrnmules da. Cunhu. Snrnivn, Silveira clf\ 
l\Iotta. Lnfnycttc, Custro Cm·reirn, Vieira d::t Silva, 
I..ui~ Fclippc, Dnntus. Pnnlino. Lc~io Vclloso, Viscóntlc 
de l\Iuritiba c Visconde de Pclotn.s. 

Deixou ele c01npnrccer, sem cnusa. pnrt.icipncln, 
Sr. Bnr1io de Souza. Queiroz. 

O Su.. to SEcnE'l'Atno deu conta. do seguinte 

E:otPEOIENT& 

Oflicios: 
Do 1ninistorio de estrangeiros, c1c 15 do corren~c 

mez, rcmetten<lo um excmplnt· do relatorio a]Jl'esen
tnc1o por nqucllo 1ninisterio no corpo legisla.tiv_o na. 
presente scssüo .- Ao nrchivo. 

Do 1ninistorio elo. n.~"~'ricnltnrn, dt! 1:;-tutl da.tn.. prcs
tnnc.lo, 011.1 solnr.üo n.o 

0 
ofiicio do scnn.ilo tlo ü do cor

rente 1ncz, ini'o'rmo.~(Jes t•clntivÍl..mcnto t't dospe~m. feita 
con1 u. JHlblictt\'Ü.O d~s o.nn·.tncios o con1 telcgrnnunns. 
no Itnpedo n fúrn. dcllo, pnrn. cnc.la. nmn. dn& concur
rcncius tLllm·tns pat"lt o contl·at.o Ue ilhuninnção do. ci
Un•.lc do Hio llO ,JanP.i~"O lHl\" gnz corl•cnte. - A «iUCID 
fe1. t\ requisir.~üo, <.J.evol\'c·uc.lo c.lCllOÍI:l á 1neaa. 
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O Sn. 2• S.:cRETAhiO declaro1:1 q1:1e niio havia. pa
receres~ 

A's 11 1/2 horas da manhã o Sr. presidente de
clarou que niío podiu. hu.ver sessão por fu.lta. de quorum; 
convidou tts Srs. scno.tlores presentes paro. se occupa.
rent ~om os trabalhos de suas commisscios, c deu para. 
orden1 do <liu. 17 a ·tncsmn jú. designada, a sa.bcr : 

Yotnçii.o cln.s mntcrias cujo. discussão ficou en-
eerrndn. · 

.Trabalhos de commissões. 

20• SE$SÃO EM 17 DE JUNHO DE t885 

FRESIDENOU. DO SR. lU..RÃO DE COTEGIPE 

Su:u:n.A.RIO - Occurrencirts na (1•egue~ia da Penha, ?ta 
JJethla. JJiscttrso e requerimento do .. Sr: Correia. 
Approvacão.-Orrlem do dill.-Votar.iio de matarias 
encerrad'a.<. O Sr. Cru:::: Machado péde dispensa de 
inle1wticio, tanto para o credito do ministerio da 
a[JI'icultura,como pa.ra as indicações da mesa 0, C~ D 
que (or<<o approvadas. O senado concede as d•s
pen,<as ped'idas. - Questão de ordem. 
A' s ll horns dn manhã ncha.rão-se presentes 33 

Srs, senadores, a. sq,ber : Ba.rã.o de Cote~ipe, Cruz 
l\lnchado, Barão de Mamunguupe, Godoy. Nunes 
(ion~ulves, Barão da. Esta.ncio., de Lo.ma.re. Bn:rã.o da. 
Lnguun, Aft'onso Celso, Junqueira, Conde de Bae
pendy. Virillto de Medeiros, Luiz Carlos, Chicharro, · 
V'isconde de Pnrn.na.guú., Barüo de Maroim. Bn.rros 
Ha.rrcto, Diogo Velho, Hibeiro dn. Luz, Barão ele .1\Ia
lnoré, Correia, Ignncio 1\ín.rtins, Visconde de 1\Iuritibn.. 
Visconde do Bom Retiro, Pacs de Mendonça, Cbris
tiuno Ottoni, Vieirll du. Silvn, Lafnyctte, Visconde 
<iC. Pelotns, Castro Carreira, Uchon Cavalcanti, Limn 
Duarte e Ja.gunribc. . 

Deix.{lrào de comparecer, com co.nsn. · pnl'ticiiuldo., 
os Srs. Fausto r.lc Aguiar, Frnnco ele Si't, Octnviu.nn, 
Silveira. Lobo, Silveira. Martins, Henrique d'Avila, 
Teixeira Junior. Joü.o AlfL·cdo, Ca.TrÜ.o, Anti't.o, Fer
nandes da. Cunhn, Saraiva, José Booifncio, Silveira 
da ~fotta, Luiz Feli.ppe1 Dan1.ns e Paulo. PessOa. 

Deixou de comparecer, sen1 causa. participado., o 
Sr. Barão de Souza Queiroz. 

o Sn. P.nP.SIDENTE a.Lrio 3. scssrt~. 
Leu-se n. neta da sessão antecedente e, não havendo 

ttnenl sobre e lia fizesse obsernv;ües~ deu-se por nppro
·.-n.tln. 

COH)Jl!l.l·ccêrüo, depois ile auerto. {\. scssüo, os Srs. 
.Diciro. de Vnsconcellos. Cnn~n. e Fip;uciredo, Leio 
'"elloso, f.inimUú, Pnnliuo de Souza, Soares Brandão 
e ~Iartiuho c~u1)pos. 

O Sn. to SECI\'ETAl\IO declnrou que níi.o hà.vio. cx
r~cdicnte. 

O Sn. 2• SECIIE'rAIIIO decl<>rou que nüo h:\vio. pare
ceres. 

OCCUHJtBSCl,\S :S..\. l·"U.C:CIH~Z!A.. :DA. PE!IillA. 1 NA 'DARIA 

O Nr. \Co!r'J'r&n. :- Em o nun1cro de 30 do n1c~ 
nassndo, di~ n OfuJ•fo r/e f\to/lcla,<;, fülhn. qnc se publiClL 
D.n. cidrvh: dn Bn hin : 

cr E• 'll~tcilu 'io!o[e,·au~.:ia.- Un1 Uos pastores pl'O
tastun1cs t·c.·~hlcntes entro uús eoAtuma ir pr~~~ar. {ts 
S('x.tas-fei.rus, cn1 uum Ctlsn. no Travü%os, frcguczin. 
da Pcnlm. · 

u Alguns ilnlivil)nns, na :-;un. ignoruncia, vên1 na
qni11o nn1 nt!entadu atru:~. l't g'l'ftnt.liosa rclip.:iiio cntbo
lica., fJllC t.'•, de ut~tis a 111ah, a rclhtii-L~ do Estndo. 

u Assiw, toll!n.dna Uc i1·a, tem. ape•lt•ejaU.o o templo 
do poiJre p:t':ifor~ no tnciu de Jnfernnc!:i n.ssun.dns o 
qucunn df• fogos soltos, 'ltlC atil'fi.CI para. dentro da 
casa. 

rt t·:~t.u into/(~t·nncia, dil'~w. l'l~~nHa de un1n. cousa: 
o Jln\'o i:~nnl'n rtne u con!:it.ittdr;1io ~~n1•ante esses netos. 
e, poi~. ltlOhlra-r.e intulcraJJI.t• ao jtonto <1.•3 conuncttcr 
:Cact.vs ilUC ., bom stm~o l't_·pcd/c. 

· « Estú.,diroito. O que. porém, nüo n.dmittitnos, o 
que custo. o. crer é que os apedrejo.mentos, que tem 
sido repetidos, como aindo. houve hontem, não ob
stante o. ausencia do pastor protestante sejão apre
ciados em uma c~>lmn criminosissimo. pelo. patrulho. 
de policio. e pelu. de co.vallo.rin. ' 

« Esto. llttitmle dos mant.cnedores da ornem em
presta. nos amotinadores mais :forc.:n q_uo os desvn.ií-a .. 

« Se a grande lei do paiz g~>rante u.s prédicns pro
testantes, como quaesquer outrlLS fcitns cm casas sem 
fórmn exterior de templo, qual a rn.zito da. for•;a ptt
blico., do. autorido.de consentir ttm facto, que póde re
velar tudo menos civilisaçiio 'i! ... 

cc O pastor protestante .não obriga ningue1n o. ir {ts 
suas conferencias. Vai n. ellns quem quer; conse
quentemente, com gue direito apo<lrcjiio, insultiio um 
ministro prégador de outrn 'religião,' que deve ser 
comblltidn, nniqnilado. lealmente, mas nunca otfendi-
àa, nunca insultada 't • · · 

tt O facto que registramos tem siào observndo 
vnrio.s yezes por distitJctos cavalheiros, e ten1 sido 
visto na nul.ioi' ca.lmn. pelos encarregados da. ordem nn. 
freguezia. c:la. l>cnhn.. 

«-Somos catb.olicos, mns somos tolerp.ntcs, c ó Por 
sermos tolerantes qne protestamos contra. este ataque 
ú. liberdade de consciencin., contra esta.. offcnsn. n. 'uma 
religião, que, boa ou mú., tCin direito ao re:speito pu
ulico. . 

cc Estmnos no. Bnhin. c estn g-rande p11ovincin.. feliz-. 
mente. goza. os :fôros de civilisu.du c <listo tetn Undo 
provas exubera.ntissimns cm todoR os tcnlpos; j{L se 
vê., pois, que. (llhos desta. tcr1·o. que estren1ecémos, 
rico. de esperunçns pnra o grande futuro dn. civili
sac;:t'ío hun1o.na.. nos "t"cvoltnrilos diante do f'acto, uo 
qual aliús nos custa n <lar pllblicidn.de. porque pare
cia-nos impossivcl a. sun. rc!lliznçiio entre nús. 

(( Chnmão o. Cbinn. pniz ele burbu.rDs, porque tortura 
e mntn os christüos; e nús insultando os protestantes, 
joga.ndo-Jhes pcdrns e fDguetcs, areia. e n.gun-como 
tetn succcdido no Trnvassos-corretnos o risco de 
fazer jus n. um adjectivo tnenos Jisongeiro. 

« Sejmno!ió brnzilelros. porque temos orgulho e 
grnndes elementos ci\"ilisnâ.orcs parn. o sermos; não 
sejn1nos nunca chinczcs. 

u Qac ns trevas procurem outro sitio para. fundar 
a. pntl'ia do erro. H 

De certo que o. popul"çílo da civiliso.d<t capital .. da 
provjncin cln Bahin. não p6dc ser responsnvel pot· estes 
netos ele intolernncin praticados por a1gnn::; habitantes 
Ua frcguczin dn.·-Pcnhn.. •. 

Entietnnto, nincln cn1 o numero de 5 do cOrrcnt.e 
1ncz do mesmo Dlat·io de Noticia.ç~ declnrn-se que 
ncnhumn providencia. havia sirlo tomada. 

Pn.rcccn-1ne. 11or il'so, conveniente chmnar n n.tten
~;~ttO do governo para. este assnmpt.n, snjcitnndo ú. 
nprcciução do. senado o seguinte rcqnerhncnto : 

cf Requeiro que, pelo tninisterio dn. justiça.,· se peça 
n.o g-overno cúpin. de rjLHt.lqucr inf"<H"11l:.ll;!i"io que bn.ju. 
rece1J1ilo ;.'Jcc;rcu. de occut·rcnclns que se tem dndo no. 
frcgue>.ia da Pcnhn. <la. cidade dn Bahia. com rolnçüo 
no cx.ercicio dv cnlto protcstnntc. » • 

Foi npoiado, posto em discussiio e sem debate nppro-
vndo. · 

ORDEl\I DO DIA. 

YOTAÇÃO DE ltlAT1011AS m'iOCRRADAS 

Votou-se e foi n]>proynrlo o nrt. 1• da proposta do 
poder cxccnth·o, convcrtidn. ~rn projecto de Jei :n. 1,. 
do corrente anno, nutorisnndo o p:overno n po.gnr 
dh·jêlas llo cx~e1·clcio lindo do n1lnistcrio tla ag;ricnltura,. 
comnH!rcio c obrnf> pnblicn.s. 

Pn'3ta a votos :foi appro\·aJa n. enlPnda suiJsti.tutÍ\'n 
lln. contnliss:"'~o d.o or~!tUncnto Uo senaJo ao n.t•t. 2°,. 
~ennrlo IJt'e,iu.dico.<lo este tll'tigo be_Jll como n c~nenda. 
<la cnnHu·u. dos dcputrc.dos. 

Foi. u.pprovutlo o art. ~o n.l1Jitivo da C(LJnu.rn. dos 
deputados. · 

Foi n proposta. ussiln emendada, ttdo pta.da. para 
llUSt:illl' Ú 3 11 (.Ü5CUSSÚO. 

• 

• 
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o sa· •. Cnnz lii•c•Ano (peta ordem) requereu ver
balmente dispensa de interstício para a 3~ discussão 
deste projecto. 

Consultado o senado, consentia na dispensa pedida. 
Posto a votos, foi approvn.Ua em 2• discussão a in

tlicação da mesa. letra-B- de 1885, salvas as 
emendas do Sr. Cruz Machado, que tambem farão 
upprovadas. 

Foi a indica<;iio, ·assim emendada, adoptada para 
't!assar á 3• discussão. 

O Sa. Cnuz M•onAno (pela ort!em) reguereu ver
balmente dispensa de interstício para a 3• di~cussão. 

Votáriio-se e forüo S\lccessivo.mente approvadas 
em 1~ discnssão e adopt.arlns para. pnssal"em ú. 2.&, o.s 
indicações da mesa. letras C e D de 188·5. 

O Sn. Cnuz MAcnAno (pela m·tlem) requereu verbal
lnentc ~di~pensa. de interstício . para a. 2.• discussão 
de&tas lDdiCO.\'Ões. . . 

Consultado o senado, con•entio na dispensa pe-
dida. · • · 

O Sn. PnERJDENTE : - Alguns Srs. senadores têm 
reclnmado a discussão do projecto do senado, a 
respeito da. or_;nnisnçii'b <la junta de bv::rienc; estava. 
em 2tL cliscussao· quando o Sr. Barão de"" Mninr·r~ apre
sentou um requerimento para. que ficn.sse adiado até 
á vroximo. sessão legislativa, se antes cito fOr remet
tido ao senado um projecto da camara U.os deputados 
~obre .identico assumpio. 

Esse requerimento foi' approvado. 
Está rrejudicnda :t 1• parte, mas a. 2• que diz fi

cará ad1ado ato? que venha o projecto da camara dos 
deputados, não está prejudicada. Eu, portanto, hesito 
em jnlgnr prejudicada essn. '24l parte, e para c:olloc:nr 
esse projecto na ordem do dia, pergunto aos nobres 
scn~dor·es se julgiio essa 2~ parte prejttdicada 
ou.nii.o. 

o Sn. con:nEIA : - Ainda não veio da eamara dos 
deputados esse projecto 'I 

O Sn. PnESIDE~TE : - Não, senhor, não '\'"cio ainda 
esta. parte do ndin.n1ento 1ne purece coutrnrin. no re..; 

. gimento, porque é indeterminado. 
O Sn. Cnnz MACHADO (pela Ol'<lem):-Com perdii.o de 

V. Ex., eu divirjo,; entendo que está prejudicado pela 
Yedacc;ão que ~ cvn1plctu.. Diz o requcnmento : udic-sc 
at~ .... a. sessa.o da pt·oxhnn. legisluturu.. se ante.:; nüo für 
remetticlo ao senaio o projecto sujeito c á cntnara dos 
deputado&~ Q prazo lDO.XilllO Ó 3. SCSStLO leglslnt~\'0.: 
mas estí• prejudicado por caustt da po.lttvra antes que 
lhuitou o ucliun1ento. 

O Sn. Pnv.smP.NTE: -E' a•sim quanto á parte lit
teral, mas quo.nto 1\. espiritual não é. Eu desejo tirar 
a dnviaa. per~nntando no sennclo se estú. ou nü.o pre
judicndo o a<limnentn. 

O Sn. BAn'io n" :'.I.lMOnÉ {pela. Ol'clem) : -O pro
jecto dn. 'co.mn.rlL dos deputudos ninUn nü.o en_tt•ou 
em 1" cliscussüo. Verifiquei, hn. dias. ·que esse pro
jecto 'foi n.penns impreSSO; C, ]Wr isso, se O senntlo 
preferir dtscutir o seu que está en1 scgmu1n, per
gunto a V. Ex. se 1110 scdL pertni(tillo retiro r o meu 
rcqucriménto de n.dit:l.lDCnto, porq'.lC O retÍrtl.L"eÍ, nté 
:porque o nosso bonra<lo collcp:n,· o Sr. ministro do 
unperio, ioformn-n1e que o governo <lcsejn. apressar 
a discussão da reforma que aqucllcs projectos en
ccrrüo, c que é <lc mo.ximn. importntJcin, como o 
sentLdo reconhece. 

Consultado o senado, consentia no. retirada pedida. 

o "'''· ltlch·&a de vn.:.eoneeuo .. (ministro do 
imperio, .pela O'rdem) : - Dovo clnr umn. explicn.çlLo 
cm-vista dl\·rcfcrcncin que n ntitn fez o nobre sena
dor pelo Amazonas. Eu disse n S. Ex. que dcsc.hwo. 
dnr nndo.mcnto n. reformo. sobre n snudc publico., 
porque julgo ser um trabo.lho urp:ente e inJi&
pensavel, c tallando a S. Ex. n. reRpcito do projecto 
que. cstavo. na camara U.os deputaU.os di••• que 
com cffeito clcsojn.vo. n.preRsn.r n. MUU. discussiLo ; tnn.s 
~e o scno.do entender que tlev(j continnn1• lL Uiscutoaü.o 
deste projecto '.lUC já está uJÍIUituU.u, 11üo tet·ei <ln-

vida em concordar, porque desejo que oe faça are
formo. ; ·se .Eorém entender que é conveniente esperar 
gue venha da camara dos d.,utados o pr.,jecto que 
lá está, tambem aceitarei o alvitre. 

O S•. PnaRIDENTII :-.Mas eu desejo saber qual & 

opinião de V. Ex. 
·o Sn. MzrnA DE V ""coNcELI.os (mim•tro do imperi''!j: 

-,Desde que .e•tú a']UÍ um projecto j!• em discussao 
ad1anto.da e "'1sto o scnndo DãO ter trabalhos urgentes 
de que se oceupar, podia com effeito ser elle dado 
po.ra a ordem do dia. 

O Sn. PnE&IDE,.TE diz que em vista da opinião do 
nobre ministro do imrerio, a mesa opportunamente 
resolverá. · 

Em seguida o Sr. presidente convidou os Srs. se- · 
nadorc;=s pnra. se occuparem com os tru.bn lhos de suas· 
com missões. dnclas para ordem .do dia de hoje e deu 
para a.do dia 18 :. 

Primeirf!- parte (o.te 1 hora da t!'rde.)- D)sen•siío · 
das mater1as para que se votou d1spensn de mtersti
cio a saber : - · 

3• discussão da. prorosta do poder executivo con
vertida em projecto de lei pela camnru dos deputtt-. 
dos n.. 1, do corrente o.nnu, a.utorisnndo o governo ;.1.. 

pag<Lr a· divida 'de exercícios findos do ministerio ela 
a.gricLlltura., commercio e obrns publicns. 

3~ <liscussão tla. indicaçüo da 1ncsa. Iett·CL B, do t 88~ .. 
2.• dita da indicaçlto da mesn, letra C, de 188f>. 
Dito. da indica\'iio da mesa, letra D, de 1885. 
Se!)Unda:_ parte (~ 1. hora da tarde att antes.)-

Contmuaçao da 2• discussão da proposta da ca
mara dos deputnpos n. 5, de 1884. concernente ao 
melhoramento das execuçües civis e commercia.cs •. 

~~vn.ntou-se n.. sessii.o n.o meio-dia e um quarto. 
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Pl\ESIDE:SCIA. DO SR. DA.RÃ.O DB CC T~GIPE 

Su•<>tAmo - Expediente- Propos·ic<<a - Parer.e1· ..:.. 
Informações pedidas pelo Sr. • deputa.clo Soares 
na sessão de I 7. JJiscu,rso C renu.erimen.to do 
Sr. Corrç_la. Appr01:açcio.-Primcirâ pnrtc da. t1r- · 

dom do d•a- Crerhlo ao min.lsterio da aaricul
tura. Discurso do Sr. Junqueira.. :Di.tcurso rlo 
Sr. Cru;:: ,l/achado. Emendas do.< Srs. Cru::: Ma
chado e co,.reia. Discurso do Sr. COI'I'Ci« Obsrr
VUf.lÍO do Sr: p1·e.çirlente. Votaçtfn - lndicrr.t(lie.o;. 
Observa.ccio. Addili'vo do S1•. Vieira da. Silt•tt có 
indicaclio lellra C. 11/MenJa.r.ües rlos ·"rs. Cru:: .lfa
chaclo .. e Yieira da SU,va-Se~ndn. pn\"te d<.\ orden1 
do dia-Adjuclicar.,jcs (01'<:ada.s. Di•cm·so· do Sr. 
.Afl'onso Cel.<o -Iritcrrompii-se a· discussrin para l••r
sa o parecer ela commissiio de ·orpament1 iWbre a 
prorovatlea- Prn.o:eguc a clhwusstio. Dixcn1·sos dns 
Sr~ .. losd lfonJ{acln, !\r.unes Gonralves, Af{on.so Cel-. 
so e Co1-rcta.. Adiamento. . . 
.A's 11 hot·ns c.ln · nul.nhil. nch:uã.o-se presentes ~2, 

Srs. scnndores, u. sn.ber : Do.;•Üo de Cotc~ipc, Crnz · 
!\olachndo, Ba.rü.o ele .:\Tmnnng.unpe, Nunes Gon(,~~llves. 
ConU.e de Baependy, Visconde do Bom Retiro, Bnrão 
dn. Ln.gnnn.. Cbichorro, .Junqueirn, CnRtro Carreira,· 
Barão da. Estnncia., de Lnnu1.re, Visconde de Pelnta.s, 
Henrique d' A vila, Ucboo. Co.valcauti, Visconde de 
l\Inritibn, Pa.ttln. Pessoa., Bo.rros Barreto, Bo.rüo de 
l\Imnoré. _1\ntü.o, Virinto <.lP.· 1\IIedciros. Bnrü.o de Mn.-

, roilu, Ignncio ~Inrtins, Correia, Joü.u .Alfredo, Luiz 
Cn.rlos, Fnusto de A~t1inr, Diogo Velho, VitJira lla; 
Silva, Lnfn.yctte, Limn Duarte e Ja.gnnril>c. · 

Dcixúrüo do cotupnrecer. com cn.usa pa.rticlpndn, os· 
Srs. Frnnco de Sú, Octl\Vio.no, Silvdrn Loho, Tci~ 
xoirn. Junior, ~lcirn lle Ynl'\conccllo~:~, Curri'LO, Snrai\'a, 
Silveira dn.l\Iuttu. c Dn.ntlL~. 

Deixon de cmnpnl'ccer. t~P.In causo. pnrticipn.cla, O 
Sr. Bariio do Souza Queiroz. 

O Sn. Pn&stn&ST1~ nbrio a scssüo. 
Leu-se o. neta ua ilessüo anteceJente 1), não h._: 

.. 
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vendo quem sobre ello. fizesse observllções, dou-se por 
approvadll. 

Comparecêri'io depois do aborta 11 sessão os Srs. 
Paes de Mondonçn,Cnnha o Figueircdo,Affonso Celso, 
Sinimbú, Ribeiro dn. Luz, José Boni:fncio, Leão Vcl
lo.so, Christinno Ottoni, Son.rcs llrnndii.o, Luiz Fc
lippc, Fernandes da Cunhu, Godo~·· Visconde do P_n
rn~agnú, ~~nrtmho Cnmpos, Pnulmo do Souza o Stl
'\'C.Lrtt I\lnrtws. 

O Su. 1 o SEmumo.nro deu contá: do seguinte 

:EXPEDIENTE 

Ollicio do 1 o secretario du camarll dos· deputados, 
de 17 do corrente mcz, remettondo ll seguinte 

Proposição 
N. 3 de 1885. 
A nsscn1blUo. gernl resolve : 
Art. Lo Emquanto não forem promulgadas as leis 

que fil<i'iO a dcspezn o orçi'io a receita geral do Im
l'erio pnr:í o exorcicio de 1885-1886 continunrúo em 
vigor durante os primeiros quntro mezes do me~mo 
exercício ns leis ns. 3,229 e ::!,230 de 3 de Setemoro 
de 1884, au,..mentadn 11 verba- E;,;:traordinarias no 
cxterior-.co~1 a quantia de 52:500/l. para ajuda de 
custo c vencimentos do membro dns comrnissões 
mixtas intcrnncionaes no Chile por parte do Brazil. 
As despczas seriio feitas proporcionalmente no tempo 
da cluro.çüo. da prorogativn.~ ~ · 
~ 1.0 Durante o referido periodo regulará a tabelln 

de credites cspeciaes que acompanha n mencionada 
lei n. 3,230. . 

~ 2.o O ministro e secretario de estado dos negocios' 
<la._.).azenda iica. autorisa.do para effectuar. no mesmo 
período, todas as dcspezas provenientes de credites 
cspecines n.ttinentes ao respectivo exercício, bem como 
a emittir bilhetes do thesouro, até ú quantia. de 

· lG,OOO:OOOII, como anticipnçi'io de receita. 
Art. 2.o · Ficü.o revogadas nR disposições em con

trario. 
Paço da camarn dos deputados, cm 17 de Junho 

de 1885.- Franklin· A. de M. Doria.-Affonso Celso 'de 
.Assis Fif]ueiredo Junior.-llfa~oel Bernardino da Costa 
Rod·rigues. 

A' commissão de orçamento com urgcncia. 
O SR. 2° SEcRETARio leu o seguinte parecer, com 

-.·oto cm scpnrndo : 

J•A.RECEU DA. CO!llllliSSÃO DE 'ltCARINIIA. E GUeRRA SOBRR 
XONTE-PIO DOS OPER.A.RIOS DO A.RSES.lL DE .MA.Ril'<rll'"ll~\. 

:DA. cORTE 

A commissão de marinha o guerra examinou attcn
tamcnte a proposição vinda da <mmarn dos deputados 
ãcercn do monte-pio dos opcrnrlos do arsennl de ll'ln.
rinha da cOrte. 

Parece que a dita proposiçiio póde ser approvadn 
-Com as emcndtLs :feitas naquella ctunnra c com nlgu
'.mas que a commissão ora propõe. O nssumpto e de 
~grande in1porta.ncin., pois se trato. dos 1neios de 
:Subsistencia. na velhice ou na. molestia. dos onerarias 
dignos da attCn<;li'iO dos poderes {'UbJiCOS, assim COmO 
·um pequeno auxilio ús suas famtlins em certos e de
terminados ca.sos. 

O capital recolhido até 1882, como llllegiio os sup
plic:.ntes, fundados cm dados officines. importava em 
':.120:00011 c gue hoje deve ser superior a 24.0:000,~. 
Estú recolhido no thcsouro nacional. 

A commissão niio entra cm certas· minuciosidades 
·.sobre o nssnmpto, porque scrlo. tornar o presento trn
ibnlho muito longo. quando lho parece sufncieute dnr 
as razões pelas quncs opina no sentido que acima. 
deixou dec1o.rndo. 

E' indisponsnvel regulnr esse mo1inclroso nssumpto, 
re por isso a commissü.o entende que, nprovcitnndo-se 
10 trnbalho feito c approvndo pela referida J>roposiçiio 
do. camar& dos deputados, :pódc-so obter uma roguln
risnçiio melhor e mais justn para o monto-pio, nltc
li:alldo-sc, porém, o que diz rosl>eito no augmento do. 

contribuição, l'ois que esta tem em vista. o principio 
do. rcversii.o. cm faltll do gozo do monte-pio, pelo 
proprio instltuido1·, visto co1no a.' dita revcrsito, ·sendo 
mtu nlto.. pôde ser prE'judicia.l {a. economia da. inst.i
tuiçiio. Deve ficar redu~icla. a um qun.rto, eril ·vez de 
um terç.o, do jornal do opcrnrio. 

Tnmbcm parece que mn nlgu.ns cnsos o oper'n.rio, 
dispensado do scr\d~o do a.rscnnl por dt!liLcrnr-ae 
diminuir o pessoal, • l'ossn. coutiuua.r n. contribuir, 
su,ieito a certas regras; n.tó 1ucsmo porque p6dC de
pois ser readmittido. · e não Conve1n essa interrupção. 
nas prestações, se clle as póde c qnet· faz<!-lus. 

Os a.rscnaes ele marinha das provincia.s tambeln 
devem ser at:tendidos: n proposiçiio não o• faz. E' pre
ciso autorisnr o governo po.ro. orgnnisnr, um rcguln.
me_nto, sujeito in totum à npprovn~~ao elo poder legis
lnttvo. 

A comn1issü.o para acloptn.r n opinião presente teve 
cm consideraç~ü.o nã.o só os documentos que ,•iorii.o dn_ 
outra camnra -como o recurso que no senado dirigio 
o corpo collectivo da União Ot>Craria, digno da pre-
cisa attençi'io dos legisladores. • 

Neste sentido o. cmnmissüo formula. ns seguintes 

Emendas 

L• No nrt. 1° do projecto onde se diz - reverter 
um terço -diga-se -reverter um quarto-, e· nos 
1nnis artigos co-rcln.ti vos o. mesn1n. alteração. 

2.• Conceder-se-hn no operario de bom procedi
mento, c dispensado do serviço por excesso de pessoal, 
a faculdade- de continuar a contribuir pnrn o monte
pio. de nccOrdo com o.s normas legn.ns. 

3.a O governo formulará. um regulnn_:ent~, pnra. 
ser presente ú assemblén geral na sessuo vmdourn, · 
c estabelecendo as bases da creaçi'io de um monte-pio 
parll. os opcrarios dos arsenaes de marinha das pro
vincins. 

Sala das commissões, em 1l de Junho de 1885.
/. J. o. Junqueira. - Bo-rüo da Laguna.·- Muriti(ja, 
com voto separado. · 

Voto separado 

Sou de parec~r que a proposição seja rejeitada 
pelas bre,·es constderações que vou expOr. 

Tendo a commissii.o solicitado pelos meios compe
tentes a opinii'io do governo sobre esta reforma; 
apenas lhe foriio remettidos alguns esclnrecimentos, 
que tnmbem pedira., · 

Nem destes, nem de qualquer documento ollicial 
consta que o monte-pio, como se acha estnbelecido, 
tenha revelndo na pratica inconvenientes que jt"ti
fiquem a reforma projectada. Parece mesmo que a 
intcintivn della niio pn<tio dos opcrarios do arsenal : 
foi lembrança olliciosn de uma associuçiio, a que 
talvez ni'io pertencem. 
D~ns •iio as principaes innovnções que a proposta 

CODSig'OD.: 

1 .a InterveQçiio dos operarias contribuintes no. ge
rencia do fundb das l.'ensõcs e na concessão destas, 
boJe confiadas ao min1stro da. rcpnrt.içü.o. 

-·• O augmento de co.da tltnn das pensões cm rela
ção nos joroaes das respecth~ns clnsses. e n. concessli.o 
c reversão de certa. quota. ú.s pessoas de fumilin dos 
pensio_nndos, n.ssim corno a. 1·estituiçúo dna contribui
~~ões c juros correspondentes nos npernrios que forem 
dispensados do serviço. 

Julgo inaceitavcl qualquer destas prelençõcs. 
O processo do nrrccndaçüo, a.dininistra(;iio c em

prego do fundo das pensões, e tambem n hnbili~ 
tnçiio para obtê-las, é, pelo decreto, que creou o 
monte-pio, o mais simples e seguro que se póde 
desejar .. Introduzir-lhe o elemento da discussão 
c decisão dns opcrnrios, ou de um directoria por 
c!lcs eleito , importu complica-lo c perturba-lo ; 
no pnsso que n finn.l soluçiio continuo.l'ta. a. pertencer 
no tnini~?tro depois drL dctnorn. cnusn.Un por semelhante 
intcrvcnçü.o. Nem osta tom rn~.ão de ser. qun.udo .; 
corto que a contribuição para o fundo da• pentiõe• 
nlí.o fo1 ostubelecidn. pelos opornrios. m1ni como umu. 
cQndiyúo para uquellcs que aLio uull!it,ti<lo• no qu~~r-
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t..ir.u du.s cla.sbcs e1t'ccti vus dos arsenncs, a. fim de núo 
so.brcco.rregnr o thcsouro com a:nus de soccorrê-los, 
desde que se impossibilitnrcm pnro. o trabnlho. 

Nn tixnçii.o dos snlnrios nttendeu-se no· descouto 
tnensu.l f1t1C ncJlcs so foz paro. nü.o dcixn.r os opcrnrios 
sem u. indispcnsa.vel rctnnpera.çüo n.o trõ.bn.lho que 
lll'P.~t.nvlto; u. pt·ova csUt. nn concurreocia dclles pn.rn. 
entrn.re:rn nnB clnsscs ro·pcctivn.s. 

A <JLrign.c•ft.o de contril>uirent lln.ra. o fnndo dos 
pens(H~s nli'o é rigorosn.mcnte umn. diminuiçiio do 
saln.riC', porén1 um parco excesso deste que o E.·tndo 
reser·:n pnrn. fazer fa.cc o.os soccorros que tem de 
prcstnr, dn<lns certtis circnmstnncins. · 

Deva-se,. pois, repUtar o tnootc;..pio como. um favor 
<lo podCl' pubhco, fóra da. intervent;~ü.o ndminlt.trntiva. 
dos q nc o recebem • 

• Ato sim ncontecc o. respeito elo monte-pio dos officines. 
dn nrrnndo., nliús f,Jrnwdo o. seu pedido: por que 
rnúio, po:s, tcrtio os opcrnrios outro systemo. diverso? 

P..ecttso tntnbetn nssenthnento á 2,n. in'nova.çüo., 
por me• pn.recer que n.s pensões mnrcadns · no 
·decreto nttcndcm prndcntemcnte lts forçns do 
~1onte-p:o, c que o nu~nento c n. rcver•o .poiem 
c::msa.t· no futuro dit-liculdades po.ro. serem con
tinundns as con~cssões c occorrcr ao pngmncnto dns 
pensões. · 

O estado actunl do monte-pio jú. niLo ó muito lison
~eiro, nem ainda. decorreu tempo bastante para. con-
Vencer que persistirú. no mesmo pé. · 

Do relatorio do ministerio do. marinho, apresentado 
ultimnment41. ú png. ,57 con.st~ que .o fundo dns pen
sões. con1 que CL meçou, \'ft.l chm1nU1ndo gradualmente 
dC ~1.nno n. nono, por não sermn sutficicntes ns contri
hui,~i'~cs ll'l<!nsncs c os rendin1eotos do mes1no fundo 
I·~uâ. occ(lrrer i'1s pensões cooccdida.s; se ellus forem 
i .. düva.dns c ti\·cre1n lugar n.s revel'sões, c n.s DO'\'O.S 
~onccssões dn proposiçlw ou rnestno das cmenda~,é de 
prever 'I.Ue não possü.o ser devidamente pagas, oa 
que o thesouro tcnbn. de ser onerado com suppri
mentos para. este serviço.-~lfuritzba. 

N. 10 de 1833. · 
A assem bléo. gernl resolve 
Art. 1:0 Fico. approvado. para reger o monte-pio 

dos Of>Crnrios do nrsennl de mn.rinhn. da côrte. o re-. 
gnlurnento organisndo reia directoria dn Uniilo Ope
rnrin. constnntc de 5::; artigos, com n.s seguintes 
:alterações : 

Nos ~§ t•, 2• e 3• <lo art. 4•, cm ve7. de l.o.O~, 
ôOS c oun. di~n-se- 1/3. 2;3 e 3/3 do jornnl. 

(.) :J.rt. t.• sej.<t substituido pelo § 5• do nrt. 154 do 
r!'p:ula.n.~nto qne baixou con1 o decreto n. 5,622 de, 
2 de Mn1o de ·t874. 

O nrt. 7o sejn. assim redigido: ·- A viln·n.. filhos 
menores on 1niii do opera.rio f!UC fn.llccer com l5 ll 20 
::mn<'s de tt·nbnlbo teri• direito de reversil~ de um 
ter('o do monte-pio, que clle receberia. com 2.0 nonos, 
se ~a. clnsse e1n que inllecer já. tiver mnis de um 
:.tnno; se nü.o ti\'cr, ser ..'i. regnlaclo pelo. chl:SSC antc
ceL:ente. 

.~~o ~ 1° elo 1nesmo artigo, diga-se :-Que :t'ullecer 
nntes <le 15 annos de ser,·iço. 

Ü ~ '2.0 .Jo· 1nesn10 artigo SUpprimn.-sc. 
O art.. I O substitun-oc pelo seguinte : -O filho 

n1cnor terá Llircao-t.. rcvcrstio, seja lluu.l fõr u. car
reil·a ·que seguir. 

O § '2° Llo mestno artigo seja. neoshu ret..ligid.o : -O 
:filho 1nenor s,j perce::bc:rl.'L o cnpitnl n.rnot·tizn.do o seus 
jures· se cntrnr pn.rn 'lunlCJ,.nCr ofl1cinll. dos m·:;enncs. 

.:\o § 2° do n1esmo fil'ttgo nccresccnte-sc: -On. se 
em ontrn cnrreit•n. ou estudo provnr ndinntmnento. 

Ao § 2u do nrt .. 16, clign-se:- Nüo tcnUo umn. 
()CCU!Il\Çi"lO dcfiniiJn. 

(J :.',rt. '.22 SL·jn. snbstitnitlo pelo scgninto:- O thc
soureiro do 1nonto-pio sc.-r{L n thcsotll'llria do tnarinhn. 

..:\o nrt .• 23 acCl·csccntc-~o:- Pnrngrupho nnico. 
_h,. l~rin1cirn aUministrnc,•i"lO contitHlnrlL no nnno se
guinte, t-C ti\'cr 1ncnos de ll)tjtULlc L1e tun nnno. 
- O .nrt. 5~1 bnpprimn.-se. 

_, •·t .• ~. 0 Revop:i"Lo-so as c.1ispo:;.it;•Ucs cn1 contrnrio, 
r"'"" w. Ci\ll1<U''\ Ü08 tleputndo•, cm 27 do Outttbi'O 

de 1882. - J. R.' de Lima. Duarte. - João da. Matta. 
Maclta.do.-Leopoldo Augusto de Mello Crmha.. 

A i~primir pnro. eutrar no. ordem do• trnhnlhos. 

CÓPfA. DE JNlmR:1tA..ÇÕES REQUER.JOA$ PELO SO. DEPU'l"ADO 
SOÂ.RI!:S NA.' SJI!SSÃO ~E t 7 

O !'Ir. Correiu :-A co.mnrn dos d~pntndos appro
vou honten1 o requerimento de utn dus seu-:1 illustres 
membros, representante cln. provincinde ~iinns-Geraes., 
o Sr. Soares, pedindo esclnrecimentr,s que tnnto inte
ressão ú. discussü.o· na.quella. como nesta. camu.ra.. 

Vou, pois., requerer que se oil1cie no 1ninisterio da. 
fa.zcndn.. para. que rcn1ettn n esta. casn informações 
igun.es ás que tem de enviar ú c&.nlnra dos depnta.dos, 
Cln '\'irtude da. approvnc,•üo daqucll'c requerimento. 

O requerimento é este : 
te Requeiro que Se officie no ministerio do. fazendo. 

parn. que remettn. o.o scnndo informações i<lenticas 
às que tem de enviar ú. cnmnrn. dos deputn'dos em 
consequencio. do requerimento do Sr. deputn."do Soares. 
honten'l nppr'ovndo pela. tnesma. cnn'lít.ru.. )) 

:Foi apoiado, posto em discussilo e sem debate 
apl?rovado. • 

·pm!if.EIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

CREDITO 'AO XINISTERJO DA. AGRICULTURA. 

Entrou em 3• discu!isilo o. proposto. do poder exe
cutivo., convertida en1 projecto de lei pela. camara. 
dos depUtados, n. 1, do corrente nnno, nutori~ando o 
governo n. pnga.r d1vidas de cxercicics findos do llli
nisterio dn. a.grícu1turn, conlJnercío e obra:; publicas. 

O St• • • Jnnquclr~• : -Sr. pr:~si,dente, eu nü.o 
p:ctendo trazer luz {s. m_a.teria. u.penns · expür duas 
pequenas <luvid:~s. Sei que dessn .longa listo. de 
non1es de crellores pl)uco se pódo ceifar. J~ntrctnnto, 
é o nosso systema: liquida-se. fecha-se um exercicio, 
diz-se. que nã.o hn tnuis nndn com c,xercicios tindos, 
e npparccem depois todns essas dh·idns, qne têm 
de s.er processadas c orÕ.eno.r-sc o pa.~an1cnto. Isto 
altern. e muito o computo do exercício Uú.u.lisudo e as 
nossas contn.s financeiras. 

E, Sr. presidente, todo o exame que se fizer é 
pouco, porqne vejo pelas discussões bnvi<bs nindn 
hontem na. ctunnrn dos deputados, que nü.o se snbe 
di<Gcr se n sittH~\·Ü.o nctua.l t1nnnceirn, preca.ria. e me
lindrosa,. provc.hn do thcsotuo 011 do com1nercio! Pn
recen-me que a esse respeito todc;s hcsitltriio. de tuodo 
que nrt.o se snbe renlmente se a. crise financeira. provén1 
de grandes gustos por pnrte dos poderes publicos, ou 
por ulgunuLs h\lnentnve1s perturbações do commcrcio. 
(.) nobre presidente do conselho vncillou nns suas 
respostas. I 

Ncstns circumstancins qualquer cxntne que se fizer 
é intoir::uncnto di;;no de nnhnn.çit.o. 1,-echn.-sc n. contn. 
ao nono finuuccu·o c depois nbrc-sc, e isso sen1pre ! 

En vejo nestn. l(ln~n lista, por exen1plo, o non1e. 
finnl - NMton ~Iegttw & C., mat~:rial prtra. c. (m·ro
via. de JJaturlltJ. crcclilo especial, cxcrc1cio de 1881-
!88~. impol'tnncin de ;C 12(J. 

l\Ins isto primitivotnente ern. um credito suppletnen
t.tlr e todn. cssn despez:a é excessiva dn. ·''eL·bn. votada. 
No entretanto figurn. na. lista con1o credito especia.l. 

Como ~ que n1n cr('dito cspecin.l ven1 fn.zer pn.rtc 
Llcssn longn. listu. de divitln.s ~~ E' renltncnto 1unn. nno
nullin. l)arn. a qnnl cbnn10 n. uttençr~o do governo c da 
honrnU.tl. conHnissüo. NrLO ó passivei I']UC c.lestn. cnsu. 
saia. un1trabnlho incorrecto dt!stn n1"'nciru. Se a. divida 
é tl~ exercido findo, houve oxccs ... o da. quantiu. vo
tnLlrt: entretanto aqui ú n qunntin. intcirnmento orde
nntlu. pelo ~uvcrno. c niio tctn t:unc.lnmento no. lei. 
Trnta-sc Jc nn1 crec.hto especial o por cnnsefJllCncin. o 
seu luga1', o seu nssento orn outro c nUa estc . 

Vejo- tmnbOIH nn. listn. dú tliV(·r~os creLhWllS o sc
g-ninio: Fol'nc.cimontus o sot·viços no estn.t,c1ccinwnto 
de S. Pedro Lle Alcantllrn, oxc,·cicio de 1880-1881, 
~lunntin-rJ:U!JJ{'i07 3. 

E• te ostr.l.>eleclmcnto é o I'CSllltnilo do t11ilo quo.nt• 
;?.R. 
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:j zo votou aqui n rcspalto de fazendas nncionnes na. 
J>rovincin do Pinuby: 

Elias criio primitivamente 3G ; depois ]>nssári:to a. 
24 por torem sido dadas 12 de dote á Srn. Princcza 
D. Jn.nunria.. Postcrior1ncntc n. sun. ndministrnçü.o tJro. 
ce>nfinda <Í thosonrnrin do fnzcnda da provincin. 
Qunndo estive nn prcsiclencin do Piauhy todas cssns 
fnzcndns dnviio o J"cnclimcnto de ccrcn de 15:000/l 
n.nnua.cs c cntrctnnto possuião n1uitos escravos c bn.s
tanote gado : trnbnlhnvn-sc. roróm, pouco npeznr das 
recommcndn1'õcs do governo. 

No rclatorio np•·cscntndo este anuo pelo ministro 
ela agricultura. se diz o seguinte : 

" Estabelecimento rural de S. Pedro de Alcnntnrn. 
-Cessou o regimcn provisr·rio. e1n que ficllrn este 
esta.bclccinlento·dcsde·187f), com n. mort~ cio O.':!;ronomo 
Francisco Parentes. S. M. o Imperador bimvc por 
bem approvnr o rcgulnmento, que :foi expedido com 
o decreto n. 9,303 de '2.7 de Setembro do nono pns
~ado. 

« Crendo por decreto n. 5,392 de 10 de Setembro 
de 1873, terá por fim este estabelecimento, nüo só
mente acolher ingenuoscmcnores libertos, afim de lhes 
d~r ed~cn9i'to ph~sicn, 1nornl e. religio~o., e instrucção 
pr1marw., 1ndustrw.l e zootechmcn, como aperfeiçoar o. 
Industria pastoril, n1elboro.ndo as rnçns por meio de 
eruznmento e se1ecçü.o. Pro.ticnr-se-hü.o o.lli ns indus
trias do cortumc, da saboaria, do preparo dn graxa c 
outras. Oflicinns, mncbinas, nppnrclhos, açudes c 
prados artificiaes, currncs, ccrctldos c cstnbulos, tudo 
o que fOr indispcn•nvel no fim a que se dcstinCL será 
executado ou adquirido opportunnmcntc. Constitncm 
patrimonio do estabelecimento ns fuzenda.snnoionaesde 
gado <J,..Ue lhe forii.o concedidas pelo citado decreto de 
10 de ::ictembro de 1873, e os bcneficios c prcdios q,nc 
se :fizere1n nos seus terrenos ou em outros que ·lhe seJÕ.O · 
concedidos. Umtt vez 'Jnc o decreteis, o que renderem 
as fazendas e as ofllcina.s, o aforamento das terras 
de~tinadns a povoa.çües, e o nrrendo.mento das npro
prlndns á. lavouro., serão npplicndos no custeio do 
esta.belec1mento e seus 1nclhoramentos, vindo assim o 
orçamento n. ser nlliviado Ua. verbo. destinada n. esse 
estabelecimento. Instrucções nnnexns no re:;u1amcntà 
de 27 de Setembro do nono findo estabelecem as 
regras nccessorias no aforamento dos terrenos e ús 
relações dos lavradores com a ndministrnçiio. 

• Compõe-se o pessoal do estabelecimento de um 
director, com n grati!icnçüo nnnunl de 3:6001!, 11m 
econotpo, com n de 1 :000/l. um escripturorio, um 
cnp_ellao c um pro~cssor, com n de GUOI!, cada· um, c 
mats um enfermeu·o, e os mestres de officinn.s e 
chef~s de indust!ins que forem nccessarios, e cujos 
venctment<?_s sen"o mnrcados ·pe1o. director. Este e o 
economo sao nomeados pelo ministro dn. O.""t·icultúra ·. 
todos os den1nis scrito ·pelo director c~ntratados: 
:nomeados ou cxoner::dos. . 

«Ao director, nos termos do nrt. 15 ~ qo do rc~u
~o.mento c das instrucções que lhe são nnnexos, c~bc 
nfornr tert•cnos nn. sé(lc· do oetnbelecin1ento e sua.s 
dcpcndcncins. c arrcnd.u· ns terrn~ de lo.vourn d·ns fa
zendas. mediante npprovnyü.o do governo. NoEO con
tratos de nrrendmucnto scrú. incluidn. a. conservaç~to 
da.s mnttn~. A b'\se do aforamento annual scrl. de 
500 rs. por metro corrente. · 

rc O governo contn. que, dndo este rcrrimen c con
fiado ~ tnü.os ze1osns, o cstahe1ccimenÍ:o co;rcspon-
derá. n1ndn n1c lhnr nos intuitos de hUO. crcnyü.o. . 

« Jú. providenciei pnrn que n cotnlnissií.o encnr-re
gnda do mclllornmento do rio Pnrahybo. procedesse 
nn9.ucllc estnbclcciment.o á mecliçüo do umns pontes 
alh cncr~vn.dus, c nssnn tmnbc1n pn.rn que fossem 
dcso.proprlndns n1gumns cnsns, por ser nccessnl'io o 
respectivo terreno no ensino de horticulturn e orbori
enltura .. Tratn-se de edificar tambcm uma cuso. pnrn 
fabrica de couros c ]lc1les fino.~, c o.o mesn1o tempo 
de recolher os rnntcrincs lll"ccisos para n subsequente 
construcçü.o de ostabulos, cerca.dos o casns lln.ra. o 
prcrnro do sabão. » 

Continún o relntorio .,.. dnr noticia exacta do o•
' :tndo desse cstnbclccimento, o con<:lluo dizendo : 

. • Acha-se orgnnis~do o pc&50:ll de ensino, sendo 

mestre curtidor c surro dor o cidadão francez Cnmille · 
Legcr. As escolas de iristrucçü.o primnria. sii.o regidas. 
umn, n dos educnndos. pelo professor Mllnoel .Antonio 
de Oli\'eirn, out.rn, o. destinncln ú c<1ucnç·íLo de iogcnuos · 
c filhas dos cmprcgac1os o dos tnorndorc~ do. colonin, 
~or dun.s senbo~ns, que a isso tiO pr':stiío 15rutuitnmcntc .. 
D. Mana José de Cltr\•nlho c Ah1101da c D. Maria. Thc
l'CSn 1\:Iirnndn. de Ca.rvnlho. cncnrrcgn.odo-ac nquclln do 
ensino prhnnrio c esta. dos trn.bu.lhos de ngulho.. lia.. 
nlém elos. cducnndos do csto.bclccimento, 30 cx.tcrnos, 
15 meninoR e 1~ ~eninas. Çonvétn notnr que o numero -
de cducnnclos dlmtnuto bastante, e é hoje tlc 20 ... em 
vez de 59, que ern nn data do relntorio do meu an
tcc~ssor ~- 111as é preciSo_ contar con1 o regime o provi
sorto e tncotnplcto mn que se achava o cstabelcci
nlento, c que cessou, como vos disse, cotn o renoula-
mento de 27 de Setembro ultimo. · 

0 

cé Possue o estnbelecinlento, cotno sabei'~, sete fo.
zendas, com cdificac;ões, instrumentos, moveis uten
sil!2s. e ~ndo. Ore; a. o gado vncc.um de -~o das cllas por 
9,610, nao contando cerca de 100 bots c•peéiues de 
cnrro. O gado cavnllnr (de campo e de carro) conta 
886 cabeças. Tem mais duns J>Osscs de terra .na fa.
zcu<ln. do Bon1 Jardim, o prcd1o em que cstú. a séde 
do estabelecimento, casns, currnes, cercados com 
nnimo.cs de ser,·ic;o, e cerco. de 122 ovelhas de toaa a. 
sorte, officinns, aulas, enfermaria., e toda a conve
niente mobiJin, 

« O director do c5tnbclccimcnte é o cidadão Ri.;nrdo 
Ernesto Ferreira de Ca.rvn.lbo. J> 

Orn, Sr. presidente, o que resulta dn l•ura deste 
artigo do rela.torio é, que não se comprehcnde como 
se pede nesta longa lista de nomes, um credito de 
5:99311073 po.rn fornecimctitns c serviços no estabele
cimento rura.l. Se c.ste estabelecimento viveu sen1pre 

. sobre· os seus ·proprios recursos, desde o tem,Po cm 
que eu ~ui presidente do Piauhy, e anteriormente; 
~e,-postertormcnte; o-governo Etstubeleceu nm rcnoo.J.a.
me,nto·. de niodo que as cousas naturalmente cnt~áõ 
em c::uilinho mo.is regular : se n grande dcspezo_. n.Ui . 
não· devo· exceder ÍL rc?da .dnqu~llds fazendas, salvo 
se J:o. flespczns e~}-raordtna.nns com escolas, educação 
de tngenuos, con1prp. e assentamento de mo.chinismOs 
etc. ; isto_ tudo- devia. ter sido declarado, c não só ~ 
ralnvrn--: fornecimentos- pois dá lugar n confusões. 
Quero crér que os novos encargos exigit-ão esse!. . 
fornecimentos, pois dcvin:-sc calcular no ori'!o.mcnto. 
J;>cvin~s.c tcir pedid~ um credito supplcnacntar' na im-· 
port:u;c;n de q:993/lU73.. Isto nao é · propriam.ente 
eXCl"CICIO :findo. · 

Dcscjà.rin, po;tnn~o, ~mn _ cxplicaçüo pnrn poder 
votar co:n conscte?cut~ J?OlS nu.o· que.ro negar o pedido 
d?s crerl~t<Os. Desc,JO m_mto o floresCimc?to_.dn pro•·in
c•n do P1auby; lu. cstlVe, ó uma. prov•nc1n cli.m:. ele 
todo. n attençüo dos J'Oder~s public~s. 

0 

:Aqucllas fazendas de cnnço.o forao fundadas pel11s. 
jcsnitns, · escolhendo· .ellcs os primeiros lunonrcs à.a 
província. nas ribeiras dos·rios Nnza.reth, C~nindó e 
Pinuhy, 12 fuzendns em cnda uma; depois da ex
tiucçü.o dos jesuitas pnssúrü.o pnrn o dornin1o doEs-\ 
tndo, c depois os escravos íorüo cmnncipndos pelo. 
lcp;is1uc;iio nctnal. 

Bem ndministro.dns, talvez pudessem ainda hoje dnr 
lucros, mns é q11e foriio pelo poder le,.islntivo muda
das e1n institutos e cstnbel~citncntos de outra ordem .. 

Eu. desejo votnr n :fo.vqr, 1na.s Jlrcciso de algumas ex
plicações. Ern neste . sentido que ou queria. fazer 
cstns ligeiras observações. 

o Iii•·· «:l••n:r. IIIRchudo : -Peço perdão no se
nado de -ingcrir-n1e nesta discussão, nüo pnrn. tratnr 
das mcdidns dn proposta nfitn do se lcgnlisnr esses 
pagamentos, mns paro. propOr n fôrma que me pa
rece conveniente d'evcr ser ndoptndo., nfim de se não 
avolumar som alcance nlgum. n nossa collocçiio d.e 
leis. 

O governo propõe o pognmonto de vcrbns de exer
cícios findos e acompanho. n proposto. com os docu
mentos . constantes de relações nominnes ; ó um; 

' csclnrec1monto do.do pelo poder executivo no poder 
lcgialntivo; mns niio bn prccisiio do que esse escla
recimento vú como que incorporl\do ó. lei 'J.tlo pnssar 
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"'-0 pnrlmne~to, formnndo o.ppendiaa, .esco~io ,ou como ho. de ser distribuído exo.cto.mente por o.quelles ere
um co.udo.to.rto; basto. que o poder legtslo.tlVO se refiro. dores, nbono.ndo-se o. co.do. um o. sommo. liquidO.do.. 

·o. esso.s listas, de modo que ni•o hnjo. d1wido. de que O Sn. Cnuz liXAcruno :-A emendn. contém preci-
o credito que se concedo concordo. com a sommo. samcnte esse pcnsa.mcnto, niio o altera; 0 governo ha. 
totnl. de se reger por o.quelln.s to.bello.s que ncnmpo.nhú.riio 

O SI\. Ju.,Ql!l-:ll\A.:- Nós niio somos só mcdicos, o. proposto.. 
somos ruomlistas. O Sn. ConnEIA:- M:o.s o. emand<~. é incompleto.. E 

. O Su. Cnu1. l\ücnADO: - Attendendo-se, porém, o. desde que o nubre senador, ·cm vez de dcsi::;nar di
que o. commisslLo de t-cdncçií.o nü.o póde fazer essa.· 'Vidas, designa. sommos e to:bellas, terú. eotii.o d8 re
altero.çiio sem que bo.jn voto expresso do.s duas ca- digira. sua primeira. emenda de modo que compreheD.dn. 
ma:rns. e cxmn1no.ndo-se o que esUL a.pprovado pelo o credito de que trnta. o artigo 2.•~ 
senado, vê-se que o projecto tem de voltar á cn.mara. Nesse cnso, o. somma. que manda-se paga.r nü.o ·é 

·dos deputados. e o.ssnr. umr. emenda. mais nü.o é que mais a do artigo 1•, porém a. que resultâ. d<~. proposto. 
augm.entn. o percurso do projecto, . que é o mesmo ; do governo e do o.ccrescimo feito pela ca.mara.. 
portauto, vn. com umn. emenda mo.•s, comto.nto que O SnJ Cnuz M...an.a.no : -Nilo tem nada. uma cous:~., 
seja umu. Uisposiçüo concisa. que não avolume a. <:ol- com a outra.. 

·1ecção de leis inntilmente. . 
Neste sentido ouso offeraccr ú. considernc;i.o do se- O Sa. ConnEIA : ...;.. Fa94-me o favor de mandar a 

D.ado um o. erilendn substitutivo. do artigo. (Li!.) emenda.. (B' satisfeito.) . 
Tnmbcm acho conveniente que se modifique o. . Desde. '{U<l o nobre ~e!'ador , em ·vez de rnalldar 

emenda. do. cnma.ra. dos deputados, q11e foi approvo.da pagar dtv1dns de cxerctc1os :findos , abre um credito 
pelo senndo em 2a disctusa.o. As pa.Ia.vrns : -segundo de somma precisa. a.o governo , deve no mesmh sen-

, informacües ofTi.c'iae• ministradas pelo gO'llerno- po- tido alterar o art. 2.• · 
dem ser elimino.da.s. Lerei a emenda integralmente, . o Sn. Cnuz li'!AcJIA.DO : - Nü.o, senhor; é couso. 
para ver se meu dito tem ra.zü.o de ser. (Lê.) diversa. . 

Estú. clnro que o. co.mnra. dos deputados aceitou 
<lste additivo em vista de informações officiaes, em- O SR. ConnEÍA. : - V. Ex. nii::> att-.nde ú. minha. 
bOr&, feito o procesao de exerclcios findos ... dellc não observnçü.o ; _o to artigo abre credito ao ~overno eon-
,houvesse :feito nleot;>.Ü.o o. propostí!-· O ministro mn.n- forme o.· emenda do nobre senador, o ~o autori~a o 
dou o.s informações co1n um offic1o ; o. ca.mnl.".a. sa.t1s- pa~o.me~to de uma determinada divida de exercicios 

·fez-se com cssn. fú1·ma summn:rissima, trias nã.o é pre- finct~s; e é preci~o pôr estes artigos de accord-o. 
ciso que a lei se refiro. o. esse facto~ P?rto.nto ou~arei No que a. camo.ro. dos deputados votou ha. ho.rmonia.. 
ainda mo.ndar uma. emenda. suppr1mmdo as, ulttmas Feita. a modificação proposta .p,elo nobre senador, 
pala.:vras. \ o a.rt~ 1° s~gue um systema, o - 0 • outro .. 

o Sn. AFFOSSO ÜEI.SO :-Seria. melhor 'separar. o . o' que me parece. qtte resolveria a questão. era 
a.rtigo. , . .- . . ' · .aceitar a· ind1cn.t;'iio ·do nobre senador pot" 1\'linas, o 

l O Sn. Cnuz MACRA.no :-:"'Eu não ouso· propOr a: se- Sr. Affonso Celso,. isto é, retirar o art. 2• desta. pro
paraçiio do artigo, porque se levantou um debate lu~ p9sto.,. Assim, a minhn. principal duvido. desapnarece
:=inoso o. proposito desse o.dditivo em' q_ue tomárii,o ria. Quanto ú. outra, a. de que convém completar a.s 
parte 0 nobre senndor pelo. provincia. do Paraná .e o indict~ções do art. 1• po.ro. se sn.ber de que ministerio 
nobre senado.- pela. província. de M:ino.s, relator do. ··e de que· dividas se trata, a commissão de redacção 
comrnissão, e vi que o· senado se .manifestou, .depois verú. o ·que cumpre fazer. 
do deba'te, por grn.nile mn.ioria. pelo relator da. co~- O ·sn. CoRnEIA (pela ordem) :-Consulto se a vo-
missüo que u~orn. nuo estu presente. Portnnto treptdo. taçüo do art. 2• póde ser feito. separadameD.te. 
em propor a. ~ttpprcssüo do ndditivo, mas repito que · . O ,SR. PaESIDENTE":-Na 3A discussiio só se votü.o as 
;julgo conveniente que se supprimiio as pa.lo.vras :linnes, · emendas. 
e é nesse sentido a. rilinh~ emendo.. . O Sn. Cnuz MACIIADO: -0 meio é mandar emen:da 

'"ierõ.o á mesa. o.s seg0:1ntes · \ .. sUpprimiDdo o art.· 2.0 

. emendas .-.,,.,;··· Vell} · ú. mesa •. foi lida, apoinda e posta. conjun-

s . . _ . ctnmerite em discus.siio a segu. illte 
ubstitutiva :io o.rt. 1• .: 

u E' nberto ao governo urn credito na irÍlporto.n<:in. 
ae 2.20:499/1656 e 129 libras, 7 schilliti~s e 2 pence 
'para. occorrcr ·ao pagamento das aividn.s de ex.ercicios 
1indos constantes elas tnbellns letro.s A e B o.nne~as 
4 propostn do poder executivo.- Cruz Jfacha<lo.» 

1 (c No -n.rticro aUditivo supprimüo-se ns pa.ln.vra:s ....;._ 
<r segundo 

0
ns informn.çGes ministradas pelo go

verno»-CI•n; Jlfa,cha.do.u 
Forã.o successivmucnto 0.1)oio.do.s e postas coojun-

etnmcntc cn1 t.liscnsslio. , 
ct !'ilit• .. coa•t•ela' :- Sinto, Sr. presidente, que não 

-:pt1dessen1 ser prcsto.Un.s .ns lnforn1nçõcs que, ~om tü!) 
justo íutt<.hlnll~nto, soltcttou o me11 nobre o.1n1go, sc
·uador pela provincin <1« Bnhio.. 

'l~ru.tn.ndo t.lu~ etnontlns Uo nobre se:nndor to secre
tario, q uc nu! J.etcrtninll.rii.o à. pedir :a. pn!a.vrn., direi 
qui! no.·tu cnlenUn., quu.ntlo pt1dcssc ser nce1tn como se 

. :a.cbn., huvcl'ia n. lucnnn. Un. Uosignn.çü.o dn. proposto. n. 
que se faz referencio., a ilo rninistcrio de CUJaS diviclo.s 

. se trntn. 
'l'tlm si<lo muitas, c ltito ue ser ainda., ns dividas de 

exercícios findos, &ujo pagamento so virá •olic.itar do 
poder legislntivo 1"'1' proposta do poder executtvo. 

O SR. Cnc• MAUliAno : -Faz-se 11- designa9ü.o do. 
.. quantiu.. 

O SR. C mm eu. : -A llcsignn,~üo ·da sonnna.., co\'n o 
• •com("'"luuu~nto iluo hl:>tlhu, tndico. 'l\1c o ct·ccli~o 

Emenda 

« Supprima-se o art. 2• (additivo).-M. FranciacCJ 
Co'rrc·la.» . 

Não ·ho.vcndo mais quem padisso a pnla.vra, encer-
rou-se a discussiio. \ . 

Postà. a.· votos, foi o.ppl"ovado. a. emendo. do Sr. Cruz · 
Machado, substitutivo. do o.rt. 1• cln. proposto.. 

Postn a. votos, foi approvado. a. emenda do Sr. Cor
reia, suppressivo. do o.rt. 2•, o.dditivo do. camara. ·aos 
deputados. 

Fica. .r.rejudicncla a emendo. elo Sr. Cruz Machado 
ao o.rt. ~·, ndditivo da co.marn doo deputados. 

Foi' n. propostn, o.ssiin emelldn.do., adopt:tda, para 
ser devolvido. ú. co.marn.· dos deputados, indo antes 
ú. commi&sü.o de rcdncçiio. • 

INDICAÇÕES 

Seguio-sc em 3• discussü.o e foi som debate o.ppro
vnda, o adopt11da para ser illcorporo.da no regimento,; 
indo antes· lL commissito do roda.c9ii.o, a. indica.9Ü..2.o 
do. mesa, letra. 13, de 1885. . ~, 

Sogn.io-8c cm 2.~ diact.\SCi'to n. io.dlcll~U.o UQ. rnesa., 
lctl·a Ç, ele 1885 • 
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SESSÃO EM 18 DE JUNHO DE t8S:i• 

Fo_i lido, a.f!oiado e ·posto conJuncta.mente em dis
cnssao o scgumt<> 

O Sn. B.-nA.o D& M.a.,•onÉ :-.'\.poindo. 
O Su. An'"oNso ÜJu.·w, comQ !"nzã.o de orrlc1n, c 'D:l.r&. 

mnior cln.reza. dns obse~vnções que '·ni :fazer, exPorá 
a m~tcria dos nrtigos jú. a.pprvvado3 em 2" dis
cussuo. 

ADDITIVO ( Ú letra C) 

" Quando, nn. ultimo. mcin. hora de sc•süo, for posta. 
cm discus.;ii.o quo.lquer mn.tcrio. j{L cm Sn. c nii.o ha
vendo numc1·o para ser votada, tica.r;í o.din.cla po.rn. n 
sessão seguinte se nlgum senador assim o requerer.
f'it:ira da Silva. " · 
. O Sn. Cnuz liiAcn.-oo pede algu;,as explicações ao 
noltre senador pelo Maranhão sobre o ecntido dn. sun. 
proJ>OSta, se o adiamento qac propõe é. da discussão, 
ou da votnçlo. 

O Sn. VIEIR.- DA. Sn.v.. diz que, em vista do. du
vida suscitada pelo honrado 1• secretario 'sobre o 
additivo que elle orador mandou á mesa, tem de de
clarar que o adiamento é da diso.1ssão da materia, 
nem outra cousa se póde entender do que se acha 
escripto. O orador :fuz ainda. breves considerações 
sobre ;n e:o<posição de motivos que ncompanha o· pro-
jecto e sobre o regimento. · 

Não havendo mais quem pedisse ·a pnlavrn, en
cerrou-se •a ditcussão. 

Posta n. votos, foi npprovadn n. indicn.çiio. 
Po~to a votos, foi approvado o additivo do Sr. Vieira 

aa s.,lvo.. 
Foi n indicação, nssim emendada, adoptado. paro. 

passar :l 3• discussão. · 
Seguia em 2a. discussão~ e foi sem debate nppro

vadn e adoptada, );'nro. passar á 3•, a· indicação da 
mesa, letra. D, de 1 ~l:i5. 

SEGUNDAP.:\RTE DA ORDE!'ti DO DIA 

ADJUDICAÇÕES FORÇAD~S 

Tendo-o Sr. presidente considerado prejudicado o 
requerimento elo Sr. .José Bonifacio, offereciclo na. 
seas!i.o de 4 de Agosto do anno passado, po.ra qnc se 
ndiasse por 15 dias o. 2• discussão do o. rt. 4• da pro
posição da. cnmnra dos deputo.clos, n. 5 de 1884, con
cernente ao melhoramento do processo de exccuyões 
civis e co1nmerciacs, proscguio a. 2a. discussü.o deste 
artigo. 

e Sr. ~4.Jfooso cCelso começará. agradecendo n.o 
senado n benevolencia com que dignou-se de o.ttender 

. ao seu requerhnento, para. prose!tuir a. discussão que 
o nobre presidente acaba de nnnnncia.r. 

Era umn. necessidade. Tem cssn. discussão por 
. objeqto umo. proposição da camnra dos deput<idos, 
.. modificando acertadamente varios t~r1nos do n.ctunl 
processo das execuções judiciarias, cuja. inconvcnicn
cia. a. pratica dos tribunacs de longos a.nnos tc1n de
xnonstrndo. 

Vai j:, ndio.ntudu. O sennilo approvou tres dos quntro 
artigos de que se compõe o projecto. restando-lllc 
npeno.s considerar o ult1n1o, e a.s cn1endn.s c ndUitivos 
o!fcrecidos pela illustrudn. commissüo ele lcgislaci:io 
que s1>bre cllo emittio parecer. ' ' 

Assim, pois, em pouco tempo pódc o pniz ser elotado 
coro uma rcfortna. util, hn muito rcclcuna.da con1 toda. 
a justi(•a e fundamento. 

A Jispo>ição capital do projecto é a que diz res
peito ú aüjuUicn~lLo forçndn., llrincipio boje condem
·llado pcln. prot;ria lcgisla.(;üo ]lortnnoucza do. qual 
recebemo-lo, nssim como pela do todos oa é'lemais 
·~O\'OS cultos, vcxatorio, iniquo, :fonte ele abusos ••• 

O Sn. Nui<&s GoN('-'LVES: -Apoiado; graneles 
abusos. 

O Sn. Al'l'O"$o CeLso ... e prejt1izos, tanto pnra os 
crcc1ol'úS de b,oa fó, con1o parn. o pniz cm gcrn.l, por
que inrl uUitnvcJmcnte ú nnHl. dn.s cnuso.s que tnn.is 
contribuc1n pnru não encontra.1.r n Jn.vourn., entro nús, 

..ns mesmas facilidades ele credito a., que nliús dis
' ·iioem otltl·as clnsscs menos garnnti<1as. · 

O projecto revoga-a e esta. sú l'rovi<.lcncin. que 
t<eonsagt:J.ssc, seda bastn.ntc pum recoiUillenda.,lo â 

)!n:tJ.B J>litlo. attc~:~çiio d.c> poiler•legisllltivo, 

N;;.o' nppnrccenJo nus dno.s primeiras prnças dos bens 
penhorados lunçodor, que cubra. o preço da avaliação, 
serão levados u. Ullln. terceira e nesta vendidos a quem 
mais der. 

Pódc o cxeqnente conc'?rrcr n. qunlquer das praças, 
ind'ependentemente de licença do juiz. e quando 
houver mais de .nm licitante será preferido o que se 
propuzer a nrt·etnn.tnr todos os bens. uma. vez que 
offdl·cça. nns primcirns prnQn.S prer.o igual no da ava.
linr~ü.o e na. teJ•ceirn. uo ma.ior la.n~O. 

lt nctllta-se no executado. la. sua. 'mulher e ascenden
tes ou descendentes o direito de remir ou dur lan
çador, nindo. se1n citaf':ÜO do exequente •. a todos on a. 
al~uns d -.s bens pm;{horaelos; , direito que poelerão 
exercer nté n. nssignnturn ào auto da. nrrematu.çã.o, 
comtanto qne não proponllüo preço inferior :i. nvalia
çüo,. e, na ultima pra~~~;~-. no do maior la.nc;o. 

O prazo pt·cscrípto pnra as propostas de o.rrcma.ta.
. çiio-de escra~·os fica. reduzido o. 10 dias. 

Tnl é o contexto dos tres primeiros artigos do pro
'jecto e seus pa~a.gra.pbos. seguindo-se-lhes o 4°, ora 
cm discussão .. que assim reza : 

« As disposições da presente lei re"eráõ s6mente 
o.s execuções por di vidas contrnhidns 'àepois de sua 
publicnçii.o. " 

Á commiseiio de legislnção propOz a sua suppres
são, pelas razões que c:o<pcnde no parecer, c slio 
estas : 

« O o.rt. 4• deve ser· supprimido, porque o. sun. 
adopção neutralisnria as medidas salutares do pro
jecto, estabelecendo dous regimens divorsos para 
acções dn. 1nes1nn. no.tu1•ezn, com fln.gra.ote ·dolaçüo 
elo principio,- que a lei do processo é aquelln que 
vigoro. no tempo em que a ·execução tem lugar. 
O procc~,so niLo pn.ssa de 11m meio, de un1a. fórmn. 
gn.rantiU.oru da effectivhladc do direito, nada innova. 
ne1n altera, quanto ú. natureza. c ,·nlidade dos cori
trutos em ~eral. A fórma de processo não pvde ser 
objecto de 'àireitos adquiridos, nem o principio. <h ni>o 
retronctivido.de lhe póde ser npplicavel, uma vez ·que 
se respeitem os netos consummados ou em via. de 
conclusü.o. » . 

Este topico do parecer resume a doutrina nceitn 
pela jurisprudcncia c apoia-se em rnzões i.:lteira-
lncntc inntncn.vcis. . 

Sem Cinbnrtio• porém, a. doutrina que vingon. na. outra 
crunaro., isto ê, a lnn.pplicnbilidnde do.s nova; regras do 
proceaso nas cxccllÇUcs provenientes de clividns ante
riores ú sua. pron1ulgnçiio. coutn. adeptos no senado. 

E, pois, o ornüor, (1ue concorda co111 a supp1·cssü.o 
proposta. pela. comn1issü.o._ tcntn.rú dissipn.l· os cscru
pulQsdos tllustrndosco1lcgns diverg .. '"ntes d'> seu voto .. 

Tanto soh o ponto de vista jurídico, como sob o 
elas con\~eniencin.s fins classes o. que a lei mnis inte
ressa., pnrecc-lhc incontcstn.vel a. necessidade de ser 

·apiH'ovaua o. emenda ele suppressiio. 
ús que entendem dever perdurar o obsoleto prin

cipio da. ndjndico.çü.o para as execuções. que rccn.hi
rCln sobro diviUns contrahidu.s antes dn. pro1nulgaçiio 
dn. nova. lei. invocü.o crn primeiro luga.r1o principio Un. 
não retronctivida.Uc. 

Seria u1nn rnzü.o C:lccisiva., se tivesse n.pplicn(\~-ii.o no 
cn.so, principn.hnentc po.rn legisladores brnzi ciroa, 
visto que a nii.o retroactiviclnde, althn de principio in
concusso nos c.lominios ela jurisprudencin., é entte n1'Js 
uma das p;arantins que a Uon•tituiçú.o elo Impedo Hr-

1 mou cm favor Uos direitos civis e politicas do cida
dü.o. I\fu.s. ó tumben1 doutrino. corrente cn1 todas 
as lo,.,.1slnçüos, que ns leis de íúrn1a ou Ut: procc:o.::;o 
nü.o ~stü.o slljcitn.s a. essa. rostric~~ií~, pnrlp.tc di:t:.~nn 
respeito n. nssulDiltO de orU.cn~ pul;hcu., que o legll:i
lndor o.ltern cotno julga. convcuicntc, u1csn1o cou1 
relação n ftLctoa anteriores. 

No mn"nifico tmtado aobro 11 interpretaç1io <ltLs leis 
de Delis!:;', volumo 1•, ~ 77, ha ttm trecho, que pare

' co l'ro,po!litlllm.c~:~tc cscriJ?IO l?.am .D ,l?PlltO cm Q..\1CS~o.l 

I' 
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Diz elle 
" O modo de oxt•ou.r.üo tlos julgamentos, o.• contratos e 

outros netos licn. inieirn.mcntc sob o llominio dó: le
gisln.çüo novn., c nüo se póde imputar ti lei rctroncc;üo, 
aiodn. qne clhL :fu.~:a. g-rtlndcs alterações nos·principi,!JS 
admitticlos ntt lei nntign. As-,im, n. novn. legisla.çuo 
póde, na minha :>pinii',o-umpliar o?t •·ed~tziros prazos 
estabelecitlos· pore< os .•erfltestros e a., venda.,, conce
der manrlado.< de po.<.<c em lu9a.· tle adj~tdicctçrio sobre 
desapropriac•io fiwçtula, on ao contrario prohibi-los, 
ainda que tOssem. anterlarnwnle autorisado.v-. 

Tem trJdn. rnzüo Delisle : ás leis do processo não se 
pódc itnputnr rect1·oncnü.o. · · · 

Reflectindo-ao tnn p~nco reconhecer-se-bo. que }1ro
pl'iO.nlentc niio hn ret1·onctividnde no fo.ctO de a.bolh·-sc 
a ndjudlcnçü.o 11ns cxecu(;'t>es, que se int.entarem, 
convcrt-idn o projecto cin lei, quer recniü.b sobre di-· 
vielas depois dellas cootmhidas, quer sobre dividas 
preexistentes. . 

O que vão regulnr .as novas disposições~ O neto 
eonsummado. a. divida contrahida 'I Não; essa re
gcr-se-ha pelas condi'(ões pactuadas ; os compro
missos _reciprocas entre cr~dor c devP.dor. nã.o so~rem 
alteraçu.o; htto de nccessn.r1nmente solver-se do. :forma. 
e pelo modo, por que ti \'erem sido estipulados. N~o 
reccberíL- ·o ·credor mnis do oue lhe f<.ir devido, nuo 
~erú o devedor comnellido seôõ.o ao que voluntarit~
rnente obrigou-se. ~ü.o se crén. para um novos di
reitos, nem pa.rn outro obrigações novas. 

Portanto, o que vai regula; o projecto é. facto P.OS
tcrior, na.turnln1cnte suje1to as suas prescrlpções, 1sto 
é. a intcrven<;ão da. justiça publica para que produzn. 
todos os seus effeitos a sentença competentemente 
prQfcrida, e que passou cm julgado. 

·o Sn. NuNEs GoNCALVES : - E' doutrina corrente. 
O Sn. APFot<so CELSO não conhece pelo menos 

quem n. impugne com fundamento. 
Invoca-se tambem, n. favor do art. '•" do projecto, 

e conseguintemente contra o. emPnda euppressiva. 
proposto. pela. commissüo, a theorin dos direUos adqu:i-
ridos. . 

Seguramente por falta de ntilnmento niio compre
hende o orador como posso. IJ.c.ndjudicnçiio constituir 
direito adquirido, sob o regimen da lei a.ctunl, tanto 
pnrn o credor como pn.ra. o devedor. : 
. O que é direito adquirido 'I A~ pnlnvrn o d1z · 

aquelle que alguem possue, que entrou parn. o seu 
pntrimonio, que nüo d~pende mais do concurso de 
acto ou vontade estranha para que . exista, aquelle 

, que existe já. . 
Se assim é, como pódc ser objecto de um tal dire1to 

n n.djudicacüo, phnse passive!, eventual de um pro-
cesso, mns' não ncccs.sn.rir .. ~ nem :fo.tn.l ~ • 

'];em lu,.ar n. ndjudicaçiio, quando, depois de fettos 
DO. .n,vo.lia.~ão doe bens penhorados OS. clescontos }egnes, 
e levados' ú ultima praça, não nppareçn. licitante que 
c~ bra. o seu valor. _ 

Ha.vcndo licitn.nto, cffcctuo.-se o. nrremntnçuo, c sobre 
o respectivo preço, entregue e deposita.do, continüo. o. 
cxccuçüo. 

Que sin .. ulnr direito ndquirido é esse, porttu;to, 
susceptivcl"'de ser nul!ificnclo por neto de um tercctro, 
aUsolutnmentc estrnnbo ás convent;ü'es entre o crcU.or 
e o devedor, alheio no p1eito que entre elles. tra-
vou-se 'I! . . . . 

Sem inverter-se a. nnturczn: dn.s cousas e n sip;nlfi
Cnr'!iLo ao. pbrnseologin j.uridicn. nito 8C pódo <llzcr 1}\lC 
teÕ:ha alguem,exequente ou executado, direito adqui-
rido 1Í ndjudico.çüo, nntes. de coosummndo o neto. . 

1\Ia.s, se o projecto cogita exnctnmente ele impethr 
qnc o neto se Cl,DS\lnlmD, con10 nrgumcntn.r .cmn o 
(l:roito-quc ninfln. ni'io existo,· nem póc1e existir ~1 

.Soccorrem-sc igua.hnc~nto os contt·~(lictores ~n. 
e\:lcndtL supprcsslvu n nmn. outrn. rnzao que ntLO 
llroc.ode. . . .. . . 

DLz-so : n. nll,lttt1Lcn(.!UO o lllltn conReqn~ncJR. (1ns 
divillns contrallidns sob o don1inio dn. lc1 vigente. e, 
portanto, devo subsistir 0111 rclnçlio n. cssns divh1ns, 
en1born rcvognda n. lei. . _ .. 

Julga o orador haver aqm confus<tO do Jc1eo.s, 
C].U(l' cumpre distiuguir •.... A __ 11\lj\\diç,q~üo ll~O ó umu. 

conscquencia do contrato· celcbrudo sob o regimen .. aa 
lei vigebte ; ó silnplosmente utn dos modos por que, 
em fnltn. de outrot, púde ser solvidn. n. obri~:u,~:t.n. 

O Sn. ~U~Bs GoNÇAJ.VE~: ~.Apoiado. · 
O Sn. Àt"FONSo Ct:r.so qun.ndo n1u~to arllllitt:r:t '1110 

se consitlet·e n. adjudicnçii.o l!Onscqueucin. du. viular;Uo 
do con1ra.to. do. sun incxocul(ii.O; do contrato~ porem, 
n.bsolnta.rrJcnte nito. 

1\Ias, no inte1·csse. dn arp:umentnçiia. concede que 
sejn, e perguntu -o qtte dnhi resulta., segundo a boa. 
doutrina. de direito? 

EstL\helocc n. jurisprudcncia. grande diffcrença. entro 
direitos que dccorriLO de u1n contrato e especlali.r:as 
que nelle se funclem; ou, por outrn, entre etf'eilcs e 
consequenclas do mcsnto contrato, cfTels el suites, como 
se cxpl"linem os t1·ata.distas frn.ncezes.· 

(Abrir.:. o or11dor um pnt·enthesis pnra declarar que 
não 1hc pn.recc bctn ~pro1Jrindn. u. pn.lu.vra. COtJ..seqltencia, 
pelo. qunl traduz o vocnbulo suite; ntns nü.o lhe occorre 
outra. Se a.lgntn dos i11t1Strnt.los collegas suggerir-llle 
a. 1nelbor, n1uito o penho1·a.rú.) 

O Sn. JosÉ BoNil'ACIO:- Niio hn.. 
... ._.-, ...... 1 

O Su. AFFONSo Oau.:o;o pergunt::u·{a. n.indn o que se ~ 
deYo., entender por esto. ternlinologia.- cfl'eitos c con
seqnencios ele un1 contrato, c[(et ct su.iles /' 

O Sn. JosÉ BoNtFA.OIO: -Merlin explicn. .-~ 

O Sn. AFtroNso. CELSO vo.i ieproduzir a sua. opin11LO: 
Merlin diz que - consequencins de um contrato 

séi.o todos c•quelle.< acontecimentos q?te podem occorr:er . 
com relctpão a elle, mas que neto tem uma causa que 
lhe seja ütlwrente. 

E' um tnnto obscura. o. e,.:.plicnçii:o; cont mo.ior ela
rezo. enunciii.o-.ee Blondea.u e Meyer, dizendo-: 

O primeiro, que- consequencio.s süo acontecimentos · 
accessorios, qua occorrem nas circumstanclas em qu.e os 
contratos colloci'io aa partes, mas nüo süo ele/las re
sultado di,rccto. 

E tnelhor ninda. o sei;unda, que-süo acciclen;tcs lon
ginauos, qu.e podem verificar-se na cxccnç<<o tle um con
traio, mas que nüo süo inclispensaveis pa>·a solver-se 
a ob1•lgcu:âo. ; 

Qun'nto nos effeitos, e nisso. concordr,o todos os es
cdptores, süo 1•esultado;:,· ~·n1mediatos, nccesset?'ios. ·im.
prescincliveis para que o conll·ato receba plena exe-
cucüo. . .. 

<:::onstitnem estes objecto de direlto ndqmrtdo, que· 
nenhuma lei posterior púde alterar ou prejudicar; en
tretanto que aquelles .n~o podem dur lngnr .senr,o a 
meras espectc,tivas, SUJOLtns u .toda_s as modllicnções 

· por que J?Orvcnturn passo a. lcgLslaçno. . 
Se de uma. lei noVa provier o mo.llogro de quo.es

qucr e.<pclctativas do credor, nüo ha nlli offensn elo 
seu direito, situ 'tlnln. esperança bur]acln, ou ca.lcnlo 
1nn.l succedido; o con;_ra.rio, por~m_. o.contecc:tt. dm~
sc-hn odiosa. postctgo.çuo llesse dtre1to, so clh1. nnped1r 
qlle os elleitos do contt·nto produzão-se em toda slln 
plenittulc, · . 

Orn. diante desta distincçüo qtte é real, e mljlÕe-se 
com a.' for~'.a dn. C\-'iclcncin, COJUO clnssilicn.r a. ndjucli
cnçlio etn 'umn. oxccut;ão judiciada. "i Setú oiTeito, o::z. 
conscquencit\? De que: púcle clla. ser cnusn. ou ou
gen'l,-:- dg um direito n.d't;uirido, ou do sitnplcs es-
pectnttvn ' • . . _ 
· Nüo ho. hesitar nn. resposta.: o. nc1Judtcnçao não é 

ciToito do contrnto , ntns conscqucncin fortuita, evcn
tunl ao nÍLO pa,.nt11Cnto clcssn. Uividn ; püo póde con-: 
stituir c.hjecto de um direito, inviolavel pm:n. " let 
pos:orio,.;·. ú npcntl~ cspcct.ntlvu que ella nao tcnn 
Obl'l)..!:llf,!UO elo l'OspCltt\1'. • • , 

Portnnto, cncu.r:1dn. u f1.nústü.o pela. Rttt: f1:_~e Jlll"ll1t~o, 
n ~enct·n.!idnclc .flUO .a i!lt,t~tradu. conu:ussu.o ~c l~cg·l.~
ln.,,•lLO qnlt:. tlur úri_ chspos1çúes Uo proJecto, nua ~othc 
inlpuro·nn<;tLO pluns1vcl. . 

Tü:-lu.-hn. 11arén1, soh o ponto de vu~tCL das convc-

1
1 nioncins, do int.crost;o Uu.s lll'Ll"tcs, u.os 'l~u:s ~le\'e .o 

lcp;islculor prestar sempre totla n. nttcn~ao _? l•.xn1n1-
; 1101110-]0. 

Inclnbituvcltuonto scrin unta. loi drnconhLn_o., onrba.rn.~. 
o cr.ucl n CJ.l\C, _c_on.c_cll.çu.ilo •. ao,. cr~fl,.qr_tq~!l~:u.ij.,I;_O.ro.JJ."!·: 

·-
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·eil\s paro. o. reo.lizo.çii.o. do seu direito, dejxnsse sem 
protecção e o.o deso.mpo.ro o devedor, que muito.s 
vezes p6de ser Je muito boo. fé, mostrnndo-se remisso 
apcno.s por ser infeliz I 

A lei cauteloso., prudente, snl>i<> e justa, quo.l é de 
cspernr-se do poder le~islo.tivo, wrá aquello. que con
ciliar quanto· }lOSsivcí' oa legitimes interesses de 
:unbos, nii.o consentindo que o devedor zombe do 
credor e muito menos se locuplete á suo. custo., nem 
entregando aquelle a este, de pés e mii.os atndos, e 
proporcionnndo-lbe meios de espolia-lo. - · 

E' certo que, abolida o. adjudico.çiio c decretado. a 
venda, em pro.ça, dos bens penhorados por qunlql!er 
preço, púde ser o devedor altamente prcjudico.do, 
cxtorq uindo""se-lhe por 100 o que tenha duplo ou 
triplo \'alar. 
. Por outro lado, tambem é certo que a o.boliçüo 
:forçada é co.nsn. de e:rnndes fraudes e n.buaos~ em 

· detrimento do credor nonrndo, e beneficio de quem 
deixou de sa.tisfa.zer seus cotnpromissos, convertendo
se assim a. culpa em fonte de lucros consideraveis e 
illicitos. 

Eis-n.hi os dous interesses nnta.gonicos que á lei 
·il'lcutnbe concihar, ta.nto qun.nto für ra.zoavel, isto é, 
sem nenhuma '{Uebro. dos direitos do.s po.rtes e ten
do-se cm ma.x1mn. consideração seus Interesses le
gitilnos. 

Cheg'ar:."1. n. esse resultado, cvncilia.-os porventura. 
a. providencia adoptada. no projecto, extensiva. nos 
contr3;to~ . existentes, segundo propõe n. emenda. da. 
COlUOOlSSU.O 'f · 

N:io du\·ido. o orndo1• nffirma-lo, fundo.do nos mo-
tivos que l>o.sso. a expender. · 

;Em primeiro lugar, é f6rn. de questão que, arre
ma.ta~os os bens na. terceira praça., pelo que derem, 
ainda que uma quo.ntio. ínfimo., não soffrc o direito 
do devedor porque, desde o momento ·em que se 
obrigou, ficou· snjeito- tudo o que possue no cumpri
mento dessa. obrigação, e, portanto, exposto n per
dê-lo. paro. resgata-la. Serú. prejudicado no seu inte-
resse, no dirClto-nü.o. · 

.1\fa.s, em seA"undo lugo.r, a. esse prejuizo não é o 
projecto indifferente; niio permitte que se torne 
cffecthro sem vir cm auxilio do devedor ; ao contrario 
offorece-lhe recurso para. evitn-lo. 

Em que consiste o recurso 'I No. fo.cnldade :oiio só 
de do.r lançador, como de remir, o.té o ultimo mo
mento, pelo preço da nvo.!iação ou dO: offerto., umo. 
parte ou o. toto.!idade dos bens penhorados, faculdade 
que lhe nüo é exclusivo., mas tambem permittida o.o 
conjng:e, nos pnis, avós, filhos e netos, 1sto é, a todos 
aquelles n. qnem convcinha. não deixar que os bens 
sejiio vendidos por preços ínfimos, evito.ndo o conse
quente prejuízo. 

O recurso é, pois, sufficientc e efficn.z, a. providen
cio. tüo eompletn c acertada como se póde desejar. 

Quer scjiLG ns a.vnlinQões rn.zoa.veis, quer não, ficü.o 
snlvos· os interesses do devedor e do credor. Se forem 
por demais clevndns, n prnça. corrigi-lns-hn., redu

. zindo-as a justlls proporções, umo. vez que nn ul
timn p6de n vend!L effectuar-se por quo.lqner preço; 
se. ao in\ .. erso, forem ha.ixns, nindn. nn. prnçn. está o 
retnedio ; a concurrenci&. encnrecê-]a.s-ha. ; e senão 
estllrii.o de melhor po.rtido o devedor c seus conjunctos, 
visto aue podem cirectuu:r n remissi'i.o, não lhes sendo 
<li!l1ci( achar qnem lhes adio.nte 100 para livro.r o que 
Vl\lbn (100 Ot\ 500. 

Conscguiotetnente na. pr:L'(o'L por .;',iualquer preço, 
conforme o.s,vstcmn do projecto, o direito do devedor 
não é offcnclido, c seus iutercss-ts ctttli.o convenicn
telncnte rcsgunrdo.c1os. 

~To rc~=tlmcn àa ndjuJ.ic.1.çü.o l'v1"-ÇUUn. La. qunsi sem
pre tn-cjnizo pu.ra. o credn:-, m6rmentc se o compel
lirP.ln n tornar cm dinheLo u. parte ã.o prec;o cxcc
\lentc do seu credit.r 

Triplico prcjnizo--no que recebe, no que <lcixo. de 
l"t"'celH!r c no que dcspenllc ; no que recebe, porque no 
1i1·mn.r o contrato, do qual Jlroccdc n divi<1n, e~tipulou 
ser png;o um n1ocUn. corrente, c cm l uga.r de dinheiro 
t_•ntrep;iio-lhe bens; no que dcixn. <lc receber, porque 
:;<•rHio 1\ moeda rneui<la. gero.! de todos OS Valores fn• 

oilmente transmissível, 6 preferível tê-la a possuir, 
b~ns ; fino.lmente no que despende, pois o desembol s~l 
oorigo.torio do excesso do preço soh·e o. cil"id& ,...._. 
estava de certo em suas vistas, to.nto mo.is quanto 
em reriulto.do desse so.crificio ver-se-ha muito.s vezes· 
na posse de umo. propriedade de gue não so.be ou: 
nüo póde tirar po.rtido, por falta de co.nncido.de, da! 
ho.bitos ou tempo disponível. 

O Sn NuNES GoNOA.LVBS : - Apoio.do; é a inversã~· 
do.s posições. ' 

O Sn. AFFONSO CELSO cho.mo.ró.· a o.ttenção de seus 
illustres collegas para umo. observação, que lhe sug
gere a q_ue nco.ba. de fazer. 

Em v1rtude da adjudicnçüo forçada succede fre-: 
quentemente que um .esto.bclecimento rural passo.· a· 
pertencer a algum negociante, ca.pitn.lista ou banco •. 
qu!' nüo é o mais proprio po.ro. exploro.-lo com pro-
ve1to. '" 

Dahi resulta que umo. fonte de prodncçiio que podia 
ser abundante, n.sseguro.ndo vo.nto.gens cconomica.s ao\ 
P!liz_. e n.ugmentnndo a riqueza. public'!-, depn.upern.-se. 1 dLm1nue, estanca. em dnmno do propr1etnr1o, do cotn-·f 
mercio, da exportaçüo, e, por fim de contas, das .. i 
rendo.s do Estado. 

Mui diverso.mente succederA, se em lugo.r da adjn-· 
dica.çã.o, r~duzir-se o preço do. o.vn.lio.çiio c forem ost 
bens vend1dos pelo que se achar, como quer o pro-i 
jecto, pois é clo.ro que nõ.o iró. arremata-los senão 
quem espere e possa lucro.r com a suo. explora_9ão. 

Ao inicio.r-se no anno pnsso.do esto. discusao.o, 11llll 
dos nobres seno.dores fez uma. serie de considerações;,i 
que ao orador parecêrão ter produzido certa im-' 
pressão. 

O honro.do collego., a quem se ref•ro>~<. Sil-. 
veira. da Motta., cuja. a.usenci~ ..l"l'lora., principal-· 
mente pelo motivo que a determina, a enfermidade.J 
deduzia-os da questii.o do dia., a questão servil. 

Ponderava. o nobre senador : - Como 'l I pois:. 
quo.ndo a propriedade rural achn.-se tõ.o depreciada-~ 
sob a ameaça. de ruinn., perdendo seus unicos insttu-~' 
mentos de tro.balho. é que pretende-se ag(;l'avo.r-lhe! 
o. sorte, permittindo ·que nns execuções JUdiciaüa• 
sejüo seus bens vendidos por qualquer pre_ço 'l I 

E S. Ex .• discorrendo neste sentido, che~ou, so.lvo •. 
·en~o.no do orador, o. sustento.r qtte equiva.'1e to.l.p~' 
videncia o. mo.ndar ó. forca os la vro.dores I · 

O a.rgumento deve 'ter gro.nde peso, porque o nobre, 
senador é habilissimo discutidor ; mo.s fro.nco.menta • 
nüo pôde aindo. senti-lo. 

Por mo.is '{Ue reflicto. ni\o comprehende como é .que 
a pe1·mo.nenc1a do. legislaçüo actual, o. mo.nutençii.o d;;: l 
adjudicação, fo.rá com que não vejão os fazendeiroB-1 
avo.lindos por bo.ixo preço os 'seus esto.belecimentos, 
em consequencia do. dcprecio.çüo dos escravos, compu
tados em alto vo.lor, conjunctnmente com o immovelo 
quo.ndo contrahirüo co~promissos. 

O deprecio.mcnto t:To vo.lor dos escravos, tanto 
o.ffccta o.o devedor como o.o credor, é um phenomcno 
cujas consequencins hiio de recahir sobre todo.s a-s 
classes, porque origina-se de uma. crise que interessa. 
a. todo o organismo socia.l. 

A. vendo. cm pro.ça, por qualquer pre;;o, · dos bens , 
do devedor executo.do, póde ser paro. elle verdo.deira 
calamidade, se co.bir uns garras de um credor des-. 
humano. · 

I 
E' umo. verdo.de; ·jú. o disse-- to.l lei pódc ser bo.-r

bnro. e cruel; mas cumpre nüo esquecer que se ·ns leis 
co·ncorrem pn.ra. n formnçüo dos costumes, tn1nbem os 
costumes e " índole do povo mttito contribuem po.ra. 
não se applicarcm cm todo o rigor ns disposições 
odiosa.s c se Ílttenun.rcn1 suo.s asperezas. . 

Niin ro.ro os sentimentos gene11osos e benevolos dos 
cidadãos revogü.o pro.ticn.mente ns leis severas, antes 
que o fo.cÍ.a. o. autoridade competente. Na Roma o.ntiga 
c no. Ing o. terra. de nossos dia.s muitos fa.ctos · oonfir
mü.o estn. reficxü.o. 

Nüo se nssustem, portanto, os que enx.ergü.o nos 
rigores, n.liús suppostos, do projecto, uma. atnen.çn com
paravel ú l"o•·ca centro. os agricultores principal
mente. 

Exerce\! o ora.dor por buto.ntes o.nnos a o.d.voc~>.cl~ 

.:1 
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e nunca vio cofno ,•ulgnrmcntG s11 cli~-n.enhum credor 
ar1·a.ncar a ca·m.isa.. ao dcvedo,·~ ctnprcgn.ndo os meios 
jutlicia.rios ; vio. porén1. m11itos crcdõrea, twincipa.l
mente hypot.hecnria•, enormemente p•·cjudicndos po.r 
aquelles Ü. quem forncct!rão )a.rga.s sommo.s. grnc;ns nos 
rc~.~ursos que n nos~n defeituoso. lcgislnçiio' offcrecc {L 
cbica.na e {~o má f.j, 

Em nosso po.iz o crcllor . ó, por '\?ln. de rcgrd, con
descendente e cont~rnpol'iso.dór, não V'ni a jnizo 
senão em .cnsos ex.trcn1os. Qnn.lqttcr que seja. n. co.u~o.. 
o. verdade é que neate sólo difficilmcntc nclimnr-so-hn. 
o. rnçn. dos judeus ele Shokcspeore, qne, cm iultn de 
dinheiro, cx.igiõ.o dos desgrnc;adós devedores cm pa.gn.
mento umn librn de cnrnc arrnncndn no p1·oprio 
corpo. 

0'-Sn. NuNEs Go~r.A.LVES: -Nem está. o contrario 
no interes~e do credór. 

O Sn. AFPONSO CRLSO:- R<1.verú. uma oU: outrn 
excepçü.o.· .. 

O SR. NuNEs GoNCALVES:- Por odio pessoal, por 
• interesse niio. • 

O Su: AFFONSO CELso ..• apontnda com o dedo á 
execrnc;üo P\lblicn. 

Tro.nqttillisem-se os que nutrem npprehensões sobre 
os· effeitos da. no,·a. lei ; e sobretudo convenção-se de 
que a verdadeiro. protecção á ln.vourn nit.o estú. em 

·, embarnçnr a ncçüo dos credores no exercício de seu 
direito, rons, o.o contrario disso, em rodeia-los d.e 
ga.ral;ltias effica.zcs ·e seguras. . ~ 

O projecto, emendndo como propõe n commissli.o, 
e eliminculn.s poucns de Sllns disposições, satisfaz . 
esses intuitos, núo sendo a qnalificnçüo de reforma:- 'i 

dns execuções a que melhor lhe cabe, e sim o. de i 
auxilio no credito ngricoln. 

O orador, pois, O:ceitn de bom gra.U.o e convenci
da.mente a suppressúo do artigo 4. 0 

Mns ê exnctan1ente porque assiro pensa. e est{L re
salvido n votnr, que estrnnhn. e niio póde deixnr de 

, combater umn o\\trn emenda propostn peln illustrada. 
comn'lissü.o de fazenda., reproduzin'do, cm . pnrte,. a. 
doutrino. que ass1m formalmente proscrevêrn. 

Refere-se no substitutivo.· offerecido ao .artigo 9° 
do projecto do nobre scnndor pelo Mnranhiio, ·que se 
converteu em additivo, e a6sim preceittín. : 

' « As disposições dn presente lei concernentes ás 
' eXeCUÇÕeS de cremtos !:iypothecnrios SÓ ·si"IO npp\icn-

'\"0ÍS aos contratos cujos juros nà.o excederem de 8 °/0 

ao n.nno, nos em que forem os n1esmos jnros rednzidos 
n.estn tn."n e ó.quelles que, cclcbrndos dep·ois dn pre
sente lei, contiverem tambcm o. clausuln de o.morti
zncii.o renlizn.\'el ent•·e ·10 c 30 nnnos. 

Respeitnndo n reconhecida competencin <los seus . 
illustrndos collegn.s dn commissii.o, pede-lhes o ortldor 
licença pnra: dizer-lhes, que este n.rtigo está cn1 con
tra.ilicçii.o com o bem elaborn<lo pnre.ccr 'l"e formu
larão, o.ssim como com a Cinenda suppress!VIl de que 
se occupou. • 

V:ni mesmo m\\ito além do nrt. 4.•. que com todo o 
1andnmento o. illustrndn commissiio Bllpprimio. 

Em verdade o nrt. 4• do pr<>jocto exr.luin apenas 
atla novns disposic;ões, o.s contl·n.tos precxist~ntos ; o 
substitutivo. poról)"l, cx.clue u.té, contra. toda.s n.s re
g.ras, eonven~ões posteriores. 

Est4 isto expresso no p~riodo finnl-e aquelles que 
celebrados 'depois da presente lei contiwrem lambem 
a clausulei de amo,.UzatJão reat1zavet ent•·e 10 e 30 
anno8. · 

Portanto, paro. que os contratos celebrados depois 
dn no\·n lei scjiio por clltl regulados sert\ mister niio 
só que o juro estipulndo niio eo<cedn de 8 •f•· senilo 
tnmbem que a respectivo. nmort.iznçiio sejn de 10 n 
30· nnnos. Os qne venccTcm mnior juro ou se nmorti
znr~m cm men,,r prazo rcger-se-hiio pelo processo 
nntlgo. 

E' mnis l~ou .. 1ul) prctcnc1 ia. o. co.ma.Ta, excoptuo.ndo 
súmento ns <liv1dns anteriores, e monos do que propoz 
o nobre senndor pelo Mnrnnhr.o, som muitn ra.zü.o 
jgnalmento, no humilde conceito do orndor, porém, 

;nlnis cohcrcntcnlcnte. 
O seu illustrndo nnligo, autor do suustit\ttivo, 

mandnvo. vlgornr a legisln'(Üo reformÍ\dn pnra ns by-' 
potbec:ns celcbrndo.s, sob o seu reg;imcn, e as que não~ 
csto.belecC!hSem um certo juro, e a.mortiznr;ão, por
qnnnto o nrt. 9• ® seu projeto é concebido nestes 
termos: 

« Art. 9.• As d-isposições <lestn lei nli.o comprehen
dcm os contrntos de byrotheco.s celebro.dos n.ntes da. 
dn.ta. ela. snn. pron1ulgnçú.o, c só sü.o npplicn.veis n.oa · 
cmprest'imos hypothecnrios. Clljos juros nU.o eX-cederem. 
o. 8 °/o no nnno, e com n.mortizo.c;ü.o realizavel entre• 
10 o 30 o.nnos. » , 

A illllstre comn1isl"ã.o submette ú nova. lei a.indn. os . 
contr~tos anteriores, comtanto que os juros conte
nbü.o-se no limite de 8 °/0 .. E' tambem expresso na. 
primeirn pnrte do substitutivo: " As disposições da. 
presente lei .~ó sfio applica:vaia aos contl'ufos~ cujos 
j-uros niio e3.!ced.üo tle 8 o/u ao anno. n I~"nlla. em j;:era.t'~ . 
de contratos; nõ.o distingue-os pela. data.., e, por-
tanto, subtnette todos ú. mesma. regra . 

Orn, se a illustrn.cla. cotnmissão faz extensivos a 
todns as di vidas niio bypothecnrias os preceitos do. 
ref·~rma., por qne motivo exige J?O.ra. que as hypotJ:-t::
cnrlar:; gozem do.s novas gnrn.nt1ns .. que o respecttvo 
juro nao excedO. de um limite '? ! · 

D'n .. 1ui segue-se a a.noma.lia. de serem mn.is !a.vo
rccidtts n" simples dividas cbirogrn:phnrio.s do que 
ae h,vpnthecaria.s. que a.liU.s todas n.s legislações sem
pre cercão de privtlegios. 

Se n reforrun é util e conveniente. n. todns deve 
aproveitar; tnns, se fos~;e admissivel preferir entre 
cllns, ús hypothecà.ria.s iuais que as outro.s perteJlceria. 
o. prececlencio.. -

Demnis, se \' tnxo. de j\\ros de 8 •/. nos dividns 
hypotbecnrin.s, anteriores ú. novn lei, ó· bo.sta.ute para. 
que por ~na se execntem ou se liquidem. por que razão 
no tocante ú.s ccl•,bradns depois dn mesma le1. e, por
tanto, jú. sob u. sua ncção, qn.er a. cnnnnissü.o. além 
an.1uc11e jtl.~,.·a.niortiznçlto ern dcterminn.d·o prnzo ~ 

l.>eode .que o juro :nssim·limito.dn é sufficiente para. 
que ns_ divido.~ preexi~tentcS gozem dns re~n.l:a.s con
cedidas, por fort;n. de mn.iur ru.zü.o. deveria determinar 
que ns posteriores ta.mbern ns obtivcsse1n. 

Perdoem os n.lbrcs Collcgn.s, nü.o hn. h>gica. nisto. 
SS. E !!:x; estabelecem por e•so. ~órmo. dons proces

sos di fl"erentes parn acções dn mesma no.turezn. o que 
perturbnrú. o foro; SS. E l::x. pertnittern nssim que 
contizinem os .a~usos das- n.vahnçõe.s :frandu.lenta.s. 
afi:n ,de que o credor seja obrigttdo õ. ficnr com 
aquillo que voluntn.riu.mente j{unnis ndquh·irio. talvez. 
tendo . atn.Ja de desem}lobar dinheiro, que ser~í. o 
premio <ln desidin, dn. inlidelidndc e <lólo do devedor, 
muitas vezes mnncommuo·a.do com. outros credores 
renes ou suppostos ! 

O substitutivo incorre. com justn. r&?.ão, na. censur::c. 
que se d-:st~cn deste bem lnn<;ndo trecho do pn.recer 
da. commtssu.o : 1 

".A effectividade do direi! o em li'tigio depende de 
regro.s cln.rns e prcciso.s nn execu1;rLo c1os ju1~ndos, 
e a cliversidade de legisla.eiio so/Jre semelhante as.mm
pto, nU.o ho.vendo motivo~ especin.es, se·rve apenab' pa.rcc. 
augmenta,. a cavillação, dai~do a:::o a delongas enfado
nhas e dispendiosas qtte nrio delxão de p1"odttz:ir o 
rekahimento dos capilaes e eleva,. a taxa do juro pelo 
r·isco a que ficão sujeitos. 

te A nosso. lei de processo civil, no toc:n.ote ú.exec\lÇii.o 
resente-se do at,·cuo da sua época, que remontn n mni• 
de trcs seculos, sendo certo que o.s poucn.R n.ltera.çõcs. 
ren.lizndltS cm tr~o longo periorlo ncío corresponclem a.o 
p1"09resso da sociedade e ao de.•envolvimento das relv.
eões jltri<licas 11as diversas espbcras d<1. actividade 
êollectivo. ou individual. » 

Sendo o.ssi\'n, como qt.1er a nobre commissüo diversi
ao.ã.e de legislnQi"~o áccrcn. dns mesmas q\l.estões, • 
reproduz no seu nrtigo suustittltivo disposições, qua 
resentem-se do o.trn•o de trcs sccn1os '? l 

Ulll Sn. SEl'I4DOn dâ um o.pnrte. 
O Su. AFPONSO CuLso jâ contava com o. réplicn e 

vni tomo.-ln em considernçii.o. · ' 
Com offeito, cons&grn ·o trccbo que leu u-.

resal\'n, -que reprod11z " nobre senndor. Os illu-

I 



- '· .-~·~.- .... ~-- -· •. /...J. , __ ~.. ....... ~-~:. I~- '' ... • 
• 

~176 SESS.A.O EM: ~8 .9)l; JUNEIÔ DE XSSS . 

trados collegns com o seu grande atilnmcnto provirão 
.a objecção, ·c tentárão prévinmento refuta-ln. \ 

Ora, ''ejnmos se hn motivo especial que nutÕrise e 

1

, 
justifique a excepção aberta pelo projecto. 

Em troca das mo.iores go.rnntins, que o projecto dii. 
aos credores pnrn haverem o seu embolso, pretendem 
SS. EEx. obter que á lavoura emprestem. por premio 

.. hnrato e largo prazo. Entendem que nllicindo por 

.essas gnt"nntins, o credor contcnto.r-se-ho. com o 
··jt>ro mOdico c lenta amortizaçüo. 
· Qnando 'o seu i!lustrc amigo, senndor pelo Mnro.
, nhrto, vroferia em O annO·passndo um ·brilhante dis
curso, JUStificando o importante projecto, aceito pela 
cotnmisslLo' como substitutivo do que se discute, o 
orador dirigindo-lhe sinceras :felicitações, teve a honro. 
·de declo.rar-lhe que achava-se ·de perfeito accOrdo 

.. com S. Ex. cm quasi todas as dispos•çõcs, que inspi-
ra<lamente concebéra. · 

No debate que depois seguia-se, e foi interrompido 
por um icquerin1ento de adiamento, confirmou"' cm 
npnrtes essa declurnção. 

Um dos pontos, póde mcstno dizer o unico. cm que 
<live:rge do nobre scna.dn.r, ó a idén de fixn.r-sc' utn 
juro c uma. amortização para os emprestimos hy
potbecu.rios, e o mais que com ello. tem nnn.login., 
id~a cotnpnrtilha.da pela. commissã.o.. e que originou 
o substitutivo dil que se occupa. 

O oro.dor tem n esse respeito opinião assentada, 
que a observação e n expériencin de dia em dia ro
lonstecem. Não c~ncebe outro systemo. proficuo nestes 
""sumptos. que ni'Lo seja o de liberdade plena para as 
partes contratantes. · 

Acreditar que se pócle imp~r nos cmprestitnos lly
Jlothecarios ou n. ounesqtter outras cmnmissõcs sohr.:: 
:n:.utuo uma •axrt de j ú.ros c n1n prazo de nmortiz:t
z:u,, é~ no seu lnúniJdo ent-cnclcr, utopia ou devnncin. 

• .SiLo condi~ões 'cconomicn~=:, jncJcpcudent<.~s do. ac(~:ín 
d1)5 poderes • puh]jcCI~. snllOI't.linn.dn.s n }eis nn tuntcs, 
JH'tJprins .. contra as quaes são ÍUlpotentcs os pl'eceitus 
lt>gislo.tivos. 

Quem quizer governa-las i!ludc-se: só obeclecem à 
relação qu.c entre si gua.rdã.o a. offerta e o. denumdu de 
capi'tnes. segnnclo ns circttmstnncias d.o tnercnao. no 
momento c1n q uc cffcctua-se o contrato, e {L 1nnior 
ou menor confiun?n. que inspire nque1Ic gu1 th"Cr nc-

. C<>SiÍclnde de dinheiro n qllem lh'o possa fornecer. 
As circumstn.ncia.s do 1nercndo vnrião e mudii.o, con

forine o. occn.siii.o c os acontecimentos, j{&. ren.lizndos, 
prox:hnos, remotos on simplesmente conjecturnilos, de 
rnodo que a t:1.xn, hoje 1nodicn, scrú cunnnhü, c1n 
poucas horns. exn;:rerndn e vcxn.torin, seguindo-sP. dnhi 
qne u1n juro fixo dar{&. cm resultado n pm·n.lvsncü.o dns 
trnnsn.c~ões, cm dnmno tanto dos que tiYercm' cnpi
taes disponivcis~ como àos qne àellcs carecerem. 

O Sn. Joe>< Bosn·.-cro: - Nesta parte, apoiado. 
O Sn. Al~l~O!'\'SO C1::r.so diz que n vingctr setnelhnntc 

pcnAa.rncnto outl·n couso. não 'Sé conseguirá nlém de 
crenr um incentivo pnrn n sinn1lnçü.o de contrntOR· 
Quando n tnxn da 1ei niio o!fercccr compensn~ão snf-

. fi dente· ú somnUt. rnutuncln., o juro realmente J;a~o.
cre:io -n •o os nobres sennllores, serú. nntlto superior ao 
c:;!ipuhu1o nn lctt·n. dn. convcn~ü.o, nunon1entnndo-sc 
nominal1ncnte o cnpito.l. ' 

0 

~tio dc\'C n lei intervir no que é de puro interesse 
pn\T&.do, -como ns clnusulns dos contratos enü·o pn.r
l.it~nln.re~ ;, u. ~uteln <.ln. Jc~ etn nssurnptos destn ord<nn 
c St'l11prc In<dlJcn;~, c cster1l. 

.to.. illusi'i.o ~.h~ que se rnostr:io possuidos os nol..Jrcs· 
J=:en~l.dorcs pelo l'Inrnnltüo ·C s~~nntnrios tlt) pnrcccr. do 
de ;rnc é pas.:;ivcl. por rnCio de combinnçl,cs nrtiticincs 
rnHJii on n1cnos cnp;enhosn.s, proporcionar -{L n(l'ricul
tara <linheiro l;ru·ato. jú dorninou em lllll prnnfc 1miz 
e;~pi1·i,.tr!s tão c1cvn<los c c.:scinrcci<los cómo os de 
S.::. ],bx. 
• Tnnd.~cn1 éln Ffnnç•n ncrcd itou-sc qu.c, por 1ncio flo 
cont~P!"i.,.4)0~ e i':t\'Ol'C:'> espüciacs nos cstnLelecilnen1oHdo 
c:·er1it.n, era Jl4l.':i~i\'cl nlcunc,•ar pnrn n ln\'Ourn. csslL 
va.ntage111. \. 

Eet..rnnlHI\'n-sc nlli, th! . ..;(le J s.~o. qno niio cnconiJ·ns!'lc 
.<nU& as facilidn'.lcs, '"nc tetn o collltlWI'eio e u indu . .;tria 

' propriamente dita, offerccel'do maiores seniio igunes 
go.rmitins.. . 

Desde aquellc tempo a.tó nossos dins fizcrüo-sc. 
numerosos inqucritos. congressos, pnrccercs. rcla.
torios, projectos, pura. o fim do •·csolver-so a questão 
de credito c auxilio á lavoura. 

Só o que escreveu-se a esse respeito encheria vastis
simabibliothecu,sem que os poderes competentes acer
tassem com o remedio para o mo.l, que tento.vãr
combnter. 

Mas de todos esses longos c minuciosos estudos 
(a que o orador propositalmentc a.llurle, cm resposta. 
nos que nccusão o pnrlmnento de nada prc.duzir o. 
esse respeito~ sem embargo de luboríosn. c demorada. 
gcsto.çiio), resultou n. convicção _p:eral, que o Sr. !\Io
Hnnri, relator de ·umo. commissíto nomcndn pelo go
verno cm 1882, exprimia por esta fórma cm seu. 
parecer: 

« Não se tro.ta de crenr o credito agrícola.. trata-se 
simplesmente de desenvolvõ-lo, ou, para m•lhor dizer, 
de remover os obstnculos que nté hoje o tóm impe
dido de desenvolver-se. Esses obstaculos consi.tem 
principalmente no 11ellto •·egimen do proterçíio de quem 
toma emprestado contra qumn empresta, que ontendeu
.<e con•crvar pa•·a a agricult~tra, depois de 'nbnndona
Jo quarito {&. industria c fi.''l con1n1crcio. 

« Aco.bc-sc com esse regimem antiquado, ponha-se 
o a!J7·lcultor, sob o ponto de vistã. dns garantias do 
credito, no mesmo pé de igualdade que o industrial e 
o commerciante~ c não ba.ve.r{L ro.züo pnrn que •os ca
pitnes deixetn de a.ffiui'í- pa.ra. n ngricuiturn~ como 
affiucn1 rn.rn no_uella~ duns outras classes. .. 

" Ji'< clln. acha quem lhe empreste, apezar d::t. mfe
rioridaclc das gnrnntin.s qne offl'lrece. Quando a. rcfor1no. 
nctunlmcnte en1 c1nbora.çiio estiver ccnc1nicla,uchn.-los
llo. en1 n1ctior numet·o : os particulo t·cs ou os es1 n.bcle
cimentos que lhe fornecem cnpitues insuflicientes 
n.1'n1'(rnt·in) snn~ trnnsnc~õP.s cnm clla : os bnnqnciros c 
l>u.n~oô que de presente limitão-sc n deõcontnr o papel 
do industrial e do commercinnte, não hesitarúõ em 
<lcscontar o seu, desde que offerecer-lhes ' o. mesma. 
ga.ra.ntia.. 

" To.l foi o desenvol virnento natural que teve o 
credito o.gricola. em ·outros paizcs,. cspcciu.lmente na. 
Ingla.tcrru. e no. Escossin. u · 

"Em todn a Grii-Bretanbo., nccresccntn o Sr. Mo
linnri, citando o Sr. Lnvcrgne, os lavradores ~ã.o 
equipa'rados aos commerciantes, sujeitos aos mesmos
t?'ilmnaes, a.os mesmos meios lle execução, e até d fal
lencia. » 

Eis ahi a razão do desenvolvhnento do credito 
agricoln.. nnqnelle pniz. 

Com o mais vivo prn.zer ,,.jo nssim o orador confir
n1ndn. }lOr tli.o eminente nutoriclnde a opiniiio que 
sempre teve c tnnnifestou. qunndo em 18ifJ vieriio 
novntnente ú bniln ns questões de auxilio l'~ lavoura.. 

O verdadeiro nuxilio scrt'L o que podel"i'tõ prestar-lhe 
c. projecto c o. nddith•o do nobre senador pelo Ma
rn.nlJüo. elitninados os 4.0 e 0° nrtig(lS, c quacsquer 
outros que se inspirem nn mc!im:&. orden1 de idéa.s, 
isto é, na. bu.lclndn. tentativa do fil'lna.'r o credito o.gri
coin por 111eto de tnxns· fixas Ue ju1·o c prazo obrign.-
torio pura. n n.tnortiznçno. • 

Nisto. como em tudo, o unico svstcmn admissivel 
é- libcrdndc de contl';t.tnr c gnrtl.ntin llar.&. os con
tratos. (.1/nito bem; muito bel)!.) 

O Sn. 1" SEcnETAmo (J.Cla onlr.•m) doclnrou que se 
nchnvu. sol.Jrc o. nJcan. c in. n. illlpl'imir con1 urgcncia, 
nfhn de entr~tr no. ordt:n1 dos t1·nbullws o sC,guintc 

l 1ARI~OEU 

A conlnlissiio tle orçamento cxntninou o projecto 
n. 3 de 17 de Jnnho do con·ontc nnno, en\'iado poln. 
cnmm•tt tlos tlcputtulos, prm·o~ttnl'lo por qnntro tnezcs 
do prox.in1u cxcl'dcio de 188!".~-JSSG ns Jeia ns. 3,2~0 
c :3,".!00 tlc 3 Uc Sete:nllJ:·o de IRS(h (jllC t•cgcm o cxcr
~ictn col'l'(.Hlt(!. o nup:mentnndn com n sOJTII11U. do 
b'2:fi00S u. verbu. -· Exb•u(n•tlinurias no exterior -
lJnl'a n~ndn. ele Cllf>tO C \'Cnl.!il!lent.ns dn lliOtnllrO dnto; 
cunlmi's!:iOes nlixtus intct·nacionn.cs do ULilo po1• ~1n1·t~ 
<.lo Urazil.. · 

, ' 
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Niio tendo começado, sequer, no. co.mo.ro. dos depu- o.rt. 9• do projecto offerccido como. o.dditivo, doutrin& 
'tados o. discussü.o do. propos~o. do.s leis de orço.mento um pouco modificado. no que toco. ú. exccuçao de cre· 

.da. receito. e despe~o. paro. o oxercicio de 1885-1886, ditos hypotb:cco.rios. · 
.que deve começar o dia 1 de Julho proximo, e jú. O pr1ncipi" do. o!>ÜO retr.oactividade do.s lci11, man
niio ho.vendo tempo po.ra ser discutido. c o.pprovada a tido em toda o. suo. pureza. pelo. proposiçao da camara 

· ,me•ma proposta, torna-se inclispcosa.vel que o senado dos Srs. deputados e pelo meditado projecto, que 
adopte este projecto como unico recurso, nas o.ctuo.es apresentou o illustre senador pelo. provmc1o. elo :r.In
oh·cumstnncins~ pn.ra. podc1.· o governo lcgn.lme~te rn.nhão, foi golpea.do sem mottvo, e, o que mais é, não 
arrecadar o. rendo. do Estado c :fazer o. despezo. Pll- 'ficando transparente. e claro o pensamento do legis,.. 

' blicu. ludor. . 
.A. verbo._ E:r:tra.ordina:rias no exterior _ da_ lei Na proposiçü.o da cumurn dos deputo.dos o urt. 4• 

do orçamento . em vigor estú dotn.dn. com n. quantin cstntuul. que as disposições da. presente lei re~eriüo 
. d-e 40:00011 dcstino.du. ú. despezo. -com os serviços espe- súmcnte as execuções por dividas contrnhiclns depois 
<:ificudos no. tnbella respectivo. c po.rece justificado 0 do. suo. publicnçüo. Patentemente o preceito referin
o.ugmento de 52:500/1, desde que occorrc 0 serviço ex- se o.os artigos anteriores, com npplicnção ú. mo. teria 
traordinnrio n.cima mencionado. certa c determina.dn.. · 

. Cheg3.da. n proposição do. cnmnrn. a.o seno.do. ligou-
Os clous po.ragrn)?hos, 1• o 2•, do project·o se ú. mesmo., como po.rto inte:;ro.nte, o projecto que· 

parecem clesnecesRnrlos desde que o art. 1• pro- tinha. sido adindo, e em vez ele supprimlr-se logica
,rogo., sem restricções, o.s leis de orço.mento po.rn. o mente· 0 o.rt. go, fazendo mais un1o. vez crroneo. o.p
proximo exercicio; mo.s, acreditando o. commissao que plicaçüo do principio de que as leis ele fúrmn com= disposiçüos dos referidos paragruphos nao têm·· por prehendem 0 passado, a commissii.o . declo.rou que· as 
:fim autoriso.r que as despezus dos creclitos especiaes execuções de creditos hypothecarios ficnrião sujeitas á 
se façíio sem a proporclono.liducle recommenclada no presente lei, se os contratos nu condiçiio de juros nõ.o 
referido n1·t. 1•, é de .parecer que o projecto entre cm exced-em a 8 •to • . fossem reduzidos a essa. taxo., ou, 

· discussao e seja. a.pprovudo. · · quando celebrados posteriormente, contivessem a. 
Sala. das' commissões, 18 de Junho de 1885.-- clausula. de amortizo.çao realizuvel entre 10 e 30 

J. D. Ribeiro da. Luz.- Diogo Velho.- Barros Ba.r- unnos. 
reto.- Ba.rii.o de Ma.moré.- Pa.ulino J. S. de Souza.. Comparo.ndo o art. 4•, supprimido no. propos1çao 
-Alfonso Celso. do. ciumara., com o nrt. 9•, substitmclo no Jlrojecto do 

N. 3 de 1885. nobre senador pelo 1\Io.ranhii.o, a primeiro. duvido. que 
ussa.lta. o espirí,to é· esta : é o poder j udicinrio obri

.A. o.ssembléo. geral resolve' gado a fazer inteira npplicnçüo da lei o.os contmtos 
.A.rt. 1.• Emquanto. não forem promnlgacla.s ns leis anteriores no tempo em.que foi promulgado., otl pelo 

que fixão a despeza e orçao o. receito. geral do Im- contrario o pensamento legislativo ó deixar-lhes o. 
.perio puro. o exercício ele 1885-1886 continuo.rú.ü em liberdade de disting1tir as hypotheses em mo.terin 
:.Vigor durante os primeiros quatro mezes do tnesmo difficultosn. por sua. natureza, que ás vezes va.ri~ 
exercício o.s leis ns. 3,229 e 3,230 ele 3 ele Setembro conforme ·os co.sos, e que au:!'Dlenta de difficul
de_ 1884, augmentudo. a verba- Extruordino.rias no do.cle no. época. de transição de unto. paro. outr" lei 'r 
exterior- com o. quantia de 52:5001!, po.ro. ajudo. de No primeiro caso, como trnnsformo.r um principio 
custo e vencimentos elo membro das corumissões de ordem publica, em meio ele protecção, trituro.nclo o. 
.mixtas interonciono.es no Chile por pa.rte elo Brnzil. nobilissimu sulvo.guarclo. de direitos ú. vontade. do 
.A.s desi>e7as serü.o feitas proporcionalmente no tempo le"islo.dor, forçando por meio de coacção indirecta. 
à.a. duração da. proroga.tiva:. ' entre credores c devedores ns relações de direito, 
~ 1.• Duro.nte o referido período regulará. o. tubello. firmadas em contro.to solemne e constituindo-se o le

de creditos especiues que acompo.nho.· a mencionado. ,:;islndc.r advogado não pedido de interesses particu
:}ei n. 3,230. lares, pelo. exquisito. selecção dos· creditos hypothe-

~ 2.• o ministro e secretnrio.de csto.clo dos negocies cnrios com prejuizo dnquelles que o nüo sao ~ 
d f d fi · d "" No segundo co.so para que o vo.go dns yossiveis· a nzen o. c o. o.utor1so. o pura imectunr, .no mesmo di . f t lc d · c1 • • • d d 

'periodo, todas as despezus provenientes de credites stmcções u uro.s, pe 0 P0 er JU lClUrlo, a.o a o as 
~ especio.es attinentes ao respectivo exercício, bem como distincções expressas do art. 9•'1 

o. emittir bilhetes do thesouro, até ú. quantia. de Nii.o é, nü.o póde ser essa a posição do senado, 
'·\1:6,000:0001!, como anticipo.~üo de receita. ·fazendo no fim de contas uma lei especial puro. os 

' credores do passo.do, ou a.ntes pnru os bo.ncos que 
.Art. 2.• Ficao revogo.das o.s disposições cm con- vêm pedir ao corpo legislativo, npezo.r de expresso. 

tro.rio. disposição ·constitucional, um!L lei especinlissimo., 
Paço ela. cnn'laru dos deputados, em 17 de Junho de a.fim de tornar effectiva. a cobro.nça. de seus credore11 

'1.885. -Franklin A. de Jl. Daria..- Affon8o Celso de passados, sem embargo dos proprios contratos qus 
Assis Figueirec!o Junior .- .Ma.noel Bernardino da. Costa. o.ssignó.riio. 
Jlõãrigues. Se é licito denominar o. execuoiio dos contratos 

( A' 1 hora da to.rde o Sr. presidente deixou o. cn- de h ontem e das leis ainda sem vigor .:... ·o. liberdade 
deiro. ela presiclencio., que passou a ser.occupado. pelo do ca.lote, seró. licito chamar aonunbii, trazendo no.s. 
'Sr. 1• vice-presidente. ) · mãos os contra.~os revogados pelo legislador, ús venda.s. 

Proseguio a dlscussüo interrompida.. forçadas, com preteriçüo de direitos adquiridos - G 
liber~>lidade fraudulenta da extorsao, 

o 8r. ,.o•é Doolfaelo :-Occupnr-me-hei exclu- No posto elevado em que se acho. o senado não 
sivnmente da emendo. suppressiva do urt. 4•, apre- tem elle por certo otttros pontos de mira, pnru legis
eio.ndo dentro do. orbita restrictiva. deste limitàdo lo.r, a nüo ser a Constituição do Imperio e os interesses 
deb11te a argumentação especioso. do distincto e gero.es do pa.i.z; e a. primeira, o. questilo preliminar, 
illustrado senador pela. prov.incio. ele Miuas Gera.es, essa que niio p~de uce_i~r a suP.pressüo do a.rt. 4• é 
que tão brilllantemeate tratou da questiLo. O nlc::mce a questii.o da rectroacttvtdade,pols que nem no me':'os 
i1o. lei com referencio. ao teml'o, de modo a. salvar temos o direito de declarar por lei cxcc:pçücs ao prtn-

, :.todos os direitos comprometttdos, assegurando a cipio constitucional, que nü.o é por 1sso como em ~ 
tjusto. efficiencio. do. reforma., sem alo.rgn-la em ordem outros pa.i.zes de ordem civil. , 
a destruir o que foi adquirido on estú. consummu.do .A. necessidade de promulgnçüo para que a lei seja 
,pelo p<Lssado, ó o ponto objectivo da. discussão en- o'brigatorio., e .porta.nto a impossibilidade de submetter 
Cllt!Ldn. lel't'Llmente o passado o.o presente ; o perigo de sub-

A suppresst\o do a.rt, 4• do. proposiçiío, duvidosa. st1tuir a regro. invario.vel do direito pelo capricho do 
.no' alcance de sua• o.pplicaçies, encerra verdadeira. arbítrio tornando instâveis os mais preciosos inte
amoaça o. umo. do.s sagradas garo.ntias do. Conati- resses s~ciaes c o.niquiJRnclo o.s gara.ntins insoparo.veis F~ 
-ta.i...,ão elo Imperio, tanto mais digtin de repa.ro quanto do direito; a. importa.ncia do. fé publico. que exig! f 

'Cio honrada conunililiio subatit-aio, com refcroacia 1M) po.ro. soguran90. de todos, que todos confiem q,u• a, lq, 
23 
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• seja cumprida, emquanto nilo for pclo,poiler compe- segundo suas proprias paln,·ras '1 É, para defini-lo a 
'tente revogada. ; a summo. vnntn.gem de mnnter, grandes trnços, c sn.lvo a reservo. dat~J applica~ões .. 
emquanto possivel, como elemento de ordem o o direito bem c devidamente tornarln nosso, o direit.o 
esta.do dos direitos e dos bens; •a impossibilidade de que e>tamos investido o, aproprind • por nós, e quo 
juridico. de npplica.r em casos extremos o prin- um terceiro nüo poderia. nos tira.t·. 
ci:pio dn. retroa.ctividude, ainda. mesmo que o. E' qun.si não definir, e o proprio C!\Criptor o reco-· 
let ·o quizesse, destruindo inteirtuneote cx.tensns re- nhcce, qnnndo nccresccnt.n. qne toclaviu. ho. direitos e 
lações de direito, e subvertendo a sociedade ; ex- doa melhor ncl9.uiridos que niio sü.o netn o.licnu.vcis,. 
plicüo o elevado criterio do lcgislndor constituciono.l, nem trn.nsmissaveis, c recorre i~> fó~1nula do facto. con
qun.ndo no o.rt. 179 da. Constitlliçüo do I1npcrio o snmmado pu.rn. denominaras consequcncin.s de que este • 
cónsttgrou, dando-lhe o terceiro lu,.ar na escala. dns facto t~m sido o principio ::;erador ou co.usa eniciente e 
,garantias constitucionnes, como indcclinavel canse- directa- direitos n.dquindos. 
quencia da liberdade civil e dn utilidade publica, O que distingue o direito adquirido ú n natureza. 
o aso da. lei, o :fundamento indefectivel de todns ns dns re !anões de direito. Onde o dominio da vontade" 
outras garantias. individuid ·exerce a sua independencia, quamlo h~ 

Definir a retroactividade, cortando pela raiz as pessoas eertns, h a direitos ndquiridos pelos actos, con
. objec~ões, em que parece assentar a suppressiio do sagrando relações determimulns. 

nrt. 4•, é refutar a pretençilo menos legitima de Niio se concebem direitos ad<J.uiridos quando se 
applicar aos devedores de hontem a presente lei. trata. de qun.lificações abstrnetns, ae todos os homens 

A Constituição do Imperio usa dn seguinte for- ou de umn classe dn. sociedade; não é tnmhem pos-
:mula: nenhnmn lei não terú. elfeito retroactivo. sivel comprehendé-los, quando se trata de simples 

Ao principio de ordem constitttc!Onal é preciso espectntivns ou factos esperados. · . 
accrescentar o relevo da phrn.se. A constituição ni"t.o Sem dnvirlo. n. proposi~li'i.O da cnmn.ra. e o projecto 
disse unicamente que alei não podia. ser retroactiva, do nobre senndor pelo 1\Inrn.nbü.o e:.a.oerrão algumas 
quiz ser mais clara e positivn, assegurou que os seus disposições que sü.o purnmente forJnacs ou concernem 
e:ffeitos não podiã.o ser retronctivos, o que é princi- no processo de execur!fõcs cíveis c .cam,ncrma.cs: mn.s .. 
pio equivalente a. este : os effeitos da. lei unterior é tn.mbcn1 indubitnve . nue enccrrü.o tna.tcria de cnn
subsistem c não pode:rn ser o.tn.cndos. trato, e todo o erro clâ. n.rgnntuntnçü.o neste ponto 

O que é, portnnto, o. rctroo.ctividndc, ou qun.nd.o os estú e1n confnnclir o ol.,jecto e o. fórmn. 
effeitos de uma lei podem ser denominados retroac• Dastn comparar o art. I 0 do r>rojecto com as clispo-
tivos '? siçües .parnllelns do rep;uhnncnto de ':25 de Novembro 

Ninguem por certo, escreve um jurisconsulto, pre- de 1850 e com n lei de 20 de Junho de 1874, pnr~· 
tenderá dar :..'L fórrr.mla. um sentido littCl·a], imngi- ( Ycr que se trntn de 1nnis algn1nn couso. do que alterar 
nn.ndô por um processo n1ira.culoso que o pn.ssudo ; n. ftJrn1a de processos. . . 
nunca. existisse. · Siio ns propria.;;; com missões que ·o dizem, desde; ... 

O eífeito retronctivo deve, pois, entender-se moral- qne, refcl"indo-se no projecto. em prin1eiro 1ug~lõo 
mente, e ent:io ~ignificn que u1nn lei n.ttrnhiria. St)b seu n.prcsentn.tlo nestn. co.sn, con fessão que cc n segunda.:.; 
imperio ns conseq Ut!ncins e fnctos j uridicos "u.nteriores, idé:.t de rnn.ior vip;or na execução pnrn a certeza. do· 
influindo sobre os mesmos. O seu domínio ele n.cçi"'w pn.~:.nnentfl pela vendn. cffec:tiva dos in1n1oveis penho-· 
póde exercer·- se sobre o.s consequencins de netos juri- rn.doS, é :.1Hingicla comp1etmnente pelos §§. 6° c 7° '!-o"· 
aiCOS posteriurCS , QU O.bl":l.f;O.r ta.mbClTI 0 tCJ"llpO dCM :l.rt. 111 , 011de SC prCSCl'CYC i.L :tdjudÍCG.ÇÜO ObJ"ÍgatOrta.-. 
corrido ent.t·e c!-lses mesn1os factos e a.s novas disposi- c sc'consi~nüo outrns pt·oviclencins Cin bem dos inte-· 
ções de direito, varin.ndo neste cnso o gr:J.nde prin- rcsscs, tanto elo credor como elo devedor, A'arnn-• 
cipio da retroactividade. tintlo-sc {I(Juellc que, em nenhttnl cnso, será con~t.rnn-

.A. constituit:ÍLO, niio distinguinc1o grúos. positiva. e gitlo a ficir com umn propric~dnde, qne, se nceLtOl.l.1 
terminantcme~tc mantem toêlos os effeitos dn lei nn- con1o g:wnntin, nü.o Jhe convén1 con1o pagn1nento, e a,~, 
terior . .Assim, tomando um exemplo muito debatido este não flimplcstnente o direito de rer;lissão, ma.s:l 
entre os jnri::;consn]tos, se nn1nnh:.i ttmn loi lirnitasse trunbl'\tn o de rcsp:atc dos bens executados, dentro 'lo~ 
a taxa tlo juro, e um credor tiYessc de executar um llrn.zo de nw nnno, dndo o cnso de ncljudicnc;ü.o.u 
contrato no qunl o juro fosse maior que o dn tn"a O que é ndjnllicnf:Ü.o 9 Não é n. nssig-nnçüo judicial! 
dn. ]ej, teria direito ao pn.gn.mento total dos juros c1c bens ('ot• jnstn 1;rcr;o pnrn pngntncoto de umn. di~ 
eontrntados. scn1 fJUC fosse admissivel reduzi-los. vida? 1\iio é pnrà o credor uni meio de adquirir "f. 
regulando n. lei nova. da. data. de sua. obrigação em Nü.o é pnrn o dcvctlor tun 1ncio de libertar-se de um~' 
diante. - obrig•nr.tlo? 

O Sn. ~ru:'lms Go:oHlALVES: - Juros convenciona.cs, E o 'fJue se pretende con1 n supprcssüo do n.rt . .r.:o· 
ahi é que cstú. o direito. niio nltern. csscnr.inlmcnt.e un1 dos modos de pa.gn.-• 

0 Sn .• Jo~í~ Bo:"\rFAcro: _ Sem duvido. , mas e'3tú menta, confundindo l'ura isso o que ó f:õrnu1. e t:7' 

porque resnltn. do contrato, pouco importando que os que é nlntcrin? · · 
juros vençüo-se antes ou depois da lei novn.. Dentro A ndjntlicn~~ü.o C u1n neto judicial que envolve um".l. 
do direito el'icripro. o. vontade dn.s partes ú lei, é lei pagamento, c o pngtuncnto só púdc ser feito na fót•ma;..-"' 

d · d do contrato que é ·no iim de contns n. proprio. lei. 
tu o que é. cx]wcsso, ou decorre V1rtuo.h11cnte o. Pois 0 credor lle hontcm, ohl"ig:ndo n receber os bcnS't 
eonvcnf,!Íto. ndjuélicmlos con1 os nbatin1entos lcp;nes .. nii.o fica., 

O Sn. Nu:•m:; Go~C)·H.YES :-0 _Eriocirio ~verdadeiro hoje de 1nclhor posiçüo pelos ~§ to e 2.0 do nrt. 1° do1, 
mas não tc1n o n!cnncc que \'. Ex. lhe d{t. projecto'? Pois o <lcvc:cloJ•, n'lclhorndn n posir;ü.o J~ 

O Sn. ,J nsú BoNU'.-\.CJO ~ - O cxnmo do principio quclle n. que1n deve, mesmo en1 face do nrt. 2° doo-~ 
dn. niio re::t.ronctividnde envolvo en1 suas npplicnçõcs mcstno projecto, nfto pciorn de posiç•Ü.O, constrangido-~ 
n melhor resposta. no nobre senador pelo l\inrnnhü.o. n pnp;nr n divido. intep;raln1c1lte ou o. ver seus UcnSJ 
S. Ex. verá qne pelo contrario são os snstcntndorcs nrrcnuttndos, por quasi nndn., ctn umu. época. difficil' 
dn. doutrina qnc npplicn no passado a presente lei os como nquc1ln quo ntrnvessn1nos '! 
que se engn.n~to. <lando errndo alcance no preceito de Que principio ilo nltn convenicnciu. pu.blicn púile. 
que ns lei::i rle :ftJrmn retroagem. nconselhnr 11111 scmollmnte u.ct.o, que' a. bon fé ropellc'r 

Pnrn tornnr snlicnte o pens:tmento constitucionnl, o Núo snbiü.o o a credores, que hoje contt•ntlio, n 1ci sobe' 
a.liús recnrr('uc1o ús ftJrnntlus· de direito, como jlt. tem a qun.l celebrúrü.o esses netos jurid.icosf Não foi ltvro
ncontccido nn <.lisctuosi1o tlestc projecto, enuncia-se o mente que o fizcrtio c depois tle pesnr todas as cir
principio de outro modo : a rctrouctividndo dns lois eumstnneias do tempo 'I O de,·edor, que lhes peuio O' 
refere-se n.peno.s n direitos udqniddos ou n factos dinheiro, porventurn heroicn. ou sirigclumontc Uccla-· 
consunnnnclos. Nü.o bn i\~,rn:nla n1nis vn.gn o àifficil do rou-Jhes por pal.nvrns ou obras- que dcsi~tin_ da; 
que <Í e.,tn, 'Ittnnuo so pcuc um" definiçilo, cspocinl- aj>plicaçiio da lo1 ncstn pnrte 'I So ambos tmlmo " 
n1ente nos oscriptorcs ft·:nlcczp::;. c1uo pnrcccn1 dcfi- du·cito Uo consn.grnr cJnusnlus derogo.torio.s das ;;~-· 
11ir o J>ropt·io objecto pelo olJjcct.o. Citarei nrn, rnntio.s que ·Uesojn.ssem ou tncsmo, so mnbos snluu~ 

_..· ))emolombe. O (lUc é pam cllo mn direito ad'ltür.ido, sob 'ltto lei contratavr~o, que direito póde ser esse, a 

, ..... 
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não ser um direito marroquino, que dú n. uns o que 
tira aos outros ~ ' 

Pelo contrario n npplicaçiio rotroactivn. da lei no 
caso presente é uma. violação ~fia.p.;ra.nte do. justiça.. 
Dizin. Vntimesnil cm 25 de Abril o.e 1850, como re
lator incumbido de exn.mino.r um projecto sobre 
privilegios e hypothecns: o juro do dinheiro póde -se 

. <lecomp<lr pelo T!ensamento ; parte rep:esenta a renda 
nnturn1 do cap1tal; parte uma. espec1e de compen-
sa.çü.o. do perigo que ameaço. o. mutuante, e mesmo 
dn.s dificuldades c dns lentidões do embolso da somma 
emprestada.. · . 

Os cnpitnlistas, portanto, e os bancos cnlcula,·i1o 
·com todas as difriculdades da lei, e as clnusulas de 
seus contratos devlão ter em vista. ns condições fu
-turas a,. cobra.nço.. Os factos dernonstriio a verdnde 
·do asserto; porque as ca.pita.lisa~~ões, n.s tnxo.a elevo.
' das do juro, as commissões e porcentagens. em uma. 
pala.vra, todos os adia.nta.mentos sobre o capital 

· empresta.do, servem em ·parte de medida aos futuros 
riscos da cobrança. · 

Se o <.levt:dor estú. obrigado n. pagar, e. desde o lno
mento do contrato sa.be que um dia. lhe chegurú o 
po.gameoto com todo o apparato da execução, ni1o 
i~oora tambem que os dire1tos do credor ni'•o podem 
i~ a.té a arrematnçü.o de bens alheios, q".ln.lquer o 
·preço obtido,, e m~smo 9.ue em uma terce1r<1. pra.ça 
para remir o q ne é seu fique ~m peior posição do que 
o credor exequente.. . . • 

E' preciso respe1t.n.r a lorrtcn. ·e o <luetto : ou en
·cerra o contrato a e;prcs2a. de~lnrn.(;ão de qtte. eerú 
elle regtilado pela le1 entl.LO ex1stente, e uma le1 J.>OS
terior não o.nnulla umo. condiçü.o do contrato untertor; 

·ou não encerra., e neste caso, contratando credor c· 
·devedor sob o dominio de uma. lei, que ni1o podião 
.jn-norn.r, tncitnmcute aceitúrü.o-n'n, e ns estipulações 
·t~eita.s e virtunes de um contrato têm tn.ntn. :fo-rço. e 
effeito como as estipulações expressas. 

Neste caso nem no menos seria. licito dis.tingui-r, 
como o fazem nlguns noto.vcisjurisconsultos :fruncezcS, 
aquillo que elles chami1o conseq·uenci!,l. d~ C!'>ntrato 
dos :factos que npcnus seguem-se. e nuo suo Insepu.
ra.veiA ou essenctn.lmente ligados ao mesmo contrato, 
distincniio difficilima nas applicações praticas, e que 
em seu' proprio enunciado parece revela.t- a.·. sua. íru.-

quS!n.~ distincçüo pudesse ser ~ceita., seria preciso, 
.com" n.· autoridade de Merlin. considerar con1o conse
qucnci::is tudo que é effeito do cont~nto, e cumo sho~."l
.ples facto gu<: < ncompnnha o que ncon.tece por essa 
occnsilto, nms nt"to ten1 urna. causa tnherente ao 
mesmo contrato. Com relação nos en1presthnos os di
rettos do credor e do devedor ligii.o-se :pro:x.imn. c. 
directa.n1Cnte :.'a. natureza. da convenção celebrada, 
especiahnente quando se trnt~~ de gradun.-los no co.so 
de cxccu•;i1o, por falta de implemento das convençües 
estipuladas. · 

O pngtnnento nü.o . é nm facto q1:1e se dovn. reputar 
unicamente seouenc1n. do contrato .. porém a.ntes umn. 
conscquencln qtie r~sultn. directa e cssencinhnente dn. 
dlvida. contrahida. 

A rctronctivi<h><le comprehende em relaçilo aos con
tra.tos ntio só o.::r' condic;ões essencio.es, C<?mo a sun. 
fór111U. o os SCllS cffcitos. 

Prc"fit·o substituir as fúrmns clnrns e Iitupida.s 
de Savin-ny a tttclo qnO possa. l1nvcr de íncor
l"ecto e o'Gscuro en1. n1cu pcnsan1ento O direito de tun 
contrltto sempre l'ege-so confot·1ne a. lei etn vigur, nn. 
úpoca de sun cclchr~ç~?· Estn. n.pplicn-sc ú. capn~.iclnde 
J>Cssoal ll~ obl"Ul" .c l~ furllUl. do COnt~nto; nppttcn-so 
l 0 'Ltaln1cnto ús condt0.i'lcs de suo. vo.hdo.de, uo 1nodo c 
a~ "Túo de snn. efllcuCin, cn"liilu n. toclns. ns acções o n. 
'tod~!i as cxcop(,:Õ<!s, jnrillico.mcnt~_possiveis pn.rn. fazer 
pronnnda.r n rcsolu(~rw ou n. nnlhdudo llo contrn.to. 

As duns pnrtes c~ntrntnntcs tên1 o direito e.v-vl <.ln. 
ccnvt.mr~ilo cclolHndn, do rcclnn1nr n observnçüo <.las 
I'é"TtlS 'rclnti\'us o. estas diversas qntfstões, intlopcn
Uc~lto de qnnlqnct• U1tH1nnc;.n. }JOssivol.IlO. leghdn~~ü.o. 
Isto con~tit,'.tO unl direito 9-dqturiilo, o HOg'ttnllo nossos 
11rincipios deve ser mu.ntillo cm prcscnc:.n. elo. lei novn. 
.As Ici~ novn!::l niio nntdií.o n nnturezt~ dos c9ntrntos 
·leitos untcriQt•tucnto, pouco imllOrtuw.lo 'l"lH! o seu 

effeito possa. estar sUSJilCnso por uma a.emora ou su~ 
bordinn.do o. uma co-ndu;õ.o ••• 

A distiocção da. cscoln france>.a entre o que resulto. 
do contrnto e o que púdc ser dellc sepnrailo rcyeste 
:fórmulas tnn.is clu.ro.s entre os escriptorcs nllemücs. 
Alguns distinguem duns e.epecies de consequeneto.s; 
uffia~ necessnrins C iiUlllCdillt~LS. quci esco..pii.o Ú. rctro
D.Ctividade da lei ; outras nccideot'\eS ou nfustndas, 
que un1a. lei novu. póde regular pnro. os contrntos n.n
teriorcs. A 1 primeira classe pcrtencPm n.s que as pn.r
tes tém previsto ou podiiio'preYer, e que desde então 
presumetn-se admittidn.s tncitntneutc no contrato. A' 
seO"undo. pertcncenr a.s con!lequcnciqs resultantes de 
fn:-;'tos ulteriores, como as acções ~e nu!lidnde funda
da.s -sobre a lesiio enorme, n. vwlcnctn, o erro c a. 
oullidnde. O che:fe dn ~scola historica recusa nbso
luta.m~nte n. distinc(:Li.o, entre outros motivos porque 
eútre os casos do. p~imeirn classe nü.o bn. um só que 
ns partes não ~enhüo podido prever. N~ hypoth~se 
especial do prOJecto o puga.me.nto por nw1o de_ adJU
dicacü.o, e nos termos- da Ie1. se o devedor nao pn
,.,.a.ss~. era. consequcncln prevista. e effeitn immedin.to 
do contrato, nü.o cun:ipridns a.s con!.li~:ões :st!pul~dns. 

. Aceita., portanto, ou niio ?-CCltn. n. • dist1nccrn.o, é 
declarar iniquamente retroact.1v,.. a le1 e nppl_1ca-lo. 
aos contratos anteriores, sob n fó1·muln jesuttlCO. de 
gue tra.tn-se de execuç:õcs coffimercia.cs e civis .. e n.s 
leis appliciio-se no pnssndo desde que a questilo verso. 
sobre a fúrma do processo. 

A iniquidnde do preceito legislntivo, CJ,UO envol
vesse o passado, sóbe de ponto. consu.lera.ndo o. 
posi~ii.o daquelles n. qnem vai especinhnente apro
veitar- os·cnpitnlistns e os bancos. 

Os· primeiros, obrn.nclo indiddualtne"nte, dispondo de 
capitnes ·que cn1preglio com todo. l}ber<lo.de, fre~.uezes 
a.creditatlos dos bancos, mas nu.o podendo d1spór, 

·con1o n.s associal.!ões bn.ncarins do n1estno poder e ex
tensüo, contrnti1.~ com juros relativamente superiores., 
prevenindo o risco possivel com tn.nto mu.is cu.utel~l., 
qunnto són1ente ex.pcrhnentttrú õ perdn.s, que se nu.o 
podem rep~rth-~ co1Í1o ... acontece n?s bri.ncos. A ele
vação ~os J1~L"os. o pagan1ento nU13;ntudo dos tnes
n10s, ns cnp1tn.lisnçücs e todos os 1nventos que n. 
desconilunça. ou n. usura. descoln·etn. entffio nos eln
prestirnos estipulados como indispensavcl previsüo do 
credor. 
E~ sobre todos esses iotercsscE., que a. lei estende 

· 'o seu 111anto tnlsericordioso. con1 sncrificio do .misero 
devedor.. que, mesmo vaidoso, não ~odin. pretender 
ser mo. is. nsiso.do c mora.l do que ellu.. 

Os bn.nços têm estatt\tos upprovudos pelo governo., 
e, J?Orta.nfo, antes nlCStno. de fnz7re1n oS emprestimos.,. 
ttlcdit{u·üo. con.1 n ncquiescenctn e o voto de seus 
n.ccioni:stns sob1·e o nlcnnco de. suo.s operaç~ões futurn.s. 
A intervenção dos n.ccioni~ta.s. a. appEo\'u(;l\O do go
verno 'Os instrumentos dos,contru.to::t. su.o outros tantos 
nrgn~cntos contrn. n. lei. c'Jl}C fizesse b?je taboct. 1:azo. 
do ttu1u que hontem c11n. tmho. nntortsudo, muxtnle"" 
qnnnclo encnrnr-se n. quebtkio coro referencia. ~o Bn.nco 
do Brnzil ...• 

O Sn. AFFONso CELSO :-A lei não é :feita. pltra os 
bnncos; é pn.rn o r}n.iz. 

o Sn. Josi: no,n•,,QIO :- M:ts eu tra.to clos·bnnco~. 
porque süo os intercssnUós q~1e mn.is _p_eden1 n nppll
cnçtio no pa.ssn.<.lo, os que. m_n1s lnci"U.l"lan C(>l11 n. n17-
diil.n solicitndâ, com espcctn.lFlnlli! o Banco do Brnztl. 
o grnnclc r~gnlndor, o llrivilog-i.:vlo, o qnc te1n o quo 
os outros nao possu01n, o nssoc1a1lo do govct·no, ccnn 
o direito do nüo cumprir n.qttillo n1csmo o. que; so 

. obrigou .•••• 
O Su. AFl'O"so Cl(LSo: -Isto ú outrn questão. 
O Sn. Josú Bo!'ill~ACIO : - Ntw é out1·a: U n. 1nestun, 

porque envolvo n.s conlli~.~~jos de um contrato ou. 
accurUo, como vou xuo~trar. .. 

!\.lei n 00 -1.00 <lc 17 tlo Sctclllhl"<> •lo 1873, proro~ 
go~t pot· ·n~~i~ 14 nnnos, i~to é, até _:n de ~cz~tnb!c. 
do 1 UlJQ lL duras~•LO flo hancn, redozl~) lL lUllUl'tlZUf;ILO 

nnnmLl t.1c sua. omissü.o n. ':!. 1/2., obrq.!;ndo o n1esfi!0> 
bnnco n elevar o cu.pit~l do snn muXlL hypothccnrul. 
o. 25,0Uü:.OOUH, pnru. cmp•·ostimo~ :\. lu v oura, co~ • 
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---------------------------- -----------------------~ 
.. tluros de 6 •(o e amortização de 5 °/0 ao anno. e alarr gadn n. zona. de suas operações Bypothecarin". 

..... De posse do papel moeda. nos termos da lei e do 
i .ae<:ôrdo de 24 de Dezembro de 1·873 a <Jl16 ficou re
dw.ida :. .estipulaçüo solemne, po1: vontade de uma 
;(!as part<ls, cm :face de outra, gue é ceg<t r,nra ni'io 
··ver c faz ouviilos de merendar 'l A lei de 1!>73, cal
:cu.l:aldo o juro e :1 nn1ortiznçiio sobre qunntin. certa. 
le calculando como preceito prohibitivo, manifesta-

.... ! U>entc nü.o deu no bnnco n fnculdndc de fn.zer em-
. ·. prestimos por meio de letras bypothecnrins no todo 
i ou ~ pnrt~. Seri.a. alterar .n . toxo. de ü •J 0 , cujo 
, mn:x:J.mo nno pod1a ser exccd1d·o qunnt.o no juro. e 
; os 5 nf, de amortiznçiio. que !L :proprin. lei tnandn.va. 

cn'leulm· sobre o total da divida primitivo.. 
Se houvesse duvido., lá estnva o accordo de 12 de 

-. Dezembro de 1873, expresso e terminante no nrt. 8• 
n. 1, que n.Jitís outra couso. nüo é senão o preceito da 
legisla~ nnterior, aceito. pelo rnesnto Bo.nco do 
Bro.zil. Os emprestimos hypothecarios só podião ser 
:feitos cm dinheiro, ott cm letras hypothccnrins no 
pnr, :l escolha do mntuo.rio. O accordo não quiz só~ 

. mente que n.s letras fOssem no pn.r, fez do 1nutunrio o 
juiz da. prefet•eocia. O banco descobria o meio de violnr 
llnw.antemente a. lei ou nccOrdo, nos olhos do governo 
imperial, e pnra chegar a esse resultado feliz cami
nhou por partes. 

Nn. impossibilidade ·de acudir nos empl'cstimos, snlvo 
com o prodncto nnnunl clns amortizações. ou a emis
são de le_Erna hypotlw-?nrias, prometteu nceita-Jns 
como cnttc;no de cmprcstunos na suo. carteira com
mercinl,. pa.rn :fncilLtnr o. circnlnQü.o das mesmos 
letras, dando nppnreocin de c~ecnçüo ao que tinha. 
estipulado. Logo depois, em Dezembro de 187f•, 
tendo conseguido por meio daqnclln. promessa o. emis
são de letras hypothecarins, mas voltando cstns {L car
teira eommercinl cm co.uçü.o de crn prestimc1s, conforme 
a promessa feito, o Bnnco declarou que só nos "(lngn
mcntos p.>r nnticipnção seriüo aceitas ns letras bypo
thcca..rias, e afinal deliberou snspendcr ns opern(~úes 
de cmprestimos sobre cnucõcs elas mesmns letraS nn. 
carteiro. Commercial. A f.azão dada. por cllc é o. se
guinte: os mutunrios preferiLt.o cnuciona-Jas no banco 
a vendê-lns no merendo, Rujcito.nclo-se no preço rcnl 
de tnes títulos, ünico meio de fazé-los entrnr no. cir
culação. 

Sem duvida real e justificado o motivo paro. niio 
ndmittir as cauções, o que admira é que, cm face do 
p;oprio _ accordo, as tivessem idendo para facilitar a. 
Clrc:mlnçuo das,letrns hypothecarins, embrulhando n• 
duas ca.ixa.s. desde gne não fosse esse o n1eio artifi
cioso pnro. dar cumprunento nos Ctn!lresthnos contra-
tados. · • 

Se ·as letras não erii.o nccitns no m.ercndo senü.Ô 
pelo preço renJ, ern preciso, pnro. que circula.sse.m, 
:forçar nlg:uem a rccebê-lns, pelo prec;o nomino.l, per
dendo depois a dilfercnça em negociação posterior 
para fazer dinheiro. 

. A vietimn necessnria era o pobre lavrador, qua 
tn.ntn penn inspirn em ontrns occnsiões. Pn.ga.va clle 
a differença entre o valor reol e nominal do.·letrn. e 
a escolha, que tinha o mutuaria na fórm11 da lei c 
do accOrdo pnra preferir o dinheiro ás letras, tor
nou-se disposição sem valia. No fim de contas o 
:mutuante era. o j niz do pedido •. e o devedor impe
nitente t~ria <lc recorrer a outro.' portn. 

O banco, que reconhecia ser impossível a circu~ 
Jação, snlvo pelo preço real, nehou no. realidade do 
preço, contrn. n nominnlidndc do titulo, um meio de 
lucrar nn reso)11çtt.o do ctnprest.imo essa differença 
que clle nuncn emprestou c do que nunca se servio o 
devedor. · 

Feito o cnlcnlo dos descontros da letra., dns commis
.sões e dns porcentn~cns, o que ficü.o sendo os fn.vorcs 
concedidos .. o os emprestimos t'L lnv-oura 'I Como so 
medem os 2:i,O. II:OUO{! pnrn. n. justa o fiel execução 
di\ lei? I 

mi'io cm divida fluctuante, nns dividas fluetuantes que 
1 so consolidü.o,nos emprestintos que succede:rn noa em

prcstimos, desde os qne :Luxiliito os bancos •o.té os que 
nuxiliüo o governo, o.cabnndo tudo no pa.pel-mooda, 
que. para honr:t c glo>rin do poder :publico nüo póde 
ou ·não quer e !I e resga.tnr; e por isso dtí nos bancos, 
cujo credito é mn.ior. A grn.nde icstituiçã.o bnncaria 
está convencida que póde fazer o qtto quizer. 

O Sn. RtnErno v.- Luz :-0 governo perde toda a 
liberdade de acçilo sobre os bancos . 

O Sn. A ~<~FONSO CEr;so :-Nü.o digo. isso; não pódc 
. hnver ~overno. em nosso pai~ que _perco. . a libcrdnde 

d_e ncç:lo sobre qualquer banco, nao fnçn. essa. injus~ 
~~ . ~ 

O Sn. Josio Bo,<IFAaro: -Nesse mesmo accOrdo de 
12 de Dczen1bro ele 1873 altcrou~se 11 lei, em :favor 
do Banco elo Brazil. . 

A lei de 17 de Setembro de 1873, no art. 2•, pre
ceitunndo os cmprcstimos {r. lnvourn, dentro de prazo 
dctenniando pelo governo, termina assim.: ct findo 
este prazo, -o resgate nnnun.l dn.s notas do banco ser.ú. 
clevndo n 8 °/0 sobre a differença entre o .capital de 
25,000:000/l e a som mo. cffcctivamontc empregada nos 
etnprestírnos lt 1n.vouru. )) 

U nccôrdo do 12 de De?emhro, no 11rt·. 3•, nltcrou 
esta disposição dn lei, dando"ao Bnnco do Brazil um 
nnno pnra rcn.liznr os em.prestimos {L lavoura,. e só, 
depois de esgotado. este, exige no se-gundo ano o o 
l'csgnte ele 4 •;., no fim do terceiro de 6 °/0 , e só no 
fim elo CJ.lWTto de 8 •;.. , • 

Etn ta.es condic;ões o.pplicnr-sc n nova lei no .Banco 
rlo Brazil, que tem o privilegio 'do uso do papel do 
go,•erno pan~ fins determinaàos, é desconhec:er o 
proprio accltrdu, cn1 detrimento da. misera. la.vou·rra.~· 
sanccionn nc:lo indirectamente todos' os abusos commot
tic:los até hoje. 

Sr. pre•idente, nenhum motivo pódc inspirar-me 
seniio :a. cn.usn. do. justi~!O. c o respeito que devo ás 
clisposu.~ões constitucionn.es de n1en po.iz. Na defesa. 
de um g:rnnile principio acredito estar a defesa.· da. 
fOrtuna e direitos ele cncln cidndão. 

o lOta·. !"une• Gon~ .. tvc•: ~ Sr. pl.'esidente, te
nho neces•idude de justilicllr-me de uma ar"tti~ão de 
incoherencia que me póde set· nttribuidn p~a. defeso. 
que fnc;o t\ emendo. da illustrada commissl<o de le
gislac;õio, quo.ndo propüe a •uppressílo do art. 4• do 
pro'jecto que se discuto. 

Digo - incobertncio.-, porque, cla.bornndo o pro
jecto que tive " honro. de submetter {• sabedoria .do 
senndo no. scssi:o de 12 de Junho de 1883, consignei, 
no m·t. 9. 0 , a Uisposiçõ.o de qne a. novo. lei sõ seria. 
applicnvel nos emprestimos contrllhidos depois da dnta 
de suo. publicaçi'•o. e n'mdo. assim. t\quelles contrntos 
que além da taxa do juros nüo excedente n. S •; •• con
sip:nassem" mnis a cln.usula da amortiznçtlo entre 1 O 
a ·30 nnnos; no passo que a illustradn. commissilo de 
legislação hoje propõe que seja snppdmido .o art. J,o 
da proposta vindn da cnmara, inhihindo a retroneti
vidnde de s nos disposições nos contrn.tos anteriores, 
idén que igualmente se acho. consignndn no 11rt. 9• 
do meu projecto. 

Mas, tnl incoherencia não existe, porque nii.o so deve 
perder de visto. que a dis,Posiçiio do n.rt. 9•. do meu 
projecto, tinhnum fimmuttc limitado, isto é,asrclayões 
nnscidns sómcnte dos contra. tos hypothecarios, v~snndo 
tambem n objecto muito especial, qual o do melhorar 
11s condiyües da. clns•e n.gricoln, ,livrando-a. das vexn
ções dos seus credores pelo. exigencill dos juros exor
bitantes estipulnrlos ordinn.rinmcnte nos contratos 
celebrndos ; no pn.sso g.ue no nrt. 4• ii.:> projecto vindo 
dn. cn.mn.rn. trntn.-so nn.o do cxecu\)ões bypothecarins, 
mlls de execuções em gero.!, 11ejii.o ch·eis, sejii.o com
mcrcines etc. 

N:lo tenho n. menor duvida. em aceitar n suppressiio 
que a nobre commissü.o propõe, porque nã..o vc:,jo 
nessns execuções os perigos e mn.los que o.conselhúruo 
a medido. por mim lembrado. com relação n.os empres~ 
timos hy),'othocnrios. 

E' verdn<le 'I'"' o Banco do Brazil, envolvido ·con
JStttntcmonto nus nogol"inQõcs finn.nccirn'3 do governo, 
e o seu t>rincipal anxilin.r nn. illegnl clcv11çilo dn di-

, "Vida. lluctuu.utt:. "''lhO perfoitn.ment.C n. irnportancin dos 1 

-~n!>eis que rep•·o.entn, nos defici/6 que se tr!lnafor-
Qun.ndo consignei n. ídt!a. do urt. 9• !lo p~ojocto, 

não O fiz COQlO UUl rCCODhCCln.lCDtO da. •ln•d·•-.-•• nu.-

' 
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o'meu nobre nmigo ncabn de sustentar com relação 
no preceito constitucional, que veda o e:íreito retroac
tivo ás leis ; foi exactamente por comprehender que 
o preceito constitucional nU.o se oppunha. ú. rctroa.cti
vidnde no cnso figurado, que consignei a. idéo. do 
art. 9• do projecto. . 

Em que pcze no meu nobre amigo, e o. todos 
nquclles que com eJJQ. pensilo sobre este nssumpto, 
niio ha fugtr desta verdade : que as lets do processo 
são to.cis que a seu respeito nunca se entendeu nppli
ca.vel o principio do. não retron.ctivido.de. 

A nossn constituição. quo.ndo consigriou como pre
ceito constituciono.l.o.quillo que já estnva estabelecido 
por direito civil, isto é, que ,n.s leis nü.o tertüo effeito 
retron.Ctivo, só teve em vistn. veda.r que ns novas 
leis viessem reger relações j ú. firmadas e definidas 
anteriorinente, e que se fttnda.vii.o em factos ®nsum
mo.dos, porque então havia direitos adquiridos, e 
estes não podião ser desfeitos por novo. lei. 

O nobre senador por S. Paulo invocou em seu 
auxilio o. o.utoridnde de nlguns escriptores allemiies, 
com opiniões 11 bstractns mo.nifestamente innpplicaveis, 
e em termos tn.es ·que nn.da. significü.o c nenhum 
s!lbsidio prestü.o para a solu9ão do ponto que. discn
ttmos. 

Mas o nobre senador foi o primeiró a repeTiir 
essa.s opiniões; cingindo-se s~mente ü.quelb segun~.lo 
a qual se entende que o princ!Pio da ret~oactividn'de 
sempre se entendeu com relaço.o âs condições essen
cines do contrato. 

o· Sa. JosÉ BoNIPAOIO irá um aparte. 
o-Sa. NuNEs Gor<cALVES : - Tambem eu aceito esta 

doutrina. • 
Mas o que é eondiçü.o essencial· de um contrato? 

Sem duvido. aquella sem a qual o contrato nü.o póde 
existir. Era porventura quem ignore o principio de 
dire1to a-e que a.s condições convencionaes não se 
subentendem, e pelo contrario devem ser expressa
mente estipuladas 'l 

O Sn. Jo&ú BoNIPAOIO dó. um··aparte. 
O Sn. Ntll'IEs GoNÇo\.LVES: -Diz o nobre senador 

que ha condições virtunes ou tacitns. M11.8 de que 
natureza sü.o enas 'l As condiljlões tacitns que os 
juriscoll'Sultotl reconhecem são aquellas qne rege,m 
todos os contratos e que niio precisão de ser expres
sadas ; por exemplo, num contrato bHntero.l, em que 
as .partes reciprocamente eontrahem obrigações. se 
umn dellas subtrnhe-se ao cumprimento das obrign
·'iües contrnhidas, a outra considera-se ipso facto 
exonerada, porque não póde uma das partes :fugir 
ao cumprimento de suas obrign.yões. e n. outro. perma
necer ·sujeita nos compromissos que contrahio. Isto é 
o qu'l. se chama condiçü.o to.cita. 

Alem dessas condições tncito.s n que se refere o 
nobre senndor, quaes ·sã.o n.s outrns ~ 

Condições intrinsecns, diz-se ; mas qun.cs süo as 
condições intrínsecas de um contrato 'l São nquellns 
. que constituem pnrte integrante do mesmo contra.to, 
que são consideradas como elemento de sua. existencia, 

·.como por exemplo, que cm todo o contrato nü.o deve 
~haver dólo, mt'i. fé. Afóra destas, o nobre senador nii.o 
'Póde citar nenhumn outra. 

O Sn. JosÉ BoNIFAOIO : -O pagamento na. fórma 
da lei. 

• O Sn. NuNEs GoNCAI:oVES : - Quo.l é o pagamento 
;,na fórma da lei 'l Nâ. moeda cm que fôr convencio
·-nada. 

Portanto, se o nobre sena<lor aceita a opiniiio de 
"..que a retro actividade se entende com as condições· 
~ssencines do contrato, paro. ser logico é preciso tirQ.r 
:.esta eonsequencia : desde que a condiçü.o niio é essen
. cinl, e nü.o está. expressamente estipulada, ni"10 ·está. 

sujeita a.o principio que S. Ex. estabeleceu. . 
O nobre ..,nador c1tou autoridades que niio vêm 

em apoio da sua opiniii.o. 
, O Sn. JosÉ BONJPAOIO:- Citei Savigny. 
I O 811. ~Nmoas GoNQALTIIB:- Bem, mas Savigny e 
.os outros· cnndos niio se l'llferem senii.o W.s condiçi!es 
·C}Ue eu acabo de opontnr, siio cou<lições previstas, 
,"Jue :formüo o elemeDto do collf.l:ato, não siio es•as 
.~oc:ondiçliea que nunca. podem como taes .,.,r conside
~.tu, pori}Qe dependem de- c:orl'vençl!ea e:xpreas&a. 

J(, o men n-obre amigD e collegn, senador por 
1\!~no.s G!'raes, o Sr. Afl'onso Celso, nos trouxe a. opi-· 
nmo mutto nutorosada de Dcslilc. . 

Nii.o se póde desconhecer que a. mn.terin é impor-
' tn.nte c gro.ve, é preciso que os principias ~ue ~ormiio 

o. doutrina seJü.o .bem firmados, bem definLdos, pura. 
~ue nquclles <le nossos collegas que nü.o fazem pro
hssü.o do estudo de direito., nii.o se deixem a.rrn.stnr 
por dontrinns que nü.o têm fandamento"juridico. 

En, pois, invoco, o.lém da autoridade de Dcslile, 
citado pelo nobre senador por Mino.s Gera.es, o. de 
quns.i todos os escrjptoces de que tenho conhecimento, 
e peço permissü.o o. V. Ex.. e ao senado pnra recorrer. 
n csto.s autoridades jú. que assirn é preciso ; e mos
trarei que o nobre senador por S. Paulo está si> e 
sem o apoio de um unico eecriptor neftc ponto .. 

A P.rimeirn· autoridade de quem me soccorro é a de 
Zacnt·•as, no. sua impo.-to.nte obra Direito Civil Fran
ce:::. Ahi diz elle no t. I. ~ 28 : 

" Os unicos :factos a considerar como tendo tido 
lugar SC?b o imperio do. lei antign, '"e por consegainte 
subtrnh1dos no imperio dn lei novn, si•o aquelles que, 
aegundo n. lei em vigor no momento em quã clles 
forüo pr~ticndos, fundüo ·irrevogavelmente um direito •. 
ou pelos• qun.es umn. obrigo.y.íLO tem sido irrevogavel.:.. 
mente contrnhida. Todo o. :facto• que não tem este 
caracter se acha submettido, nos seus effeitos jurídi
cos, ú. lei nova, porque estes effeitos dependem da. lei 
sob a. qual elle,; se manifestão. » 

Citarei tnmbem Mourlon, outra. autoridade que o 
meu nobre amigo nüo recuso.rã. Diz esse autor na sua. 
obra Code Napoléon; po.g. 47, art. 2o ~ 2•: 

fc Toda lei nova se presume ser melhor do que & 
derogada, porque qunndo o legislador innova, não 
póde ser seniio com o fim de melhora-ln e para cor
rigir abusos existentes. Dahi é natural suppOr que o 
legislador entendeu submetter n seu impcrio, nü.o 
sómente os factos que poderáõ dar-se no futuro, mas 
ainda os anteriores, quanto ó.quellns de suas conse
quencins que possão produzir-se e desenvolver-se 
depois de sua nromulgnção. » 

O Sn. JosÉ BoNIF•cto : --" Apoiado. · · 
o Sn. NUNES GoNÇALVES : -Não creio que possa. 

haver ~ada ma.i~ positivo_ do que isso. Entretp.nto n::>o 
:fico ah1, vou adtnate. Nno conheço um só àutor•quc 
admittn n opinião do nobre senador! 

O Sn. Josi< BoNrv.a.aiO :-E.en não conheço um só 
que admita a opinião contraria I 

O Sn. NUNES Gor<cALVES: -Recorro agora ú. inte.:. 
resso.nte obra que acaba de ser publicada pelo emi
nente professor de:direito da. faculdade de· Bordeaux, 
o Sr. Bnudry-Lucantinerie, intitulada Prticis de droit 
C'ivi!. Eis o que se lê nessa obra á pag. 36 do t. I : 

" Leis relativas no processo.-Applico.r'-se-ha a lei 
em vigor na época em que a ncçiio·é intentada, de. 
sorte que o processo o. seguir, ptt.rn. a. eXecu9ã.o de um. 
contrato, por exen.plo, póde ser differente do. lei que 

· vigorava quando o contrato foi celcbr~>do. As partes . 
têm certamente um direito adquirido ú. execuçü.o do 
seu contrato, ruas não ao modo d!' execuçüo. Nii.ó ~ 
verosinül que, contratando, e lias se preoccupnssem do 
processo n seguir, se mo.is tarde tivessem de deman
dar judicialmente a. execução do contrato. Qu11ndo 
muito poderiiio ter concebido uma esperança que a. 
nova lei bem póde tira•·· » 

Sn. JosÉ Bor<IFAOia: -V. Ex. está. canfnndindo ; 
trato.-se do modo de· contratar, o que é diverso da 
execuçüo do contrato. • 

O Sn. Nur<as Gor<ÇALVEs:-V. Ex. vai ver alguma. 
cousa. mais positiva, tenha pnciencia, ou9n: (Conti1MI4 
a ltlr.) . . 

cc A. mesma cansa, e pelos mesmos motivos, preva • 
Ieee com relnç'ii.o ã execu9iio forçadn dos contratos
Deve-se sempre applicar a lei· existente no momen'o 
em que a exeençii.o ó ree1nmada. Niio sióo as partes que 
executü.o,' e· sim o poder publico, e ó claro que eaie 
nii.o ~de prestar o seu concurso senão no.s condlQijoa 
prescriptns pela lei da. época em que este concurso é 
:reclamado. :Àssim, por exem_plo, a execuçiio forçada c1e 

t 
um contrato para. o 'l.usl a le1 em v~r, qua.ndo foi elle 

'celebrado, eattlbeleetn a priaiio, nao ~de.aer real.;... 
cl& por este meio, depois que foi olla &bolidll. • 
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O Sn. Josi< Bo:o~ruaro : -Dó. licença )?!Lra um 
apa.rte 't .um contrato por e~rlptura pr1vada, se 
~anhã se determinar por lei que seja por escriptura 
tpubliea, é valido ? . 

- O Sn. NuNE" GoNÇALVEs :- Sim, porque está fir
j.XDndo o direito : n h i respeita-se o pneto consummado· 
"'bi bn direito nd'\uirido. -

Ainda. recorrerei no eminente jurisconsulto, de que 
... ±odos nós ternos noticia, Lnurcnt. Nos seus Principcs 
!..de droit civil."tomo 1°, png. 296; l<!-se o seguinte:, 

« Todos os autores estão de a.ccordo em ensinar 
.-que o modo de execução do~ contratos é re:;u!ndo, 
m.:."io peln. lei que estava. em V1gor, quo.ndo as partes 
~ontrntárüo, nws pcln que existe no momento em 
'~ue ell:>s procedem á execução de suns con vcnc;ües. 
.!:Este principio é fundado cm boa. rn.zão, porque não 
11sã.o ns partes-a qne executão., e sim o poder publico 
~que lhes presto o seu npoio pnrn obterem n execuÇão 
::forçada. das ohrigni,!ÕCs rcs,ultantes do contrato. Orn, 
...desde que o Est".udo intervem, a elle pertence rc~ula.r 
~as condições dn su~ intervenção, assim como a fórn1n. 
. .J>orgue e lia. deve ter lugar. Isto é de" direito publico, 
"C na.o de dirc~ito privado. As pa.rtes nüo têm nenhmn 
.. direito "a op1•f>r. <tttnndo ella modifica o modo dn exe
~ctlção doE" C·•nt.l'lltos; quando muito poderiii.ot.invocnr 
~~o.. seu inten-·sse. r.ntl.S o interesse nl"ivndo cede diante 
t-..J.o direito do l!:.ta~lo. Exemplo: ·um .contrato foice
_:]cbrado por P'cri pturn publicn, sc:;tmdo o costume 
~'de Pariz, q n e .não pcrmitte no cre_dor ex~cutn-lo 
.:.,contra. os henl•·1ros do devedor, senuo depo1s de o 
~u.vcr decln1·:•do exeq_ui\'el por umn. sentença.. O co
. digo civil nlt,·ra u modo da. execução; nos termos do 
-n.rt. 877 os lltnlos cxequivcis contrn o defunto são 
!.:i;;unlmen te exequivéis contra o herdeiro. O credor 
::róde prevalecer-se da lei nova. 

1 
. ".A lei de -.!:l d~ Fevereiro de 1807 estnbclcccu.n 

·:prisão por divida •S devedores por contratos nnte
:riorcs fic:'triio sujeitos a. ella., porqttc é uma gnrnntin. 
ae ordem pu), licn. )) 

Vejn S. Ex. nté l'jtte ponto levão elles as consequen
,cias do pritJCipio l•sto.belecido, a.t~ ú. prisão que atfccta 
clirectn.rr1ente o. segurnnr;-a indi':idual. c a. liberdade t' 

O Sn. Jo'É B•.•I<lt'AOIO :.::.:Mas 1sso nmdo. é fórma de 
processo. 

O Sn. Nu~ms Gost.:ALYES :-Citarei o.inda. n. opiniüo 
.ao not3vel cscript.or "portuguez que :l.cabn de publica.r 
íUmn obr::t interessante sob o titulo à.e Questões T·rans
~lo•rias :mb1·c o Direito Ci·vil Portugu&z. Refiro-me n. 
Pai''" e Pitta; diz elle, rpag. 331 (lt~' 

(( E' ponto gcra.llllcnte scp;uido pelos autores que 
a.s i'ónllítS c1o processo dcvc1n rcgnlnr-se pcln. lei do 

·'":tempo c·n1 qne o tncsrno é instnurac1o~ e nüo pela lei 
,.a_o tempo em que teve origcul" o direito_. Estu so1nçtio, 
~apoladu l"·da doutrina. c pela jurispntdcncia~ jnstlficu.
:>e pela. natureza c pelo fim destas leis sem dcsa.ca.tar 
o principio da. não- rctron.ctividn.dc. 

u Seju. <Jnnl for a nn1dançn. produziUa nn. iórn1a ilo 
yrocesSo, de\•e ser clla :::igorosnrnente observada desde 
a pnblicn.r•ã.o da Jei que a. tiver introduzido. Neste 
ponto nft.b hn quc_.::;tií.o, TJOrque, COlllO j:."L disselUOS, 
todos os autores estão <1e perfeito accorao. )) . 

fnHistindo ~'i pn;-:. 3-1.1- nessa. n1csnut. doutrina., cliz 
elle ninda (lâ): 

u E' fVrn. de duviJa. que a i'6rtll!l de proceder ú 
cxecuç·ão <le 1.nna sentença ou cJc nn1 contrato, deve 
ser regulada. sempre c exclusivamente peln. lei vig-ente 
n.o tempo c1n que se instmnrL o procesRo. Don<.le se 
conclue que, se hn. nm direito nUquiriUo :'t. cx.ecuç·iio 
do contrato ou ela s~ntençn., núo pútlü JlorL·nl rc !lUtar
se udquiriclo o direito de chegar-se a este resultado 
·antes por Ulnn. <lo que por ontrn. via, JlOr 1un ccrtn 
m·odo, nntcss do que por outro. ,., 

Por ultimo, Sr. rrC"~it1ente, nindtt cHnrci u opinirio 
de! Cabbn, nota.vc1 cscriptor ita.lio.no; qna lltL snu. iul
'J1Cll'l a nt C! obra., int.itnla.da 1'he.orla ela ?'efrottcl iL'idadc 
~u.s lf'ts. !to vol., pago. 478, nsshn se exp1'Cssn. :' 

u J.:" liN'f.•s.c,nrio distinR·nir os netos proccssuncs con
.cc.rn,~ntc~ :'1 P:-.:c:cur,~rí.o c1aque1lcs ctn qne proprimncntc 
•con:~iHlf: 4'"1<1. (• (1uc· chamurcmoH actos executivos 110 
.f;cntidfl IIJa!~·. l'ignl"(I~(J. Os. prhn~iros r·oU.Cnl, Cnl sun. 
.·:ScqtH~IIcia, dur· Clcca~iiio n direitos prucc~stutoR adt}tti·
,'l"'idos, ..:o.oJ:vnnc OS [Jl"iOCilliOS gcrUCS svbrc c:;ia lUa-

tc'ria;. os segundos, nunca. Porquanto estes, ·e por 
exemplo, o. penhora dos -moveis, a. descripçílo dos 
immoveis, n. hasta executiva, o arresto do de
vedor, nü.o ficüo, cor.uo os primeiros e como • 

·em geral, os netos processunes, incluído~ na. 
esphera de O.CÇ!Ü.O dos contendores, mas sabem 
~este circulo" pnra produzirem um ell"cito material, 
Já sobro as cousns, jíL sobre as pessons. Por tal razi:io 
estes siio netos que se podem cmpreheoder sómeote 
com o n.uxilio dn autoridnde publica, c estn circum
stancio. de uma virtude espec1nl ús leis que a e!lcs 
dizem respeito. O Estndo legisla úcercn de tacs 
nctús segundo ns exigencin.s ào bem publico e da. 
ordem publicn, sem que possa o particular cm cnso 
nl:;nm pretender que a nutoridnde, publica se ponha o. 
seu serviço, pnrn. :fnzcr o que as leis n.ctunes nü.o 
a.dn1ittem, c para o que o mais das vezes nüo encon
trnr=.í. nem mcstno os meios precisos nas instituições 
vigentes. Por conseguinte os netos processuacs exe
cutivos de que fn.l1nmos, são s~mpre regiUos peln. lei 
actual. Em outros termos, ns novas lei~ concernentes 
nos modos c meios de fazer execn tnr conctivamente 
uma sentença applicü.o-se immediato.mente nü.o só ás 
execuções que se_ tenhíio de intentar, mas tn.n1bcm 
:lquellns j{L começndns. » 

.A.cho, Sr. presidente, que não tenho precisão de 
eitnr mms autoridades. Poderia citar Do.lloz, Mcrlin 
e muitos outros n.ntorcs, para os quaes é: principio 

:corrente o que expuz, entendendo todos que o rc:;rn. 
da ni\o retroncti v idade nuncn se npplicou ús leis do 
processo porque ácercn destns não ha direitos adqui
ridos. -

O Sn. Jos"i' BoNrFACro :-Sem duvidn ; n questão é 
snbcr o que é fórma de,p:occsso c o que nüo é. 

O Sn. NuNES GoNÇALVEs: - E, jlergL1nto ao nobre 
senador, quem. no cnso cln. adjudicação, poUcrú. invocar 
direito adquirido ; o credor ou o devedor 't , 

O nobre senndor sobe perfeitamente que a ndjudi
caçü.o presupõc um fa.cto reprovado, urnn. falta grO.ve 
que não pôde ncbar :>paio, perante o 1egis!ndor, que é 
a hnpontualidndc do devcJor. Como bem ponderou o 
nobre senador por 1\Iinns Gerucs, o facto é puramente 
eventual; e se :fosse direho adquirido, cntü.o n lei 
snncclonnrin o mn.ior de todos os absurdos, quando o 
principio de direito é que nemo ex delioto suo - me
liorem suam conditionem facare potest. No momento 
de contrn.bir a dívidn. prevê-se, diz o nobre senador. o 
facto dn ndjudicnçü.o :f'orçnda; Jogo, é umn simples 
previsão, Uln calculo, uma. cspecta.tiva e não um 
direito adquirido, porque este só se traduz cm :facto 
consun1ma.do c irrevogn.vcl- · 

l\Ins se se '!,uer que n simples previsüo constitua 
direito ndquir1do, este 6 notes em favor do credor do 
oue do devedor. • 
- O Sn. Josi: BoNlFACIO dá um aparte. 

O Sn, NuNES GoNcALYEs :- ~.;. vcrdndc entretanto 
é que nü.o hn direitO ndquiriclo, nem paro. u1n nem 
pnrn. outro, porque timo. 1neüicla. de:sta na.tnrezn, es
tabelecida pcln lei, constituo um dos trnmitcs da 
execução e da. fórmn. do processo. E' um remcdio 
que n lei estabeleceu pnrn o cnso dn impontuo!idn.de 
do devedor e da fu.ltn. de lnnc:-ndor e nunca. n1n invor 
no meS1no' devedor; . ó providcncin purcuncnto cvcn
tunl, c~uc nt'to pôde constituir c11rcito adquirido, nem 
ser obJecto de respeito por pn.rto do ]cg:islndor, parn. 
não ol:,cdcccr no princi1Jio da não rctro~lctividu.de Uns 
leis. 

Tnn1hcn1 disse o nobre senndor, CJUO os cnpitnlistns 
c os bnncos, se pnssa.1· estn. lei, so nchnráõ habilitados 
pa.rn cobrnr nnütns vezes o capital fJ ne th~cssmu em
prest!lao. 

Confesso, Sr. prcsiJcnte, qué · nüo puue compro~ 
hcnllcr o a.1cnncc do argumento; nilO pos~-;o cotnllrc .. 
hendor .con1o n novn lei possn ter esso oll'oito! 

O Su. JosJ~ BoNH'ACIO :-Não disse isto. 
O Sn. NuNJ~s GoNC:AT~YI~s :- O nobl'e senador citou 

o Bnnco tlo Brnzil o' outros ostnbolccin1cntos bnnca.
rioA. !\Ins cstitno snbcr quo nüo 1wrcobi o nrgtunonto 
Jc S. l~x. -

, ... on ngorn, Sr. 11resiU.ontc. dnr unuL ligoirtt ros
l10sta ~1.o nobre scnndor llOl" ~Iicns Gornos, o nunt: 

.. 
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nobre nmigo e collega Affonso Celso, cmn rela.yão ao 
art. 9• do meu projecto. · 

S . .Ex. nií.o deixo. de ter nlganut razü.o, como disse 
no principio do meu discurs-o, nos re·pa.ros que fez, 
quer com relação n mim ou com relaçü.o á illustrndo. 
com1nissüo, quu.ndo proscrevendo a <li!:tpcsic;üo Uo art. 
4°, consig-nou-se n. do art. tJo do projecto do sonaUo. 

Mns dãvo fazer umn. observação. As lncettezu.s, as 
ditricnldades e os dispenilios, q11e sempre ncompnpbiw 
as exect.tçõcs h,Ypotbccn.rh!.s entri'Lo por muito uo cn.l
culo dos cn.pitalistns e dos bn.ncos l!Ue cmprcstü.o o 
Seu dinheiro. Por vin de regro., prevendo ns dtilicLll
dndes e os riscos da cobrnn'(n., os bancos e co.pitnlistns 
exigem juros exorlJltnntes, púc:le-so dizer nunca. 
menos de 12°/o no a.nno. O 111011 projecto consignando 
nmn. seric de 1ncdidng, tendentes toU.u.s n. inspirar con
finnçn. nos capitnlist,l., c arma-los com os precisos 
meios de ncc;u.o contro OB devedores remissos, nü.o 
podia. tn.mhCln deixar de attcnder os intc::rcsses a.estes, 
e cspccinhnente dn. classe n.gdcoln, que tive em vista 

· proteger, não poderia deixa-los deenrniatlos e en
tregues aos vexames que os credores quizessem contra. 
elles exercer, preva.lecnndo-se dos novos fn.voros, que 
lhes são. concedidos. 

Dnhi veio., ou pelo menos <! o meu· peosnnlcnto, n. 
idén de tnxnr o juro. 

Entendo que n tnetlidn. é conve.nieote e de grande 
a.lcnnc_c. Faz depender os novos 1favore!:; concedidos 
a.o credor dos outros concediüos cm beneficio dos · 
devedores. E' nnu1. cmnpcnStLi;ão ; tuna. exce_vçã.o 
no principio por motivos n111ito cspecines e nada 1nais. 

Nü.o houve, pois. inc.Jllél'Ctlcia ou contro.dic(,:ü.o. 
Adopto como rogn-1. _f!;era.l a idéu: de que a lei so!Jl·c 
processos tem cfle1to rctt'NtctlVu : mas qt:o.ndo se 
tratar . ela execução de contratos hypothecttr.w.s ante
riores :i data da. lei. :faço Jepeodentc u. retrunctlvidade 
de con(H-::ões lJCIU cotcncliJ.a.s o equitativas. E' Ulll:l 
justa. COlU[ICOSUÇi"to. 

Aqui encontra, pois, S. 1-:=x.. a justiiicu.c;U.o' ela. 
dot1trina. consi~rHtda no 1nea pl'ojecto ; uws tt honrncln. 
commissào qniz nn1pliar um poucu 1nais u. doutrina. e 
disse :·--E' preciso npplica-ln aos contrn.tos u.otc

·riorcs cohcrenfcmentc cürn ti. cmc.nda. suppressivu. elo 
a.rt:.. 4o do pa·nj~cto dn. cn.mru:a. dos Sr::;. ~cpu~a:los e 
entao dccrcLon. no sn!Jstitlttivo, que a d1~pos1t;:ao dn. 
lei serin npplicndn não só aos contratos cnjos jnros 
nilo excedem tt 8 °/0 , como úqncllcs cujos juros fos:'iCin 
reduzidos n. cssn. taxa, o aos contrutos po.:.tcriores, 
com n. clnusuln. da :unortiznçZi.o entre LU e :JO unnos. 

Essa. clansuln. po:<hn nrw pú<lc e~istir- etn r~h;~~~tO 
nos contratos untcrlllrcs, )JOa-qne est~s ntt.o cogttal·o.~o 
delln. c serin. inntilisar o pcnsumcnto Ju. lei. · 

ERsn. clausula virú cn1 um ou outro, mas nn. gcne
ra.lidndc ni'"to existe ; portanto nú.o· se púde exigir se
não depois elo. data a~t pnblicac;:.io.da.lci. o lcgisla<lol" 
nü.o presta sÚ;.L n•atoJ·idaU.c c for~·~ seni~o pnnt que n~LO 
scjn. exccdtda essa taxn., sctu por nenhuma fúrn10. 
constl'angcr pat·tcs contrnto.ntes. 

A doutrina. invocncla. pelo nobtc sct1a.clor cotn rcln~üo 
a.t to.xn dos jm•os é "VCl:dade ccononlicn., n1:1s nllUi ui:o 
ha. tnx.nc;õ.o de juros, c sitn ntn:.l. simples n.ltct·uut.iva 
offerecidn ao ca:edor. Se quercls go:-mr destes c cln
qUellcs fuvorcs, é preciso qno t1ttnlJClll CCJoccdais ul
~t.tns n.os vossos devedores • ..:\o;;;. situ fez ctn Frnnç-a Lniz 
Napo]cão con1 os clecretns de ts:1'2 pnrn. n fundaçü.o 
do C1'Cditf'oncler, con1o institni(,!Ú.O de credito real. 

Quem quizor roclnzir o jul'O qnc o reduza, ncnhun1n 
lei o obrign. n. isso. Pl,dc qnnlquel* en~cctunr ns Sltli.S 
cobrnnc;-ns como bc1n lho parecer. mas não púdc contn.l' 
coni n. novà lei, senü.o slljoitunclo-se ús clausulas por 
clln p<csc•·i ptns. 

Assim cxplicn<lo Q meu pensamento, creio que posso 
considern.r-n1e Jivro da. nrguiçii.o que ·1no foz o nobre 
senndor. · 

Limito-mo n essas cxplicn.çõcs, porque nü.o quero 
o.longnr o dcba.to. pois só tive em ''ista _justillcu.r o 
projecto por milu ofi'erecido c o parecer do. honrado. 
conunissiLo. (MuUo bem I) 

o ~··· AIT<>nHo VelHO poncó dir{• em resposta 
~aos nobres senndores qne o honr.:.riio, tomando cm 
· considol"IIÇiio o acL\ iliscurso. 

Quanto ·no nob<e sennilor por S. Paulo, o de.<cm
penhu desse <levcr foi-lhe ,(!l'!Llldemente facilíLfldo 
pelo digno col.lt:gn. do 1\Inrnnhõ.v nns valiosisshna.s 
ru.zües qn(j o.ca.ba de ex.pcnder. · 

O nobre 8Emn.dor pot• S. PlLttlo dlôcntiu no que~;tii.o 
co1n o brHJ:mn tis mo proprio tlo seu hntnP.:nso talcntG 
e vastn. i"llustrnçlto, UlO.S nü.o corl\'cncetl no orador. 
que mnito o tiCnte. 
· S. Ex., o.poia.ndo-se przncipalmcnt.e cm juriscou
snltos ulletnttes, sustcntu. hnvc1· dinúto n.Uqni.rldo na. 
n.djudico.r~ü.~, tanto pnrn o cred.ur, como pnrn. o clevetlor. 
Se~'~"undo' n Jen·isln.yü.o vigtmte. dnude conclne qua se 
a. ~eforma. n.pplicar-so lts cliyic.la.~ contrn:.llit~u~ :J.nte
riormente a. ella., dn.r-se-bo. vtolnçno do prlOCl!HO cou
stitucionnl dn. nr1o ·retrrJ{tctlvtdade. 

Em primeiro ]un·nr, obscrvo.rú._ c orador. que cosn
qnnnt\l sejn. r .. jnri~prudcncin. n.llcmã a de uma grande 
escola., rcsentc-se do mestno defeito da 1nusica. dessa. 
denotninnçü.o. . 

E' umo. judsprudeucia <lo futw·o. mtuto elevada e 
hn.rmonico., sem cluviU.n, mn.s qtte ainda pn.irn. nns rc

, ~""~"iões do abstracto, como bcan ponderou o nobre se-
~o.dor pelo 1\Iarnnhi"to. . . _ 

A liluitos r~spcitos ellt; n.penns ex.prt~ne o.sptrn;çues, 
it1stzficn reforrrms nt.renltznr-se nos CúU.agos .escrtptos, 
ni"LO se limitando a con1ancutat· esses me:Hnos codag.:.>s. 

Nü.o ~ .nelln.. pois, tão Uivers~ dn. nossa, vor:, s_rm. 
,indole e tradições. que devemos 1r beber o~ p_rlllt.:ll~I~S 
,n. cuja. luz in.tcrpretemos os textos do úu·e1to c.vll 

qu.M:i~s 8~~~:1~os ..... nin.s scr-nos-hü.o. ne:>se pn.rticnlar. 
os coll1llle~tnclor~s elo direito frn.ncez origion.rlo, co1no 
o nosso, do ron1ano. . 

Pois bem : C}Uaoto {r. doutdno. corrente eu~ ~1·nnçn. 
nit.o é licito dllvidn.r de que elln. :fa.vo1•cce a oplDlaO d._?s 
que n·pprovtio o. suppt·cs;:;i"w_ do a_rt_. ~'~· e c:~m~<::~"l.uao 
i~""~'nnhnentc n. elo nt·t. U41 elo ~uL::;tt_ttltlvo,. '"" \'l~ta. do 
c~pioso snbsiclio que trouxe no Ueb.atc ? nobre sc:_nu.
<lor pé! o l\Ia"un h tio 

Aos escriptorcs, cujos cxcn:ptos S. Ex. leu; u.ccres
tnr~.'l. o orador DelnolornUc, po:;to.que o n • ..t.~re senttÜ?r 
·por S. Pu.~tlo entenda q~1c cl~e sulihlga. u. sua thc·JrHL 

euoc~~~d~~· consnltOll-0 o ousa. uLrirllla.r qtte ellc nrio 
penso. cmno o nobre senador, úccrca. do ponto em 
fJ.UCStii.O. . 

NilO o trouxe, infelizn1cntc .. J)nrn re.r:-oJu71r··l~c as 
pnlusrns, ~ o l'egitncnto nii.:' he pcr:nttte 1nclu1-las 
no setl c..U:ocurso, sem. ns ter lu.1o no ~.·ectnto .. 
. Se pttde,se .fn.1.c\-lo, acrcclttn qtte. o nobre seno.üor 
con\·enccr-se-lun do 1-lCll enga.oo. . :.. 

l\Tn.s, uindn. de o.ccürd~ t!onl ?. jnn.~consulto n.1l~n~~Lo 
qne S. Bx.. prefere, Sav1gny, Jtl. o nobre se:H_;atlur t~do 
1\In.rnnhito n1ustro~1. que Ue stul.s pnht.~·ra~ nn_? re.stl~ta. 
ttrgnt'ncnto ctn prol dus que vCtn nu a.U]uU.tctl.ÇlLO l.hr~.lto 
~1.dquirido pnra us .partes .cn~tr:LttLnt~.s. ~ • . . . 

.O que esse cscr1ptor dtz c qne, .p .. tra. o~ cunttntan
tcs, constitue direito tud.o qmtnto e C!'senctul ntts cu~-
vençües. . 

1
. _ . _ , 

On.t., pu.rn reconhecer flUC n. a<lJlH tC::Lt,~uo nao- é e~
sencinl en1 tun contrato de nn1tno, Uu.~tu. lcaubrtu· qt.le 
esse contrn.t.n pótle rcsoh·ct·-se, cum-tn·u-:;o em tud•: a. 
sua plenitude. sem que t<:nhn. luga.L' :.:tqnclle a.cto Jl"t-

ricltco. • . . _ 
Pnra. que foss~ cssen~ial _serl:.t mtstcr .que nu.o pu

classe ter _outrtt solnyü.o scna.u ~·~ssu .. l~to, e. claro ... 
Se nel1n houvesse, con1. ellelto, du·etto ndquu·Hlo. 

este pcrtcnccrin, co1no quer o nobre scan.Uor, tanto 
n.o credor como no l1cvcL1ol~. 

Pois bem; qnuoto no devedor, qu1.t.l é u. suo. ori~e~l~ 
Q COOt"rnto, Ul'..O; 1JOrq_ne t:llê, que O ,nilo CUUJ-prl?,. 

que violou-o. niio pótle invoc~t-lo ~on~o tttulo pm·'1. Uf-
rcito seu, conta·n u parte que prcJudrcou. . 

Senouir-sc-hin enti.'io clt"te o llil'éito 1·esnltn. da nnpon
tnnli~n.tlc, d"rL .faltn do dc\'Ctlor'? 1\.:Ta.s, o .no~r?' senu.clor. 
tii.o illnstrado, conhece l.letn o n~toana JUrlí..llc~ do gue 
dn culpn nü.o se originü.o <!:l'citos, no.scen1 obrJgnc,:(Je_s. 

'1.\tnlbcm nüo assisto n\z~io no nobre son~dor: quu.ndo 
sustento. q110 a. ndjuclico.çi"Lo ú conscquenc:ta. chrecta do 
cont·rato. 

Nü.o é. nü.o põclo sU-lo. 
No contrato <1e mutuo o CJ.uO se estipula. é o reem-
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bolso em dinheiro, nílo cm bens;· enlvo convençií.o 
expressa cm contrnrio, o que nií.o é n cspccic de que 
ae trntn. 
. A adjudicação é.simplosmcnte um modo de soluçii.o, 
mventndo pelo lei(Js!ndor, pnrn supprir n fnltn do dc
yedor. ~ :~s.!;:lnrdnr o credor do prejuízo resultante do. 
1mpontunudnctc dnqt1clle que pn.rn. c01nsi,..,.o se obri,...úra.. 

Portanto, do. q_ue é clln. conscqucncitf C do nü~ jln
plcmento dn dLvidn, do seu mcnoscnbo c desrespeito, 
por parte do devedor. · 

Vem da violnçilo do contrato, c nilo do proprio 
oontrnto. 

Pnrn nc.cez:tua!: n odiosidade da me;Uda que extin
gue o.· ndJUdlcnçao, mestuo a. respe1to dns dividas 
preexistentes, o nobre senn.rlor recordou o nlto juro 
que o Banco elo B1·nzil percebe dos seus devcdorcs.
cntreg-n.ndo-lbes uma. parte <1ns qua.ntins 111utu.ndn.s 
e1n letras hyp~~thecu.rins, o que 'G um nbuao á vista. de 
seus cotnpl'OlDHiSos com o governo. 

Niio discutir•''• nem está habilitado para fazê~lo. se 
na verdade o Banco do Brnzil assim praticando vai de 
cnco.ntro a a.'luill<> a que s': compromctteu. 

Dlrtí, porc1n, que nesse Jllro alto nr,o hn n cnormi
da~e que ·O nobre scnndor suppõc, nssim con1o não 
cx1ste no pagamento de uma parte das quantias 
mutuadas cm letras sujeitas n desconto. 

P.nra. • a;~nliar-se do gra.vnme ou peso de uma to.xo. 
<17 JUrO, nao bnstn fixo.r-Jhe O algarismo;, é n1istCr 
!"undn saber se elln. excede o.o qué, na occo.siüo, 
e nn.s tnes1nn.s. condieões, poderia encontr::tr n.looti-
res. o necessitado. ~ ' 0

·"' 

Orn, !odos sabem qtte, se o lavrador nüo obtiver 
emp~estnno do B_anco do Brazil. não o alcançar{• aqui 
ele nmg·ucm, seno.to por conclil"õcs m11ito Jnnis onerosas 
c por juro mnis n1to. Sem effibarooo do elevado a.lfl'n.
risl!lo dos jnros, .cm consequen~in c1o desconto (iuc 
soflt·e '? .vnlor nom.mnl dns letras, nü.o se póde dizct' 
.:.ue SCJfL clle umn usurn . 
. • Pcmais, se as pnrtes rcceLém ns letras é porque o 

({tterCJn ~ lhes :fnz con_tn; ninguem a.s obriga. E' neto 
':oluntar1o <lc _que nao se podcrn _q~cixnr, c desde 
que (! voluntnrJO reveste todn. a leg:1t1midnde. 

O nobre seno.dor quer que o crc lor supporte todos 
os onus e inconveniente~ dn. ndjudicn.yü.o, porque, no 
celebrar o contrato, devtn prevê-la.. 

1\Ias, o_ devedor que se obriga por um contrato 'de 
mutuo. nao prevê só, snbe, sente, avalia. e aceita. o 
juro que '\"eti pagnr .. 

Com o. pois, invocar o seu prejuízo como obstnculo 
contra medidas garantidoras do direito ·de quem nelle 
confiou? . 
... - So tb.rcr preju~zo, n. si mesn1o o impute; não é mo
•. n·o. snlvo lesu9 enorme, pnrn pretender eRquivu.l'-

. se <•s conscquenCias do neto que, reflectida e delibe
ratln.rnente, 11raticou. 

O nobre senndo_r pe)o ll!nran_bão, respondendo no 
ora~lor, deu ~s l}.l~t1vos JUSti~cn.tl:·os dn excepção que 

1 
aLrto no prinClpto dn n.pphcnçu.o geral dns leis de 
processo . sobre todas as execuçües intentauns depois 
de.sns le1s. • 

O orador já os conhecia, porque onvio nttentamente 
o hrilhllnte discurso que o nobre senador proferia no 
apresent.ar o seu projecto, e no qual ainda hoje fez 
referencm .• 

. Esses motivos sü.o, sem d.tndcla, elevados e pa.trio
ttcos, tnns , no seu humilde conceito , improce
dentes. Repousií.o sobre umtt illusii.o, n que a. ~reali-
dade nilo' coJ•responderà. •. 

_Passe. n excepção, e os credores hypothecarios 
h<LO de ImpOr no• seus devedores n reforma das res
pectivas escripturns, afim de collocn-las aob a salva-
guarda dn nova lei. · 

O Sn. Nu!'IE~ GoNÇAt.VIlS: -E jú. serú. isso uma 
vantagem. 

O ::,it. AJfFON~!' CELso vó ai nela nisto umn lllusilo. 
Os credoros huo de nccautelar-sc parn nilo per

d.erem os ju~os cxcedc!'tes n 8 "/.a. n que porventura 
t.verem direito. O melo serlL 1nctl : elevar nominal
nsente o capital empreshdo,- verdncleirn simulncilo. 

Os devedoros de boa :fé hão de s11bmetter-•e ú ~xi
genciu ; os que não a. th•eretn reealcit.rnr. 

O que resUlta de tudo isto~ ~~ue l'am os llons de-

vcdores n excepção é inutil,proporcionnnilo nos mãos 
recursos para zombarem e prejudicarem os que fo.-
cultúrão-lhes credito c dinheiro. · 

Recordou S. Ex. <jUO foi estabelecendo no,•a taxa. 
de juros con1o conàiyiio pnrn CCl'tos favores <ln lei, que 
etn Frnnya., no tc:mpo <.19 sc~undo impcq·io, conseguia
se fnnclnr o crcdtto ng-t·tcola.. 

E, CX.IlCto isto ; 11Hl.S o orn.tlor ponl](lJ•n. ClO nnbrc sc
nn~or CJUC: boj~ os tnclhorcs econn.m!st.ns d:tf'{UCl!3 
pn1z clnm<Lo poJo que clles <lcnommtto a libcrdatle 
do j7t7"o. · 

Não era. portanto, o orndor qnc haja. vnnta.gcm no 
a.rtigo, que tem in1pugnado. . 

O ~r. CCoa•relo. :- Não ~ne: pa.reco conveniente 
que., fa~tn.nclo tito pouco~ f 1ninutos pura. n.. conqlu:-;ito 
dn. .se~;sao, se encerre JtL o clebntc deste tnlportn.nte
nrtJgo ; de ficn.r; elln. reser"'·n.du. pn.rn. n scss:"Lo de nmn
nhit não resulta cmbnrnç~o nJg-um pnrn a. bon. 1no.rchà. 
de nossos trabalhos. (Apoiados.) . 

.A. questão, que o. artigo cm discn"síío Sltr.,."cre pre
sup~õc outru. jA resolvida, q no.1 n. de que ná~ se' deve 
contn.lun.r no systcmn. clns ndjuclicnçõcs fot·c,mi{ns~ 

.Ate onde n doutrina nova dev~ ir, este é o ponto 
::t. reSolver. . 

Concordo cm que se conclmnnc a disposinã.o nrit\n-n. 
úcercn. das n.cljudicnyõcs forc,•nclus; concord'o mn q'G.e 
se- aceitem pnrn n. nossa. legishv,•ü.o principias lllU.lS 

convenientes. Se. pois, a questão fosse simplcstncnte .. 
posta entre u~tern.r'..n. legislaÇií.o vig-e-nte c cstnhcleccr 
novos principtos,. eu inclinnr-mc-bin n o.ceitnt· intei
ramente o projecto. .A. diffict1lc1nde vem de que se 
prcte!Jd~ <1nr n. estn. novo. legisloçüo o ttlcunce de 
permttttr o processo novo pnra.. o contrato ve1bo. 
(Apoiados.) · 

Neste pont.o ns minhas duyldns tomtLo corn.ctcr sCrio. 
As rnzõcs c01n que n commissii.o de 1egis1nc•ií.o jus

tifica. n. ~nn doutrina, de npplica_r o novo pt·oCesso fiO 
contrato .feito antes éle se c 1gitnr .aa. novn. 1en·isla.r:iio 
süo ns que constão do pnrccer na. parte em q'Ue nPt·e~ 
cia. o a.rt. Qo do projecto do.' ~amnra.. -

Diz o ttrt. 4° : 
« .t\s disposições dn. presente lei rcgerúõ Són1cnie 

as execuções por dividas contt•nhidns depois dn sua 
puhlicn.çüo. >> 

Pondern. n honrntln con1missüc.. 
cc O nrt. 41) deve ser supprimido, porque· n. sua. 

nd.op9ü.o ncutrn~lsnria. n~ mcd1dD:_s so.luta.rcs elo projecto, 
estabelecendo' dous·regtmens d1versos pa.ro. acções da 
1nesn10. nnturczn. com flngrnnte violnçíta do principio 
- que a lei do proces~o é aquella que vigora no 
tcnnpo cm que n execuyao tem lugar. O processo nii.o 
p'itsso. U.c nm meio, de uma. fúrma. gnrnntidorn. dn. -
ctTecth•idnde do direito, nada. irinova nem altera 
quanto {L nntnrezo., c vnJida.dc ilos contratos cm "CJ•nl: 
A fúrma de processo niio póde ser objecto de d{~citos 
adquiridos, nem o principio da nilo retroactividade lhe 
pódc ser npplicavcl, uma vez que se respeitem os 
actos consummndos ou cm via. de conclusão. u 

Bnsta ler estas palnvras pnrn ver quQ a proprin 
doutrina em que a commissí•o se fundou soffre modi
ficnçilo por elln mesma exposta., qual é n do processo 
ctn andamento. 

Se não houvesse que attender tnmbem ú. nnturez" 
dos contratos, quando se trata. dn execução, entüo 
dever-se-hin manilar parar o processo encetado para 
ndnptn-lo ao novo systema. · 

Se ha motivo para. considerar n excepçü.o que a. 
cornmissii.o julgn dever ser respeitada, esta ro.?.ii.o vn.i 
um puuct:' n.lóm do pensnn1ento da. cotnlnissüo. 

Se o processo j[t cnmer;ado póde marchar pnra.llela
mente com um processo novo, sem que se pel.'turbo.tL 
bnrmonin dn lc"iPlnção, pôde-se tnmbem dar começo 
no process~ resultante de contrato anterior pelo sys
tema em v1gor nn tlpocn da. celebrnsuo do contrato. 

Disse-se, porém, que n ndjudic.açuo nüo é sequer 
consequcnciu directa do contrato, po•s que a.ppa.rece 
j ustamentc por nilo haver sido o contrato observa.do. 
E' sempre parn. o caso da nü.o obscrvancia. de con-· 
trnto que se truta. da. execução, 

Como devemos considerar o contrato feito antea d• 
promulgu9iio desta lei ?,Como co.lltcado1 .Btimaiçawcntc"'\ 

I 
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.a po~sil>ilido.de do doved~r so.Úsf~~ern todas 1\8 condi- Ja~s obrigações r~ciproc~~. ciu' que 11ft\ poder superi~~:· 
-i)Õea. !- que se o~rigou ·; a·, cm 2• lugtw, o. hypothese estr)lnho aos contratantes estBboleça regt"a· nov~. que 
de .·c~rcut;'stan'?'"s quaesquflr, c ús vczos de força imp~e invo.rinvelmenro ·a· cre<lor e & devedor. · 
maLar, o 1mped1rem. A quem essa intervenção póde ser util 'l E' iodif-

Este caso estava regulo.ó.o 'de certo modo pela lei ferente para amuos 'l Então, a questão é sem alcance 
que os contratantes eonnecião quando celebro\rão o por esse lado. E' ·favoru.'\"el a um" dn• pnrtes'l Nii.o 
contrato. DQ repente um poder estranho, o le"is- dévemos favorecê-lo. em detrimento da uutra. ~I é 
\ador, iatervem e diz: Niio mnis aquclla lei que es&va meu mod~ <l.e v6r. · 
em vosso e•pirito quando cclohrnstcs o contrato scrú. O Sn. NUNES GoNI'·'LVE~ :- V • .El< . .aHquece que a. 
tOxecutuda para a liypotbcsc da não obscrvnnci:. das mnteri"' "fio é de direito privado, é de direito pa.
coodiç•õcs e•tipuladas; em '\"ez dclla seríL observada blico. • 
uma noVIl. lei que agora estabeleço 1 O Sn. ConnEU.: - Aprecio a questi•o r.egun3o os 

E' um poder superior int.ervindo, sonão nn sub- princípios fund~tmcntacs elo direito, que consistem em 
· Jitf\oeia do eont.rnto, ao menos em un1 dos scns efrcitos vêr que niio se faça. detrimento a um em proveito 
previsto pelos contratantes, e nullificado ·depois por de · outrem, que se dé a cada 11m o qwe lhe o::>.bc. 
um l\cto l~gislatiYo c '(!ltranho ;I vont"'de delles. (.Apoiados:,)_ 

O <JUe. pc.Js, parece mais conforme ao principio O Sn. NllNES Go:<Ç4LVES : -Essa doutrina ã inv~ 
constttucional da não rctronctividndc das disposições rav~l ó. impontualidade dos nns-a.mcntos. -. .. 
legi~lativas '1 Trazer este clcment'o novo "' cont.·ntos O Sa. Coaa.Eu :- Era prec1so que se diesesae que 
que .se deviüo reputnr finrlos ]lara. todos as effeito• 'l a legisla.çiio antiga niio tinha correct~o para a 
lntl·oJ uzir_ um:. nova disposição pa1·a o caso de in- impontu:.lidadc. 
ohs~rvancJa por nartc dos contratantes 'l Ni'i.o se po- O Sn. Nll'Nl'lS Go:<çALVES : -Importa uma pena. 
<leri, Jizer que ê -uma sorpresa '1 ao credor. 

Os contratos feitoa no mesmo tempo em época.. O Sa. Coa.aEt.L : - Mas niio se fez uma. legislação 
pas~ada podem vir a ·ser regulados diversnmente,eon~ especial para p1·ejudica.r o credor, el\e sabia bem 
forme se houver promo\·ido o processo de um antes, e qual a marcba de seu contrato, se se acluuse 
o d~. um outrll depois; e isto niio me parece que na necessidade de ir accion!lr o devedor. 
"''*' de mu.ita equidade. Ora por que havemos nós de dizer « a acção nnti:::;a 

O mesmo devedor celebra dous contratos, um por seja posta de p:.rte para contratos que se suppunha 
utn pro..?.o nlcnor, outro por pruzo maior: pa-ra.- o pri- ho.viii.o de r;er por essa. legislação Tegidos '"! 1' Em
·meiro obscrvn-se um processo, para. o sep:undn pro• qu<J.nto niio se derão circumsta.ncíns que fizc,.·ii.o va
ceaso diiferente, sem que n. estn mc.,dificnçúo ulterior rinr os direitos e obrigações reciprocas, ninp;uem S': 
ti,•cs•e hn'\"ldo de sua parte o. mennr ncquiesccncin ! lelllbrou. de propOr a modific~~;ção da lee;islaçiio. i !o• 

Esta. consideração ele que a. adjudicação resulto. de no momento em que essa.s _ctrcumsta.nclns vanurao, 
nio c11mprimento do contrato, não serve para justi~ que acudio ao r,oder publico o intervir a_favor de 
:ficar :>. couclusiio de que se pódc de um n•omcnto um ou de outro. o que é inditferente para 101m. · 
para outro nlter11r o que se estabeleceu qunnto ús . O Sn. NuNES GoNcALVES :-E' t1ma calamidade 
eonacquencias da inollsci'Vtmcin. O legislador hoje pnblica est:.r a lavoura sem creilito. 
ci~t: ~uc &c proced"' á "'judicnção forçnd,n; _!'mll.!_lhii que O Sn. Coaneu.:- Pn~ece-me que em m~>ter~ da 
raao se pr<:~c~dn; mas desta su"' vnnnçao nu.o deve contratos. o principio '\"erdo.deiro é o. do respe1to -~ 

...-e&ultar perturbnçiio no que anteriormente se hnvin vontade dos contratantes. Neste resp01to está a t>"ae 
.,_tipulado, devendo consiaerar-se njustado o que n perturbação da march:. estabelecida para o caso de 
legi&.laçti.o estabelecia e era conhecido pelos contrn- ser necessaria a intervençiio dos tribunaes. . 
tantes, e>U c~o pensamento entriic- ns eonsequencias A nossa Jc"islação nesta. parte deve ser moàlfi-
ultm·iores do não cumprimonto do cont.rato... cndo.; mas pensando nssim não '\"OU ao ponto de 

O Sn. NuN>l~ Go~"AM'ES :- Niio constitue direito intervir na vontade dos contratantes para impor-lhes. 
.adquirido. · • uma nova mnneira de tornar cffecth·as a• obrigações 

O Su. Conli&I.L :- •.. e tanto qt1e quando se faz contrabiclo.•, desde que recorrem aos tribunaes. 
o contrato a~ penhor, comprehP.nde-se que in>por- Levo o meu respeito ú vontade dos que contrn
ta1:1cia se I iga no não cumrrimento da obi"Ígl\çiio túriio no ponto de dio:er que, ctn regra, todo contrato 
contrabid11. (Apoiados.) deve ter o.s consequencins, 'JUC os contra.tantcs ima-

Sc a questiio fosse d" todo sem nlénnce, ello.niio ginó.riio. Perturbar a marchn destas o::onsequencias, 
.:terid apparccido ncstn discussão. Se não de'\"essem inte1-vir nisto é o Que niín se mo' afiguro. conveniente. 

Ofi !egislado~es ponUernl' muito sob1•e este ort. 4°, se E' . a unico. dhteTgencin. cm que. tne ncbo CO\~l oa 
e\1~ ntiu tivesse ultet·iorcs conseqnencins de muita respe1taveis membros desta casn, ·cuJO. competenc•a e 
gi"<\Vid.ade, entiio os nntnrcs do prajecto e n ca- talentos sou o primeiro o. proclamar do.ndo testeau
l•tat"a dos deptltados se tcl"iiio contcntndo com n fõr- nbo da su"' rectic1i\.o. 
mula geral : Ficiio r-evogncfas a.s cli•-posicõe:a em co11- . Infel~zmente o. divergencia é em p_5>nto que con-

. tl"ttt•í•. • s1dero •mportante. Nno entro na questao de s:.ber s.e 
Ma• justamente porque convinhn nticnder a essa se trata de direito adquirido, se se tro.ta de retroactL

rwáo, de CJtlC um proce•so no\'o ]J6de ser npplicado \"ichtdc da lei. I'onbo n questão em outro terr~no, 
a. unt contrato antigo, é que a cnmnm <lisse : mais pratico inquirindo o ouo de,·e fazer o legisla-

" Nií.o sendo isto de C<J,uidade, fictt d~clnrado que dor no pleno' uso de sut\s nitribuições (ninda qne niio 
as displlliiçücs deste ]lrOJecto não se observnrõ.õ, se tivesse de respeitar a obrigação canstit:1ciono.1 de 1>i'io 
nilo forem o' contratos feitos dcnois de sun promul- dar effeito retroactivo. úa leis) pa.ra no.o perturbnr a 
~aniio . ., • execução da vontade dos contratantes, ou resJ.>elt,.-la 

Qual dos dou• principio~ parece mais conforme & nté o fim. _ 
-.equidl\de, " que n cnmara propoz, ou eate que que- Entendo, que, se a eommissão fez uma excep~uo 
rema• estabelecer de doc1nrar que. sem emb11rgo do qunnto no processo j& principindo, essa excepçãe tem 
que iml\gin&vüo hnvcr contr!Ltndo os que fizerão estes de estender-se o. todos os contratos legalmente cal41-
a,in•tc•, f~ça-se o processo uovo sem respeito ú von- brados antes, e com inteh·a bo1t fé. ( J!uil" loeut!) 
'tarte úo• cont'rntantes 'l Se ct·n a., interesso do credor Ficou a diSCllSSão o.dinda pela hol·a. ' 
·não celebrar o contrato com essa clnusulu. de 0 Sn. \• Vxc&-PniiSlD~TE deu parn orde»t àe 
adj11dic11çii.o forçada, por que o celebrou '1 \ dia 19: . 

Tanta é n importnoeia ilcsto ponto, tanto elle pesn. Continuaçiio da 2• discttssii<> da propoeio,iio da en-
roo hl\lan9n que o poder \ep;is\nt.ivo entende dever mnt•n dos dcputndos n. r, do 1884, cúuCcrnente ae 
•li•cr clo.r11mente como se ha de proceder. Nossa ques- mclho·mmento do processo de execuções .•h·eis • 
t.ã<> versa em consideral' o que mniG equitativamente commel·cinos. 
t.lt!VC'IDOI:i detornlinar, - se íaz~r com quo ac respeite 1 .J 
intcirt~.mante 11 vontnde dos contratnntcs, quando • Levantou-se n sessii<> ás 3 hot·ns da tnr•e 
contrntu ~e celebrou, porque el!cs !K'l.l>üo, (e n igoo-

···r .. nc(.,. ,j,. lei a nin{;'l\ont 1\.[lrovoita) qual &r~ o 11lowaco 
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186 SESSÃO EM 19 DE JUNHO DE tSS5 

------------------~~--~----~--~------~~------------~~--~-----~----
.'t2• .:IESSÃO EM 19. DE JUNHO DE 1SS5 ., ttiçíio dirig-ida no corpo 

ções que nllí t~m séc1e, 
PR!-!RJDENCJA DO Slt. DAnÃO D!ll OOr2QIPD dores. 

legislativo po~ .duns associa. 
comp-ostu.~. creio, do ']Q.,·ra.-

S 
- N1i.o de\'in. esrtnivnr-me no pedido, pol't']llC n. reprc-; 

IJ':tt:u~rnn-f.;r.w!rllt'mle- O Sr. Co·rreia pede a 'J'U.blie scntnçiLo é con\·onicnte o rcspcitoAa;ruus n1n.niht-ht-h1d 
Cltpro •ítJ rnn. Hl'ii'J elo m.ln.isterio do impPrio ú mcsu sem lno.-.mo lé-Jn., .notn cxpõr o. snn. tnnterL.I, 
docunwnltn" n P/lt• jttllt'l,r:;, fJ'te jbi lido. O senario porque é nssul'upto sobro o C]nn.l niio nlo rarccc opppr-
conce.·le --- ltf'prcscnlrtpr;o do 1nu.niciplo de S. Pedro tnno Jovnntar discussiio no stHJado~ nctllnlrnento : 
tlP. l!t11J·,pnrtn,rt, rwoninl'ict do E.•qJirltn Santn. IJis- propõe emendas ao projecto de rcfurnu\ U.-, clctncnto 
Cu'J·so do ,...:,•. Clwh:liann Ottoni. Obser-IJa,cües do servil, cujo debato nrlcnns começou nn out1·n. ca
s,·. t 1 "e.-;•'rlen'~· --01·den1 dn rltn-Ad,ittcUcaçüâ.({ for- mura. 
frtc/n.<, i'o!at:rio do a•·f, t,• - A1·tlgns adclilit•os. ::V!andnrci ú mesa n representnqiio, som rntrnr em 
nb.•: .. ;,_w tlo.'l Srs. prestdante a Nunes Gonçal·ves. dcsP.nvoJvimentos : ~i-6mcnte peç·o vanizL pm·n nmn. de-
Votaptio; chll'açito c protesto : ó que apresentando este docu-
..A 's II h•li'OS elo. mnnhíi. nchnriio-sc presentes 31 mento, nü.(l me f11ço so1idn.rio com todas ns opiniõe!:r 

Srs. sPnadnrt~s. a snl.wr: Bnr1i.o de Cntep:ipc, Cruz nc1lc sustcntoclas; e menos cotn nq emcndns propostos, 
l\Inc' nd ... Bur:io de .1\fnmungnnpe. · Gndny, Visconde gru.nde pnrt.e das f]UllC!:t eu nü.o snstcn'al'in peln. rnzri.o 
{ln H :11 l:cr iro. Lniz C.urlos. •I c Ln mure. <Jorrein, Vi- ge1·l1l de fJUC nssentii.o nn. mesma bnse elo projectCJ 
ri:1to ,Jo :\lc~deil'os, Bnrros Bnrretn, ,Jnnqueírn, Bnrúo rnini!"tcrinl: impo-tos, emissões pnrn ru·rccnrlnr 10 ou 
de i\fa111nré, CiJlchorro, Visconde de Purnnn.'!'nú.. l'[.OfiO:OOOfl e distribui-los por üOO municir.ins, em 
Chri!•t.ia.nn Ottoni. Afl'onso Ct•lso. JA'nncio 1\Jnrtlns, mnitns dos qunes, .-cnüo nn. ma.lorln, CU.lDjlCia o conl-
lienri·!lW d' .A.viln, Conde ele Bn.cpcncly. Bnrlio da. pndrPf"CfJ e n cspeculu(;ão. 
Lnp;unn. U('ht\a Cnvnlcunti. Visconde de lVIttritibo., FelizniCnte.. se niio UlC engano nn. npl•ecinção ao 
Lerí.o V~llo~o. Viscondo de Pe'otu.s. Riheiro dn. I..nz. qnc se pnssn. paJ"ece que vnl culando no cspil'jto }itl"' 
Paula Pe!l>Se>U, Bnr.io rl.1 1\Iuroim, Cnnhn c Figneiredo, bJico n convicção de que •.• 
Vieira <hl SiJ,·u, Meirn ele Vnsconccllos e Pnes de O Sn. Prm•JDENTE:- Pcrdôe o nobre senador, niLn 
.1\Iendonça. posso ndmittir .... 

Dei:~dr:i.o de comparecer, com cnt1sn pnrticipo.da., os O Su. CunrsTIANO ÜTTONI:- Est11U nco.bo.nrlo •. ·. 
Srs. Jng-narjhe, Sih·cirn. Lnl>o, Silveira. 1\Iart.ins. Tei- n jndemnisnçã.o pecuninrin é impossível nn.s ac-
xeiru .Juniror, Cn.rr;io, Ant.ito. Snrniva. Silveira. da tuaes circnmstnncins, c. se a í:or9nren1, sem ser 
1\Iotta. L;tfayette. l.uiz Fr:Jippe e Dn.utns. cJlicnz pnrn o fim proposto, ir{t. a.lhllentnr repugnante:"· 

Dei .x(•u de t!ompareccr. sem ca.usn. pa.rticipttdn .. 0 immornlidndes. 
Sr. }!n.riio de Snur.n Qnciroz. E' este o. meu protesto. 

O Sn. Pu~ ... rnP..'l'fE nhrio n sessão. Vai ú. mesa. n. representnçüo. 
Lcn-sn n nr~ln !ltJ sessão antecedente, e, nüo ha.- O Sn. Put.:Sil>E~TE:- A represen!nçüo tort.'i. oppor-

vendo quent subro clht fizesse observações .. deu-se por tnnttmente o seu de!-tlno quando :fUr bttjcito n. qna)-
approyn.r:Jn. qncr commis~âo do senado o projecto que venho. dOo< 

Ccm1parecêrH.o d~pois ele nbertn n sessão os Srs• cumura. dos deputados. 
Jost1 Bunifncio, Cast.rn Cnrreirn. João Alfredo, Franco O Sn. CnniSTIANO ÜTTONI:- Apoinao. 
de St"t, Fansto rle 1\.g:Llinr. Oc:.~tnvinnG. Diogo Velho, 
Nunes ,"irmc;"alVC\S, Barão cln Est.nncín. Pnulino de 
Sou?.n~ S··~·ues Brnnelit.n, Sinimhú~ l\1nrtinho Cà.mpos, 
Llmn ·Dnnrte e Fernandes du. Cnnbtt-

0 Sn. 1 • SEcRETARIO deu contn. do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officíos: 
Do rninistcdo elo in1perio, ele 17 elo co-rrente moz, 

rcmett~·nào, ém sntisfac;iio ú r~q11isiç:üo do senndo de 
1 (j r]I~St.C Hle7.. C(Sf•Ía do l'Cf{UCrÍtlH•ntn CUl qne pedi o 

n.pos(!ntac1dria o dil·ectm· g-eral ela cxtincta repurtH;üo 
de cstu t.istícn. c do d!!spncho que obteve. 

O S~t. <'onn~IA (pala o•·dem) pede a imprcssiLo no 
Jm·nal (ln Cnmmfwcio do ollicio c documentos que o 
aconlpan1llLo. 

Consn!ta<lo o scnndo, consentio. 
Do 1nin~ítcrio dn justic,~n. de igual dnta, dccJnrnndo, 

em rc . .-puste no oflimo do scnJn,lo- de 9 du corrente mez, 
commnnicundo flllC duquclla secrctnrín ele estudo niio 
constn que fosse ouvida alglllna nutoJ•iclncle, tribunal 
ou corpora~·ão qnnndo se tratou do Or).!'ani"'nr o reguln
nlonto anncxo ao decreto n. 9.420 de 28 ele Abril 
clcste nnno consoJi,Jnndo as di~posh~r,es rclntivns nos 
ernpre~os o ollioios de justiça. -A quc1n fez a. re
quisi~ii.o, dcvolv<mdo ít mesa 

Do prcsidon to ela província do Cear~\, de 5 do cor
rente mcz,. reniCttcndo <lona c~emplnres do rclntorio 
con1. qLte lhe :foi ontrcguo n. udminiRtt·uçilo dnquelln 
:provrocía no dia 19 do Fevereiro ultimo. -Ao nr
chivo. 

o Su. 2• s .. onETAUIO doclnrott qtte nlio hnvia pnro
cercs. 

ORDEM DO DIA 

A..D.JUD(QAÇÕES l"OfiÇADAS 

Entrou em 2a cliscttssiío, que foi fCtll clebnta eilcer
rnda., o nrt. 4° da propo~i(;iio da. camara dos dcputndos; 
n. 5 de lSS.'J:, concerf'!en~o no mclllo!'amento . .'lo pro
cesso de CXt!CUt,·üe:-o CJ ve1s e cotnmercines. 

Postn a votos niLo :foi npprovndn n emendn sup
pressivn. 

Posto n votos foi nppr<>vndo o nrt. 4.0 

O Sn. PnE:'IDENTt: : -Peço nttcnção porque. a. 
questão de que se vni trntnr tem importnncin. 

Cr{4ÍO qnc os Srs. senadores rccebérào os impre~~os. 
Rn nn1 projecto do senado sobre a. 1nesmn. nw.tc:.~ria. 
A comnJissii.o propõe, como nrtigos adJitivos, emen
dadn n rcspecti'-'n nnm~rw.~üo, os n1·ti!!;os do pl'ojccto 
do senudo de ISH:J, com nltcrn. ões; o qne quct· 
dizr•r que toao o JH'ojccto do scnu./<1 oAtiL como nrti
gns ndd it.ivos. o n e . .;;ses u1·ti~os ndU.ílivos o. com
nlio;siio pt·opõe nincln en1cnd1tS. Sii.o ns scgnintef; (h'). 

ürn, nn fúrnw. llO l'C:Ig-i•IH~nto, c dos os~,vJ,.s, 
os nrtj;!OS aclditivos süo 1lostos cm <liscus~ii.o tod~·~ 
ct~njnnctuuH::ntc:~ Portanto estii.o en1 discnssiio t.ochn.; 
os m·t ip;ns do proj c c to do scna.clo co111 os c1ncndns da 
cotntnissüo. 

O S n. Conn~<IA : - Púde-se req t!Cl'er a scparu1'iio 'r 
O Sn. NuN~s Gosç ... t.YEg :-A discnssü.o por pnrtos. 
O Su. ltJ:;oosJH·: uu PAnAN.\.GUÁ (min:lstro de esl1'a.:n-

gch·oG):-St. pn.t·n n votação. 
O Sn. PnP.•• n>:N'I'I! : - A disCllSSiio pOl' m·tip;os .; 

contm OH ostylos .•• 

\.nEPRBS'EN'TM)ÃO DO JlfltNJOrPIO DE I'TADAI'OANA, l•UOVI~OIA. 
O Su. 1lutooNu~ ns PAnAN .... GUÁ ( ·miulslro de eslrttft-

9CÍ1'os ) :-.Apoittdo. 
JtO HBI'IDITO SANTO 

e l!tr. ('JJarr .. thuao otr.ool : - Do município de 
S. Pedro <lo ItabnpoBoa, pro,•íncill do Espírito Snnto, •o me pede 'lUo apresente ~o sonndo um~ reJlrescn-

O Sn. PnRRID>:N'rt: : - ••• o pó do-so pre•tnr rt gr·a
vcs inconvoniontos, núo dlroi o.busos. 

O Su. Conn,rA '-O rogimooto niio o l'ermitto• 
havendo vota<;i•o elo sent\do 'f 
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SESSÃO .E~{ 20 D:F.: JU.Nl'IO DE 1885 ._'IJT 

e c> qw<> ae pede é n. discussiio de cad" artigo em se- do dia 20 : · 
T1111 Sn. iBN.4Don : - Permitte a votação por partos, ,,~-com os t~nb~lhos de su-~s commislliol& e de~ para ordem 

parado. Discussiio dos requerimentos adiados p~a ordem eis 
O Sn. Pn:as1o~~TE :-Os artigos ndditivos, J)elo rc- sua npresentn.çü.o, n f;O.ber: 

!;imeato, 11iio discutidos om globo. I Do Sr. J:mqnoira, pnra que ae peçi>o ao governo 
O s .... F. OoTA.VU.NO : - Apoindo. informações sobro se foi cxpedidn nviso ú. pres1dencia 
0 Sa. Can MAOU.4DO : _ E esta é a 2• diseussiio da provicci.- da Babia ú.ecrca. de elei\orcs do zo dis

tricto da mesma província incluidoa Da. ultima re-
0 Sa. PaustDENTI!l : - Na realidade a commissã.o visfi.o. 

apreseut& como artigo additivo um projecto, quando Do Sr. Franco de Sit, rara que se solicite do mi
dcviio ser emendas ao do eenn.do : n1ns o da. com- nistcrio rlo impcrio cópias d., n.vjso do mesmo minis
llli&eii.o fo1 considerado como' substitutivo. t~rio, de 11 do Setembro de 1884, e do officio do 

Portnato, o projecto do secado fica cousiderado prMidcnte da jnntn central de hygiene publica, que o 
como emenda ao da camnra dos deputados. . ncompnnhou. 

D•, Sr. Correia. para que se peça "" governo cópia 
• l!ir. !Wune• Gon~alveH (pal(• ordem): -'- Sr" do ofiicio d!L junta central de hygiene publicn., de 3 

presidente, ae o nosso regimento nií.o se oppõc a ~u de .I\Ia.rc;o ultimo. c1ua tnotivou a ãxpedtçã.o do aviso 
a. disoussiio se faça por. artigos, requererei a V. Ex. do tninistcrio do impcrio de 10 do GOrronte mez. 
que con&ulte ao senado se assim 0 permitte. · Levantou-se a sessão no meio-:lin. e um quarto. 

A ma teria é muito importante, nüo ha descúchecer; 
a discussüo englobada póde trazer <lifliculdndes para 
a elucidação dos differentes pontos a que se refere ·o 
projecto, no passo que a discussão sómeute por 
artigos p6dc l:ia.bilitar a que a discussão do projecto 
scia. o. mais conveniente. e o voto do senndo se 
r.eviat& do cunho ela. sa.bec1oria com que c ,;:umn 
deliberar. 

Depois, cada senador póde trazer para a discussãO 
de assumptos referentes a cada um dos at·tigos ao 
projecto t\. luz nccessnria, no cmtnnto que con1 ;~ dis
cu&sii~> ene;lol>ada a nt.tcnçiio se desvia, não se púde 
fiJCar prec••nmente sobre n materia de cada um dos 
artigos. Convém .. puis, que n. discuesü.o se faf;a. por 
artigos para. serem ns mntcria.s tninuciosnn1ente dis
cutidas, meditadas e refiecticlns, e todos os scnador~s 
fiquem huJ.ilitados para votar sobre o projecto ou 
aobre cada um dos artigos de (1ue elle se compõe. 

Pediria, pois, n. V. Ex, que consultasse o senado. 
se co11•ente a discussão por partes. 

O Sa. PauiDE:oõTE : '-Eu não posso consultar o se
nade> &obre isao, porque só é permittido fnzõ-lo nos 
caaos omissos ... 

O Sa. F. OoTAYIANO:- E o regin1ento é ex-
aresso. 

O ia. PllEilDHt<TE : -- .•• e se hoje isso é conve
niente, amanhã pôde não o ser. 

O Sa. F. OoTA.VIA.No: - Apoinclo, J:lóde servir para 
obstruccionismo. · 

O Sa. PN<SIDENTE:- Pet•mittir-me-ha o nobre se
nAdOl' tue eu, sem querer fnzc1· censura ,·, connnissiLo, 
digol -que o modo de offerecer o projecto como addi
tivo é 'lu e _trou:~<e esta. ditliculilade ... 

O ia. NvNES Gosç-'L''"s: -O meu requedmento 
era tot!.o bypothetico, no cnso do regimento o per-
ll1ittil·. • . 

O Sa. Pau,SJDEN'J.'E :- EstiLo. pois, en1 cli~CU'-SÜo os 
artigo10 ad.ditivos, isto é, n projecto do senndo com ns 
etncn4a.s ap1.·cscntadas peln comn1iss!ic,, 

Nti.o ba.vo11do quem llCllisse a. pn.lnvra, encel·ron-se 
:.. discussão. 

Procedeu.do-se ú. votnçüo, por pnrtoli, forüo sncccs
sivam.cntc npproYnclos os nt•ts. 1°, 2°, 3•, (ln e fio do 
proi ect<> du •cnado. 

Furii.o lguu.lment.e rejeitadoti; oa nl"ti. 6• o 7CJ. 
F'oi' tL!'provn.do o art. 8•, snlvo as omcnclni da coln

llti~.-ào, CJ1IO t&lnbcnl !orã.ct n.pprovudn.-. 

O Sa,, Pn&~DE~Te cottsidoron prejudicnde. ·a. 1" lHUte 
<lo llrt. ~·. isto ti, até 1\S JlRh\"''11.8 - da clatn da SUa 
1 IL'\tmnlgtt~~nu. 

r ... t .. " vot<>•. foi approvada 1\ outt'l\ pttrte. 
li'oi. tl propnsi,;iio, n~shn etncndndtl, ndoptndt\ !JW.'a 

l"'--'6U' 6. S• discussiio. indo nntos ú cotnn1issüo do lc
g·i~"çH.o ptt.ru. redigi-la. }H\l't\ cstn. discuesüo. 
- l•~"'iflll.ldtL u ma.ti!l"iu Jn ordem do tlia, o Sa•, Jtresi
lloui.L~· ('uuviJ.ou od St·d. ~;onu.doros tmro. se OOCULHU'etn 

N. 2.032-1• directoria-Micister>o dos negocias do 
imperio- P.in de Janeiro, 17 de Junho de 1885-
Jllm. c Exm. St·. - S:t.tisfaz~ndo ú requisição de que 
trata o o Oleio de I G do corrente mez , sob n. 3.0 • 
retnetto n. \r. Ex. cl•pin do requerim"3nto em que pedio 
aposentndórin o dit·ector geral dl\ extincta repartição 
de estatística, c do <lesp11cho qun obtnve. 

Detts gn:u·<le a V. Ex. - J. F. 'Jifeira de Vascon
cel/os. 

A S. Ex. o S1·. l• secretado da camnra dos Srs. 
senadores. 

Cúpia- Senhor.-Manoel Francisco Correia, di
rector geral ela repartição de estatística, suprrimida 
)lelo pnragrn1-.ho nnico do nrt. 2° da lei n. 2,940 ele 
::Jl do tncz finflo, c~mt.a nU o panca menos de 25 nnnos 
ele servi~o rublico, respeitosamente pede a V. M. 
In1per1nl se Uigne oonce,let·-lbe apúsento.dorin no dito 
emprego, com o ordenado que proporcionn.1mente lhe 
competir. interior ao que lhe cabe como empregado 
de rep11rth;ão extincta. E. R. M.- Rio de Janeiro, 
li de Novembro de l8i9.- .Aianoel Francisco Correia. 
Estava uma estampilha no valor de 200. rs. devida
lnente inut.iliso.da. 

Despacho- Lnvre-se decreto com o tempo propor
cional. mo, 27 de Novembro de 18i9. 

Lnvrou-sc o decreto, que foi assignado em' 29 do 
referido mez. Confere.- Hooorio Sowto. Conforme. 
-A. Auau•to da Silva Junior. 

23• SESSÃO EM 20 DE JUNHO DE 188,-

PRE81DENOIA. DO SR. BARÃ.O Da QOTEGJ.PE 

S u>mA•no-Pa•·ecet· da commissrw de constituicão sobre 
n eleição de ""' senador pela provincia dÓ Pará
Ordem do dia-Ii:leit·•res da prouincia ela Bahia-
0 Sr. Junqueira pede a retirada. do seu requeri
mento O senado concede-Saude publica. Disc,.rs" 
dos Srs. Bm·ão da 11/a.mo·ré, Franco de Sd e Correia. 
O Sr. Franco de Sá. petle a retirada de se" reque
rimento. O sanaclp concede-O aviso de 10 de Jun/10. 
DisC'ltl'sos elos Srs. 11/ei·ra de T'asconcellos (ministro 
rlo bnpe•·io) , Vioi·ra da Silva o Correia. Ad-f.ada a 
dl8'C·tu;siio. 

A's 11 horas üa manhã achariio-oe presente~ 
33 Srs. senaclores n stLber : Bnriio d.o Ootegipe. 
Cruz Machado, Bariio de Mnmaogu~>pe, Henrique 
d'Avila, de Lnmnre, Viriato ele Medeiros, Ll1iz Cnrlos, 
Bnrü.o da. Laguna, Correia .. Cunha e Figueiredo, Pnula 
Pe•son, -A!Tonso Celso, Mcira de Vaslóloccellos, Vis
condn do Pelotas, Ignacio l\{artino, Bat·iio da Estncciu, 
Barros Bart·eto, Vi&condo do Mur.itiha, Visconde du 
Bom Retiro, Junqncirn, Paes de Mendonça, Chichorro. 
Visconde de Paranaguã, Bariio de ~L11roim, Barão d" 
Mnmoré Conde de Rll~pcndy, DiogD Velho, Chria
tinno Ottoni.. Pl\ulino do Somo:a, UCbõa. C:Lvalcu.~tti .. 
Leão Vel(o5o, Ll\f!tyettc ~ VieJru (lu SihC\, 

• 
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'SES!3.I.O EM 20 L>.!!! J (;!NilO DE 1885 

Deix!irão do comparecer, eom eausa )Mlrticipadtt, e• 
Src. Fausto de Aguiar, Octaviano, Silveiru. Louu0 
Teixeira. Junior, Sinimbtl, Carrão, .A.ctii.o, Fernn.nde.; 
d" Cunha, SZLrah·a, Castro Carreira, Dantu.s o Sii
Teira du Mottl\. 

Deixou do compauecer, sem eaasa pn.rticipada, o 
Sr. Buruo do Souzu. •Queiroz. 

O Sn. PaesmBNTB nbrio o. sessiio. 
Lett-ae a acta du. sessão antecedente, e, nã& havendo 

qttem sobre ella fizesse observações, deu-se por appro-
Vada. -

Oomparccc!rão. depois de aberta o. sessiio os Srs. Joiio 
Alfredo, Jagunriue, Soares Brandão, Franco d~ Sá, 
Luiz Fclippo, Lima Duarte, Nunes Gonçalves, Mar
tinho c.:o.mpos, José Bonifacio, Godoy, Silveira 1\<lartins 
e Ribeiro da Luz. 

O Sa. 1° SeanaT.uuo declarou que nõ.o havia. expe
diente. 

O Sa. 2• SEaur.uuo leu o seguinte 

P.l.a&CRil lU. OOUM.ISSÂO DE CONSTITUI CÃO SODRB A. ELEICÃO 
De V• 8El'I~DOR l'BLA. PROVINOIÂ. DO &1\ÃO PA.RÁ • 

· For~o pr!'sentes á commissã!' de eonstitui.çiio u 
carta Imper~al de 23 de Mu.io ulumo, que nometa se
nador ·do lmperio pela província do Grilo Pará o.· 
Dr. An_!:onio Joaquim Gomes· do Amurai ; a neta da 
apttraçno geral dos votos do. eleição a que se pro
cedeu a 2o de Novembro do anno proximo passado 
na. mesma província. pnrn. preenchimento de um dos 
dous lugares de senador, creados pPla lei n. 3,233 de 
3 de Ser.,mbro do dito anno, e ·as cópias uutbenticns 

da.B actas dns S.!;Sembléa::~ eleitoraes, que funct.~ionú.rTLO 
na referida elei(·ão, r.onforme dispoem a lei n. 3.0~9 
de 9 de .Janeiro de 1881, e o regulamento n. 8,213 de 
13 de Agosto se~uinte. 

.A. província foi dividida por decretou. 9,283 de 27 
de Setembr" de 1884 cm 6 districtos, e C'•ntém 77 
asacmbléas eleitoraes, conforme o quadro junto. 

Dessas assemblóa•. deixárão de fnnccionar o.s de 
Grmtipurú, Bejn e Veiros, reduzindo-se assim a 74 
as actas submettidn.s no exame da commissi~o. Dellns 
tinha f!'ito a camara mnnicipul de Belém o. seguinte 
apura9ao: 

Nomes dos votados 

-1• C&nego Manoel José ele Siqueira 
Mendeo; •• .. .. •• •• .. •• 

2° Dr. João Lourenço Paes ele Souza •• 
3• Dr. Antonio Joaquim Gumes elo 

Amaral . . .. .. . • 
Bariio de Gun~artl. •• · . • • • . • • • 
Ca>nselheiro Ttto Franco de Almeida •• 
Dr. Joaquim José de Assia.. .. .. · 
Dr. José Joaquim de Assia.. • • • • 
Conselheiro J oilo Baptista. Gonçalves 

Campos.. •• . • • . • • •• 
Dr. Joaquim Gomea do Amaral •• 
Cone,;;o Munoel José de Mendes .. 
Dr . ..toiio Lourenço de Souza.. • • 
Dr. José Ferreira Co.ntão. • . 
Dr. Raymund<> Borges Leal C~~telÍ~ 

Branco . • • • 
:Barii.o de Mãrajó • • . . . • • • 
.Antonio Carlos Gomes . . • • • • 
Dr. Jooé. de Araujo Roso Danim •• 
Dr. Adriano Xavier de Oliveira. Pi-

mentol . . • . • . • . . • . • • • 
Dr. Amarico Marques de Santa Rosa •• 
Conselheiro João 'Bapti•ta Co.mpos , • 
Major Joa6 Joaquim do. Gamo. o Silva. 
Bariio do Guam1\ • • • • • . • • • • 
Cocego 1\fanoel Siqueira Mendes •• 
Dr. Samuel V~tllaco 1\Iac-Dowell .• 
Dr. Domingos Antonio Raio!. . . • • 
Dr. Carlos Augusto Valente de Novaes 
Dr. A nton"' Fraaoisco pj.,heiro.. • • 

-·• .. Cfl'nselhoiro l'tomunl.lo de Souza Paos 
do And•·ado .. 

Votos 
cm aep• 

2.441 20 
2.377 18 

2.335 15 
2.074 15 
1.994 15 
1.973 !5 

109 

58 
10 3 
10 
9 
7 

7 
6 
8 
:s 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

?-

Ricardo José Corr~a do Miran<lu .. · 
Bento José da Silva Santos .• 
Dr. ,Jn.ymc 1.'\nubo B1·icio. . . . . . . 
Dr. Joiio Cbri•ost.omo da Mottu Bacellur 
Dr. Freuerico do Snct'Anna Nea·y 
Dr. Francisco dtL Silvo. Castro .• 
Dr. Joito Paos de Souza 

voto8.' 
1! 
t:' 
1 
1 
l 
1 
l 

Na neta ela apnraçã.o moncioniio-se diversos reque-· 
rlmentos de ataco vereadores pura que fossem e:ll.
clnidos os votos resultantes de algumas eleições, sob. 
a argnição, pa.l'n. tlmns, de vicio na. orgünisní;ãa das• 
JI'Jcsns pern.nte as qua.es :forão feitns; e para. out7a.s, 
de simulu<;ão ou falsidade. 

Tues rcqtterimentos foriio indeferidos, e com ra:riio, 
porque ít camaro. upttradoro. faltava competencio. para. 
deeidar na mate rio. q ne lhe foi submettida, e que os 
interessados reprodu:Girúo, pertinentemente, em uma 
representaçüo dirigidu no senado. · 

Pede-se nessa representac;1'co: 
Lo Que sojão uonulladas as eleições de Guo.jará

Assü, ()onde, S. Domingos da Boa Vista, Cintra, 1• 
e 3o dlstractos de Cametú., Cairnry, Abaetó, Ponta· de 
Pedras, Salvuterru, Portel, Santarem, Pombal e Ju-
ruty; · 

· 2.o Que sejiio contados aos candidatos :ibero.es seis 
votos eludes no. I• sec<;iio da parochia da Sé, e aos 
Drs. JotLqnim Jose de .Assis e Bnriio de Guajarâ, os 
votos que. foriio escriptos para JoEé Joaquim de 
Assis e Domingos Antonio Haiol. 

Chama-se finalmente a attenção do secado para 
1nuito.s Outras eleições que se presume estarem mais 
on menos nas condições das que foriio positivamente 
imJ!ugnadns. ' 

Examinadas as actas c ponderadas as razões que 
do utnn. parte se nllcg5.o nn. mencionada. reprC:oil~nto.ção 
e de outra são contestadas pelo conego 1\fnno.,J José 
de Sique!ra Mendes na exposição junta, ver.ticou n 
commtssu.o: 

Quanto ao 1° pe<lido, q ne effectivumente são nullas 
as eleições: de Cintra, por ha,·er funccionado na mesa 
como 1° immediato, pessoa a quem competia. assento 
como juiz -:Je paz de numero, que de facto é, cha
mnndu-se indevidameute em seu lugar um eleitor, do 
que resnlt.ou organisa.c;üo dttl"erente do. que se obteria. 
execnto.da o. lei ; de Abaeté pela mesma razão ; do 1° 
districto de Cametá, porque chamou-se pura com
pletai' a tttrmu dos immediatos nm eleitor, quando 
havia outro cidadão votado para juiz de paz o. ouem 
competia o lugar desde que alterou-se o. lista- pri-· 
mitiva de juizes e immedio.tos pelo fallecimento ele 
tres indivíduos, e finalmente de Vizeu, por nilo ee 
ter dadu assento na mesa ao 2° immediato. · 

E quanto no 2° pedido : 
1•, que devem ser contados ao 'Barii.o de Guaja•á, 

ao conselheiro Tito Franco de Almeida e ao Dr. Joa
quim José de Assis os seis votos que em- boa fé lhes 
deri•o na 1• secçi•o do 1• districto du Sé os eleitons 
da Boa Vista, embora seja irregular e exorbitante 
clus regras estabelecidas para o. diviaii.o e formno;iio 
dus assembléas eleitoraes o acto do presidente da 
provinda, que lhes designou aquella secçiio. 

2o. que igualmente devem ser contados nos mel!lmu•· 
candidatos os quatro votos dados em Maca pó. J.lOr elei
tore•, cujos títulos forii.o expe-didos por ullll jmz leigo • 
.A condomnnçii.o desses votos seria rigoroen. interpre
tação do. lei, que cm muitos casos, e principalmente 
nas províncias mais remotas, equivaler~o. ó. mutiliaa
çü.o, sen1 remedlo, de grande numero de eleitores, 
devidamente alistados. 

3o, que ainda devem ser contudoa ae Dr. Joaquim 
Jos6 de Assis os 109 votos que forilo clad.oo o. José 
Joaquim do Assis, e no Bariio de Guujará " 
que recebeu no seu pl'imitivo nomo de Domin
gos Antonio Raiol, contando-se tambem, por iden
tidade de razii.o, nos domais candidatos os vo•os 
que receb6ri•o com leves altera<;ões, tranopo~içücs ou 
invcrs(lcs de seus sobrenomes, e foriio l>Ol' isto to
mudos em separado. 
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Assim como 
4•, que devei!:' ser desecmtndóa o.oa candidatos 

9.ue eompu~eriio ti >Jsto. triplico, e acerescentados nos 
1mmcdiatos os dou~ votos que n. cada nm dllqucl!es 
:forii.o nugmcntados na neta de Jurut.y, meâiante 
:talsifico9ii.o visível, fazendo-se a upuraçiío de nccOrdo 
com a eertidíLo, que cm tcmpó se -extrnhio, e que 
confirma. o crime, contra. cujos autores a. commissão 
propõe que se ·instaure processo de responsabilidade: 

E DllllS 

5•, que, finalmente, devem •c•· de~contndos aos 
mesmos cnndiúatos oito votos tla cleiçíLo de· Souzol, 
Clados por ele.itnres que nii:o exhibirão os seus títulos. 

Além das observações ~1é ficão e:><posto.s. pa
rece á. commissito q11e. nu.o se póde tomnr co
nhecimento da elcic;iLo de Cnirary, por falta de 
esclarecimentos. ...~llegn .. se que nüo são juizes de 
paz da pnrochia os individuns, que formárão a; 
mesa. Provado este facto, haveria mais '11 votos a. 
annullar lJara cuda. um dos mencionado cnndidntos. 

Qnnto Us demnis nllep,nçõos, entende o. cornmisRiio 
que lhe-s falta fundamento rnzotwel. Elias em ger1>l 
são vagas, conjecturnes ou deduzidas de simples 
omisEõcs e 1i~eiros en~nnos, mnito '"comn1uns. na. 
redncçõ.o dns uctU.t-l. Orn. é justo t.pl.C nr ... o se sacrifique 
ao :ri,:ror do.s fóri11ulns n verdaJe do fn.cto, e qu~ facto~ 
n. mn.nife,.tac;üo do voto em lugares onrle nü.o se 
podia. exi~ir conhecimentos e rednc:ções, q1.1e ·'·nns 
mesma.R cidade& mais ndiantndns nü.o existem perfeitos 
nem se olJtôn~ irreprebensi veis. 

Se u~o fosse "- nece••idadc de cl1amar ao cmnprl
mento . dt\ Jei as OSS<•Ulb}éns e}eÍtOraes, que de;Ja Se 
desviüo clara c evidentemente em pontos reputados 
substn.ncines. ILlg;umns dn.s eleições. cujo. nnnulln9iio 
se propüc, · potleriü.o pn.ssnr e produzir etreito. ccuno 
manífcstnç:iies de vontade ~r~, pois que C~"'ntrn 
nenhuma de !las se nllego fraude ou violencin : e este 
é o caso em que a C<Juidade aconselha que oito •c 
aJ>tuem as prescripções da. lei, p~>ro. se decretar nul
lidade. 

Entretanto, .a commissõ.o _foi tão l'igoro~n, quanto 
devia. ser,. em respeito ú lei, para da.r sntisfa.çi"to ac1s 
interes8ndns que reclo.múrúo,. e ninda ns:-iln. cotu 
todas as s•1btra\•ões e ndui•;ões ccncedidlls, pet"Illanece 
a xnesu1a lista triplice. n.ltern.nclo-se sómente C1 nu
mero de votos do modo seguinte: 
1.o Conego Mnnoel José de Siq ueir1> Mendes. 
2.o Dr. Joiio Lourenço Paes de Snnzn. . • . . 
3.• Dr. Antonio Joaquim Gomes do Amaral •• 

Dr. Joaquim José de Assis.. . . • • . • 
:ilariio Je Gnajnrá .. • , 
Consdbtir') Tito Franco de Almeid~>. 

.:. outro~ com menor numero de votos. 

2,288 
2.~1~ 
2,178 
2,021 
2,013 
1,933 

Assim que, nnd~> tendo sido allcg~tdo contra. a ido
neidn-de do cirlndüo que o poder mnderndot· escolheu 
aobre" dita lista, na.'fórmn do nrt. 43 d1> Constitui<;iio. 
e no contrlLrio reunindo elle os requiaitos lcgnes, é a 
commissito de 

P.L\U!lOBI\ 

1.• Que sejilo !Lnuu1ladns as eleições de Cintra, 
:A.bo.eté, Cametú. (1• districto) e Vizeu •. 

2.• 

Que ni'i.o se apure a eleicii.<> de Cairary, e se'peçii:o 
informo.'(ões para os devidos e1l'eitoil na proximn 
eleiçilo ae senador. 

3.• 

Que sejii.o respons~>bilisndos os autores da. fnlsificn
çilo que houve em Juruty, devolvendo-se a. acta da 
respectiva eleiQiiO pnr1> corpo de clelicto. 

4.o 

Que sejiio approvadns as <lcmnis eleições a. que se 
'Procedeu na pro.rincia do Grito Po.rá.. 

5.• 

Que se3f.\ rcc:onhechlo o proclmnnd.o ~en•ldor do lm-

!1\ ug•z iMfJI! ii! I llilU!Ifj _. 

.180 

l'erio pela dita.., r.rovincia, _o Dr. ·Antoni~ .J~o.<!Uim 
Gomes do Amara , o. convidado a. to!llllr O:asento~ - · ·· , 

Sala das commissões, ~m tO de Junbn de 1885' . ..:... 
Conrle 1b Baependy.-J: A. Corrt!a de Oli•Jeira.- -L. 
A. Yiei• a da Siloo. 

DIVISÃO DOS DlSTRtCTOS ELEI't'ORAES DA 
PROVINCIA DO PARA'. CON~'OR!IIE O })1!:
CRETO N. 9,283 DE 27 DE SETEMBRO DB !88q, 

1• DI8TIUQTO Ét.EITORAL (CAl'l'rAL) 

Mun-ieip(os Pa.rocldas 

Belém ••••••••. Nossa Senhora da. Graça (S~ e}lis
coi>a.l). t• districto de pa:<, 1a e 2.~ 
secções. 

'2.0 districto de pnz-Ita.picurtí. 
3• districto de paz-Gu~>jnrú.-assú. 

"' Snnt'Anna. da. Cmnpinn, 1• e 2" 
secçõe-s. . 

» So.ntissimn. Trindade. 1B e 2a sec~ões. 
» Nossa Senhora. de Nnzareth do Dcs-

tet·ro, 1 n. e 2,a. secções. 
» S. Vicente de Inhungapy. 
"' Sant' Anua de Bujurú. 
» S. Domingos 'ln Bon-Vista.. 
» Sant' Anna do Ca.pim. 

-» S. Fratncisco Xavier de J3a.rcarema.. 
» Nossa Senhora. di> Cooceiçúo <lo 

Bemtlca. 
» Nosso. Senhor~> do 0' do Mosqueiro. 
.,. S. Miguei do Conde (S. João Bap-

tista.). 
Acará • .. • • • • • • S. José do A cnrii.. 

2° niSTniCTO ELEITOl\AL (atoADE De BI\AGA:S:ÇA) 

Municipioa Parocldas · 

Bragança. ~ ••••• Nossa Senhora. do Rosario de Bm
gnnço.. 

• Nossa Senhora. de N nznreth de Gu""-
ti}Jl.trú. 

Curuçâ •••••••• Nossa Senhora. do Rosario de Cu
. ruc;á. 

Cintrn........ . S. Mignel de Cintrn. 
» Nossa- Senhora. do Soccorro de. :Sa.-

linns; 
» Nossa Senho<n do Rosario de San-

tarem Novo. 
l\rarapa.nim ..... Nossa. Senhora da Victoria de Mn-

rn.pa.oim. · 
Vizeu. , • • • • • • . • N ossn Scnhor(L de N nza.reth de Vizeu. 
G!Hll)'Ú·...... • • S. llliguel de ·Gunmú. . -
ll'ltutn •••• , •••. Nossa. Senhorn do. Pict1ade de Irituia. 
Ourem .•••••••• Divino Espírito Santo de Ourem. 
Vigia .......... NoS"<l Senb.ora de Na.znreth <lu. Vi-

gia e Nossa Senhora. do Rosario 
de Oollo.res. 

Odivello.s • • • • • • S. Caetano de Odivel11>s. 

3° DISTRIQTO ELEITORAL (CIDADE DE a•METÁ) 

JJiu.nicipios 

Cnmetú. ........ S. Joii.o Baptista de O,nmetú. (1•, 'l• 
e 3• <li.tríctns <le paz) e :Nossa. 
Senhorn do Cu.rtno de Toc~>ntios. 

Mocnjubn • • • • • . Nossa. Senhora da Concei•;iio <lc ~Io-
ca.jubu. 

Baiii.o •••• ~ ..... Santo Antonio de Baiiio. 
Jgnr~>pémiriro ..• :5nnt'Anna. de lgnrnpómirim: _ 
Abo.eté ••••••... Nossa Sonbnrl> da Coucelç~to de 

.A.baeté e S. Miguel <le Bejn 
:t.:Ioj1\ ••.••....• Divino Espírito Sõ.nto de ~lojú o 

l<ossa. Senltorn da Soled"Je ile 
Caira.ry. 

• DISTRIOTO El.,.J'1'0RAL (OtDADil DB DRIOVES) 

Munlcigios Parooh-ia.s 

Breves , • • • • • • • . Snnt • Anuo. de BrovcN. 

o 

... 
'·' • I .... 
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Ou•·r.lfinho.,. _ .. 'S. João Bapti•ta do Curr11.linbo e 
S: Sebnstiii•> da Boa Vista. 

l\[clgnço ....••. S. l\:1i~•1el ele !\l'elgnço. 
l'o,·tel •••••.... No,sn Senhorn dn Luz de Porte I. 
Oc•iro.• .....•••. Nossa Senhorn dn Aseumpçüo de 

Oeiras. 
Muan:, .......... S. Francisco ele Pnu]o. de 1\Jun.n{t.. 
ron(<l JcPodrns. Nossn Senhora dn Concoic,•i\O de 

Ponta de Pcdr.ts. 
Cl\daoeira .•.... Nossa Senhora da Conceição d11. 

. Cn·~hocirn. 
Soure ....•.•.• Menino Deus do Soul'c. 

,. Nossa Senhora d:1. Conceiç:io do 
Salvntorm. 

11-fnn•..rús ....••• S. Francisco X:~. vier de Monsnr{Ls. 
Oh,weo .....•.•. Snnto Antonio de Chaves. 

Ú0 DlS'I'RICTO ELBlTORA.L (VILLA GURUPÁ) 

• ffttniclpios 

Guru[tli .•••• , .• .. 
• 
" Port<> de l\Iúz .•• 

" 
Sot.1~el ..••••••. 
l\Lw~pá .....••• 
1\!u:r.s.g·ã.o.,. ••••• 

Jlfonle Alegre ... 

Pt·llinlu ..•..••.• 

Mtt.nEclplos 

S~tttt&t'étn .•••••• 

Vi!l" Fr"nca .... 

n 
ltaitulo:. ....•.•• 

" 
.Aiemrp1er ..... , 
Obh\tli ......... . 

1°<.-1'0,.- ••.••••• 

" 

Parochias 

Santo Antonio do Gttrupú. 
Noes1 Senhor:~. do Hosnrio de Ar

r~iollos. 
Nossa Sonhol'n da Conceiçüo de 

Alineirhn. 
Santo. C1·uz do Vi!larinho do Monte. 
S. Brnz do Porto c1e Móz. 
S. João Baptista do Pombal. 
S. Joiio lhpti•tn de Vciros. 
S. Francisco Xavier de Sonzel. 
S. José de Macap:i. 
Nosso. Senhora dn. Assumpç!io de 

1\!azn.gü.o. 
S. Francisco Xavier de Monte 

Alegre. 
Nossa Senhora da Grnç.a da Prainha. 

Er.IHTORAL (ciD~DE DE SANTAnim) 

Pa>·ochias 

Nossa Senhora da Conceiç.iio de 
Santarém. 

N ossn Senhoro. da Snude do Alter 
do Chão. 

Nossa Senhora da Assumpção da 
Villa Franca. 

Santo Ignncio Je Boim. 
Snnt'.Anna de ltaitnba. 
Nossa Senhoril da Conceição de 

Aveiros. 
Santo Antonio de Alemqucr. · 
Sant'Anna de Obidos, 1• e 2• sec

ções. 
S. Joüo Baptista de Faro. 
Nossa Senhora da Saude de Juruty. 

- A imprimir para entrar na ordem dos trabalhos. 

ORDEM DO DIA 

ELIUTORBS DA. PnOYlNOlÃ. :DA 'DA.1IIA 

l~•t•·ou em discus&i..o o requerimento do Sr. Jun-
4J:Uf!tt'tt, pa~n. que lie peçli.o o.o go\·erno informações 
"ulore ·~ fot expedido a\'ioo ú presidoncia da província 
cl" n.,.luo. iLcei'Cn d001 eleitores na ultima revisão. 

O s,.. PnllSIDD!'(TR :- Ficon adindo este requeri
mento por ter podid., a pnlnwn o S1•. Leüo Velloso. 

O Sr. LEÃO v ......... : -Desisto da palavra. 
O Sn. Ju'!QU&lllA (,.ela_ w·d2m):- Peço a. retiraJ11. 

ile•.t•. r e !I uenmcnto, q uc Já nllo tom ra~ão de se1·. A 
e1t·IÇ1\0 p\ tevo lugnr a. contento .•. 

O Su. Mt::U\,.\. DR V A.SCo~oui.LOS (ministro do im-.. 
1~erio):- Nem o gVYf:l'nCJ <leu ordem alguma. u. cato 
respet~o. 

O liõ11. JuNv~EIILA.- Soube <lisso depois o nii• cctt
ilut·ei ,., Y, E:x:. 

Cou•ultado o senndo, conscatio ""' 1'etiracla.. 

BA.UDK rwauaA. 
Se guio-se cnt <liscu-.siio o ref'J_uorimowto b.o ~r.Fra.noo

de ~~~. pa.r11. que se solicite do minioterio do imperio 
C(,ptns do nvi~o do n1esmo tninisterio de ll do So
te•nb•·o de 188~ c do oflicio do p•·esidonte do. junta 
central de hygiene publica que o "oompanhou. 

O ,. •.• lllurãn de lt•unaoré 1 -Sr. presidente,. 
cu ha1·ia pcJido a palavra quando or.1u o nobre 
senn~or pelo llfllrnnhiio, paro. <htr re.pnsta on antes 
exphcn\:óes sobre t·eparos que S. E". fez ao que en 
bn.\'in aqui dito c1n utna. dn.s se~sões passadas úcerca. 
?-o. n!:isumpto e1n discussão, t•eparoa que me parecérão 
IOJUStOS. 

.Argui o-me S. E><. pelo f1toto c1e ter vindo com o 
nobre sen ndor para esta • oas1> e nii.o o h a ver pre
veniclo de que tencionava aoc•sor o ministro do 
imperio de 188~. 

O Sn. FnANco DE S.l. : - Niio • ... uooi por isso; 
foi tun incidente . 

O Sn. BARÃo DE MAMORK :-Ern segundo lu_sa.r, 
notou o nobre senador ter ell retirado da. discu:isao o 
meu requerimento no. nusencia de S. Ex:. 

Quanto no primeiro reparo do nobre secador : 
Q.un.ndo. com cffeito, vim pnt•a. o s~nndo Cúlll. 

S. Ex .,_não tinha. intenc;ã.o de nlJudir o.o seu nviso, do 
que t1·ntei : n1ns chegando aqui, e rcvend.o a.s notua 
que tinha. na minha cnrteira encontrei. não o nviso. 
mas uma noticia dada a respeito clclle pelo JQ'rnal do 
Commeo•cio, e então fiz della o uso de q.ue S. U:x:. 
queixou-se. Ora, nii.o trazendo eu di"lcnrso estudado 
sobre o requerimento então em Uiscuss~-..o nü.o podia., 
na. occnsiiio, combinar as datn.s~ lUJ.rn verificar se o 
aviso tinha sido expedido por S. Ex:. darantc o. seu 
ultim~ ~ninisterio, c por consequeneia preveni-lo do 
que d>r1a. 

Quanto no segundo reparo do Aobre sen1>dor, a 
retirada do meu requerimento, eu entendi que, tendo 
siclo n discussão provocada por mim mesmo, o tendo 
outras occasiões e\n que poderiamos trnta.r do as
st~mpto, de,•ia pedir a reti!adn do r~<J.uerimcnto para. 
nao ca.nço.r entuo a nttençao do senado. 

Tmubcn1 nii.o teve rnzü.o o honrado seoa.dor qtrando 
nccllsou-me do incoherente, porque o louvei pelo 
facto de ter conserv·ndo n.s commissões vaccinico-sani
to.rins . e logo depoi~õ~ o accnsei por não o.ttender á.s 
con,·on1cncins da saude pnblica desta vasta c~>pitnl. 

Niío vejo, Sr. presidente. qtte haja nisso a minima. 
incoherencia. Reitero o louvor qne fiz no 'honrado 
sanador pelo fncLo de t'er conservado aquellas com
n1issôes. ctnborn tllegn.cs,por força. dos círcumsta.ncias, 
e Cf!be_ ngui peclir- licença no honrado sen~>dor pela. 
p1·ovsncHL do Parnn<í pnrn ponder~>r que nii.o tem rnziio 
S. Ex. qttnndo inculpa. o governo exelusivn.n1ente pC\r 
f11Cto de _gue todos nós devemos ser tnmbom culpados, 
por'lne _ lliLO temos, desde ha muito tempo, promnlgado 
uma lm que acabe com os abusos que o ~ovcrco tem 
forçadamente praticado, em mnter1n tü.o"' importante 
co1no é a do. su.ude publica. FelizmeDle, V. Ex., 
Sr. presidente, jú. annunciou que clur;\. brevetnente 
pnro. discussüo um projecto relativo a este nasumpto, 
c na oc~nsiüo do respectivo debate teremos ensejo 
para cxpendermos largamente nossas ídéns. 

Mns, como diziu.. nr,o hn nbsoluto.mente .incobcren
cia nlguma da minha parLe, quando louvo o governo 
pelo facto ele tet• conser1•ado nq11e!lns co1nmissões, e 
ao mesmo tempo censuro, nü.o o governo do S. Ex. 
cx:cll1simmente, o aqui é qt1e estf• o equivoco do 
nob1·c scnndor, m~s n. toc'!oR o~ ~overnos qu~ têm me
nosprezado n sande pnbhca do Rio do ,Jnno>ro. 

O honrado senndor tnmbem fez gmnJe cabedal de 
ter eu dit<> fjllO lmvia loi npp>·ovnn-do a postnra mu
nici~'nl <lo 11 de Jnlho de 1878 " que o aviso diJ 
S. Ex. viohw11.. -

J,í nntco do honrado senador tinha e11. explicado • 
meu equivoco, que não fóro. só meu, oomo entli.() 
[ll'OVOL Ió:st~<VIlmos muitos pe>'snadidos de gue a pos
tum bavilt sido nppro\'lldn por lei, qua<>do o tora. 
al'en~<• pelo governo. 

Agora, porém, dcecio ouvir o nol.lre miniatro aubra. 
u.rt<l ponto de direito. Existe al'W.tl l'•,t•T"- <1" sllaartr. 
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municipal sobro nssun~pto <1n sttn exclusiva eompe
tenein, npprovmln pelo governo : póde um ministro 
-viola-hL qnnn<lo lhe ~>prouver "t E note o scna.<lo que 
n post111'a ou1 ttncetiict foi o resultado do rocln.mn.ções 
instn.ntes por occnsião do. grande opidemin. de feLrcs 
de· tcdl a e~rwcio qnc fla~ellúrüo estu cidn.do, no estio 
de 187.) a lb7!). O Renudo snhe <jue essns reclnmnções 
partiriw nüo HÓ dn. irnpr~nsn como do pn.l'lntnento ; o 
que n1ovou u cn.n1nra niu:licipul pnrn expedi-la, nrohi
Dindo que AO fizessem f•Xcuvuções nn. cidade dt.irnnte 
a cstnçito do estio. 

Con:rJtHmto. Sr. prP.!-!idtmte_. scmclhnnte postura. não 
tenha tido ninrlt\ appl'OVIlf,~,-~o definit.ivn do poder legis
lativo, deve ser riguro~nmente observada.: g relt;vn. 
ponderm· qne .:foi clla promnlgn.<.ln e o.~signndn. pelos 
cHgnos vereadores du co.mura. de 1878 ; e peço licença. 
porn. ler os seus uoJnes, porqno clles devem muito 
Influir pnrn que n postnrn seja respeitado.. As
signúrii.•·-n os Srs ... >\dnlpho Rezcrrn de :\Ienezes. Joa
quin1 S:~.lJnnha. Murinlln, Christinno l3encdietn Ottoni, 
José 1\IPreirn. dn. Costu. Lim·n .• losé Ferrcir~L Nobre, 
Barão de S. Frnnci•co Filho, Dr .• -'..mnro l\innoel de 
Mornes e Domingos de .Andrade Figueira.. 

Ora, Sr. president.c , .;iio nou~cs _- re~pcitn.veis 
(apoiados I, " nté de politicas dill'crentes. Pois h em. 
todos, nnanime11,ente Vütúrân essn. 11ostnrn prohiUindo 
terminantem(•nte excnvnções nesta ciclnde flurnnte 
certos tnP.zes elo tt.nno. ..<\.lthn disso foi ella. n.pprovadu. 
provisorinn1entc pelo governo. 

Re{1etirei. portnnt.o., def'ejavn. muito ouvir o nobre 
senac' r St•bre esse ponto de direito. Tendo sido uppl·o
vadn, Pmborn Jli"Ovisoruuuente .. pelo governo cstu. 
pofo.turu. póllC elln. e8t:n· sçndu vtuln.dn. todos os dias 
por nrbitno do THonrin ~overn(J ? _ 

Qnnnto n. nJilll entendo que é elln. lei municípo.l que 
deve se1· re~pc:itadu c mo ontrn '{Polqner. 

Sr. r·r••sidcnte, niio~pOS!:-0 dP x.ar de tarnhenl tomar 
em con .. idcrac;,.lo um np:ut e do n1cu nobre nndgt) 
senador por 1\Hnus Gerues. o Sr. _1\.ffonso C.::l:hl, 
qunndH nos disse qne eu niio tinh:z. razão, porque ns 
excn,·n· õe~~o tinhiio Bido n11torisu.dus pnrn. lng!'res fór.u. 
dos fixados na prJsturo.. · 

Peço licença a S. Ex. pnrn dizer-lhe que nüo tom 
razão. ..:\. penuissão do go,·erno Jlaro. víoln(;1io dn 
postura rt'feril,-sc nos buirfool:l do Hin.chnelo c Villn
lsnLel. 1'\lns esses bairros estãn c.·mprehendiclos nn 
circum cl'ipc;ão urbnna.; os prcdius ai li pagão decin1us 
con1o u. pngiio os ào centrú du. cidnde. 

O Sn. AFFO!'IJSO Cer4!'o :-Eu di.:se que ns excnvn.
ções neoo;ses terrenos fóra dll cidn,le. eriio 111e.1t~S pre
Judicio.es clo que ns feitns no intcrio1· dn. chln.dc. 

O Sn. B.\nÃ.o ne ~IAn:o,~t= :-Ben1 : pnrecin-me que 
V. Ex. d!zia. que ellcs cstn.viiu ft",rn do perimctro de 
qu? cogitot.t n ,postura; cu a. tenho nqni e diz o se
gumte: 

cc .. A.. Illma. cmnnru. municipal dcstn. nntito leal c 
l1croicn. cidude c1c S. Schnstitio elo Rio do Janeiro"~, 
fnz s11bcr que, em BCSsi<O de 11 de Julho de I 1::78 
nc.lo!Jton, c o governo intpcrin.J por portnrin de l "2 de 
Ja.ncil'o do COl'l"ente unnn n.pp1·ovon provlSOI'Hln1cntP., 
nos tcnuos <ln loi de ~5 ele OutnbL·o de 1831, a. se
gnintf! postura. : 

u ~\1·t. I . 0 Nenhumn . ..:ompnnhin, cn1prczo. ou pnrti
cnlur, JHH11·t·:l fazer tiXC::t\"tll/ÚC!:I nn.s runs, tr~1ves .. ns Ot.l 
]ll'n•;•n,; da cltlade. no tetnpo qne 'lccorrcr do I 0 do 
Dezembro n. 31 de 1\!ni\'!O. As vnllns c exco.vn.(:õe"' 
:fcitus, pnrn. qnnlqner trnLnl h o publico ou particulnr, 
serüo a.tó 1° de Dozen1bro de cndn nnno obstruidas J.o 
modo o. nüo nltoru.r o nival.nncnto dos l"Llns, tru.vessns 
ou prnj;ns e1n quo se o.chi\o. u 

Por conscgucncin os bttirros <le Riuchnelo e Villn 
Isabel e•tnvuo oomprebeudillos nclla, porque estüo 
na ci<lade. 

O Sn. At'~<,oNso CuLso :-Esses terrenos süo nn1ito 
n·1nis elovndos do que os do interior da. cidndn c ontiio 
disfio que ns cx.cavnçõos lt\, nii.o tinhiio os mesn1os 
iuconvcnicntcs. 

o Sn. n .. uxo nD liiAMORÍI: -Sr. prosidcnt.e, li hl\ 
pouco n 'um distinc~o hygienisto. os seus upho1·isuws 
•obro n ~ando pnbhcl\1 o entre ellc$ cncontl·ci collec-

eionado um proloquio itnliano que diz : -quem IIÚIT 
quer quando ~údo, nüo púdo quanclo qtter. 

Esse aphor1smo ó de alcance reconhecido, importa. 
cm nconselhnr n.o governo lnnc;-n.r mão de prcferen
cia das medidas prophyluticns qnc siio as que apro
veitiio de mo<lo e!Hcaz t\ saudc publica ... 

Isto que1· dizer que nü.o devemos esporar a !nvnsã() 
do umn epidcn1ín pura lnn(~nr então m~w de pruvi,ien
cius 1lo n1odo senJpro itnpCr.feito o dispendioso, ct~mo 
nin~u. o anno pnssndo aconteceu fJ.llnnclo rcceiou-s~_n.in
vasu.n do ch··,lcra-Jnorbus o tcn1-so dado pô\' occn~1a0 de 
outrns epidemias. De tnnitos annos o. esta parto chl.n1o,. 
SC:'lbttt·.cs, c 1110 pnrcce.qne clurno r:o de:-oc;r~o: sobre n. 
ncces~ldttdc.de utnu. lct que ol·rl'n.ntzc ddln1t1vnn1ente 
o serviço snniturio no Irnperio,'='or~nniznndo a. junta 
ele hy~icnc, dnudo-lhe nttriUui(;ões cunv(:onient+-:!S e 
n.cubundo por u1nci vez con'l essns illcgnlida.d'es 
cnnt.1·a us quncs clnmnmos. sem npplicut·-ltJCS o 
remedia lep;al, setnprc que estn. c1dncle ó nmcoça.Jn. 
ou !lugellndu por cpi,lcmin.s. .A. este respeit() po~::s':l 
dizer que mo nã.o dóe a cnnsciencia. porqne tenho 
m·~~curado cumprir o tneu dever de reprcsentantu da. 
Üaçã.o. porque estn qucsttlo, senhores. não é peculhu· 
ú. cit.!ndc do Rio de Janeiro, caso em fl.llC u. tn.l'eín. 
lJUC lne t~nho imposto cnberin tnnis nntnrnl e especial
nwote nos distinctos representantes do Rio de Ja
neiro; é questiiu ll'-'C n.fl'cctu. n todo paiz, porque nr'LO é 
possível pretcndcrtuos innnigrn(;iio para elle sem 
que lhe restituamos seus fóros de pniz s~tudo.\·el, nr
redanclo-o de pni~ cmpcstndo, como se pousa. no. ~u
ropn : P"l"fJUc. quen1 diz lú Rio de Janeiro diz Brazi1, 
c ning-no1u n'li sabe qlltlntas zonns snluberrimas con
tnnt s fú1·o. t]n. cap tal do Itnperio. 

T'cnhn cmnprülo com o n1eu d~vcr, emborà P'!-
rec:u. cluniUr no. clcsel'tu e pr...r 1sso chamo mn1s 
unm vez n nttcnrii.o do nobre ministro do imperio 
p1•.ra qne nestn ::l~ssr'Ln, nn qual tcrer.&J.os nincln mais de 
rres nH:zcs de u·nl.nlhu tratcn10s desse ~rave as
snn111to. Iln dou~ projectos. un1 na. cn.mnra dos depu·
tatlo'3. c outro nrtni, p•·elirnmos um delles e valu:-·::.; 
discuti-lu e ernendu.-lo, pnru. qne tenllmnos uma lei 
sobre sat.lde publica, con1o todos os 11a.izes cultos 
têut. 

O que, cntret::.nto, ~e1nos nós n esse re.;pcito ? 
Nadn. Tl•mos n lei insuflicícntjs~ÍlniL do 1 '\50 e tnuitos 
uvi~:ws n~~meu.ndo con'lnlissiies. cadu. umn. de las cl'ando 
purecéres : e chegámos depois de tu elo tl.• • I'CShlt:.lllo 
do go\'erno crent· cnrnm1ssões vnccinico-sn.nilu.rio.s, 
crenndu 'lngares, nuucnudo orUenutlos, sen1 lei i.l.l
;.!UIDs\ que o nutorisnsse e vendo-nos obrigados a. 
nccitar tudo isso provisoria.n1ente ! 

Núo procurarei. Sr. presidente. nlongnr este debate, 
p wqne. repito, te1·ei occasil~o de. no. dilicussão de qnal
•tl1Cl" dcs .. es projectos, emittir lllinha Ot'in:iio e por 
is~o .. dou por íindns tninhas obsor\'tH;ües. pcclindo ao 
lllt!U nob1·e collcp:n s~~nndnr pelo 1\In.rlL!lhíw. clcsculpns 
pc!a:;i occunl!ncia.; a. qilc allnoii JWl"ffllO Uf;:lll do louge 
(JIIÍZ uifendet• o tne:iudru d<t S. Ex. 

O :-;~. IFa•nneo eSc S.aí. : - Agrncleço o. dc1icà.Ucz~l. 
dns cxpressües do n·1hrc scnndo1· pelo Am~zonnQ, e 
ntLO voltul'ia u. cstn. tli~cu~süo so S. Ex •• uo dlscnr:30 'luc ncab,•t.l Uc pt·oferit·, niw n1e th·es~c convhludü. por 
t nns vezes. n. cnlittir minhn opiniü.o Sl•bre questão de 
dil·eitn que S. Ex. formulou -se \Una postnra. pro
\'Ísorimnentc nppro\~ndu pcltl go\'e1·nn, pó<le ser alte
rada. pelo tninisH•o setn intcl"\'t:0(

1
nlo cln c~unarn nluui

ripul. A respnstn. t\ questão nssiln fol·tuulndtt. n::io 
pt'H.le deixar elo ser negntivu. Cm·to.monte urna 
t·OStt.u·a. npprovndn JWO\'Ís<irintuentc nü.o póclc ser 
nrb i t rnrinmonte ultern.dn. pelu ~overno, todo. vez 
qnc lUc nprouver, c qunndo .rdc~itiqn.ci_ o. exposição 
d') nobre S~Jnndor, clnunto u d1sposu,~uo que ~l. c::;te 
respeito estn.vn etn v1gor, nü.o foi co1n o intuito elo 
StlStentnr que o governo tiveslle tnl compctt:ucia.. 
Como S. Ex. tinha nffinnndo que ho.vin umn lei, pro
mlllp;ndtL depois de lnrgn (liactt'3sl~o, · insi~tinLlo ncssn. 
níl1rmnoii.o, ~uo nü.o ora ox.u.ctn o da.\'0. n1nis g-rnddr..~..lo 
~~ oensn'rn, ttvo de ln(lstrnr que nüo l.Ju.via. ossn lc), e 
quo o govcl'no. interprcta.ndo o pensamento do. pos
tlll'n, proc•Jrou cingir-se n t.HnCL clisposi,,~no votncln. pelo 
vouc•· legislativo, ;, oxccpo;üo que foi feita á 1>ostnra. 
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por uml\ cmeaaa votada pelo ser:ndo, e que prov~>vcl
mcnte ter,;, a approvnçii.o da camnt·a doa deputados. 

() caso foi este : alle~árii.o os mot•adores dos bair
ros de Rínchuelo e Villa-Isabel que cm relaçiio 
áquclcs bairros niio procedia a razão que tinha dado 
]u~:u· tlpostura: qne a. cx.ca.vn.çiio feito. naclut•l~e; Ju
~~;:.u·cs nu.o produziria. o mesmo perigo que determinou 
ã postura, porque o sólo daquelles suburbios d~t ci
dl\<le offerece condições muito dh·crsas dns que se 
dão no terreno do interior do. cidn.de. Portanto, núo 
ltn.vendo a tncsma rn7.iio~ não se devia npp1icar a 
nu~smn dispc.sir,:ão. 

Oonvenci-rne, Sr. pres1dente, qnc assim crn pelns 
int<>rmnçõcs çue colh1, e :tttentlendo ao projecto de 
l~i qtte tinha sido votndo no senado, e no qual pouco 
:fLIIt.t\\'11. po.ra ser lei, julguei conforma.r-1ue com o 
]>c'Jc.-:~mento que prevaleceu nesta. camo.ra, isto é, que 
li~ ttevia abrir umo. excepção ú postura. pnrn os cnsos 
de oh':'"ns urgentes nos encnnnmentos. 

A posturn estabeleceu estn. excepção, n1a~ fi"ou utn 
praz<> insttfficiente, o de áS horas. 

O scondo, c!naodo discutio o projecto rcl.at.ivo a 
e:;ta postura, entendeu que nü.o se devia. limitar o 
prn?.o para os concertos urgentes dos encanamentos. 
Ora, se isto ern rnzoavel em rela.fjÜ.o nos encanamen
to i ex.istcntes dentro da cidade, com 1na.iorin de razii.Q . 
d~vin proceder em rcln.ção n novos encanamentos nos 
t.c:·rc~nos etn que as exca.vac;ões niio offerecent o mesmo 
p<CriA"'· 

E:otcndi, portanto, que niio se tratando elo interior 
<la dtlade, mas de suburbios distantes, onde o terre
no é elevado e 'Virgem, n postura niio devia. ter appli
cn';iio. 

Já vê o honrado sen:tdor que niio sustentei a don
H·ina (jlte S. EJC, suppoz, isto é, que o governo pó<le 
t!Hlns os dio.s, arhitrnrillntentc, dispensn.r a cxccuç:io 
de 1Hl13. postura provis01·io.mcnte nppro'\>ndn. 

Estou de perfeito nccõrdo cou1 ns considerações que 
i. EK. fe7. relntit•ntncntc ;\. hnporto.nte tlecessido.dc de 
s~ ;\ttcnder no serviço snnitn.rio n'umn. capital cotno 
(':-okt, onlle esse serviço nindu. e~t{t tnuito imllcrfeita
·tn~nt.e organisado. e oucle é clle um dos 1\ssumptos 
.r1~e tnais devem ocCupa.t- a. solicitude do go,~erno ••• · 

O Sn. MEIRA. OE v.._saoscELLos (ministro do imperio) 
-E elo pnrlarnento. 

O 5•. FnA.sco DE SÃ:- .•• e do pnl'lnmento, como 
n1u~~.o hem diz o nohro n1inistro do ímpcrio. 

Tem S. 11x. toda a rnzüo qnnnclo ponde•·a. qne o 
,1co•~uitlo nesta mn.tcria tem sido mnis do poder legis
Iatlvr. que elo governo; o governo tcnt procnrndo 
nr~~::.,n~sa1· este s~nriço, tom chmnaclo pnra. clle n. o.t
t dli"'•io rln:ii camnrns. jti propoz no poder legislativo 
nm !"'ojecto que estú na cnmara. dos deputados. e 
outrc~ •1nc j:.í se acha ell'l disctasiio no senado. Entre
tanto, rt;m se passado annos sern que o poder legis:
h•ti v o tenha. ,·otndo uma. disposição que regule este 
se1'\·ico. 

O Sn. BAn~o "" M11.11on&: - Veja. V. Ex, como cu 
sou jasto. 

O Sn. Fn .. :vao o& S.t :-E é esta a rnzíio por q11e o 
p;.JYt-r:1o se vio obrigado n'nma. ocensiü.o cm·que o. 
fHli11ic publica se nch.a.va serinrn'!ntc nmeaçnda., n rc
cOl't'f!r n tuedidns ex.tra-lcgo.cs, como n organisn.~üo 
a:s; com missões ,•ar.ocinico-sa.nitu.rio.s. ot·g:nnisaçüo p~o
vi•ori:t. feita por conta dn. \'Crbn-Socco•·•·os publicas 
-c qne foi suieitn. á ~prov:a.çüo do po<ler Jogtslntivo~ 

N" r;;~ssü.o c:Ío nano pn.ssado, sendo eu 1ninistro do 
iu:tp(•:-io, ]•t•ocurei obter n.UtOl'ÍSn~Õ.O pnra Orn·a.nisn.r 
CI."BY('fli(!ut.emonto, ainrhL CJUC de u·m rno~lo pro~it:tmio, 
o 8~'1"•'ir;o sani.tll~O Oca. cnpitnl ao ln1porio. Consegui 
q uu " comm,.sJto (lc orçamento propuzesso um!\ 
c111ondu, 'l"" foi tl.epois nlteracla com n colla~ornçiio 
(.le Yi.trioli sennrloJ·cs, entl"c os qunes o nolu·o svnn.dfJL• 
P''~~• AnHt7.(Jilrt.s: rnns Cl)t.a. cn1endo. i'oi rejcito.dlt, prio
ci(ltdu~t~ntc I•cln tcon2; c vehcn1entc op.nosi9io q_tte lha 
ff!., u uol.H·l~ scnn.dor pelo Pm·anlt.. 

S. Ex.. cntüo, n 1ncu ver, foi .. ]1onco col,ercntc, por 
ftlH:, :rr, JJnsao que censnrnvn SC\'Ct'n.mcntc t\ organi
sn~itll <lll..; ..:onuniAsõcs se1n lei que pura. isso th·~s~e 
aut .. ,ri-:~.uio ? ;;;·ovc1·no, se oppo~ ú en1en;la. pt•<tp.o.s.ttt· 
lH~h t··:omml:i.iilü, ptu·a que se dusso lcg-al!dude, aw.d11 

que ptO,•isoria, a essa. orgunisnç:io : n,e1'b-ol'L seri'' cu 
fosse por lei autorisJ<du ess• Ol'g~tn i3açiio ~r o''' ori • 
até que o podor legislMh·o désse a defiottim. q ·" 
oontlnttar-se. por forçtl da neeessiilnde, a fnzea· \J ~er
viço sem base Iegnl pnra. o orgo.nisar. 

Todavia o secado atteudeu em pnrte ""meu pedido ; 
nü.o votou a. autorisaçiio pa.l'll. se organisar o serviyo, 
mns votou tun nugmeuto dn \'Cr'·~a. p1trn q_uc esse ser .. 
vi~o ao fizesac, de tnodo que, indirectn.1ncntc, o sllnado 
de'n a sua. approvação (a. nHt.nuLt.!Of(:"'lO dus commissõea 
va.ccinico--sanitnt"in.s. Dei;J(~ que auA"nHmtou n verba, 
e o n.ugn1ento crn. declru·ndtJ.mente de-atinado ao paga
mento dos nicmb1·os dns cotnmissõcs. o sP.na.do habi
litou. o governo pnra. continuar a. fazer p01· esse mofto 
o serviço. 

Se. portanto. tnnnti,·e ns commissõcs. foi confor
mando-me com o pensnmento do seoncllo, e tendo para. 
i~sn ""cl·ha. no orçamento. 

Fol;to. St·. presidente, de ver que ·o no1Jn~ 1nin istro 
cltJ impc1·iu ten1 dn.do nttençiio B es1.~ assnmpto, e 
intluiu t•a.ru. qtte brevemente ~ejn. <lnrlo po.1·n ordem d•'" 
dia. o projecto relativo n.o ·sen·iço snnítar-io. 

E' tcmilo de se vohl.r uma lei sobre cstú nuttel'ia.. 
O Sn. :ti remA. n& V . .scoC'íaeu.os (mlai$lro do importo): 

- Apoindo. 
O Sn. Fn.•Nco OE S.\ :-A saluhridacle da capita 

do Impedo é qt1estão importn.nt_itsirn:o, j.t. P.•n beneficio 
da. populnçrw, jU.. pur.:t os crc::litos de U11::nn Jmiz, pn.ra. 
l'(nnover umn das cansni-> l'ftle diffic dt.t1o a l!rui~t·açii.o 
pn.rn. o 1 Brn:1il, p01·que se tetn pro r,•• !n.clo qnc <~ uos so 
pniz é pestilcncin.l. pelo facto de na cn;Jital clv Im
:perio se declarar com frequencia ·a !eu1'e ama relia. na 
esto.çi'to do calor. 

Portanto. não tenho senão os 1nai.e sinceros lou
vores que dar no honra.rlo senador pelo Amozonns, 
_pelo seu zelo I)es~ns qt~estões ; e é ele jnstiçn reco
nhecer qne a JnststencHa de S. Ex. sohrc estn n~o.
terin tambetn concorreu para que elln. vá ser, dentro 
em pouco discutida, e provn,•elmente >'csolvi<lll. 

AI nontna cot1so., c não de pouca Í-rtl}HH'tn.ncin., se 
colhe";, do requerimento do honrado senad-or, qne deu 
1nga.r a. esta. discussão. 

.Antes de terminar, devo dizer a S. Ex. qu<> não o 
censurei, nem pelo f11cto de ter vindo contrni:;.cn par'a. 
o senndo e não me te1· prevenido de que rnc itt fuze1" 
nquella censura, nom pelo facto de retiJ·nr <• Rel\ t•e
querimento achando-n1c en ausente. 

Ao primeiro facto referi-me inciclentementc ; pon
derei q ne, honrando-me o nobre se nu dor com sua. 
amizade, e tendo conversnclo colntnip;o vn.rins vezes 
sobre nssmnpt<>s relativos ú saude pul>Jicn, se 
na.qnella occasiü.o em que vicnws juntos pnrn o se
nado. S. Ex. Ule tivesse prevenido,.eu lhe teria flado 
eX)Jlicn.çõos que ta.lvez o tivesscrn sntisfeito e e~rita.do 
aquella censura. 

Qnnnto no ontt•o facto, eu o Jnenciouni sl•n'lente 
para e,:plicnr pot• que 1nr)tivo ~n opresentnvn. o meu 
t•equcrimento e me occupava da questão <lopoi• do 
nobre senndor ter retirado o seu. ~ii.o tive intuito de 
o censurar. 

Creio que este n.ss•unpto ostl• sufficicntemente dis
cutido, c que o nobre secador não ter{• raziio <le se 
queixnr do mo<lo por que o discuti. 

o l!ilr. cm·••elo: -.Dc•e,iava. poder núsolver • 
nobre ex-ministro do imperio dn censm·a em que in
correu c')n1 u exr1edi~:ii.o do nviso cn1 que permtt.t.}o. se 
fizessem excn\'nçõcs nesta cidade em êpncn p•·oluiHrla 
pat: postLH"(t s_:anniciprtl. l\:Ias nãn_ cnJÇ,rüo _no tncu es
}J~l'tto ns rnzocs que, en1 snn. JUBtlficn~no, o nobre 
cJ<.-tninistro ncniJCI. de uprescntar. 

A q uesti.o é esta: 
Em 12 <le JnoeirCI de 1881 o gc.vorn., nJ>provoa • 

soguintc posturu: 
<rf Art. 1.• Nenhumn. cornpnnhia., etnprcza uu po.r

ticulur poclcrt't fnt.cr cxcnvnr,'õcs nas runa, travessas 
ou p~·.:n;•us dll. c~datle no tempo que decorrer do Jn de 
DczomlJJ'n u .• li d~ :\ln.l"\)(J, ... t\.s ''n.Jins c cx.ca~nr;:õcs 
feit11•, pura qunlquc•· tmhnlho puhtico ou pn.rt!ouln.r. 
..eriio ntll I • tle Dezcmb•·o do cndtt nnno obsbnnd.ns, s 
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de modo o. niio nltcro.r o r.ivclamcnto das runs, tro.-
vcasatl o• prnçns cn1 quo se ncbiio. . . . . . 

(( .A.rt. !.!.Iii As cxcn.vac;ões que forem lmprescJndtvcu 
p11ra concertos locncs e nrgcntes dos cncana.tnen
tos existentes nüo podcrr .. o nesse tetnpo ser conser-
vado.s abertas por mnis de 4.8 Jlo1'n.s. . . _ 

« Art. 3.• A infrn.cçüo das presentes d!sposiçocs 
será pnnida com a multa de 3011 pela primeira vez .c 
o dobre na l'Cincidencia, ficando o infractor na obrl
gaçiio de obstruit· a excavnção ou vallas que tenha 
feito, e na. falta., a. pn.gnr ú. lllrna.. camo.rn. as despe
:.:as que com isso se. fizerem, c .que pela Illma. 
cnmaro. fore1n Uctel'nlmadn.s. >> 

Dada a npprovo.çito {L postura, foi e lia, no. fórmn da 
lei, sujeita i• deliberação finnl do poder legislntivo. 

A comnra dos clcputados npprovou a postura; o se
nado, porém, fez-lhe a scgumte alteração: 

(c Nã4) se colnprehcndendo nns exca.vnçõcs prohi
bidaR n.s que formn ncccss[u·hts pn.ra concertos loca.cs 
e urgentes dos cnco.nmnent.os. )) 

Suppuz que a camnrn havia prestado seu assenti
mento a. esta. Cinendn. : nua.s, ta·ntundo logo de verl
ticar o facto, fui informndo de que n camnrn ninda 
n5.o se pronunciou. 

Foi nesta.s circutnstnncins que o nobre ex-ministro 
à.o imperio determinou que, nn épocn prohibicla pela 
. postura., se fizessem excnvaçõcs na cidade. Poclin 
fazê-lo '! Era isto regular 'r 

As razões que S. Ex. deu ni<o o nbsolvem ela. 
censura. 

Disse o nobre !lx-ministro que ninda nli.o bnvia lei 
prohibindo as cxcnvnções. Respondo. 

• Se S.· Ex. entende por lei sómente n decretada 
pelo poder gcrnl, tem rnzíío. Mas não n tem, se ra
conbece que bn outras leis além dessn. · 

Nós temos n lei gernl, a lei provincial e a. lei mu
nicipal, a postura. O pode1• do governo em rela.ç5.o 
ás leis municipaes estó. declarado; consiste nn appro
vac;íío I>rovisoria à.ns que ns ca.marns adoptüo ; nada. 
mais. Uma. vez publicnda. a postura, elln é o brip;n
toria., emquanto nüo for revogada pelos meios com
l'Ctentes. 

O governo, porque tem a :l!aculdnde de inter
vir na. approvnção provisoria, níío :ficou armndo do 
:t>Oder supremo de nlternr a postura quantns vezes lhe 
apraz, e nc1u de suspender n sun execução, qunndo 
assim julga conveniente. 

Porta.nto, foi um neto cxorbitnnte das nttribui
ç'õcs do governo o que o nobre ex-ministro prnticou 
ma.ndando que, contrn uma postura, se fizessem ex
cavações nas ruas desta cidnde. 

Disse S. Ex., e com nlguma admiração minbn, 
que havia interpretado a postura de accordo com o 
voto do senndo. Nem S. Ex. podi:., com o fnnda
luento de interpreta.çiio, cxnedir a orden1 qtl.e ftXpedio, 
nem pódc dizer-nos qnc o ·que o senndo resolveu está. 
ele accOrdo com o que o ex-nobre tninistro deter
minou, 

O nobre ex-ministro determinou que se fizessem 
e><cava.ç.ões em ruas· da cidnde J.lO.ra novos cncann
:O.lcntos •.. 

O Sn. Ftu.Nao I>E S.l.: - Naquelle bairro. 
O Sn. ConnBtA.:- Comprebendiclo nn posturn. 
Mandou S. Ex. que alli se fizessem excavações pnra 

encnuamcntos ; mas o senado o que resolveu 't Mo.n
'tendo a prohibiçiio de se fazere1n essas cxcnvnções, 
comtudo não jnlgou de,·er aceitar a disposiç.íío cln 
·l>Ostura mo.rcnndo que ns excnvnç.ões que se fizerem 
;J•nro. concertos locaes e ttrgcntes nos encanamentos 
·:rossem sómente pot 48 horo.s, porque to.l cnso hnverin 
cm que &s 48 boms niio fossem bnslo.ntes. 

Niio aceitou a limitação de prnzo, que poclia ser 
insuffioiento, mo.s nuo autorisou que se fizessem ex

:-co.vaçoes seniio paro. concertos locnes e urgentes. 
Quem pódo dar a esso.s palavras tiio restrictns o. 

ILtnplitude que o nobre ex-ministro clen 'l E pnrn que 
fim 'l Para suspender o. execução dn posturn. 

O no"bre ex-ministro confessou, e isto ahoua sua 
aincoriclacle, q110 folgo de 1"econhece1·, que elle niio 
~odia por si •v alterar po~turu em execu~üo ; mas 

. ~· 
foi justamente o que S. Ex. fez, c portanto fe:11 
aquillo que cm sun proprin opinião niio podh• fuzer. 

O Sn. FuANCO ne SÁ : - No cnso uiio procedia. m. 
rnzüo da posturn, ~ portanto foi um modo de en-,:-
tcnder. .:, 

O Sn. CosnmA :-E se havia que&t>.o de interpre
taç~u.o, con1o ainda o.gora. pretende o nobre ex-n1.inistro, 
não era elle só o competente po.ra interpretar ; requi
sitasse dn cmnnra municipal que disses•c. cm caso de 
duvida, que para mim niio ha, qual n verclndeirn in
telligcnCln da posturn, e, de nccordo S. Ex. com "' 
camnrn, euti•o poderia ter explico.çiio o seu neto. Tal 
como foi praticado, ninguem dirú. que S. Ex. proce
deu de conformiclnde com as suns attribuições; pro
cedeu ille"'almentc. 

A illoga'rido.de está provo.dn a não se poder duvidar, 
c as razões de S. Ex., como disse, antes ag:~ra.vão 
seu procedimento do que o iseutü.o ele culpabilidnde. 
As explico.çõcs deixü.o bem clnro que S. Ex. obrou 
por si, sem o.udiencia. da. cmno.ra, discricionnria.mente; 
que por neto proprio suspendeu n execuçüo ela pos
tura, o que segurnmente não tinha. competenciu. para. 
fazer. Julgo tüo clnro este ponto, que dispenso-me de 
outrns couside1•nçõcs que no mesmo sentido podi& 
apresentar. 

Pretendeu nindn S. Ex.' que estnva nutorisado por 
lei para. manter~ a.s comtnissões vaccinico-ao.nitaria.s • 
Esta proposição é temernl'in. A ro.zão que S. Ex. 
invocou em seu favor é contrnproducente. 

S. Ex. confessou, e niio pod1n deixnr de confessar, ·· 
aue o senndo, chamado a resolver sobre a exis
tencin das commissões vaccinico-sa.nitnri::ts, recusou 
seu assentimento a essa creação. Pelns discussões, 
que constüo dos Annaes, vê-se que houve. como 
S. Ex. disse, tenaz opposição á illego.lidade feita., e 
que o senado, niio descjnndo nssumir a complicidade 
de umn illegalidadc fiagrnnte, qunndo foi cb.nmndo a 
deliberar sobre o nssumpto não quiz que sobre elle 
pesasse a mesma responsabilidade que o governo ba
vin cnlposnmente ~ornado sobre si. Depois, circum
stnncins que são elo domiuio publico trouxerã.o o. ne
cessidnde de au~mentar a verbn já existente para o 
serviço sanitnr1o. Mas onde n demonstração da 
que o senndo, co.hindo em contradicção, · hnvia neaaa 
segundo voto nullificado aquelle 'r 

O Sn. FnA.."'OO DE SÁ : - O augmento foi pedid.o 
parn esse fim. · 

O Sn. ConsEu. : - O nugmento foi dado pelas 
circumstnncins da occnsiüo, a necessidade de nos pre
venirmos contrn perigos a que esto.va exposta a 
so.ude publica. 

O Sa. FnA.."'ao DE Sl : - Pnrn isso hnvia. credit~ 
especinl. 

O Sn. ConnEn : - O credito especial tinha utn 
determinado fim, eautelns contra n invnsiio do ebo
lera-mo1·bus ; e o nugmento dn V!lrbn ordinario. era 
para o serviço já antes regulado e em quo se julgou 
bnver necesoidade de supprimento mnior: não sa 
nlterou em cousa algumn o que por nquclla verba se 
nttendia, e nq ue Un verba nuncn teve o effeito de 
justifico.r a. illego.l crea.çíío dns commiss!lea vaccinico
sa.nitariaa. 

De que modo co.hi eu em contrndicçiio acompa
nhando a maioria do senado? Combati, combato e 
hei de continuar a combater a ille~;al creação de 
commissõcs per1nanentes e de repnrt1ções especines, 
feita exclus1vamente pelo governo, e, quando s<> 
pedir qualquer medidn que tenha por fim :fazer com 
~ue o seno.do assuma a. responsabilidade dessa illego.
hdnd.e, hei de oppOr-me, como me tenho opposto; 
nii.o devendo d.esejnr que o senado participe de urn 
neto abusivo. 

No que o senndo fez · não houve incoherencia al
guma. Se houvesse, qualquer censura devia ser a elle 
dirigido. e niio n um senador sõmente. 

E se bavin essn lei a que agüra se soccorro o nobra 
ex-ministro do imperio, então o nctunl Sr. ministro do 
imperio deveria ser censurado por haver supprimido
cmpregos que a lei creá.ra. Mas n!í.o ha tal. 

O nobre ·Sr. ministro do imJ.>erio praticou um a~,. ~ . 
25 . 
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1 inoomi>leto. Tanto. rnr.ão bn pnl'<l. conservnr 30 com
, xussarios vn.ccin1cú-sonitarios qttantn. pn.l'n conscrv'!-r 
• 15 ou 16. ( .Apoia.rlos.} O ncr.o do nobre nctnnl nu-
1 %listro do imt,erio é mais favoravel no the~nuro: 
: 1nas S. Ex. incor1'C nn. mesn1a cnnsnra. feitn a. t-Cll 

antece.ssor. etnqnnnt.o 1nnntivcr t11n só desses iilegu.es 
em pregoE~. 

O Sa .. BA.ftÃO ne :\IA~UOR}:: - Neste t>nnto esta.n1013 
em de•ooccorclo. 

O Sn. Connt:TA : -Umn questiio é n dn legnlidnde e 
u,1tra. n do. con\·eoicncia. Quando se tiver de orgnniznr 
() serviço pelo meio legnl, é que se r!eve providenciar 
a este respeito. Nem o parecer <ln. con1missão de 
snudc publicn <lo senado é no sentido de manter-se o 
qno se fez. Ponhiio-se n.s cousas no st.ricto tcr1·eno d1t 
le(l·nlidade e vejnntos depoiS o qtte convén1 fazer de 
m;;'Jhor a bem dr> snude publica. ~las emrp1nuto n 
illegalidade estive•· zombnn<lo da <liuni<lndc do parla
mento deveren1os fazer toc.los os csfor,,:os pn.rn. cha.tnnr 
o governo ao Ci.unprhucnto de seu dever. 

O Sn. Fa .. :o~co DE S.l.: - Com o dnmno <ln. snude 
publica. 

O Sn. ConnEJ.O : - Com dnmno <la. snu<lc pablica, . 
Dão; para que elln. não soffta. estou prompto n concordar 
na concessü.o de un1 ct·e<.lito ao govcrnu·~ 1nn.s nunca. 
~ concessão de um credHu poderia significru· pet·
missii.o ao governo para. ct·e•l.r repnrtiçi"H~s e e1np1·egos 
que se podem dizer permanentes e que se modiliciio 

. como ao governo nprnz. 
Quando em outros tempos nppnrecino uestn cirlnc1e 

Jnmentaveis nltetnr;õcs dn. sn.ucle publica. o governo 
tinba o cuidndu de did~ir-se ú. Santn. Casn., pa.rn que 
ella. estabelecesse enfet'nla.rins em <lifl'erentes lngnres. 
c "logo que cessn.viio tts condições extra.ordiuurins 
voltavão as consns n.o roghnen ordinnrio ; cet·tntnente 
("] ne n11uellas circumstnncia.s reclnmü.o n1edidas espc
cia.es e' l\ despezn. corrcseontlent('!. e i dto se faz legn l
mente. e a minbn (}Uestno Ó de Jegalítlu.de. 

O Sn. AFI'oxgo CEr.so :- P:u·ece-tne que nr'Lo se 
póde considerar empre~o pertna.nentc n.quelle llne nrw 
.(lá direito. li. n!Josenta~:ão. . 

O Sn. CoRRI! IA :-Di,·ei ao nobre seno<1ol' qne, aindn 
que se tratasse du emp1·ego ntio retriOuido, o governo 
não -podia cren· lo. A constituição não pertnittio no 
go\·erno sequer n creAçÜo de empregos g1·a.tuitos; o 
que eJJa. dtz é C)tlP. ÍL nssemblén. gern1 compete crca.r 
empregos e fixar-lhes os vcncimcntoM. 

Q Sn. AFFO,.SO CELSO :-Empregos ; e trntn-sc ae 
ccmmissõe•. 

O Sn. ConnEIA :- Commissões creadas e mnnti<lns 
ha 1nnis de dous nncos, tendo variado lllllito a. si
tunçito snnitaria. do. cidade I Isto é cobrir com ttm 
nome n realidacle dns coltsns. 

Commissõcs eriio nquellas que em épocas criticas 
o provedor da Snntr> Cu.sn dn l\Iisericorâia crn auto
risada n. fo1•n1o.r. Ent.üo lun·ia tnctlicos con11nissionndos 
pnrn o serviço, enfern1n.rins ucccssa.l'in8, e~c .... 

O Sn. AFFONSO CELSO diL ttm npn1•te. 

O Sn. ConnT<JA : - Por que ni'•o se pc<lio ú lei n 
creaçiio daquellas cmnmissõcs. e repz.wt.ic.~óes '! Ern. 
n1elhor qne o governo ns crenssc, t"L sou1Ltn. de umo. 
verbn. do orçtunento c01no se fCn·n essa o t)el\ étes
tino'l 

O Sn. li'nANOo DE SA : -Não se tro.tQ. de mnpregos 
· pernuLuentes. tanto r1ue 14 lugnres fotÍLO snppri
nlidos. 

O Sn. AI'FONso CE1.so: - Apoia<lo. 
O Sn. MetnAo ns VAsCONCt:LLos ('mini.•I>'D do im]lc

rio) : -E' exacto. 

O Sn. ConntiiAo :- Jl\. l'espondi n e•t" obsc''''nção. 
Não ~t·, f;O cretirão e1upregos qu~ subsisten1 pc.r don~ 
t1 rn;,.i!; exOI'cicios, COJUO o governo ficou con1 alço:uln. 

~ legislnth·a soh1·e esta CJ•eavii.o. l-laje ncba. conveniente 
I reilnzir CJ 1111111ea·o dos comn1issu.rios; un sen1ann se
~uiutel clc.:\'n.-Jo: depois~ vnl'ian,lu o.s ventos, re~..luzi-Io 
de llO\'O! E o pod~1· JegislaLÍ\'O que nssista in1pa~siv~l 

/ , .t:1. e~ te esbulho de 1111as 1•rerogath·ne! Se hom·esse ld, 
/ 

!'lln não poderia ser revoga<1a. nem modifiead~ sen:;.:,. 
pela nutod<lade qne u. promulgou. 

O Sn. AFFo~•o Cer.so :-Mns o governo não submct-: 
tett ú. t\ppi'O\':tr;iio do pode•· tcgiolntivo o rcgttlnmento 'I 

O Sn. Co1,net,\ :-Forã.o portarias. E esse aystcrn'' 
<le fazer lei c01n o nome de dco:reto ou rogubmen
to é ... 

O Sn. Jolo ALFREDO : - E' tudo, menos libeml. 
O Sn. ConnP.l.\ : - . _ •. ó contuL que nü.o reaist~e •i. 

nnalysc. A constituição qunn'do concedeu no pode•· 
excclltivo n t'ncnh.lude do intcryh· na fol"Ol.n.ção da~ 
lei•. doclnron o modo de c:<e\'cu-la : decreto on \'C
guhunento é para. a boa exccnçü.u de lei nnterior. 

O Sn. AFFo:o<so CF.r.•o: -O nobre senndor tem to<la. 
n ruz·io. n1n.s o go\·erno Ucve asstunh· rcsponsnbili
dnde mn cnsos rirgentcs. 

-{) Sn. ConnEIA : -E' cousa tlifferente. Nao oe 
truta de caso• de for~n mttior, de que depois o go
verno se justillque. 

O Sn •• ~FFosso C~<uo :-E nada vejo mais nrgonte 
do que n. snude publica. · 

O Sn. ComunA :-Por isso n lei admitte em tnes 
casos n. n.bet·turu. ele eruditos extt·aordinarlos; mas 
nem " lei <lc 9 de Setemlm:. de !S:JO, nem a.s poste
dores cor"''it;'u-iio, n.o conferi!• ao governo nquella. fa
culdtHlc. e-do nntorisn-Io pa1·a. Cl·~at· entpregos e mnrcnr 
or<lenndo•. 

Estou ·do nccó•·do cm qne hn necessidade de Uleui
dns que 1nclhor l"C"ttlem o scrvi~~o snnitario; mns 
quero occuprn•-n1e co~1 cllns livL·e <ln odiosa. clavfl, tj\16 
pe~m. sobre o poder legisln.tivo. r{uando ,,.ê imperando 
a llSlll"pn~~~i.o ele suu.s tútribu.ir.~ões. 

O Sn. Nuscs Go"ç·'"''llS :-Apoin<lo. 
O Sn. Fn."co uc s.,• (pela or!lom) rcquel'en. ve,bnl

mentc n. l'Ctira.Ua <.lo sc\1 re(lueritncr~to. 
Contiulta.do o seual..lo, consentia ua retira.Ua. 

O A. YISO DE 10 "OE JU:-tUO 

Seguia em cliscussão o requerimento do Sr'. Con·cin, 
para qne se pcç:n no g;o\'Ot'no cópia. elo officio da jttntr.: 
centrnl <l~ hygiene pnblicn, de :l de l\Iarç" nltimo, 
c1uc n1otivou n. oxperli,;üo do a\'iso do tniniateJ."lO dfl 
imperio <le I O do co: l'ente mez. 

O l"ia•. !lleh•ro de VaNenzzeelloJOO (ministro do 
irnperio):- St·. J>l"ctdclentc. ncho-n1e iucommodado c, 
portnntn, nüo 6 scrn n.!g-unt sncrificio qne ton1o pn1·te 
no. cliscnssil.o do t•cqucrimento a.pl·esent.acl.o pt:lo nobt·o 
senador pela !.u-ovincin. do Pa.1•anú. 

Nilo podcnf o clevtl.r n voz. 1lC~!O L1escnlpã. ne seantlo 
e especialmcntu n S. Ex. que para. onvir-rl'le talvex 
dcvn ter o incommotlo de npproximat·-sc Lle mim. 

Nn sossão de 11 do corrente, q11ando o ilhtst1·~ 
nutor do rcqnnrimento apresenton-o nu senaclo ~ '' 
justificou, pronuncianclo-so cont1·a o n\·iso que, ern 
virtude de rcquisjção da junta cl.e kygienc o n1inistrn 
elo impcl'io expcclio, cleterminarJdo n. remo !Vã() c1e clnn,.. 
fnbricns de fnmo estabelecidas ú. rna <lo Visc,onde d., 
Rio Brm1co, ft!-lo mn ter1nos tilo ''ehcn1entes e cont 
tnn1nnhn. cnPJ·gin qnc 11cu·ccin. qne S. E~. pronignv:t. 
umn. grnnde illegnlir.lnc.lc, n1nn pnlpitnnte vio1nÇ'ão <ln 
lei, ou 1nesn1o um nttcntnt]o impropl'io do ~ystcma. 
C"OOStitncionnJ. qnn.ndo n Vi;l'rladc 8 'l.lle nnan diS!-;tJ 
hot1vo c· o neto que prntirrnci est.ú dQ inteiro nccOrt!o 
cmn ns di~r,nsiç-ões vigentes ; ulóm diz~CJ e1·n DCCC'i
snrio c urgGnte. 

Esl1et·o ~.len~onstrat• nté ú. eviUenchL, que o u.vhso ü 
pe1·!cJtatnento lcg•ll. c então, cn-: vez llo sm· o .n-.inistro 
obrin·u.cln n r~cousid~rnr seu. neto, ser~'L S. li;x, qnerr: 
l'eco~heça n jnjustif,:a lln ccns~1rn. ~st.~jn. d.t!i'l~:unando 
o nob1·e senn.tlo1•, porque S. 1!.,::., nuo u HlfilS mtel·cs
F;ndo cn1 nHLlltcr n. lcgn.liclndc do c1uc o netunl mini~t.t·o 
elo intpcrio~ c scntpre que tue convtnC(!l', .-dndr. a.dvct·
tic.lo por s. Ex._, u~ tll.lC prnthllHo:i. UIU ucto 1116009 
lc~nl, nii.o tet·ei t.lnvhlu. cnt rccun~ideJ•o.-lo. ~ü.o me 
constrn.ngel'iu. fazt1-lo, ,11111'-\ sim prn.~.i<!lll' nrn aC".:.n. jn .. 
jnsto c nHlntt~-lo tlcpo1s dC' cnn,·enealn da sna lllJII•;

ti\~n., e C por i.o:-iH) (lt\1..! (.'Ordia.ntlo 11a IH':t ~(' ·~ •111 fJHC 

I • 
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S. Ex. costumtl manifestnr~se sobre os actos que o 
governo prnticn. se eonvenc:erú. de: que foi injusto no. 
censura. ~ 

Eu disse CJ.Uc o neto ern. legitimo, neecssario c ur
gente. · 

Começn.rcl pelo. sua. necessidade e urgcneia. 
Em otllcio de 3 de Mnr9o deste anno, o presidente 

d11. juntl\ de hygiene rcqlllsitou do governo o. rcmo
~~ão das Unas n.l1t1dida.s fabricas ; jlL antes, o presi
dente da conln'lissrL.o vaccinico-sanitn.rin. da. Gloria 
lHtvin feito igual re.cln:rnnçü.o, dizendo que os ~lnbitnn
tcs dnquelln ruo. ·InSistentemente rcclmno.vu.o essas 
I>rovidencins, visto qtte esto.vi'io ntnca.çados etn s11a 
saudc e tanto que j(L nlgumas fn.milias tinhiio~se mu
dado e algumas casas se tinhiio fechado. 

A imprensa. interveio fazendo igun.l rcclo.ma.çõ.o; c 
no din. 7 ~e Jnnbo o I?ia>·io Pm·tuyu~:z:. que se publica 
nesta cn.p1tn.l, pronnncLOu-se a respc1to nestes termos: 

« Existe mnn. postnrn. qllo probibc o cstabeleei
ntcot.o ele industrias nocivns c inco1nmoUns no centro 
da. cidade, entretanto as fnbricns de picar fumo nhi 
cstiio cnveaonando a poplllaçiio. 

« Consta-nos qne. o digno presidente da jnuta jú. 
reclamoLt, c por mn.1s de uma. vez, contra cllns. ma.s 
dcbo.lde, porque continuão nas runs tl1nis centrnes. 

(( Ha dias tivetnos noticia. de uma. fa.milia. inteira.. 
moradora nus proximidades da rua do Viseoode do 
Rio Branco aconunettida. de syncopes, vomitas e suo
res, cn\lsados/ pelas cxhalações de um'l. fabrica das 
vizinhnnçn.s. 
. « Todos os symptomas bem conhecidos do envene
namento pelo. nicotino. mo.nife~tá.t•ã.o ... se. Scnhorn.s, 
criança;;, criados. todos soffrérão, e entretanto ninguem 
sabe como remediar semelhante inconveniente, a. uü.o 
ser cumprindo o rlfiio : o incommodado é quem se 
ntttda. 

« Não é a primeira vez que a. imprenso. reelnma 
contra essn.s tn.bricas, e quetn deve ouvir faz ouvidos 
c.l.e ntcrcacior. -
· « Serú. passivei que sejiio tü.o pode•·osos os interessa
dos, que c•·nsi~ã.o colloca.r seus interesses o.cimn. do. 
sande publica 7 · 

« Será possivel que nü.o haja quem olhe pn.ra essas 
eonsa~ c finja-se surdo ás justas reel"mações da. po
}lUla.,mo 'tu 

E &.~"Bi:n cont:n1ln.. 
Qunn !•.1 d.l no dia 7 deste me~ li este artigo. dhse 

cc.m g •: .. a 110S er req_ucrirncnto no aona.clo; o 
n1cu c 1 ~~·1 p ·'o l'n.r LrJ{L nll.O p~ der;t c-.~n. o;,•a.siii.o, 
ali:"lsm it• oppo·t.•1na, pa.ra ce~-•·•a.-r o g1\ern• p"~r 
que ;I n a. n ,, tom• u 0111 c nsid rn. ü.o o requeri
lllO ·lt·J d.~ .1 nt1\ de hygienc, uetn' n.dooton. utnu. 
ruovldcn<·io. em L'n..;;o tü.o lU"p;ente, rcclnillD.'la. ,,elo. 
sattde, pe'o. vida c ::tOC!~O elas famillas c dos habi
tantes da r11n d, Visconde elo Rio Branco. 

Entrotnnto a siln riü.o foi; en1 ve?. de ouvir a. cen
surn, que o. é ~···to ponto seda. ju ta, dn pn.rtc de 
S. Ex .. por nan h·tvcr o gov·crno pruvideocindo sobre 
neg.e'o nr~ e 1tc e tií.o hnporta.utc. pel0 contrnrlo vi 
com Stlrprc ·U que no Uia. 11 do corrente o no!JJ'e se
nador veio cans·n·nr ncretnente I") govot-no porque 
11.doptou o. p•·ovidenci!L que no cn.so ca.bial 

Foi com el1'eito despertado 1;or es'c n.rtigo .q\lc cu 
tonu~i conhechnento do facto ; c, verjficando que ero. 
indispensn.vel n. adopc;ü..:> de umn. providencio., expedi 
o aviso de 10 de J\lnuo, o.qllelle que foi censn•·n.do 
1>elo nobre senador, mnnJando remover css!Ls fabri
cns .de fnmo cxist.eutes no c~ntt·o do. capital do Im
per,o, 

Creio, 11ortnnt.o, que S. Ex. 11::o p(jde deixar de rc
c~nbccer u. necedsidnde, n urgeucin. do uma. provi
dencia ~ue, como depois demonstmrei, foi de confor
lnidade com d1sposi\lões vigcnteft. 

Entretanto, o nobre senador no intuito de profligo.r 
o acto Jo governo, pron\lnciot\~so om Ulll t•·echo do 
seu discurso, do~.:.is de hnvcr !eit.o obsct'Vtlções a res
peito di\ exec"l'"o elo dec•·cto do Jnnciro de 1882, ern 
que so fLtndou o n.vjso, nestes tcl.'1110B : 

cc Como, pois, nind::t. hojo o aobro ministro do inl ... 
l'~~io sm•pt·ondo~nos man<I<Lndo observnt• um tlos arti"OS 
do r(l~nlmnouto nii.o fiJ}pl'u\''1.<1o, o cn1 llonto que ~n ... 
lcn<l•o com os <lireitos úO chlo.clr,o '? " 

Deixo do parte a quostiio da não app1·ova.ção, mas 
direi como preliminar : não foi o ministro do imperio,' 
quem sorprende\l ; ao menos não é o acto do ministro . 
que deve ter cnusn.do sorpresa; sorpresa deve ter. 
causlLdo a maneiro. por aue S. Ex. pronunciou-se a. 
respeito. E nem vc1n a· proposito, uüo aproveita. a. 
censura do nobre senador, o facto de que o aviso 
refere-se a direitos partienlat·es, a direitos de ci
dadão. 

Se assim fOra, Sr. presidente, se o gover11o deveiii!S 
cruzar os braços nos to. CS.[>eeie, porque o acto do gover
no vai ferir llltcrcsses dos particulares proprietarios 
desses estabelecimentos, entiio nado. podeua fazer o 
governo nem a autoridade sn.nit"r·" no que diz res
peito ao saneamento da capital do .!m.[>erio. Tambem 
11i'i.o J?Oderia intervh· uo fechamento de boticas que 
:fuocc1onã.o indevidnrnente e que sü.o administradas 
por pe•soas inhabilitadns, nem mandaria inutilisar 
niedicamentos que niio devem ter applicaçüo, porque 
esse neto tatnlleln entende cotn direitos de pa.Tticu• 
lares; ni'i.o podia o. autoridade publica, por inter
mcdio de pessoa habilitado., mandar examinar os 
açougues pnr!L destruir a carne que~ se acho.sse nrrui
nndu., que nü.o devesse ser dada a consumo; ta.mbem. 
niio podia mnndar examinar os estabelecimentos onde 
se vendem viveres, bebidas de diversos qualidades, 
c. nem inntilisar aquelles que sü.o considerados pre
judicines ú. sande, porque tudo isso entende com 
direitos de partic\lln.r. 

Mas, o nobre senndor, illustrtldo como· 'ê, ni.G 
i~nora que o exereicio de direitos de cada. um tem · 
!Imites, principalmente o cxercicio de direito de in
dustria ; tem limites, niio Jlóde, 11iio deve deix.ar de 
té-los, o. bem da saudc pllblica. . 

Ninguem póde exercer umo. industria desde qua 
elln. é prejudicial ú. sande publica; ou elln. é absoluta
mente prohibida, 011 deve ser exercida em lugares 
onde nilo prejudique a vizinhança. 

Agora vou. demc,nstrnr que o neto do governo, o 
aviso de 10 do corrente cstú. de perfeito nccOrdo com 
disposições em vigor. 

O nobre senador, autcr do requerimento, para en
carecer a censuro. que dlrigio ao ministro,. invocou Ql 
testemunho do nosso collega. senador pelo. provineia. 
de Minos, o Sr. Martinho Campos, quando em uma. 
df,\S sessões passn.das manifestou-se contra a execuçii<> 
do regulamento de 188·!. Mus a interpretação que <> :3 
nobre senador pelo Paraná dá ús palavras do hourad& 
senador por Minas, niio tem o. latitude que elle 
pretende ; o nobre senador por Minas censurando a. 
ex.ccuçri.o do regnln.mento, declarou que nü.o podia t·er 
cxecuçiio o. parte que ercou disposições novas, com<>· 
orgnnisnc;ü.o dus juntas hygienicns, crea.ção de novas 
juntas nas provincin.s, n.ugmento de deSpezns, etc. ; 
mas, nn. parte regu.lnmentnr, no. parte propriamente · 
.disciplinar, o regulamento de Janeiro de 188~ está. 
em c:xee\lçiio, e nem podia contra essa cxeençiio pro
nunciar-se o nobre senador por Minas, porque foi elle 
dado ú. execul'ü.o nessa. parte pelo ministro do im-·· 
perio, que fazia. parte do gabinete de que S. Ex. foi .. 
digno prestdente : o Sr. l{odolpho Dantns mn.ndo'CI., 
ex.ecnto.r o rcgttla.mento no. pnrtc em que nã.o de- 1

- ~ • 

pendia. de approvaçiio do parlamento. 
Para fieo.r a mntcrin. bem esclarecida, vou ler os 

avisos expedidos •uaquélla época : 
rr 1 a direetoria-Ministerio dos negocias do imperio 

-Rio de Janeiro, em 9 de Fevereiro de 1882.-Ero.- . 
vendo o decreto n. 8,387 de 19 do mcz findo, pllbll
endo no Diarlo 0/fici«l de hoje, mnndndo observar 01 

regulamento para o serviço do. saude pnbliea, convém./ 
que V. S. providencie afim do que o dUo roqu.
lamento seja posto desde já em e:x:ec1tçiio, meuos na. 
parte dependente da approvn.çi.io do poder lol!;islativo •. 
Deus guarde a V. S.-Rodolpho Epiphan·io de Sou:z:a;·l 
Dantas.-Sr. presidente da. jt\ntl\ ccntrnl do hygieae< 
publica.. » 

Tambcm foi expediuo no scnndo e ÍL enmaro. dos, 
senhores dop\ltados, em 28 do mesmo mez c anno, o' 
aviso concebido nesses termos: 

" Illm. e Exm. Sr.-Digne-se V. Ex. o. presentar~ 
onlUILl'llo dQa Sra. derut~~odos, 2lcr.ra. os fiM com>et1icntu'\ \ • 
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(I incluso e>eemp!tu· do decreto n. 8,387 rle 10 de J,i
Deiro ultimo~ que ma.ndt\ obser,•at• o regnlnrncnto pn1·o. 
o serviço de sande pni,Jicn. Deus gnnrdc n V. Ex.
Jlodolp/10 Epipltauio ele Souza Drwtas.-A' S. Ex. o 
Sr. 1• secretario dn cnmaro. dos Srs. deputados. • 

Nii.o foi sómentc o governo que entendeu que este 
regulamento estava. em execul~ãn,n. prop1•in. cun1rnissüo 
de sa.udc pub}ic~l. <lo senadn, ~o pnreccr qua otl'crcccn 
paro. approva.ção do regnJnn1ento, reconhece que crn 
J>arte elle se acha. em execnr;ão, e nüo depenrle de 
>lppro.vaçiio d~ r.!,lrlnmento. Vou ler as pnlo.was da. 
propno. commtsso.o : 

« .A. commiasüo de. sande pn blica, tendo C'<ami na<lo 
attentamente o rep;ulamento para os se1·viços <la hy
giene publica no Imperio, expedido pelo p;overno c<>m 
o decreto n, 8.387 de. 19 de Janeiro de \Sin, V0\1) u:n· 
seu parecer quanto ás disposições comprehendidns no. 
l'nrte do mesmo regnlamento, que foi snbmettida no 
conbecim:nto do poder legislativo por cm·ccer de suo. 
approvaç .. o. " 

A propria commissii.o do senado reconhece aue uma 
parte do regulamento não depende de approv·ar;ão rlo 
poder legisla ti v o, e assim não púde ser inculpado o 
governo por haver dado execução no regulamento 
na parte puramente regulamentar. 

O illullk'e senador por Paran;,, assim como aqucllcs 
que censuriio o governo por te1· dndo execução no re
gulamento nesta parte ln.borão, quanto a. n1itn, em um 
engano, porque ainda nüo exo.n1inúri"t.o quaes ns dis
posições do regulamento de 18::!2 que podem se1• exe
cutadas independente de approvaçiio. 

Esse regulamento contém na parte disciplinnr, !"'
ramente regttla.mentar. disposições compi1ndns e mui
tas até copiadas ipsis verbis do regulamento de 
Setembro de !851. e que vêm adoptadas tambem na 
lei de 1850, para. cuja execução expedio-se o dito 
regulamento de 1851. 

E' inP.ontestave1 que o governo era. competente 
par'l. fazê-lo, em virtude da facllldacle constitncional, 
pela. 9.ual o pocler executivo tem competencia pnra 
expeil1r regulnmentos para a. boa e fiel execu'fÜO das 
leia. 

E' verdade que a parte do regulamento qLte não 
está de accOrdo com a lei de l 850 e regulamento de 
1851, depende incontestnvelmcnte da nppr'ovnção legis
lativa, mas esta pa:rte nü.o estú. em execuçU.o, p.elo 
'menos eu não lh'a dei: a diseosicão, para cuja exe
cução expedi nqnelle aviso. nuo estú. comprehendida 
entre aqucllns qtle dependem do app1•ov:.çiio legis
lativa.. 

O governo, para boa execu~üo ilns leis, põile expe
dir un1 ou n1n!s regnlnmentos, assim como póde mo
dificar e nlternr os que houver expedido; e, <lesde 
que respeite as disposir;ões legislntivas, niio pOile o 
seu acto ser qualificado de inconstitucional on de ir
regular. 

Foi expedido o regulamento de 1851, que se ncluwn 
·em vigor, em 1882, o 1ninisterio do itnpcrio, dcscjo.n
d;, alterar o serdço snnito.rio fez bnixnr u1n decreto 
a.lterando a org:nnisnc;ü.o dns juntas snnitnrins no. cn
pita'l do Imper!o c nas dns provincins, nugmentn.ndo 
v~:ncimentos o cst~tbelecendo rlisposiç:ões novas. Nestn 
parto nüo podin so1· exccntado. 1\Ins neste regula
mento. p~trn completo.r o trabnluo, fez con<lensar a.s 
dispoaíçõoo do regulamento <lo 1851, e esta parto póde 
ser executa.dn, por'[uc ó apenas a compilação do 
1·egulamento de 18iil. 

Se entende qne niLO estiio em vigor ae (hs
I>Osições do regulamento de 1882 a. que mo refiro, 
supponhu. o nobre senndot• que tlúo ex1ste este rcgu
lanlCnto, que niio deve ser C:'!:Ocutnclo. mns hn. de en
contrar e1;tns Jnesmns c1isposlçõ~H no rogn1nn1cnto de 
18ft1,. c n. cssns não se púcle nogn.r oxcouçii.o. 

Se o nobre sonador se drlsso ao trnhalbo de oon
' .fron\nr as <lisposi1:ücs do reg-ulamento do 1882 nesta 
I.Jlarto com "·' do regulamentos do 1851, e com ns qne 

/•' 

c•tão na lei rio 1850, verio. que na ena mninY 
l>nrto é nma compilaçiio fiel c exacta. 

O Sn. Yn:tn.l "·' Sn.vA: -Quando os juizes ni>o ee 
Uerã.c n c~sc trallnlho ... 

O Sn. !lf~:m,, no: V .uco:<cllLLos (m>:nist,·o do impo,.io): 
-lssn \!reio cu tmnbcm, mn.s curnprc nwstrar .que u. 
'lispobi(,:üo qnc en n1n.ndci executar, o nrt. 77 do regn
lnuwnto de 1882, l: uma cúpiu. fiel' do. lei de Se tom oro 
de 1850, ·e regulnmento de 1851. Na lei de 1850 
existe cstn disposição. Art. 4• ~ 3• : 

rr ~ 3.• Exerce1'1Í policia morlica uns vi•itas dl\s cm
bnrcnções nté ngot·n. oncn.rrcgndas lL · inspocçii.o <le 
snude do porto, o nas q no devem fazer-se nas boticas, 
lojo.s do drogas, tnorcnclos, nrtna.zens, o cm geral crn 
todos os lu,qm·c.,, cstal,elacimcntos e casas ctonae po3sa 
p1·ovil• damno ri saucle publica. 

"A•·t. S.• O governo ClXpcdi•·áos neeessnrios regula-· 
111cntos para. n. bon execução dcstl\ lei ; o nol\es po
tlo>·á ost:~hclcccr mnltas ntt\ ~ZOOfl, c penas de S\\s
pensüo a.tó. tres 1nczcs. c de prisii.o aló quinze dine, e 
em caso de reiocidencin pode1·ci mandar fochor até 
tres rnczes as lojas. boticas. aJ•mazcns o ost,..&beleci
-mento.• TIICilcionados no m·t. 4° ~ 3•. O governo de
aignnnt turnbetn o tcrnpo e o nwdo de se fazcrCJu 
fl,S Vi5itUS, U. que SC l'CferC' 0 Urt. 4° $} ::30 ; 38 
autoridades competentes para imposiçi<o das multas 
e das penus ; n. fúrmn. do processo c os .rcc:ttrsos que 
devarúõ c.oncedcr-se ; c betn asshn detcrmina.n\ ae 
o•rntiflcnçõcs que clCVCl'ÚÜ perceber OS membrOS da 
~ounniss:w ele engenheiros. o os membros 'e a secre
tal'in da junta de hygíene publica " 

Esta é a chsposir,:~1o da lei, c de conformido.de com 
essa disposição legislativn foi d~cretnda a do art. 49 
do regu':!lmcnto de 1851, <rue ipsis verbis foi copia;lo 
parn ·o r.....-nlnmento de 188t, art, 77. Vou ler. 
confl'ontnnào ~ns com outrus. 

Art. 40 do regulLlmento <le 1851: 
" Examinnr{•õ (a junta central de hygiene J'Ublica., 

ns cmnmissC"Jes, e os provcdorc"' de sn.ude pulilicn) a.s 
localiclaucs em que se achem fabricas, cujos trabalhos 
são noch·os t~. sa.ude ott n.indlL de cbolro incommoao, 
e mnrcar{Lõ as distnncius em que devão ficar dos po
voados ; 1'ode11do manda-l:>.s {ecluw até que so reali:&e 
a remocii.o clclel'ntinada. Dns dccisiias das commisslies 
e dos 'pro,·odores de sande publica haverá recurso 
para a j1tntn_ central, assim como desta. pnra o con
selho de cstit<lo. " 

Regulamento n. 8,387 de 19 r1e Janeiro de 1882: 
u .. -\.rt. 77. As referidas nutorid11dcs sunita.rin.s cxa

mionrúõ os loc::Las das fabricas cujo• trabalhos sejão 
nocivos ú snt\dc publica oll possi•o pronuzir qnalq\ter 
incomn1o<1o ; n1a:.·c~rú.ü ·as distnncias· cn1-que tuos fa
brica.s de\'Üo ficn.l" clns pc\~na.ll•íS; e, se for neccssario 
que scjiio rerüovi.da.s, podet·ii.o mnndn-lns fechar nté 
que se realize n remoçiio determinada. » 

Jú. vü o n1en ilhtstrra.clo colicgn rtue hn direito vigente. 
disposição em vigor, ou seja do art. 77 do regnla
mento de 1882, ou sejn, como to.J,•ez Profira. S. Ex. 
do nrt. 49 do regulamento de 1851. O gõverno dcve1•ia 
ser accusado de incuria se pelo temor de dar oxe
Cllçiio ao art. 77 uo regulnmento de 1882, declnrasse 
qlle a disposiçiio do art. 49 do regulamento de 1851 
nfio podin tunt bem ter execução, e cruzasse os l>rn.ços 
em matorin tf>O importante, como ó a suudo publica. 
Portanto permittn o nobre senador que cu lho di:;a 
que se estivesse bc.Ln informado, on1 vez de censurar, 
dnria. ro.zão no ministro que cxpcdio o a:~:iso, reconhe
ceria que o neto do govemo mandando remo,·er <~ssas 
!abricas d<.; fumo prcjudiciaes à snu<lo f\)i oxpeilido 
em virtude àe !~i. 

Nem mesmo creio que possa ser ceosurado o mi
nist~o do ímpcrio por havClr compilado ou conden
sauo <l. disposi~ües dos regulamento do 1851 no de 
1882, po1·quo o' governo no exercicio da faculdade ~1e 
expedir re:;u!am01;tos r.ara n boa cxecuçiio dns Ie.1s, 
póde nü.o só cx!Jedtt n1U1S do um con1o reformar c ln
terpretnr aquo !e que tiver expedido. 

Se " S. Ex. nü.o é bnstnnto cato. minhn opiniiio 
vou Jet opiaii}e• :.utorisod!ls do,~nado Mnrquez de S. 
Vicente e elo Sr. couselue1ro h1bus. 

O finado I-Iarqye• de S. Vicente, cm sua obr:~ 

- I 
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Direito Publico Braziloiro, vagina. 238, no ~ 327 ex
prime-se assim, elepois ·de te>' tratado ela. oompe
teDcia. do gove~no· para. expedir· regulai11ento: 

te '!?or is~ mesmo que o~ regnlo.mentos nüo sii.o leis, 
e stm metos de cx.ccnçao destas. nem sempre tem 
11m caracter esto.vel c permanente: porlcm, portanto, 
'•nria.r, e a.ccomtuoda.r-se ó.s circumstancins emergentes. 
O poder executivo, que est{~o sempre e1n ac(;ão, e4!mpre 
informado das necessidades e co:weniencias publicas, 
tem pois o direito de •nltcra.-los, e muito mais de 
interpreta-los, snlvo.s sempre as disposições Jegnes. 
E' esta. um o. do.s razões por que a. infrncçüo dos regu
lamentos por si só nii.o póde fundar a concessão de 
utnn. revista.; nli.o são leis. u 

Cumpre observar que não se tra~a. de uma. autori
aa.çü.o para crcnr e OJ•gnnisar serviço, porq uc neste 
coso, Ocsde qne o gove1·no" usu. cln n.utorisnçft.o, termina 
sua cornpetcncin. pura u~-:a..Jn. posteriur1nente; mas tra.
tn-se da. cxpodiçii.o de rcguln.ncnto pnrn n execuçii.o 
de uma. lei; o governo o y>óde fazer sempre que julgar 
1sso nec~ssnrio c conveniente, ou pnra iote1·prctnr, ou 
pnra modificar ou para. adnptnr ns disposic;ões do •·c
g_nlnnlcnto anterior ús reformas qu.e se derüo poste
rJormente. 

Un1 cnso , por exemplo, o. respeito da. co1npetencin 
para. a.pplicnc;:ã•> das penns : pelo rcgnlnmento de 1851, 
er:Lo ns autoriJn.des policine~ que prnceaz:;nvüo e ~ul
gavi'io, mn.s pelo rcg·nlmnento de l882 siLo as autorlda
des judiciartas as unicns competentes pnrn jnlgnr; 
era. necessnrin. osso. nlte1·açüo pm·tl. httrn1onisnr a 
dísposi?üo do antigo ~.·egnlnmento com o. disposição da. 
reform<> judiciari" de l:S71. 

O conselheiro Ribas tmnbcm exprime-se nestes ter
mos: 

cc A a.ttribuiçü.o regn1mncutor não é sujeita. tcí pro
voe<>çiio. Desde que nmn lei é promnlgncln, compete 
ao I1nperndor . por mciu de seus n1inist1·os, ot·dcnnr 
todas as medidas que julgu.r nccesso.rins á sua. exe
cur;üo , e nssiln tn.1nbem modifica-las ou rcvoga.-ln.s 
sempre que jnlgo.r conveniente. » 

Portanto, não vejo n1otivo nlgt11n para censura. ao 
governo por te1· mnncln.do dnr execLtçü.o á. pnrto re
gulamentar do decreto de 1882; e, qnnndo fosse 
i1npossi'\•el essa execnc;ü.o, Astnrin. em pleno vigor o 
regulamento de 1851, cuja disJ'OSiçüo o! idcntica lÍ do 
nrt. 77 do rogulnmento de 18S2, cm vh·tnda da. qual 
ex:gedi o nviso de !O de Junho. 

En disse que qua.si todns ns disposir;ões do re~uh1.-· 
mcnto de 1 88~ ness:n. pu.rte eriin iU.entjcns la. elo rcguln.
Jnento de 1851, e realmente uasta. confronta.-las para 
so verificar fnciln1ente ist.o. Assim, por ex.etnplo. ns 
disposições do cnpitulo So. o.rts. 7(i e seguintes do 
rc~ulnn1cnto de 1882 são ticl con1pilnc;ü.o J.as dhoposi
çiJes do~ cn.ritulo so, nrts. 1..:.9 e seguintes elo re:;tnht
mento de 11:>5 I. .As•im tnmuom uo capitulo G• do 
regulamento de 1882 ns disprJ~ir;ões elos a1·ts. (d, 42 e 
seguintes corrc~poncle1n pcd'citnn1ente {LS do cn.pitu.lo 
4°. nrts. 25, 26, 27 e segnintes do regulamento àc 
1'851. E nssin1 por din.ntc; niLo vnle o. pena. estar 
incnmmodnnd0 o senado com estn confrontnção que 
incilmente púdo ser feitn. 

Se o nobre seno.<lor se tivesse <1ndo n esse trnbnlho, 
nü.o nrguiritl con1 tnntn vchclncncia. o n.cto que ex
pedi em 10 de Junho; e ó tulvcz por fo.ILn. desse 
cstlldo que S. Ex. se expt·imio ainda nestes tm·mos: 
" Se ,. juntn de hy~lellc trnta.•· de exec~tta-lo 
(o "''iso ), o poder jlldiciario nnnullnr1í o p1·occsso, 
sendo a. municipalielnda da cOrte mnis uma vez con
dernnndn. n. pn.gn.r ns cnstu.s. n 

SenhoreA, proposiç{LO tii.o ''aga.. c no mesmo tempo 
cheia de tnntl\ nutorielnde, porcillC pnrtio do illnstrodn 
.aennaor, pormittn-mo S. Ex. que lhe djgn, não de
~érn. ser profC"rida. nesses tcrn1os, qunndo se truta. de 
execnçrw de ordem do poder execlltivo parn negocio 
túo importante como é o serviço sn.nit11.rio dn. cnpitnl 
do lmperio. O poder judiciario, estou convencido fa
zendo-lhe n. justiça que merece, niio reeusnró exe
cnçH.o ús clisposiçõcs penn.os do regulnn1ento de t 882 
qne forem conformes c estiverem em hn.rtnonia cotn 
a loi de 1850 e com o dcoroto d.c 1851. So o poder 

,jnrlicinrio ne,;:nssc execnçW:o o. eas" part.e do regulo.
.xneuto elo 1882, ni•o cmnl>riri<L acu deve~. 

Niio acredito pois, como entende S. Ex., que o 
poder judiciaria._ ae u. jttntn. de hygiena recorrer a 
elle p:u·a· dar execução no aviso de lO de Junho, an
nulle o processo ; o por que o anoullnrá ~ P .. rque a. 
pena.liclacle eat1í estabeleciela. no re•mlnmento de 
1882 '! Nito é isto motivo, desde qnc a a. pnrte penal 
desse regnlnn1ento fOr ele hn.rruonia com o. lcL pa.ra. 
cuja. execuc;i•o foi elle e;o.::pedido. 

A sontenr;a. qne o nobre senador len ,liz qno a peoa. 
excediaL dn. nlçadn. do juiz, que nii.o :podia a. n.ntori
dadc policial prepa.rn.r o procosso. 

" Se a. peno. excedia a o.l<;!n•ln, o. auiO?'idrtde po
licial não podin p•·epa•·tt1· o p••o.;c.•so, p<>r'JllC a po
licia. sómeute prepa.m nos proce.fsos definitivos. que· 
seio dn ui nada do juiz. Ness l caso cnbiu. n nulliUa.de 
por inconipetencia. dn. o.utorhlnde processnnte : ma.s. 
desde que o. autoridade policial fór Co>mp.,tente pura. 
processar nii.o tCln lugar a. nullida.de. cumr.re no nut
gistrado julgar e appllea•• o. lei. " 

O poeler Jndicinno nii.o póde negar n cx:ec11çiio ao 
regulamento expedido de ennformidncle c,om a lei, 
e menos pelo fundamento de qtlo po.r.1. isao não 
hnvia. competeocin. Desde que o decreto foi ex
pedido ele nccórd.o com o. lei, o poder judidn.t•io era. 
obrigado a o.pplica.-lo, porc!ue nü.o podi.t 011t.:o.r na. 
apreciação da constitueionn idn.do do decreto. 

Compete conhecer do. constitueionalido.cle clns leis 
ao poder legislo.ti v o que ns decreta. c a.o poder 
moderador qn·, as sancciona.. 1nn:o1 ntto ._o Uilete a.o 
poder j udiciurio entrar no cxmnt"l do. constituci
onalidade; apenas o juiz póU.c sú:ucnte veriilcnr, .e e 
a di$posiçüo do· regulamento é furma.da. de accOrclo 
com a lei para. cujo. execução fui expedido. 

O magistrado é obrigado a eumpl'Ír a lei. pnrque o 
juiz nii.o intervem na. sun confecçü.o. tem a.penns 
do o.pplicn-Jn no f.icto, nunca por~:n {L con•ti
tn\::ionttlidadc. A este respeito o jniz nr"Lo tem conl
petcncia., não tCln que ver com n. ccmz;ti tnc!ona.li<lnde. 
ila. lei a.pprovnda pela assemblén ger~tl, c snnccionnda. 

Como mn.p;istrat.lo muitns vezes exacutei l~is que 
entendia e1.n tninhn. consciencio. que nl1.o e~tn.Yü.o muito 
de harmonia. com a constitLli,;ilo , ató mesmo 
decretadas pelas nssembléa.s provincines; nunca. deixei 
de exccnta.-la.s, por scre1n ioconstitucionaes. Outro 
é o poder competente para isto. .Ao jniz cump•·e 
són1entc vet·iticnr se o facto de que ,;c truta, a res
peito do qual ,·ersa a questão, é verdadeiro, c a.ppli
car-lhe a diaposiçiio lep:islativn.. 

Antes de terminar, devo dizer algumns pnla.vras 
com referencia. ús commiasões V"nccinico-sanitarias. 
em resposta a.o que disse o nobre seoaelor. que ainda 
dellns se oecu:pou. 

S11ppunha estn questiio mortn, porque já disse e 
sustento que ni'Lo as considero emp1·egos publicos 
e se ns considerasse não teria. dispensudo 14. n1cdico3 
que dcllns faziiio parte. 

O pnrlnn1ento consignou no orç:unento vigente 
duns ,·erbns: uma. pnm soeeorros pnblicos c todo o 
sett pcssonl, e outra para. o tnclb.ortunento do estado 
snnituio dn cnpitnl ao lmt>erio. 

Pnrtt. empl'eA'ar esta. '\"cdHL, ern. preei~;o aesignn.r 
o pessoa.! :preciso pnrn. 1nn.nter o sCLnea.rrento neccssn.
rio dn. cn.p1tnl elo Imperjo, nfizn de evitar n jnvasii.o de 
novas cpiden1in.s ou que cllas se dcsenvolvüo em 
n1n.ior cscaln., cotno n1uitas ve:z:ea grnssâ-o nesta 
cnpitnl. 

O pat'lamonto deixou ao gc.vcrno o arbitTio de pro
vidcncin.r n respeito deste serviço. nã.o o orgu.nisou e 
deu~)he o. faculdade de fnzcr apphca~üo da ,·erba. res
:pe~u v a.. 

_1\Ins, !l men bonrndo collega. disso qne o gove:~o 
nuo pochn. creur en1pre('J'os, nomenr u pe~sonl hnblh
tndo :pnrn este serviço."' 

Sr presidente, n junto. de iwgiene não n6dc, pelos 
moiros do ncçüo Jin1ita.dos que dispõe, deixando de 
pnrtc o. insignificante rotribui~:io qnc rceebcn1 seus 
1ncn1bros, pl'cstar no governo 1;odo o auxilio Uo que 
este precis" afim de attenuer no sn.noamcnto da 
cidn.Jc. Parn que o ~ovet•no lJ(ISSn. nprovei.t~r-se, por
tanto. <leesn. dotaçü.o do ol'ymnento, t.en'l nc~ce~o~Kidltc..1e 
a~ commiasioJiur medico•; sem o seu auxilio tle qlle, 

• 
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serviria. o. verhn. 'l Con1 o dinheiro gua.rdado nos 
cofres, como se cx.ccutnrin o serviço 't 

Mns o honrttclo senador está semprn preso {, idón. 
ele quo o.s comtnissõcs vnccinico-snnituria.s constitn01n 
um emp1•ego publico. Jú. disse que não ns con
sidero tnes. Neste ponto estnmos todos con
vencidos que el!ns nüo podem ter este cn.rncter, po
dendo S . .l!:x. ficar trnnquillo n este respeito. . 

E, se fossem supprimiclns de todo n.s comm1ssõcs 
'ltaccinico-sanitnrins, o SP.rviço nílo s.e fnrin., n. jnntn 
do hy"'iene nüo tcrin nnxilitucs pnrn. o sn.ncn.mcnto 
ou .rnfn o serviço snnitnrio dn cn.pitn.l do Imperio. 

N üo podia., portnnto, o governo deixar de cotnmis
sionn.r medicas po.rn. este· íhn : c portnnto do 
:fnzer ns despeztts. Esse prete,:xto de legnlidnde, 
invocnclo pelo nobre senador, nno procede pelo facto 
de ter o goYerno expedido ta.tn bctn instrucçüos pnra 
o serviçC~, ..., 

Desde que, Sr. presidente, como declnrei, estns 
cotnrnissões vnccinico-so.nitnrins não são en1pre::;:os 
publicos, tnnto que o governo pôde dispeosa-1n.11 
quando entender que nüo necessita. mn.is dellns, a 
q11e!3t.ã.o estú tertninndn.. 

O que ha. sómente é que o governo entende que 
ellas sü.o agora necessarins para o sc.1.·viyo de sanea
mento dn. cnl?itn.l do In1perio. 

E' o que tmhn. a dizer. 

o Sr. Vlel ... • ela snva :-Sr. presidente, o hon
rado Sr. ministro do ilnperio defendeu-se dn.s accu
snçõcs feit:1.s pelo honrado senndor pelo Paranú., 
quanto a mim, sntisfactodnmente ... 

O Sn. lii•mA DE VAsaosc>:J.Los (ministro do im
pcrio) :-Agrncleço muito a V. Ex. 

O Sn. VmmA nA Su.v.o.:- ... cu nüo n.compn.nhnrei 
S. Ex. neste terreno. 

Entretanto o nobre ministro do impcrio qunndo 
trn.tou de npreciar n sentença que aqui foi lidn pelo 
l1onrndo scnn.clor pelo Pnrnnú, não entrou na a.nalyse 
rleste docun1cnto, con1o se devia espern.r por parte de 
S. Ex., que to.n1betn é magistrado. 

Sr. presidente, se não se pôde louvar o governo 
pela cxpedi•,•Üo de regulamentos que contêm dispo
slçõcs.que para sua. execu~~ao dcpeudCln da. npprc.nraçii.o 
do poder lcgisla.tivo, tombem não se póde louvar 
a magistratn rn que contl'ibne pn.rn. esttlbelecer a a.na.r
chin. e nnnullur n acção do governo. 

O Sn. FnANCo D& S..l. : -Apoiado. 
O S!!. YIEm,, DA SILVA:- E', S1·. presitleute, um 

rlocumento de mn.ximn. importu.ncin. nquelle de que 
deu conbccimonto n.o senado o nobre seua.clor pelo. 
provincio. elo P;.trnná., nssin1 co1.no out1.·o documento d.e 
que taml>em ja hnvin. dado conhecimento no senado 
na sessü.o do nnno pnssndo. 

O primeiro 6 umn sentençn. elo Sr. descn1bnrgu.dor 
!ov!igul:l Cnlmon, c o out1·o é tmn1Jeu1 tuuo. scntençn. 
du Sr. conselheiro Bento Lisboa. 

O Sr. C•tlmon considem n disposi•;ão do nrt. 87 do 
re~ulutnP.nto de 1882, pn1·n. o serviç~o sn.nitario, nla.
teria. legisln.tivn, c, partindo deste principio, entendeu 
que o rc('J"nlmnento não deve ser cxccutndo. 

C01no ~1uito 1Jen1 aqui ponderou o l1onrntlo n1inistro 
ao imperio, hn disrosiçües no reg-ulamento de 1882 
que forfio copitu1ns do reguln.tnento de 18j1, o se este 
artigo não ó cópia de outro elo rcgnhnnonto de 1851, 
n~o n.lterou a fúrtno. do processo, uern innovou qunnto 
á cotnpetcncin lla.s nutorldndes processnntos, cotno 
disse O Sr. Lisbon. na sun sentença, quando julgou 
que este re:-!,ulnmento n.c.io pó de oln-lgw1· nmn rn-et,aleoer. 
Vejamos o que- diz o a!'t. 87 do ,·egulttmento de 
1882. 

te As infrucc;õcs tlns disp0sições Uo presente regu
]amento, cujo conho..:hnento. nii.o e::;tcjn oxpressa
:mcnto cOl'llmct.tal.o ús n.at'oridndcs sn.nitnr1ns ou 
u que polu.s Inosmn~ a.utoridulleo não possW.o ser 
applicndns as pouns corrcs1)ondcntes . .. , 
.. ,..~té ncttti é n ct",pia Jo n.rt. 77 do regula.n1onto ele 
1~01. 

Cumpre u.gora ol,sor ... ·nr que esse reguJnn1ento nue• tori•u.do pelo Ul''. :-;o th lo i n. 508 do 14 de ÜULUbi'O 
ode lti[JO, ioi ~~h: t..:b1·o.&.i;L:;e;cou a fünn~ U.o J~l.·occs&o IJu.ra 

ns suns infrncções, multn. nté 20011 e pl'isüo nté 15 
dins e a nutoridndc procossa.ntc. Orn, n a.utol'idnde 
processn.nte nü.o podio. continuar a. ser o delegado de 
policin em visto dn reforma judicinTin ele .1871, e nssim 
o nrt. 87 do regnln.mento de 1882 declarou, que tnes 
infracções : 

"Seriio julgn.dns, ·em virtude dos nl'ts. 13, ~ 2• e 17 
§ I• do regulnmento nnnexo ao decreto n. 4,824 de 
~/:! ile Novembro de 1871, pelos juizos de direito nns 
comn.rcns cspecincs c pelos juizes tnnnicipo.cs nas co
marcas gero.es, J.lCrtenccndú cnnutlativnmente o pre
pnro dos processos ás nutoridndcs judiciarias n poli
cin.cs n. que se referem os a.rts. 1•, 11, 15, 18 c 47 do 
citado regulamento, etc. )) 

E qun.l serin. o procedimento deste juiz, indepen
dente dn existencia. do re:;;ulnmento de 1882? Qun.l 
é n disposição de lei que etle poderia npplicnr 'I 

A lei de 1850 autor1son o governo nn expedição do 
regtllt\mento de 29 de Setembro de 18~1 o. <leterminnr 
q uul seria n. nutoriU.nde procossu.nte, n.~sim co1no a de
terminar tnmbem qunl n fórmn. do processo, e estnbe-
lccctt-se o proccss0 do a.udiencin. ou de a.lr;nda, o 
mesmo que o codigo do processo criminal estn.belcccu 
pnrn. os crimes do art. 1'2, ~ 7•. A nutoridnrle procàs
sn.nte crn. o delegado de policia, c do. snn decisüo 
dnva-se appcllnçiio pnrn. o juiz de direito. A lei de 3 
de Dezembro foi reformarln. pela de n. 2,033 de 20 de 
Setembro de 1871, qne ncabou com n jurisdicçiio dos 
delegados de policia; quetn, portanto, e1·a cbn.tnhdo a. 
julgar esta.s lnft~ncc!õcs senii.o o jlliz de direito, que 
substituio n.s n\\tol'ic!ndes policincs no j ulgmnento dos 
crimes cujo processo é o dos arts. 205 a 211 do co
di~o elo processo criminal 'l 

Como é que este jaiz podiu, c01no fez na. sua. senten
ça, dccla.rn.r dis~osiçü.o legislnti\'a. o. do nrt. 87 do" regu
lamento de 1882, que nüo fez mnis do que coneilin.r as 
disposições do rc~nlamento de 1851 com ns disposi-
ções da reforma ele 1871 'l -

A qucstüo d.t fórmn. do processo foi nventndn pelo 
Sr. Calmon e pelo Sr. Bento Lisboa, que declnníriio 
nmbos no.s sentençns qne proferirão que a. nlçnc.la. do.s 
nutoridncles policines, sendo pelo art. 12, ~ i• do co
digo do pl'ocesso n de mnlt!L até 100{?, uüo podiiio 

. intervir nos _processos feitos por infracções do regu
'ln.mento de 1882. 

Hn nisto engano. A lei de 1850 foi :1. que nutorisou 
as multas nté 200S do regulamento de 1851, nssim 
como n marcnr o processo polid!Ll dos nrts. 205 n 211 
do codigo elo processo para o julgn1nento dn.s infrac
ções: portanto, sobl'e estes dous pontos ni"•o púde 
haver questão. Qunnto, poré1n, {L intcrvençüo do.s au
toridades policiaes, elln é expressa na lei n. 2, 033 e no 
regulamento n. 8,428, desde que ce•sou n jurisdicí'iio 
destns nutoridn~cs e pnssou pa~n. o juiz de. ~irei to nns 
comnrca.s cspccw.es e paro. os JUizes 1nunlCll'nes nn.s 
con1arcn.s gernes. 

Eis o que dispõe o n.rt. 13, ~ 2° do regulamento 
n. 8,228 : 

" Aos juizes de direito das comnrcas especines com-· 
petc axclusivomente : 

" § 2.• O julnoamento dos c1·imes de que trn.ta o 
n.rt. 12, § 7• do °COd1go do processo criminal c maiB 
p,·ocessos pol-lciaes. )) 

NiLo púde, pois, hnver n. menor duvida de que os 
processos .policutes süo todos identicos nos do& crimes 
do nrt. 1 ~. ~ 7• do co<ligo Jo processo e o processo 
por infrncçrLO do regulamento de sn.uclc publica. é um 
processo policiltl e:v-vi do disposto no regulamento de 
de 1851 combinado com n lei de 1850 que lhe deu 
origen1. 

Assim tnmbem o nrt. 17 dispõe o seguinte: 
"Ficito-lhes exclusivnmcnto com1>etindo (nos juizea 

n1unicipa.es nas conuwcas gera.cs) : 
" § 1. o O julgamento dos crimes de que trata o 

nrt. 12, § 7• elo codigo do processo criminal c mai« 
pl'OCCSSOS 1l0lic'iacs. n 

Entretanto, senhores, nessas dua.tr sentenças os 
juizos qt1e ns proferlr~o desconhecem n competonc!a.. 
do doler;;ado de policia parn o preparo dos p•·ocesoc":J 
pa.J.o)a cl'iules do~rt~12, §7• e mnis pro~s!IO& J?Qllci:ae"'\ 

-
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".!Dando o art. 11 do regulamento citado, de n. 4,82~. 
Clispõe o seguinte : 

" Aos chefes, delegados, subdelegaclos de policia 
compete: 

., § 1. o Preparar os processos dos crimes do art. 12, 
1 7• do codigo do p_rocesso c:r!miunl, procedendo ex
officio quanto aos er1mes J>Ohe•aes. » 

Ahi estll. o art. I O dn lei de 1871 que declaro per
tencer aos chefes, delegados e. subdelegados de poli
.cia o tJreparo do processo dos crimes de que trata o 
·art. 12 § 7• até á sentença exclusivamente; o que 
:foi reproduzido pelo art. i7 do regulamento nestes 
termos: o processo preparatorio das iofrac9ões dos 
termos de segurança e bem-viver e dos crimes a que 
não está. imposta pena maior elo que a multa de ce1n 
mil réis. prisã.o, degredo e desterro até seis mezes. 

Mas isto nílo deve sorpren<ler o senado, quando na 
sentença. do Sr. Lisboa, este magistrado jull:la. COffes
pondendo ao art. 5"~ do regulamento de 188:.:. o art. 25 
â.o regulamento de 1851 , prova · fllte niio estu
cloll os dons regulamentos, porque o art. 52 ní•o 
corresponde ao art. 25, mas no nrt. 46 elo regula
mento de 1851; com o nrt. 25 concorda o nrt. 41 do 
regulamento de 1882. 

Do s.rt. 25 do regulamento de 1851, comparado ao 
art. 41 do-regulamento de 1882, vé-se que as dispo
si?ões são as mesmas. 

Em ambos estes regulamento•, tanto. no de 1851, 
como no de 1882, a multa é ele cem milréis para a pri
meira. infracção e nas rcincidencins é de duzentos mil 
réis. A differenço. está em que pelo rogulnmento de 
185,, além <ln 1nulta de duzentos mil r~is uno reinciden
cias, havia mais a pena ele quinze dias de prisão. e no 

'<regulamento de 1882 niio ha a penn de pnsiio, decla
rando-se no artigo : " nlém das penas em que possiio 
incorrer n~ conformidade da. legislnçü.o geral. ,, 

O nrt. 52 do reg11lamento de 1882, comp:u-ado com 
o art. 46 do regulamento de \851, concordüo quanto 
á imposiçiio da m11l tn pela 1 a infracção que é de 200S; 
na reincidencia ambos impoem a pena de 15 dias de 
cadêa e mais as penas em que tiver o infractor mcorrido 
aegundo os arts.301 e 302 do codi"o criminal. A diver
gencia que existe entre estes âous artigos estú. e1n 
ser a multa do regulnm~nto de 1851 tanto ua pri
:aleira infrncçiio cotno na reincidencinde 200R.no passo 
que nas reincidencins o regulamento de 18Sl impõe 
"' multa de 40011 a 500ti000. 

Mas. yergunto eu : uesde que estas disposições se 
e11contrao, desde que ha · divergencin entre os 
&rtigoa do regulamento de 1882 e do regulamento de 
1851 se os juizes julgiio nullas as disposições claquelle 
regulamento, por <J.Ué não app!icnrão ns pen:\s do re
gulamento de 1851 'l 

E' o presidente dn junta de hygiene que conbece 
da imJlosição da multa ou os juizes que ilnpoem ns 
penns'l . 

Isto é acoroçonr a. impunidade, é a anarchin, e niio 
separação dos poderes. 

O president!• da junta de hygiene publica, empre
gado de ordem administrativa, por conseguinte obri
gado a obedecer ás o~<lens qne lhe siLo transmitticlas 
pelo superior hyerarchico, ní•o ~ seg_~::rnmente compe
tente pm·a mornlisar estns ordens • .C::o<pede nviso aos 
juizes de qne dn-se uma infracção, e declara o nome 
do infractor. Que importa que elle cite U.isposiçiio ao 
regulamento que o go\•erno lhe mnndn pnrn executar. 
ae o juiz tem obrigaçü.o de npplicar n lei vigente 't 

Elles entendem que o reg11lamento ele 1882 não 
está em vigor; pois bem, corrijü.o o erro elo presi
dente dn junta ·ae hygiene publica, e appliqucm n 
pena da lei, porque nós temos lei, como clles re
conhecem. 

O Sn. J-aNQUBIRA. : -Ambos siio bons jttizes, e o 
.fir. desembargador Cn!mon conheço mais pelas re
l~õea antigna ; muito respeitador das leis. E' pre
eiso examinar bem n questuo pois elln é dilficil. 

O Sn. Vum•A. J>A. S!LTA.:- Eu nilo eston aqui tor
""ndo pessoal uma questiio todn de direito ; estou 
,ano.lyoando actos que forão t.-azidos no conhecimento 

elo senndo e que aito podem nem devem pasan• 
desapeJQit,bidoa. 

Nao 1ei se estarei em erro, mns o <J.ue é verdade. 
é que em vez de procurnr a competencia do delegado 
de policia no art. 5~ do regl\lumeato, que julgaviQ 
nullo, po•· que nii.o a foriio procurar no art. 77 do r.e
~ulamento de 1851, cumbinado com a lei da. reforma 
JndiciaritL e seu regulamento 'l 

Sr. presi<lente, entendi que devia nccrescentar 
estas considerações á brilhante Jefe>n que fez do seu 
neto o honrado ministro do imperio. Como estou con, 
a palavra, peço licença para npresen tnr ao senado 
algumas considerações~ sobre a policia do Estado, no 
tocante ao assumpto de que neste motnento se trntn.. 
Senhores, o poder social ni\o póde deixar de intervir 
em tudo quanto for de interesse publico. Nús temos 
a mais ampla liberdade de industria ; mns {L essn. 
liberdade cumpre pOr limites no interesse geral, 
creando medidas prcvcnth·as c rer.ressivas. · 

Em virtude de suas amplas attnbuiçõe• e trat:J.ndo
se de necessidades geracs, gue ni:io süo as de um muni
cípio, para as q11aes a le1 de 1 de Out11bro deu 1\s 
cnmarns municipaes a fnculda.de de fazer posturas, 
que estão acima destes intereEses municipaes ou. 
locn.es, é p•·eciso que o poder social intervenha. 

Orn, as medidas flUO temos silo apenas n'respeito
dos estabelecimentos l!lsalubres e incommodos. Mas, 
não existem tambem estabelecimentos perigosos, que 
devem occupar a attençiio a~ poder social'! .. 

Manda-se remover duas fabricas de preparar fumo 
porque silo insalubres, e no éntnnto quant•• ma
chinas a vapor existem nhi · no centro da cidade 
funccionando sem as cautelas que devem ser pre
scriptas pela policia, pondo por consegu.inte en1 

· perigo a vida e a propriedade dos cidadãos, podendo 
occasionar explosões e incendios '! ! · 

Já temos nos nossos regulamentos aduaneiros dis
posição relativamente aos trnpiches para deposito 
de generos inftnmnla"Veis. Pois õern, o governo chame 

· n si tambem o serviyo dos estabelecimentos pengosos, 
insalubres e incommodos, c· estabeleça a respeito 
regras, principiando pela classificação dellas e exi
gindo qce não funccionem S<'ln autorlRação prévia. 

Eu creio que em todos os paizes dn li:uropa exi1K8 
esta classificaçiio ; niio exiote na Inglaterra, porque 
aquelle povo é muito aferrado ás suas trad.i~õea. 
ttt.uto o.ssim que o bill de 1848 nunca foi "xecu
tndo. 

Ora, se o governo tivesse estabelecido a o.utori
sa9ilo prévia para estabelecimentos como slV.I :J.S :b
br.Lca.s de prepa.rar fumo, nü.o seria. a.goru. coa.strao
gido a. violentar os donos dessas fabricas obrig=d~s 
a remove-las para lugares mais longiuquos, clOusan
do-lhes com isto graves prejuízos. 

Falta por conseguinte alguma cousa. a. regular .. 
O Sn. MEIRA. DE VA.SCONCELI.os (ministro do imperio): 

-l!'n.ltn muito. 
O Sn. Vmm.~ DA. SILVA :-E' Jlreciso estabelecer a 

n.utorisnçü.o 11révin, porque cstn. dti lugar a.o inquerito 
de commocto et incommodo cm que as partes que julga
rem-se prej11dicadas Rpresentnrúõ ns suas reclamações. 

E' melhor ioto que a pratica. ndopta.dn pelo nosso 
rep;ulnn:lento de hvgiene. 

Nü.o se oxi~c nlltorisa.ção pa.l"n. montnr uma. f'o.bricn. 
pm·jgosn, insalubre ou incotnlnodn. 1na.s tambem sem 
muita diflicnlda<te mandamos ren1ov.;-Jn; isto e, des
monta-la I'l\ra. ser collocada em O\\tl"O lugar. Hu. 
nisto um qu.; de Yiolento, e pnra o '9.ne chamo "' 
attençiio do nobre ministro <lo imper1o, vistr. <J.UC 
trata-se ele t·eformar o regulamento de hygien~. 

Sr. presidente, uíi.o costun1o alongar-me na tribuna; 
sirviio estas ligeiras considerações ~ue íiz, como nm 
appendicc ao discurso do honrado min1stro do imp<:rio; 
e ngrndeço ao honrado senador pelo Pnranâ. o ~er-mn 
proporcionado occuoii\o de nprocior alguns ""tos do 
poder jndiciario entre nús. Se todos •e par~cerem. 
com estes, longo de contribuh·etn pg,-rn. n ordem, pa.ra ' 
clnr for'\a. no gove1·oo, po.ra. a. boa Rilminlstl'a.ção 
da justiça; só contribuit·i•õ parn a nnnrohia. " nunc~> 
J>Rl'IL mantor n sepu•·n•;:i:io dos poderes. (Muito belll; 
muito ~.m.) 

• 
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O Sn. V:sco>~m: Dfl P.•n•NAou.l. (minist1·o .de est-,·an
!JCiros):- Fallou ex-pm{esso. 
. (O ~wwlo>· ,! compl"imcntado pelo Sr. ministro do 
anpcrlO.) 

t) !!!Ir. Voo•a•eia• :-A discussão tomou tal elevação 
que necessnrio ~ dnt·-lhe desenvolvimento, que niio 
cabia na justificn,•ito do men rcgucrimento. 

Assentcwa. elle nestn pronosiçuo : o governo expe
dio uma ordem, fundado cnl um decreto que não deve 
reputar-se ctn c~ccuçüo: e, pois, o nobre ministro 
do imperio , que a expedio , deverá não continuar a 
dar ordens semelhantes, se convencer-se do fundn
mento em que se baseou o requerimento. 

O riobre ministro voliou n questão c disse-nos : 
<c .A. n1inhn. ordem foi lcgul , e , portanto, o senador 
pelo· Pu.rnntl, ou hn de demonstrar que estou e1n erro, 
on rctirnr!t. a. sua. censura. n .Aceito o dilctnnln ... : 

O Sn .. llfErn,\ DE YAsco~cEr.Los (ministro do im
perlo): - Nã.o es,nbeleci diicmmn, disse a.neoa.s que 
ucrcclitava que o 1.:.ob1·e senador se convênceria. da 
procedencia dos meus argumentos. ' 

O Sn. CoRnEIA : - ••. e digo que, se ns razões que 
vou expor não forem bastantes para. j ustifiear os 
assertos que precedêriío a apresentação do meu re
querimento, do.rei por nii.o fe1ta.s ns censuras. 

Vejamos, porém. o estado da guestão. 
.A lei de 14 de Setembro de 1850 creou a juntn de 

hygiene, marcou-lhe ati attribuições, e autorisou em 
seu art. 8° o governo para expedir os regulamentos 
necessarios para a boa execução da mesma. lei, po
dendo estabelecer multas até 200fl c penas de sus
pensão até tres mezes. e de pl"isi'Lo até 15 dins; po
dendo tambem, en1 casos de reincidencia, Ino.ndnr 
fechar nté tres mezes os estabelecimentos a que elln 
se ref'crin, e dcsigna.ndo, finahncnte, as autoridades 
competentes para a imposi1.ão das multas e das penas, 
a :fórma do processo e os recursos que se de,·erião 
conceder. 

Esta. lei teve execuç~o, usnndo o governo da. auto
risa.ção que e11n lhe conferio no citado art. 8•, sendo 
exredido o decreto n. 828 de 29 de Setembro de 1851. 

Entretanto, q unndo se devia suppOr que, setn nova. 
autorisnçã.o legislntiva., nüo era n:ais possivel tocal" 
nossa. leglslnyão, eis ~ue surge o clccreto n. 8,387 de 
19 de Janeiro de 188~! 

Niio se podin esperar que semelhante acto fosse pra
ticado pelo poder exectith·o; 1•, porque apropria lei de 
185U der.:lara.va. no nrt. 9° que o govetno apresentaria. á 
asscmblén. geral, na primeira sessão ordinu.ria., os re
gulamento que expedisse para. poderem set• definiti
-vamente approvndos; e em segundo lu~ar. porql\e un1a 
lei elo Ol"','Omento, u de o. 2,:l(18 de ~5 ile Setembro 
ele 1873, huviu estabelecido no art. 19 que as auto
risaf;õcs para a. crco.C)ii.o ou reforma. de qunlquer re
partição ou serviço publico niio terão ·vigor t>or mais 
do clous annos, a. contn.r ela. da.tn. du. protnul:::;nyüo da. 
lei que n decretar, e q_ue, uma vez l'ea.lizndn.s ns 
reíorn1ns, seriio pro,·isorlt'tmente postas ctn exect.li(Üo 
c depois sujeitas á approvar~ü.o da. nssetnblé.a. gernl, 

... na sua. primeira. rcuniito; nüo podendo ser mais alte
radas pelo governo. Estn disposir;ão <l permanente. 

.Assim, jú pela pt·r.pria lei que confcrio a nutori
snçrto ao go,·erno nr~o podin elle dcixn.r de suhmctter. 
couto o ícz, á approvnçü.o dn nsscmblóa. geral o re
gulamento qtte ox!Jcdio em 29 de Setembro de 1851 ; 
C j{L por ULopOSi•,•àO posterior da lei do Or~amelltO de 
1873, não podia ser o regulamento altet·ndo pelo go
"·crno. 

Portanto, o regul:Lmento mnndudo executar por de
creto de IS de Jnneiro de 1882, continha vicio in
trinseco, era expediuo exorbitnndo o governo das suas 
attribuições, ainda qunnuo não contivesse materin. le
gislntive., «o7no realmente contém. 

O Su. llfr<~nA. nJ: VAsco,;otoLJ.o• (minisli'O do impe>·io): 
- Mus a iucompetencin do governo ú sómonto nn 
p.nrtc qttc contém tuntct·ia. l~gis-lntivn.. 

O Sn. Conu~r" :-Nesse nssumpto a mcompe
tencio. é flagrante, é completa.. 

O nobre tr,inistt·o resvalando pOL' essa i!ifilcul
datlç ... 

O Sn. 1\I•tnA DE YAsco:<aEr.r.os (illin·istro do impel'io): 
Isso para mim não é difiiculd!\de, porque a.té nti.o ftti 
eu quem e:<pedio o decreto . 

O Sn. OonnEIA :-... disse que ao poder executivo 
cabe sempre a. faculdade de expedir rep;tliumentos 
para a boa exacuçi'Lv dns leis, o nltera. ·las ; e que 
nssim· pensão o Mnrqucz de S. Vicente e o conse-
lheiro Ribas. . 

Mas a que regulamentos se referem cllcs ~ .Áquellcs 
que, como disse o conselheiro Ribas, nrio cm·ccam <ltJ 
P''ovocacüo. Qun.ndo, por~m. se t.rn.tn. de um regula
tncnto éxpedido cm virtude de n.utorisnr;i"'to legislativa.. 
a. disposição que rego é a dn. lei de Ol'Çet.n1ento de 
1873. que pt·ohibe qnc o p;overno, uma vez realizada 
n reforma, façn nella qualquer modificaçiio. 

O Sn. l'r!EtnA DE VA.saoNCilJ.Los (ministro do lmperio): 
-Nü.o hn. regulamento senü.o em vil-tu,le de a.utorisa.-· 
c;Uo legislativa.. 

O Sn. ConnEu. :-V. Ex. tenha a bonclndc de me 
attender até o fim. Eu estabeleço umn uistincçiio qus 
n. nossa IegisJa.ç:ü.o faz. 

Os regulamentos siio, em geral, expedidos para. a 
boa execuçlt.o da. lei, e nssim nü.o pocle1n scnlt.o confor
mar-se com ns bases legaes; mas hn certos decretos 
que siio expedidos ·em vh·tude de autorisa~i'Lo legis
lu.thm. em que se dú. no governo competcncia ... 

O Sn. 1\ir;:rnA DE YAoco:<cELr.os (ministi"O do imperio): 
-Para. cren.r-se serviços novos, orgnnisa.r repartições. 

O Sn. ConnEIA :- ... parn tomar medidas q.uc sem 
essa nutorisn.çü.o cx:cederiü.o sua. competene1a. : são 
delegações do pot1er legislativo ao executivo. Qual
quer que seja. o jttizo que se fúrmc dessas delegações. 
o certo é que têm sido feitas com a. declaração de que, 
utilisando-se uma. Ye:t: o governo da nuto.risnçfi.o, não 
pódc mais modificar seu neto ; é o cnso de que so 
trata. 

Já citei o artigo dn lei de 1850, 'I.Ue confere o. au
torisa.çüo ao governo, e jú. me referi o.o regulament() 
expedido em virtndc des•a. :mtorisni'(Ü.O e q_ue pol' 
proprin força da lei de 1850 clevia. ser, na. ta sessão 
aa nsse1nbJén ~eral, sujeito ú. sua npprovnçã.o: estava. 
a questüo arredada inteiram~nte du. competencia do 
poder executivo. 

Ora, se alguma contestaçiio pudesse haver a essa 
doutrina que reputo verd<Ldeirn, ui•o devia partir do 
nobre ministro do imperio, porque S. Ex. Jeva seu 
e•~•·" :•ulo nesta mnteria. a.o ponto de entender que 
um decret<' i!legalmente expedido pelo poder exe
cutivo. desde que est{L sujeito ao poder legislativo, 
não pócle mnis ser alterado pelo governo. 

Com esta ultima e exal;!eradn opinião do honrado 
ministro, n.bsolntnmentc nu.o posso concordar ; e se 
S. Ex. não se offende com estas expressões, direi que 
no cxtcrun.r scmelbn.nte proposição, S. Ex. apeoaR 
appnrentava. demasias de respeito ú.s prerog:.tivns 
nnrlamentarcs, pois que, quando e possivel ao governo. 
in\·::t.dir n.s nttriOuiçõcs do poder legisla.livo e ust.lrpar
Iho as attribuir;ões contrn o que dispõe a lei da respon
snbi!idade dos ministros, nü.o sei por que deva. julgar
se inhibid.o de uesfazer a illegalidaàe que reconhece. 

Poderia eu considerar esse proceuimento do nobre 
ministro como deferencia o. seu illustrado antecessor'! 
Não. A seu illustt•ndo antecess"r o que importaria. 
ern o nobre ministro nü.o julgar illega.l o n.cto. mas 
nüo ; o honrn.do ministro o.sshn o declarou o, depois 
de uma tu! declnral'ão, disse que deixa a.s cousas 
como estão, porque já se acha o caso suhmettido á 
npprovnçiio do poder legislativo ! 

Essa opinii'Lo do nobre ministro do imperio cu ..., 
encontro Nn seu discurso proferiuo por occasião dn 
interpellação que houve na cnmnra. dos deputaclos 
úcerca dn illegnliuncle do clecrcto que ultimnmente 
reformou CLS fnculundes de direito (I~): 

" O Sr. Ncira dd Vasconccllos (ministt•o uo im
perio) :-;-Noto 'lue os "!'~~es deputail?s estão nncios_!?ll 
por o1.n'tr n nun1HL opLUluO o. rcsl)CLto da. rcvoga~a., 
OU Stlspensão Jo UOCretO. 

" Senhores, o decreto este• sujeito no poder legi-. 
lativo. 

-
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• O St•. Andmdc Figueira : - O de 19 de Abril é 
'f!Ut! Ct;ttl. 

" O :>r. !tfe. <lt: Va.sconcellos (ministro do im- · 
perio) :-Este tamhem est><. 

1 

duao prutes 'I I Ha monstruosidade eonstitDÚonal 
maior 'I Deereto para niio ser em parte executado ! 

O Sa. FnAr<co DE S.l :-Opportunamente hei a. Jles-
ponder o. V. Ex. . 

O SR. ConRE>A :-!VI11ito apreciarei a resposta ea'oal 
de V. Ex. 

« O ir. Afanoel P01·tcl/a :-Portanto, o governo nii.o 
devia te-lo expeui<lo, 

cr O S1· •• lf~ira ele Vasconcellos (ministro do impe
rio):- Niin era competente, já ·o disse; mas trata-se 
1la snspensü.o pelo 1ninistl'o nctunl. 

" O .>1•• Ma>toel Pv>·lclln : -Acha. o decreto illegal 
e o mantém 'I! 

O decreto expedido em 1851 pdra a boa execllfiio 
da lei de 1850 estava depen<lente do poder legisla
tivo, e a opinião do nobre ministro do imperio e q..,, 
desde que um rogulnmento está dependente da appro
vaçiio do podet• legislativo, o governo fica tolhido ••• 

cr Pe~o a palavra.. 
" O Sr. :ll<•ira tle VttsconceUos (ministro do impe

rio) :- ()s no,·os e•tatutos forão submettidos ao 
poà.er legislativo. Ora, estando .as ca!"aras abertas, 
·o go\·erno nit.t) póde, nem deve 1ntervu por utn acto 
de suspensão, eu1 a.ssun1pto sujeito no conhecimento 
<lo.quel\e poder. (Oh! Oh !) 

" O Sr. Andrade Figueira·: -Vamos então revo
gar o decreto. 

(lia outros a.pm·tes.) ;"' 
" O Sr. Jfei·ra de Yasc?/n.cellos (tninistro do lmpe

rio) : -Estão no seu direito. 
w O Sr . • ffanoel l'01·tella:- V. Ex. está na obt·i- · 

:.;ação de re,·c.gar o decreto, que julgo. illegal. Con
fessa. q uc o . ucto é illegal e ni\o tem lL coro.getn de 
sttf.ipendê:-lo '! ! 

"O Sr. ,lfeil'<t d9 Vascon.cellos (ministro do imperio): 
-E' injustiça que V. Ex. me faz. Porque sei ree
peitar as prcrogativas do parlu.mento, entendo que nitn 
deve~ suspead.er a execuçii.o do dec~eto . 

cr O Sr. Manoel Porte!la.:- V. Ex. as respeitariu, 
lavrando a suspensão. 

"O tõr. Meira. de Vasconcellos (ministro do imperio): 
-Se o decreto já. não estivesse em vigot· em. pnrtc, 
o g<>verno deveria nu ia r esta. execuçlio até que o pnr
la.mento se pronunciasse. 

" O lõr. Ma.noel Portella : - Execuyiio ou não exe
CilÇÕ.O, · i~to niio importa, para que de1xe de ser revo
gado o de«eto, desde que se reconhece a sua illegn-
Iid&de. ' 

« (H a 8utros apartes.) 
a O Sr. Mcira de Vasconcellos (ministro <lo imperio): 

- Kiio 6 licito no governo suspenc.ler n. cx:ecttçiio de 
uma. reformo. q\le depende da approvação <lo parla
mento. (Contostaçücs.)" 

() Su. FaANCO DE S.l: -S. Ex. nüo n.flirmou que o 
d.ect·eto era illegal , disse que na pnrte 'Iuc dependia 
de a,ppt·o,·a.çã.o lcgtslntlVU. cstn.v::t. snjelto ao ·parla
mento. 

O Stl. CeRREa:-Tenho nqui o discurso, 

O Sa. FRANco »& S.\:-Illegal seria se fosse exe
cutado sem app1'0\'n9"io legtsl«tÍ\•<t. 

O SR. Cot\1\EtA:- Illeglll, incon~tit11cionn.l é elle, 
desde que =3ntém a clausnln de que certas <lc suns 
disposições não podem ser cnm_Qri<lns sem npprova~üo 
do poder \egislath·o, porquo mto é por meio de do
cretns que se fnzcm propostas <le direito DO\"O ús 
cn.maraa. 

O Sa. 'FilANCo DI! S.t :-V. Ex. pó<le niio nchnt· in
convcnioute n fúrtun; n1ns nüo impugnar nssitn n 1e
g;~.1idade do acto. Siio duns 'lnestões divcrsns. 

o s... c~llREI.' : - A questiio de f(•rmn tl aqui 
tudo. ' 

O SK. l>'nA"Go DI! S.\:- l\Ias niio hn illognlidnde. 

O s... CoRREI~: -Todo. u.rguruentl\1:üo c1ue apro
~eoatou o nobt•e tninistro do impot·io é quo os ron-t1-
ltHt'.CfttO:fi. sl\O expedidos pelo pode1• executivo por 0di
t•ei.to pro).\rio, um.u. vez quo so trutn. do. Lon. cxecu~iLo 
tl:..tll lei<!i:, e C justnmcnfo CStO O CUIJ~ ClO lJllC O poder f 

tt)~~.,~tivo c,·.mstltucionnlmonte expede decretos c ra
gt.ttt\mcutoK. Tudo qunP.to disto ~e u.pn.rt.n contrnt•in 
-:t. !·.i~ fut'l.l.t~'nl~ntnl. 

O c1nc s-t~'Hicn, scnh<9l'et:o,. o «ooa·et• OIM 'iuc h.-.. c~it•a 

O Sn. MEIRA DE VuaoNaÓ:LLOS tministro elo imperio): 
Peruão, não foi isso. Quo.ndo a execuçii.o está depen-. 
dente de approvação. 

O Sn. CoRnEIA :-Mas se este està .•• 
O Sa. :Menu. DE VAsao,C'eLLOS (ministro do imperio): 

-Mas estava. em pleno. execução. 
O Sn. ConnEIA. :- O decreto ue 1851 estava legal

mente em execução, porque a lei de 1850 autorisaTo. 
a sua expedição, dependente da approva<;lio le-;isla
tivo. ; tal é a dispostção expressa na lei de 1850. Eis 
aqui o art. 9• da lei de 185U, que conferio essa auto
risação ao goyerno (le) : 

cc O governo n.presentn.rú. (L assetnbléa geral na 
r a z:;essü.o ordinarin, para. poderem ser definitivamente 
upprovados os regnlmnentos que expedir em virtude 
do nrtig<> c.ntccedente, e b.etn assim umn. conta. 
·especial e circum•tanciadn, tanto o. respeito dn appli
cn<;iio do creuito concedido pelo art. 1 • como do pro
olllcto dn reoeita crenda pelo nrt. 7.• " 

O Sn. 1\!Em~ DE VA.scoNceu.os (ministro do impmo): 
- Nüo estú em execaçií.o Cf 

O Sn. ConnEIA.: -Se o nobre miniatro entende, em 
rela~iio aos decretos exorbit.nntemente expedidos e que 
cstüO sujeitos no poder legi.;lati.\~o, que o governo fica. 
tolhido ue uelles tocar, como póde a<lmittir o decreto 
de 19 de Janeiro de 1882, que revogon o decreto de
pendente de approvaçlio legislntivo. expedido em vir
tude da lei? 

Esta é que é a questão n que o nobre ministro não 
quiz prestar o.ttenção. 

O Sn. MemA l>E VAsaoNaELLos (minist•·o do imperio) 
dtí. um apnrte. 

O Sn. ConnEIA : - Havia um decreto mandando 
cumprh· tun re~ula.tnento ex.pedido etu virtude de nu
torisac;ão legh.lativa.. Este regulamento estava. em 
pleno. execução. Se dependin da approvo.çlio legisla
t.ivn, e por isso não era. licito ao governo nelle tocar, 
como appnrece um decreto do poder executivo revo
gando expressamente o decreto de 1851 ' 

O Sn. JuNQUJ:IRA : - Com effeito ! E' audncin. 
O Sn. ConnEIA. : -Como podin. o governo expedir 

llln decreto nesses ter1nos se se trnto. vn. de uma lei, 
pois que o decreto de 1851 fora expedido em ... ·irtude 
da autorisaçlio do corpo legislativo 'I 

O Sn. JuNQU'elllA' -E tambem implicitamente foi 
opEt·ovado por muitns leis de orçamento que se refe
rirno n elle. 

O Sn. Oonm<tA : -Tem força de lei este <lccreto, 
nlém do m::.is, porqtte foi expeuido cm virtu<le de 
delegnçüo. 

O Sn. MEIRA DE V A.SOONOELI.os (ministro elo ünpe•·io): 
dt\ otttro npnrtc. 

O Sn. ConniUA. :-Mas V. Ex. não póde desconhecer 
que O decreto ue HJ ele Janeiro de 1882 roVO"OU O 
clecrcto do 20 do Setemlu·o de 1851. Dns duns dispo
sições q\\o.l o. qnc 1egnhnentc deve ser re~pcitndn '? 
E' ucl\SO l\ de 1882. ou n de 1851 'I .A do 1851. justa
mente n. que o governo revogou. Estou m·gumcn ... 
tnnto sobre o. qttestü.o como ellt> é. 

.t:ru decreto, expetliilo uns condições J.o tle l!) ue 
Ju.neiro de 1882, deu lugar u. uma ordem no miDis
terio do inlperioJ qu.., entcnU.e cotn dircit()!õ\ u() 

cidndiio : o cutüo po!lclCl'Oi C\.\ que nl'Lo püdia es&u. 
or1ictn ser cnmprld~, }loraue o liccro-to cn1 "l,tle :.c,. 

("ttnda nii<> 1•vtle ser exeiJwtii.~e. 

() 

" 

" 
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~02 SESSÃO EM DE 20 JUNHO DE 1885 

O Su, ~r."nA DE VAsoo,ocLr.os (ministro do im
pt•rio):-Xe~ta. pnric (j Icga.J. 

O Sn. Co,.,,.,,o; :-Por !nnda,·-se no decreto de 188'! ~ 
O Sa. ~r'""·' 01' YAsqo:'lc>:LT.os (mi••'sl•·o do 'im-

pcl'io) :-Pé>tlo fnndar-se nu de 1851. • · 
O Sn. Co1uuuA: - Se1Jdo este nr,..,.mnento proce

,lcnlo, pcw (1ue in\~ocou o nobre 1nini~tro o nrt. 77 do 
r~.~ulamento de 188:!, c não (') nrt. 40 do renouln1nento 
t1e185l? " 

~ Sn. l\[eut,, nc VASCCNO~LT.o• (mtnist•·o do im-
1JCI'tD): - PoJ'rtnu ncStLl pllrte púde·se executar o 
rQgulmncuto dr.! 1882. 

·O Sn. Counr~u.: - l\Ia.s cn eston detnonstrnndo no 
nobre ministro que o decreto de I882 nli.o é Iegnl por 
todrn t~S /ndns: c cnmprc n.ttcnclel' n c1ue tJÜo se trntn. 
Jc. r.::gH1nmt:ntCI cxpcd,Ja para. n boa execn<•i'i.o de 
le1. ( 

XiL.o bC. tt·aEn. de urn dcCl·~to expedido. em virtude 
~e ontOtJsaç~:.to, e que pnrttcipn. de cn1·nctcr ]effisln
tl.;'l) "! O r~c.:reto de I_S5l não p·Jdla ser ulte,·adr.' se
na? cn1 \'Jrt.,}de de le1, que não hn; niio se podin, 
J>OJS, expedn· o decreto de 19 de Juneiro de 18:>2, 
fundnmentaJrncntc nnllo. . 

E pôde o JJ111Jrc 1ninistro referir-se ao n..rt. 4-9 do 
decreto ~~e- I RJ I, con1c, se nn.da. th•esse feito fundado 
no :ut. 11 do t·e~ttlamento ilc 1882? 

Pt\l=-a d1zrn·. 'i.llC .. t:or esse artigo ser .cópia. do a.rt. 40 
.(li) \:s..,t. c..;ta JnStthcado o seu neto~ 1 

.A.ntf::i dn uprescntnr o n1en l'Cq_ncrimento tinhn. es
tLtdn•lo a ma.ter~n .. , e podia. logo enttncinr jnizo sobJ.'e 
o neto do g>ovc,·no. Niío elevei, poré!.."l, tL questão ú. 
ra.lturn. ()lll que. s?u obri;:.rndo agora a n.pr.~cin-Ja, por 
que o n•.tb}'C llJllllStro nlnu-sc n c;:;ta. região .... 

--\preCrt·~J a CJ!Iestii.o restrictnmcri.tc; nrr·ora. tenho DC:
(!~SSJdacl~ de fuzcr dctnonstraç:ões mnis.eolnrgas. 

Se ,tl!3\·1u. sur Íth'oCtldo o rcguln1ne.nto de 1851, por
qtte fn1 que o g·o,·emo, tudo perturbo.ndo, declarou 
-revogt;d? Q clecJ·eto que o 111andou executar 'l 

0;; J 'll?;es encuntt'l'tr;.i.o-se (c 8irva. isto pa.rn o.ttenunr 
as ol.Hcr.vn?r'lc>~o do nobre senador pelo Marnnhii.o cm 
l"~rcren~Ul. n-,s cli.~nos 1nngistrnclos, juizes do commer
CfO <le·ta cll;te) d!~tntc de um <l~nrcto do poder execu
tLVO, exped1do cntn excesso de ntltOl·ida.de, c cuntrn o 
qual dcveiJJos cnnstantenteote reclamar. porqno de 
O_?.tra Mrma. t~rern11s tudo menos systcma constitu
CIOnal representativo. 

Se cl:c•g-'?u a po<síl>il!dad~ do govc,rno ao ponto de 
:revo~·11 Jeu, por'lne JelS sao os decretos expedidos 
e~ vrrtnde. d_e llts~oai(;ão legisln.th·a, o que bào de 
:fJ.z~,. os Jnr:~os dtn.nce desta situação a.nomala c 
extrav~H"u.nte 'lne se creo11 't 

.A le1 de 1 S;jO Ct'lntént a.utori;;n~.ões; mas outra. lei 
t~.nbem <le<:laru. q110 u.s autnrisayÕCs qtte alli estão, 
su pofle.1n vr:::ornr <lentr_!) de dous a.nnos. e esses dous 
nnnos J<Í <lesapparecüra.o ha mnito tempo. Quem é 
l'esponsn.vel petr t11da. essn.. anomalia 'i 

O Sn. Jm<QOPIRA :- O governo, que a ercou. 
O ~"· CoRREIA :-0 governo actual só tem a culpa 

<lo. nvtso de lO do c'!rrente; a grave culpa é a d" 
doc~eto de 19 de Jane1ro. O nnbre ministro do im
peno póde contestar a procedencia de minhas obset·
''llÇÕCS 'f 

~ Sn. MRnu nR VuanNaHLr.Qs (ministro do im
~:h:~~: - Eu ap~nas ro!erl-me ao decreto de Ja-

0 8n. CnnnEu. :-V. Ex. não precisa assim salvar 
a suo. re•r.onsnbilidnde ; paro. eu rcsponrlcr por V. Ex., 
basta ncclto.r como verdadeiras as pulavras de se., 
discurAo. 

Desde que fer. declaração solemne de respeito ú lei 
"em entrar nas intenções do nobre senador, posa~ 
dizer que o nobre mini.tro condeanna o abusivo de
creto. tanto como eu. 

Comll está redigido esse :l,ecreto 'I « Rei por bem 
m:t.ndar qne para melhorltr o serviço da sande pu

''blica, 86 observem taes disposições. sujeitando {, ap
' J•rovaçiio do poder legi•lativo o. parte em que dello. 
• c:;arooo o regultt.mento que com este baixo. ... No proprio 
_Sitearet;:, •e rcoonheoe que ha umQ parte do rejlllla-

monto expedida com excesso de attrii:>uiçtio por parta 
do poder executivo. ~In.s que tnonstrnosi<lndc mnior 
p64_~ hn.ver do qnc um decreto nEtsim CXJlc<!ido 'l 

E este o momento de nproci:1l' '~ (jlle~~.~lO a. que 
ha pouco me referi. 

Qu.mn q_nizet· jul("Ul' p1·imrt (t~·íJi() e ... t~ •lccrcto IJu.stn. 
ver ns citndns palc~·rns. Desde r1un c.li:~ (tt\C~ l.Ht nelle 
tllna. pal'to, oeste cuso ni'io dcfinidll., tlep<~ndento Ue 
npprovnt~t'io do pr,dcr lcooislnt.ívo, está condemnnclo o 
dcCI·cto, 'está pntan.tend~ n. violunii.o dn. constitulyi'a.o 
prntico.Uu pcln go\·ct·no, porque' elle nü.o pL,dc pot· 
dccl'cto c:;tabeleccr direito novo. 

Qual é n porte que deve prcponc1erar? O decreto 
diz que ficn.rá sujeitn no poder legislt1tivo n pnrtc 
nellc incluidn. c excedente ú uLtrilHliÇiio do governo. 
Qm\1 ó essa pnrte? t,;stá dclillllh? Níto. Qunl deve 
J.ll'cpondc•·nr, nqncll<L qne foi expedida dentro de suas 
nt.tdbuiçiies, ou a'[uella que cllc declnra que fica 
dep~ndente do poder legislativo 'i 

O Sn. FnANoo DE S.l.: - A outra parte é simples 
cópia. 

O Sn .. ConnP.JA :-Se vale -o argnmcnto do nnbre 
senador pelo J\Inranhlio de que.ll:t'uma de snas partes é 
111ern. cópm. dó qne jil se: n.chnV'n estn.hel~cido no :e
gn1amento de l${i.lJ, cntu.o para que servlo essa. ':'10-
lur;iio da. lei. elo mnis a tnnis ocios:..t c desncccssn.nn. ? 
Pois se tudo í)llO devin. ser cumprido esta.vo. uo rcg:u
hunento tl.e \S!l9, o C'Jtle !"ignifica este luxo de arbl
trlo eru expedir decretos CJ Só pnra. snt isfnzer o ~os to· 
de revngnr um dec c~o de di~llosiçt~o leglslatbrn. t 

O Sn. FnA:'IOo DE S.í. dit um apnrtc. 
O Sn. CoKuEIA: - A parte aue depende do poder 

leg;islativo não póde fignrar no êlccrcto. 
O qt\C se quiz nü.o eei, o qne se fe~ conheço; nii.o 

entro nl.\s intent1ões do nobre ministro que refel·endou 
este docreto; pÓdia ter ns melhores intenções.: mns 
nlio é i:iso o ~ue n.pl·ecio; aprecio n competeJ?CU'- com 
que f•>i cxpedaclo o seu n?to ; .arrecio a legaltdade do 
decreto c por conscquencaa he1 de condemnar todo que· 
em virtude desse decreto se fez ou se fizer. 

Por isso é que posso entrnr noexmne dns sentençns' 
com que se occupou o illust>:e senador qu~ 1pe pre
cedeu ntl tribttnn, e folgo de d1zer que profertrao e~sas 
seiltCUI,':l.S distlnctos mngistrndus. 

O Sn. JuNQUEIRA : - Apoiado ; eu as conheço. 
O Sn. !Irem.- DE VAsco,oELt.os (ministro do impe-

1'to): -Não se contesta isso. 
O Sn. ConnEIA : - O que o nobre ministro deve 

fazer para ser coherente com as m!ts doutrinas hoj.ao 
expendidlls, para marchar de accordo com o que de
clarou na caanara dos deputados. é revogar o decreto 
de 10 de .lo.nciro de 1882. Entüo entende-se que a 
legislaç.to fic:.1. cotno ern. antes 

O <>lemento pcrturi:>ador do todo. esta questiio é 
este dccrct .. : toda vez quP. elle for invocado p~rante 
as autoridacles judiciarias, ni•o devo ser cumpr1do. 

O Sn. MeUI~_nR VAsoo:'loRI.T.os ( minist'!'o do_ im-
11Crio ) :- Nt~o obstante, estú. em za dtsCUSStlO !lO 
senado. 

O Sn. Conn111~ : - O que o senado vier a votllt', 
quando for lei, cumnrn-se ; mas porque ha, um pa
recer do senado cm ~ll discussão, não se se~l.le' que 
já se dev.e fazer obra com esse pa!:ecer. Isto ní<o pó~" 
ser tra.~1do co1no n.rgun1ento ; na.o, emqua..nto ua.o 
houver lei novn, vigora o. lei a.ntign.. A lei n~tign. é 
o. de 1850 ; o rcguhtmcnto legalmente exped11l~ e1~ 
vi•·tudo dei! o. Ó de \851 ; , O • q_?C se fez u;l>OlS C 
nullo, porque otl'cnde a const1tu•çuo e n propra" letrn. 
da lei de 1850. Quando outrn. lei vier, havemos de 
pugnnr pelo seu cmnprimonto, como estou pugnatldo 
pelo cumprimento da ele 1850 o respectivo regnln
mcato. 

E era l>ossivol que magistrados l>rar.lleiroR, traz~n
dn-•c ao seu jnlgnmento processo~ feito• _eo;n "irtude 
dosso ille~al decreto do lH de Janmro, der.~<JJssem 'l"" 
elle transat.asse pelos tribunaes 'I I Fizerl\a o que de
viiio fazer, annullar todo o processo eiUnll~tlo .:te •m 
decreto Q.uc niio podia ter força legal. 

me 

.i 
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O Sn. M1nn.• DE V •"oo"cELI.os (mini.•lro do iinpe
•·io) : - Essa doutrina ú perigosa. 

O Sn. Cou""'":- O magistrado entendeu, e bem, 
que o ~roccsso instnu,·ndo cin observnncia. do dcc1•eto 
de 188:.. não púdc subsist.ir, porq_ue, além de exceder 
da alç\\da. da autoridtl'le policial, nccrcscc que se 
refere a um nrtigo q_ue por sua nnturezn depende de 
aeprovnçiio do poder legislativo, e esta npprovnçüo 
nao foi dnda. 

Se outra. doutrino. \·ingnsse, se sómente porque o 
governo expede decretos o poder judiciaria fosf.le 
obri::;ndo a. do.r-lhes execução, quê··· ga.rnntio.s toriü.o 
<>s ctdndüos de seus direitos"! (Apartes.) 

Os nJa~is;trados cujo.s sentenças trouxe n.o eonhe
.-eimento (lo senado niio fizerão outra. cousu. senão o 
que estou expondo; niio pretenderão annullar ne
D.huma dns ... attribuições do poder executivo ; nito, o 
seu a.cto não tem cffeito nenh"u1n de ordem geral. o 
sctt acto é n1erntncnte cm relação n.o processo trnzidt) 
no seu julgAmento e no qual deviüo proferir sentença., 

-e esta ni'i.o podia ser senii.o de aceórdo com o gtte elle• 
rcpntií.o conforme tÍ lei. Os ma~istrndos nu.o se_ in
tromettêrii.o em nenhuma attribuiçiio do poder exe
cutivo; nada dissct·iLo que produ?.a effeito snbre '' 
neto-do governo; disscriio sobre o processo qu~ eriio 
obrigndos a julgar. . · 

Ma•. será cópia tüo fiel, como pretenrle o nobre 
ministro do itnperio do m·t. MJ do regulamento ele 
29 de Setembro de l851 o <>rt. i7 do regulamento de 
19 ele Janeiro de 1882 '1 

Vejamos : o nrt. 49 diz : 
« Examinaráõ as localid<tdes em que se acl1em fu

bricn.s, cujos trn.bnlh(ls sü.o nocivos -à sn.nde, ou ainda 
de cheil·os incommodcs, e nw.rcnrúõ ns cli"tnncin~ ern 
·que deviio ficl\r dos povoados ; rodendo mandn··las fe
char- até "Q_ue se roulizc o. remoc,~üo determinada. • .Dus 
.decisões da.s co1nn1issõcs e dos ]Jt•ovedores de sa.udc 
publica haverá. recurso para a. juntn. cenLra.l. assim 
como desta parn. o con6elho da estudo. J) 

O art. 77 do rc:-:1\lamento de 188:! supprime o re
<!urso adtninistrntf\·o c:1ue o Jccreto natedor estabe
lecera. Vej .. -se (le) : 

cc As referidas autoridí,Ucs sa.nitnria.s cxa.minnl•;'tõ 
.os !ocnes das fabricas cujos trn.bnlhoa aojüo nociv••s 
á aa.udc publica ou po,siio produzir quulqner inc"m
modo : mnrca.ró.õ n.s distnncias cm que tnes fa.bricns 
devem. ficar <los povoado~;; e. ~a i't\r n-cceqsnrio que 
•ejü.o removidas, pod~rúõ n1nndn-lns fechm· nté rrne fi3 
realize n. remoçüo clcteJ·mina.da .. n 

O Sn. 1\íP.tftA oe ·v·A~Go:oiCELr.o:o (m'in?stt·o do 'impt!
. rio):-11:• on não copin? 

o sn. ConnniA :-0 que diz o nrtigo tlo regnln
mento de 185! é importante, porque estnbelece o 
'lnodo de proceder em relnçiio n este acto d11 auto
l·ldo.de sn.uitnrin.: do.ndo, cotno parece conforn1e La. nn
tlu·czl\ <lns cousas, pu.1·u. tal nctu o co1npetente re
curso. O doct·cto de 188~ exo•·bitantemente supprimio 
cst~ recurso. 

O t•ecttr!io das conuuissões sunitnrius e dos pt·ove
dores de su.ndc é pnra. n j'nntn: o rccnrs') dn jnnta. ó 
pnrn n conselho de estaclo. Poi.s pot• qnc niio se púdo 
fnzer is~o 'f E quem deu nutonc:ltLdc no governo ra.t·n. 
supprin1ir tun recurso lcgn.l '? 

O Sn. 7\tmnA fiE VAsaosnELJ.n~> (ministro <lo imperio) . 
- En n5.v supprimi um recurso, a..utorisei o. re1U09ü.o. 

O Su. CouuF.<A: - 1\!us V. Ex. justificou setl neto 
dizendo qnc ninch\ qua.ndo o qnizc~sem censnso.t· por 
se bavet• !unJl\do no decreto de 188':!, niio procedia 
n ccnsttrn, porqoc V. Ex.. invocnrin. em seu fa.vor o. 
,lispo•i,i'i.o do llrt. 4!) do decreto de 18:i L. Fict\ de
nHIIl'itr:Ltln fl'tc não bo. essn pe;rfcitn. semclhnuçn. entre 
.os .:.lc.us nrtign"' ~ o to, qnc é legn1, estn.belooen o re
l'lll"~o ndtninistra.tivo oontl•n. estn. Uccisü.o, c o 20. a.ii.o ..• 

O Su. ~[l~li\A.!•t: V'ARoo~aEr.r~o:; (1nini.'ll1"o t.lo tm.pl'1~io): 
- Nilo posso cxpliour tut.lo ent npllrto. 

fechem no prt\zo de 48 horM. O Jornal do CommerciCJ 
do hoj c díL noticia do modo por g ue essas commieoões 
entendõrüo dever executur o nv1so de 10 do corrente 
mez. Era este .stunmarls:-imo processo que estava es
tabelecido no decreto de 185l 't Quem deu ás com
missü~s vnccinico-sanitnrins direito do Inand.a.relll fe
char mn estabelecimento industrial dentro do 48 horas't 

.Estava o g'>vcrno desarmado dos meios de nttender 
ás con,•eniencins dn. saudc publica, quando nindo. nüo 
havia sido illegnlmonte revogado o decreto de 1851 "! 
Não: bnstn. ler este re~ulnn1ento pnrn ver que clle 
nrmn.vn. ll J.!:OVerno corn os meios precisos parn.~~ottender 
U.s conveniencins sanitn.ria.s. 

As com1nissõcs qLtC este decreto creavn "'rü.o gra• 
tuitns. Sô se nÜ.Q s"r"·ião poL· seretn gtatuita.s I · 

E. niio sú o decreto de 1851 habilitava com os 
.meios precisos as n.lltorida.des sanita.rin.s, como, res
peitando n. competencin. da.s camn.rns mttnicipaes ~ara. 
pron1overem, por n1cio de suas posturas, esse serviço, 
disse, referindo-se ás nttribuir;ões da junta, que ella 
se e c tenderia com ns municip"lidades para. effectiva. 
e"ecuçü.o das l'osturas t•ellltivas l\O assumpto, e lhes 
int.licnrin. med.tdas' que julgasse necessarins ou con
venientes pnrn se converteretu em posturas, \"ecor
rendo ao governo, no ca.so do art. i3 dl\ lei do 1• de 
Outubro de 1828. 

Esta disposição é uma. hon1ena.gem ú. legalidade. 
PJ.·omova o governo a ac1opçüo de postt1ra.s no inte:--
resse da smtde publica. e ter!Í attendido melhor a~ 
q"e convem·. a _este ser.vi.co, do . qu7 crcando illegal
mente com1n1ssoes vacctntco-sa.ntta.rtas Cúm o numero 
de membros, que ao capricho do governo pareça 
necessni"io. 

Eu desejava tambem saber a que criterio subordi
nou o nobre ministro do imperio sett tLcto de red.nzir 
o numero. dos membros das commissões sanitaria.s de 
30 a 16. por que considerações se guion, o que foi 
qnc o determinou u. dirigir-se antes ·neste do que .na--· 
quelle sentido, cotno explica sen arbitrio, por qne 
c.livt,rgio doca.pricho qtle tev.e seu a.nteee&sor.·pois que.. 
niio se tratl\ sení•o de cl\pricho : hoje 30, amanhã 16, 
<lepoi• 8 ou 10 membros uns commissõ,.s, e o poder 
ldgisla.tivo. satisfeito e contente, diante desses zig-
Útgs do governo ! Que 1he t•esta tua.is .senão procla.
mar que um dos ministros foi mais sabio do que o 
outro ; que em verdade aquel!e estava debl\ixo de 
uma expansão de generosidade quando creou 30 em
pre~os, o q_ue o actual estava sob a. pressi'i.o de mais 
<tlg~m clesejo de poupar a bolsa dos contribuintes 
qnnndo reduzia a 16 o numero dos emprega.dos '?I 

Tudo está fórn de seus eixos. O governo esqueceu 
que não póde ando.r fúrn da lei; e o acto qne ·se ·prn
tica. cm virtude de lei é um só, não póde andar pa.ra 
t 1·az e para cliante, variando todos os dia.R, todos os 
dins fiuctnando á mercê dns circumst.nncins e elas 
cxigencia.s da. occa.siü.o. E sn.be Deus o que o.inda. 
neste e n'outros nssun1ptos se nos reserva. 1 . 

Conformo as vo.riaçues dl\ atmosphera ministerial 
ou politica, assim cn.be maior ou tnenoL~ tufii.o sobre a. 
caixn. do tbesouro, sebre o dinheiro dos contri
buintes. 

Se· o ministro se dirigisse exclusivamente pelo prin
cipio lega.l, 1nunh·-se-hia. de uma couraça. inexpu:,::
nnvel e qLtnn<lo lhe perguntassem : " Por qne··pratt
castes este neto 'l t•espondet•itL: "Porque "" lei 
o. isto me obriga.vn.~ -Por qne su_pprin1istes ns com-
1nissões vucclnlco-snnlta.1·ius '?-Porque a lei ni'Lo 
as crcon. » 1\fas acaso pó de o nobru ministro do im
perio t•esponclcr boje como t•esponderin. ele modo ir
replicavel se assim fnnunmentosse sen acto 'I 

Hoje a ~ousn unica 'l".e o no~ro m(nistro do i':"P"-; 
rio pódc cl1zer ó : cc Aclie1 nma. 1llcgnhdndo, cocttoueL 
c:::o1n elln, n1ns minorei sou" cffeitos em relnçü.o un 
thesont·o. u ~üo. ~ isto o que t.leyo. satisfazer o poll~1.· 
]egislntivo, nao c 1sto o que no nun1stro cumpre ~ru tt
cnr no rip;ot•oso . d~~empcnho .de sett dc;'er. Se .. o 
ttCtO niiO Ó pormttttdo por le1, C0l110 nu.O é, tao 
ll'ru.ndc é tL rosponsnbilhln.de do nobre 1ninis.tro couw 
foi o. dos seus immedintos nntecessores. 

U 8n. CountHA: - Jlt cn1 virtu•le c.ln.. ordem Llo 
uohre nlinífltro , u.z;; commissõcs vnccinico .. su.nitario.s 
.1.':-tt:ll, iuttmandu nos pt·npriotnriofi tlt' t'ahriC'ns 'li1P. u~ 

Disse o nobre ministro que essus comtnis!!ÕCi; ni~ClJ 
t.thn cnrncter porrnunente: cs~es ctnpro~os suo pt·ovt
sorios; n1u.• o -qu.e .; que o nohre tniiliatro cn.tend• 

. ,, 



-..!iii _IIOJ;;:*J,-..,,.. ... r_rmlllllrllt••i!'li,•llllr L_ 

SEiSSÃO EJ\'1 22 DE .JUNHO DE 1SS5 ~, 

p 
uor emprego permnncntc <r Qunnto tempo l!e"''c ilurnr 

111 etnprego pnrn. o .nobre ministro eonsidern.-lo pcr
llHlnonte o nüo provisorio 'l Nós sa.bemos o que ó o 
provisnrio no llrnzil, c um do• que hiio de >er dnqni 
em dinntc citados bn. de ser esse p1"01Ji.-torio dna cmn
xniRS·~<'R. vn.ccinico-.snnitn.rias. 

Em toolo1 o cnso ellns hiio de s.,r grnnde embnrnço 
pnru. a ndnpç•ã•J dns n1cdidns que com o ;:t'O\'c;no rc
conll'oço ncCOiiS~trins cm nwtcrul. de sn.utlo publtca. 

·r1io disposto estou a nudlin-lo se so n.prcscntnr 
ccnn verdndch·o re!"pdto ú Jcp:nlidn.de c ás nttribuic;õcs 
da ns .. cn1blén. g-ernl, como hei de. nchnt·-mc diíl'eren
tcJnentc disposto se, antes de rosolvCL• sobre n. mn
terin, tiver de occupnr .. nlc co1n o. questão prejudicial, 
que, cm tnl coso, niio pó<le ser postn de Indo. 

Por que nclion n scnndo o projecto dn c01nnlissüo 
de snndc publicn a fJUC o nobre miniF-tro se referia? 
Ponznn qncrin que se clese1nl1lwn~nsso o cnnünbo dns 
illognlirln<les que o cstnviio obstruindo. Mns se o go
'\"C::rno t.leseja continuar no dcs1·cspeito ús prcrogontivns 
qtw n constitniçü.o conferia ú ctssen1blén. geral, é 
o~dgnçiío desto. pugnnr pela. rcstitu.iç:ão de seus di
rCltos. 

Creio, Sr. presidente, ter detnonstrndo nmplmnente 
que ;·rLo foi por tnn cxnmc perfunctol"Ío quú vin1 trntnr 
do aviso expedido pelo nobre-ministro cm 10 do cor
rente. E' certo que eu o hnvin npenns lido quando 
dirigi-n1e pnrn o senndo ; n1ns estnvn feito por min1 
ha muito tempo o preciso cstndo pnra enunciar 
sem p1·eciJdtn~:ão o 1neu juizo sobre n.quelle neto. 

Então ncld11zi só1ncnte as considcrnçücs que cnbiüo 
no tempo . .Alguns dos topicos do meu discurso forão 
lidos hoje eln nobre minharo : n. 111inbn dCtnonstrn.
ção não pnrcccn con1pleta. ao nobre ministro. Agorn. 
S •. E~ .. d(lve ter reconhecido n boa rnzito com que de 
principio me prnnuncb\ro.. 

·Não foi fructo de uma. primeiro. impi-cssü.o o que 
n1e levou n._ apresentar no s~nado o requerilnento cm 
·disctlssão .. E se nté hoje poclcdu. os,.im n.fi:;:urnr-se 
no nobre: ministro, eston certo ac qt~. depois ao 
des~nvoh·m1ento qne dei ús minhns idéns, S. Ex. 
tCJ'Ú. mudado de opinião. 

Por mitJha parte, com peznr o digo. ainda. ngorn. 
não tenho ._"motivo para pedir a. S. Ex. escusa. <.lo 
n1odo por qne encarei este acto ilo governo. (Alui/o 
bem; ·;nuilo bem.) 

Ficou n di•cnssüo ndindn peln hora e por haver pe
<Iido " pnlnvrn o Sr. Nunes Gonçah•es. 

O Sn. Pnt1SIDESTE dctt para ordetn elo dia. 22: 

P?·imei-··a parte (at~ 1 1 /'~L ora <ln tarde)-2• dis
cusslt.o du. propnsif;i:to dn. ca.mnro. dos cleputo.dos, n. 3, 
do corrcntt!l annn. proro~n.ndo por 4 n1e~es do proximo 
exercicio de 1885-188ü, as leis ns. 3,229 c 3,230, de 
::! do Setembro de 1884. 

Se_qunda parte ( 1\ I 1/2 horn <la tarde ou nntes )-
31L discu~siio fias indica.yõcs dn 1ncsa.: 

Lctm C, de !R85. 
Letra D, de 1885, 

Levantou-se n se~são ás 3 horas ila tarde. 
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PJlBSUH!iNOU. DO Sll. BA.l\ÃO DE CO'l'CGU•E 

~UIIMA.n r o-Expediente- l!edacçcio. Approvada,-Pri
meira parte da Ol'ucm do dia.-P•·m·ogati'va do 07'
çamento. Discurso,• dos S•·s. Vlscondc de Pamnaguá 
(mútistro de estrangeiros), Junqueira, Cm·•·eia, /li
beiro da Lu::: o Visconde de Paranaguá.- Votaçrio 
dos arls. t• 2•. O Sr. C7•11::: MacT<ado pede cii,•pensa 
do inter&ticio.-Se:;unda parto dn ordom <lo uin,
Indicaçlics cta. mosa. Obsf!MJaçúes e omt>ndas do S•'· 
Cr·u::: Jlacl<ado. Emendas do Sr. Rlbeii'O da Lu:::. 
.Appr·ovação das emenda" o das indtcaçlios. , 
A 'Q li horas da manhã aehBrilo-se presentes 3:J 

Srs. •enndorell.! a snbor : Barão de Cotegi]l~, Cruz 
;;JI!rnmado, Barao de Mnmanguape, Godo;r, Y1acoade 

do_ Bom Retiro, Ç~ndo de BM~en<ly, Jnn<Jl1Ciru, 
Lena Vol!oso, Vmttto de MedeJros, <.le L1unnrc, 
BnrrLo · dn Estnncin, t.1olto Airl'cdo, Ba1·ros Bnrroto, 
Diogo Velho, Pnuln Pcsson., .. -ill'on-=o Celso, Ignncio 
1\lcutins, Lniz Carlns, ,Jag-ua.ribe. Vlciro. do. Silvn., 
Corrcin, Ct1nhn. c Fi_A"nciredo. Chichotrc'l, Visc.:onc1o de 
ParLlnngu1í., Ribeiro dn Luz. l\1n.rtinho Campgs, Bru·ão 
<lo Mnroim, Cllristinno Ottoni, Castro Cttl'J'CÍl'<l, Luiz 
Felippe, Uchon Cnvnlcnnti, llMiLo de 1\Inmoró e J.imn 
Dunrte. 

Deixú.riio de comparecer. com cn.usa. prLrticipn.tln.J gs 
Srs. Ba.rüo dn. ·Laguna, Fausto de Aguiar, Octa
viano, ~ilveirtl. Lobo, Tcixeirn. Junio~. Cnrri""•o, 
Snrnivn, Silveira da 1\Iottn, Dnntns o Paulino de 
Souzn. 

Deixou de comparecer, sem cn.usa. pn.rticipadn:. ·o 
Sr. Burilo de Souza Qneir'lz. 

Leu-se n acto. dn.sessií.o antecedente, c, nüo bnventl• 
quem sobre clla fizesse observn.ções, dc\t-se !H..l\" 

npprovndn. 
Compnrecilrão depois <le abertn n sessiio os Srs. Vis

conde de Mnritibn, Visconde ele Pelntns, Pnes <le :'.1cn
dnnçn, Lnfnyette, José Ronil'acio, l\Teirn VnsoonceJl•,s, 
Nunes GonÇ!nh.·es, Antão, Sinimbtí, Ilenriqtw d!....,.vUa. 
Franco c1e Sú., Soares Brandão, Fernandes dn. Cnn11n 
e Silveirn I\!n rtins. 

O Sn. 1° S~o;cnETAnro deu contn. do seguinte 

HX.PEDIENTE 

Cinco olnclns do to sccrctn.rio ela. cnn1ara. Uos ae;-1u
tt1dos de 20 do corrente 1nez, rcmcttcnclo ns scgninte.:; 
proposições : 

cc A nsset11bléa. geral resolve : 
u Art. I .0 E' antorisado o ::roverno a. concecler o.o 

juiz de direit.o da. eon1u.rcn. do Brejo. provincia do :i\In
l"ltnhi""t.o. bachnl'el Fct·nando .d.l ves de Carvalllo, un1 
nnno ae l:c)nf~m .• co1n o r~spectivo ordenado, lJUrn. 
tra.tnt" de SU~l. SntldC Onde ll~c COnVier. 

• Art. 2. 0 Revogi"o-sc ns disposições e1n contrario. 
"Pnço dn cnmnrn dos dcpntndos, em 20 ele Junho 

de 1885.- Franklin Amerir.o de Alene:::Ps Doria,
A{lonso Celso de Assis Figueiredo Junio1·.- Manoel 
1/ernarclino da Costa RCJdl'i!Jues. »-A' commissiio ue 
pensões c orJenndos. 

" A assemhlén gcl'al resolve: 
rc· Art. 1.0 E' nutol"isado o governo o. conceder no 

juiz de direito do. comnrcn. de l""nrintins, nn. provil'lcla. 
do Amnzonas, bachnrel Franc,sco Jn Cunha Castello 
B_rncco. utn o.nno de licenç!n. co1n o respectivo orde
nado, pnra trntnr Je sna sande onde lhe convier, 

rc ;Art. 2.° Ficü.o rcvogndn.s ns disposições em con
t1·nr1o. 

" Paço c!n CJunarn dos deputados, cm 20 de Jnuho 
de 1885. -Franklin Am.erico de Menezes Daria,. -
Affonso Celso ele Assi,v F•glteiredo Junior.- Nanoel 
IJCI'I!ardino d<J, Costu noct.·i!JUOS, »-0 mesmo destino. 

'rc A nssembléa. gerul resolve: 
rr Art. 1. o 1~' o.utorlsudo o governo o. conceder ao 

dcsetnhnrp:ndor dn rf!lnçüo cln. Fortnlczn, JofLO ele 
Cnrvnlho Fernondes Viciru, urn U.tHlO de licenyo. cmu 
o l"CSfJectivo ordenado, pa.t·u. trntut· tlc "sua. ·sauUc vndc 
lhe convier. 

n ;Art. 2. 0 I.i"icão rcvogudns us disllosições em coll
trm·lo. 

" Pnço da cmnarn <los deputados em 20 de .>unho 
de 1885. -Franklin Amorico do A/enezes Doria. _... 
Affonso Celso cln Assis Finuei>·cdo JJtnio>·.- Jfanool 
Den>ardino cl(J, Costa 11ocl>·iyues. " 

u A nssemhlóa gcru.l .-esolvo : 
rc At·t. t.o E' uut'll'i":"ndo o [;O\'et•no tt concedtr ao 

uesenobargndnr <.ln roluçi1o de Belém, ,João Cocllu• 
Hostos, um nnno do liccn',lO., cmn o rcs·)cctivo or
<.lenndo, pnrn trntnr elo snn s1tnde onde u·,~ convier, 

" .•\rt. 2.• Ficão revogadas as disposiçves em oO()>l

trarlo. 
" Pa90. du, camu,re dos <leput11clos em 20 de .)~lloJi• 

-
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.Ie 1885. -Franklin Americo do .~tcnezes .Doria.
.A{fonso CeL•o de Assis Fi!JUeiredo Jum:or.- Manoez 
Bernardino clu Costa Irodrivu.cs. »-0 mesmo destino. 

c( ... ~ nssernLlén. geral resolve : 
u Art. t,o E' nutorisa.Cto o governo n. conceder a.o 

de sem bnrgtulor dn. rcla.ç:ii.n de Ouro-Preto, Bellnrmino 
Peregrino- c..Jn Gamo. e 1\Icllo, un1 nnno de liccnc,~n com 
o respecti vu ordenado, pn.1·n. trata. r de sun sn.ude onde 
lhe convier. 

u Art. 2." Ficã.o rcvogndtl.S ns disposições ein con
trario. 

"Pnço do. c11mnrn dos deputados, 20 de Junho de 
188:>.- F·nmklin Americo <lc Menezes Dor ia. -A{(onso 
Celso de As.<io Figueh·etlo Jttnior .- Manoel Bcrna.·cli11o 
da Costa Roclrigucs. u-0 mesmo destino. 

Foi lid1t, posta cm discussü.o c sem debate nppro-· 
vacla. n seguinte 

Redacção 

Dns ,emendas do senado {L proposta do poder cxccn
tivo con-. ertidn em projecto de lei pelo. cnmnra dos 
~epntn.(los, nut•,risando o governo pura pn!?ttr dividus 
de exercici"s findos do n1iul:3tcrio dn. o.griculttua. 
commcrmo e ubrns pl.lblica.s. 

Substitua-se o nrt. 1• d" proposta pelo seguinte : 
cc Art. Lo Fica autorisndo o g~1vcrno pnro. despender 

as quantias de 220:fltl0/lü56 e i: 12D-í• e 2d , com o 
pngnn1cntodus diviU.ns de ox.ercicios flnd•JS constantes 
das tal>e.la• A " B annexns ÍL li'ropo,tu. do poder exe
cutiv.o. aprcsl!otndn. pel•> llliut,.,terio do. n.f!riculturtt 
cornmercio e obms pnblicns em 30 de Jtwho <lc 1884.» 

cc O nrt. "2_o o.UditiYo da. cnmarn supprima-se. 
cc O nrt. 3° snbstitutivo da cumnra passe n ser nu

merado 2. n como nu proposta, 1nus ar-sim redigido : 
cc Este pagamento será feito pela verba- Exercicios 
:findos-du. lei do orçamento de 1885-JSSG.» 

cc O art. Jlo dn camnra passará n ser numerado 3o 
,.omo nu. proposta. 

" Sala das commissões, 22 de Junho de 1885.-Bom 
. .Jletiro-F. Octaviano. » 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDElVI DO DI.A. 

PROROGA.TITA. DO ORÇAMESTO 

Entrou em 2a. discus~ü.o, com o parece1• dn commissão 
ao orçamento, a p<oposiçiio d<~. c amara dos deputados, 
n. 3 do corrente anno. i"rCJtCJt;b.tJdu }JOr qnntro mezes do 
proximo exercício de i885-1o!Sô as leis ns. 3;'!:!0 e 
3,230 de 3 de Setembro de 1!l84 .. 

o Sa•. 'ViHeonde de Pa.-.•n .. ;;ua& (ministro de es
trangeiros. pela ordem): -Sr. prc-~icl~nte, o houmdo 
Sr. presidente de cunselho, por mo•i v o que o senado 
conliece, e que os seus n.tuigos profundn.rrJCnte dep:orõ.o 
(apoiados gernes). niio p6de comparecer t'l. scssiio 
(com voz rommovida) como era do sen dever. 

Seus eollegns. que se nchii.o presentes, auxiliados 
pela illu,t:;tre comn1is~;;üo do orç,,nmentn. durü.o o.n se
nadú aquellns informações que foretn necessn.rius pnrn 
guc nô,o se interl'Ompo. a discussão de UlYlO. lei tÕ.o 
1mportante o urgente. 

E' ostn n. infor\nnc,~lV> que entendi do meu dever. 
no. nuscncia d1tqnclle illustre amigo, trazer no conhe
cimento do senado, l'ela defercncu> que lhe devo. 

o !!Ir. _.unca••clra c- Sr. presidente, conheçn a 
urgeneio da. qutsstüo. e na proc•.·duntes ro.zões npre
sentndo.a pelo nobre ministro dos negocias cs:-.,.o.n
geiros. Smto profundamente o motivo da nusencia do 
:nobre presidente do conselho c todo o senado o sen
tirú. (Apoiados.) 

Só tenho cm vista chamar a nttençü.o do senado 
para. o facto que nos occupn, isto é. que vemo-nos 
hoje obrjgu<los n votnr unu1. proposi(;iio desta ordmn, 
quunJ.o os orçamentos doviii.o estar promptos desde o 
annno po.ssndo. Nft.o so ouidon en1 tempo desta mo.terin., 
e ngor.. nppnrece estu prorog1>tiva I Prorognr um 
orrnmento, 1111~ tem. caracter nnnuo e especinl, 1:! 
ZC:UljJt•~ :r'ct:i•J]\l 1m.o llll:hndroau. 

~oto, Sr. presidente, alguns defeitos oeste projecto • 
po1~ que~o l?go <~ntmr nn mnterin para poupar tempo. 

· l:..m prJmc1ro lu.:;ar o prnzo ~o C}Uo.tro mezes, quando 
toclus as prorogatl v as ou ttlm tido um prnzo indefinido 
nté qt.te se voto a respectivo. lei do or')llmento, o;, 
tGm tido um pt•azo maior. 

Não quero alongar a. discussü.o de um u.ssumpt.o a 
que devcn1os dnr umn.. soluçü.o rapidn, mo.s npena.s 
mostrar ao senado a. iucongruencia com t'J..Ut: e~t:..\. rc-
digiuo o prújccto de que nos OCCllJ>amo•. ·· 

A. lei de 3 de Jnlho de l8i5 diz : 
" Art. 1•. A lei n. 2,348 de 25 de _<\gosto J.e 

18i3 •. q.ue fixon a despezn e votou " receita para os 
exermc10s de 1873-18í4 c lSí4-l8i5, ter!Í vigor 
no I• se111estrc de 1875- 187G, cmqunnto nü.o for pro
mu:ga.dn n. respecti\'o. lei de or(•ntnento. Jl 

A lei de l87l. o• p;nnisnrl~t dn~o.nte nquelles gi·nodes 
e co)ossues trabalhos desse o.nno, em que se vot011 
em quatro mezes e pequena prorogni(U.O, n. 3.11-
reo. lei de 28 de Setembro , em que se votou 
a. reforma judiciurin, em que se votú.rão as leis 
de :forr;a.s de terra. e de mar, e tnuitns outras 
disposições impurtnntes qne constúo dn collecçii.o 
deso;:e nu no: e sso. lei tmubem está fornn1lada. de 
modo que nü.o dú lug;u.l· ú. duvida nenhuma, e fixa 
o pru.zn .de seis n1ezes. ou to sClnostrc, e estabelece 
sn.binmente as n ltera.,;(ics financeiras que devi5.o ser 
n<luptndn•. 

Alem di•so, Sr. presirlente. observo qne principal
mente o ~ 2. 0 , est1t redigido de tna.neirn. que dá lugar 
a duvidas itnportn.nti:.;siÍllns. 

Con1u se vê, estou f~t.llundo rapidamente, pois nü.o 
quero demorar esta. lei. que deve vi,.,.ornr no lo de 
Julho proximo vindouro. 

0 

Detern1ina-se nesse § 2,o que o governo possa ef
fectnnr, no mesmo pe1 i .. do (que 6 de quatrn mezes) 
as despezn.s provenientes de creditos especiu.es ntti
ncntcs no respectivo exe1·cicio, assim co1no a emittir 
até lo,OUO:OOufl, como unticipaçio de receita. . . 

Entretanto. esta disposiçiLo é cótiin. da. qne está. nO 
orya~ento a.n~eri,_,r; n1as. o. n1.o.neira por que se deter-· 
m1na 1sto a.qut. tendo-se em v1st.a. oue o mesmo pro
jecto preceitua fJUC só vigora a dispôsiyii.o por quatro 
mezes. fu.z com que ni"Lo :-e possa. ndntittir que se dê 
ao ~_overno U!f1U. u.utorisa.c;üo _pnra. fazer opern.r;?es de 
credito relntivns a esse per10do nn sua totnhdo.de, 
qunnto nos creditas especiaes, nem po.ra. ernittir 
lü.UOO:UOOII de uma vez Jogo nos quatro mezes,pois que, 
mesmo como nnticipu.c,~iio de receita, :eodla. e póde, 
como se tem cln.do. ser feita essn. cmisquo no q11into 
on sexto moz. 1\Iesmo em outro, a nito ser tolvez no
nltimo, poderia ser feita. A tdéa do legislador brazi
Jeiro neste projecto foi de concçi:i.o ou embnmço o.o 
p:overno : esses quatro mezes, com os recursos e cre
ditns proporciunues (cotno é conveniente) tem os seus 
visos de or~:a1ncuto n1cnsnl da. Fro.nça., ou creUitos 
duodccitnnes. 

A proprin commissã.o do senado reconlteceu que 
havia. umu redo.cc;úo obset.ua. nesse § 2o, e que elln. 
póde d>"Lr lugnr ú. grande duvido. : entretanto, t.H~ 41ue 
vote-se porque o .~;overno nü.o póde lo.nya.r 1uiio do!l 
recur~os ~todos. lia. do repetir : E' um modo singular 
de legislar I 

Eu nüo digo, Sr. prosidcn1e, que o goveruo actual 
seja. capnz disto ; mas sim que desto. co.s~L nr..o 
de"e snhir nma lei com ttm defeito tii.o capital ; qne 
o pensamento do legi>l•dor é, que dnrnnte quntro 
mezes o governo pos,a fazer as opct'll9ões de credito 
inclispenso.veis. c proporci_ona.cs a. esse per iodo, votu.
das nn lei, nssim como que as npolices sejü.o emittidns 
como anticipn.\:Üo clu. receita, poróm nü.o absorvidas 
lngu nest:;.c cumcc,m de cxen~icio. deixando os outros 
1uezes destituiUos dcs~c recurso. e 1nuitns vezes u1n 
novo ministro u. observar estrellus sem ter os recursos 
Jegaes I Dizem que niio se entender•\. assim. 1\Ius 
entl'>o é certo que Vllt sal!ir daqui uma lei defeituu~a. 
no. opinil\o. mehtno do seus dcfon~ores. c que n uniea. 
espern.nçn estí• na lealdade, prudencia e modo de en
tender do governo. Mas est~ ministerio entende aaeim; 
e nm antro que porventura vier 'f 

V. Ex., Sr. presidente, sabe que o ll.Osh rc6>ÍDIC1Jl. 

• 
·• 
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ho.bitu:.l é o dos clefici/.<. Ha muitos nnnos, se"'tmdo 
t.odoM os relrLtorios c notnvcllnente o do 5,., conseÍhciro 
La.fayettc. sctnprc se fechií.o os excrcicios com utn 
d.~fictl de c<lrco. de !2.000:ú0011 termo médio. Por con
Mcqucncia, é e~se o ca.rncter do nosso rcp;imcn finan
ceiro ; cotno dlz o rclntorio de S. E:-.: .. n. no1·malidade 
cntrr- n6s é n existencin do tlcflcit, 

Como é, I>ois. que nestas circunlst~ncuts, vai-se dnr 
tuna. n.utor1sn.ção, segundo a. qnn.l se púde entendet• 
que o governo se nt:hn. ha.bJlita.clo para. fazer nos 
quatro tne?.e-s opcrn.ções de credito, pnrn. despezas 
espccines, que só en1 utn nnno se podem renlizo.r'"l 

O Sn. AFI'O"so CELso :-Porque de outrn fórmu ni•o 
podia ser. 

O Sn. JusQuEmA: -Por que niio póde ~ Assun, 
lo,..o <]ne.prcci:snr, o governo hn de fn.zer essn etnissl~o, 
e âepois virú. opport.una.n'lente reCorrer no pnrlmnento 
para pedir nc1vns autoriso.ções, poi~ os Cl'e(litos da ltJi 
J>rm·oyada por quatro me?.es estarão esgotados. c serão 
precisos novos para cft'ectnnr ns novas oj)ernções nos 
longos oito tnezes que faltüo pnrn. comp ctnr o n.nno 
financeiro. 

E us npolices no valor de 1 G, OOO:OOOS? 
O Sn. -:\t'I'ONso CeLso: -E' ju;tnmente por serem 

anticipn~ao de renda que deve1n ser crnittidos no co
·lneço dn exercicio. 

O s,, Jm<QUEinA : - Como é que o noure senndor 
que, con1 u. sun. assi~no.tnra no parecer du comnlissr~o~ 
rcc~nhecc .n. obsclll'Ídade da redncção do ~ 2•, póde 
assnn lnn.n1fcstnr-sc ? 

C) SR. An·o><so CE"so : - A minha assi~nntm·n. 
significa. apenas que reconheço n necessidade d:t pro
ro~ntivn., e nü.o que aceito o consid';rantlu.m do pa
recer. 

O Su. Ju"QUEIR.,:- O erro dn redncçiio provém de 
'Jl1C o que o pnrngrnpho repete é cópia de outro de 
tur.n lct de orçatnento n.nnuo : devia ter sido adop
btdo ou mnoldado ú cxigencia do. proposta. c1e qnntro 
tuezes. 

Faz peznr ver como nii.o se ll ·, grnnae· nttcn~ão ti 
e5h\s eonsns. Nns leis não hn. palavras de men~s ou 
Jc tnnis. nem locu~:ões ioutcis: todns ns plu·ase.s e 
naln\·ra.s têm seu valor especial c tccbnico. l~Xnlninar 
ttma cousa litteral. e dar interpretnções arbitrarias
n.indn que c:,nvenicntes e justas, é correr un1 granel~ 
risco. 

Mns não se de, ~rnnde nttenç:Lo. O orçamento para 
o exercício de 1885-1886, qttc vai começar em poucos 
rlias, nno está ne1n nindn em cotneço de discussão nn. 
enmnrn! 

Desde que· se retlttz o nrt. 1° n qnn.tro n1czes, todos 
os nrtigl)S que do tnesmo dependem, devem soffrcr 
TUodificnçüo. · 

O Su. AJ'FO:<so CEr.so:- Niio npoiado: nü.o podQm 
soffrer cssn moclificnçü.o, serin. nbsurdo. 

o Sn. JuSQUEfRA:- Como ausurdo ~ E' fncil de 
clizcr! Prorogn. .. sc um orçamento por quatro tueze:; 
il'lto é, o governo faz as des,?ezns e recebe n. rendl~ 
cqui\'nlcnte n esse pcrioclo; c, no entretanto, es...,.otn. 
nesses referidos quntro mezes os recursos todo~ elo 
ao no E em precisiio e sem legalidade! Nunca se en
tenJen o contrnrio do que cston dizendo. A unica 
rcst ri~üo serin pnrn os lG.OOii.OOO,'i de apolices como 
nnticipnçilo du. renda; lnns, nindn nssim, n. sur1 ontis
!:õÜ.o tola} s·_1 deve completur-se, em J'C~ra., no So OU tJo 
n1cz elo e~ercicto. Absurdo, é pois, querer estabelecer 
que cn1 r1untro tnezcs S3 esgotem os recursos do nnno. 

O nosso OJtndo fina.ncciro. Sr. presidente, é 
. Jlessimo: ton10s um grnndc dc(tcit. se n governo 
tem nccessiclndc de pedir no pnrlnn1ento cn'li~'1Ü.o 
de papel· n1ocdn pn.rn occorror ás nccessirlndes dos 
bancvs e elo con1mercin. Ora n nc.ssn rcn<ln tem cres
cido, c .• t{, em ccrc!L de 1 :lO,OOO:OOOS; mns n nossn 
4leê!JH~Z;.t tem sido oxt1·n.nrdinnrin. Pu:;n.tnos tnnis do 
7.f.iiJU:UOOS de g"ltl'nnti11S llc juros n f.~strndus tlc ferro, 
c 1.800:lJOOH a engenhos cc•tt.•·nes. Si•o gmndos on
(.' .• r.~~q: é preciso cuidltdn. 

~i."'"l1.• pO!::i!:iO Uc:ixur (.l•! 1110 rci'PI'Ít' tL t.~s:H.' nngHHI!lto no 
(l.iiois~r.•l'h 1l~ c-:trnng-~·!1'"'~, e mi.o po~~o. Sr. 1jrcsidentc, 

porque rcconbcM, '/ue não bn.,•j;, e;sa neces•i<l" !e. 
O nosso illustré co lega incumbido Uu. ntissií.o c.lt• h· 
no Chile como arhitro nas questões de tnntas e voria
dns reclnmac;ões de subditos de vnrins no.cionnlidndes, 
ten1 altn. co.tpacidnde, mas nãn é disto que se trn.tn. 
Admitto que o Brnzil nceite o papel de juiz, ou de nl'bi· 
tro om uma qucstrLo ele _certa _o~den1 politico. ou de cli.
reito dns ,.entes; mns nu.o de JUIZ em nssnmptos fle ca
racter pri~nU.o, sen1 aspecto de questão 1nternncionnl,nn. 1 

accepçiio do dh·eito publico, tl'atando-se sómen1 c de 
verificar n procedencta c jnstiçn das rcclnmn.çüc:~ de 
prejuizos causndos n particulnres pelns VIcissitudes 
dn. nonerra, quando nii.o. nppn.rccem scnü.o reclamn•,·ões 
sob~e questões pnrticu1nrcs, sobre fnzendas Ín\'ndi
das. gndo roubado e outros prejuizos dessn on1cm. 
O pnpel de juiz nesses pleitos parece que nü.o cst{• 
na nlturu. ele um soberano, que é amigo de tl'dos 
esses povos interessados, e que só deve nppm·ecer 
nn.s nornncles occn.siõos, qunüdo solicitado, pura iuter
vir ;ns clevodns questões de direito internncionnl. 

O nosso ii lustre collega. , nomeado pelo govel'O() 
p:~.t•n ir no Chile, tem todtt n cnpncidode para o c!lhal 
desempenho de suas ft1ncções: n1ns niio é essn.. a questão: 
n que nos occ:>pn é que essu incumbencia e t.mbnlho só 
deveriam os ter ém certas q uestõcs. · . 

Sómente em uma ~rande questão de princípios e 
de direito o inclyto sobernno do Brazil J>Oderia ser 
arbitro . como foi no. cli vcrg:encin estrondosa. que se 
clen entre os Estados-Unidos e n Inglntet·ra n. respeito 
ela questão tuarithnn , cm que se tornou nccessarin a. 
,·oz de um sobernno iii ustrado, como n do Imperndor 
do Bro.zil. Era. un1 caso excepcional, rnrissimo nn -vida. 
dns norn.ndes nnçíies: estn\•Üo em pretoeoçn. dous prin
cipio~. e duas alle~~t~!ÕCS de direito. Ondas de sangue, 
e rios de dinheiro tinllii.o enchido o Americn do Norte. 

O senhorio dos mares, n qu~sl.ão dos corsnrios, o 
reconhechnento do direito de belligerantes. o respeito 
dn propriedntle pot·ticnlnr nos occcttnos aindn sob ban
deira initnign. ou suspe itn, o. grandeza immenso. da.s 
rcclmunçõe~. o ca.ra~ter de recJa.maçr7o ~''!ern.acional, , 
pois os vclnzes cruznclorcs suhstas snhrrao dos es- · 
tnlciros britu.nnicos, o titannico e horl"endo da. luto., que . 
podia surgir entre dous povos irmãos, tudo, tudo 
ncon;elbnva o governo d9 Brazil n aceitar l'arn o seu 
illustrndo rnonnrcha n qualidade, c o cliretto de de
signar o nrbitro, o juiz aessa. suprema questão. Poi 
o que se fez; e a decisiio de Genebrn sellou n sabe
dorin dn escolhn. O assumpto ern digno dns medi= 
tnções e rcsponsnbilldnde de um soberano, que niio 
púrle aceitar outros encargos, que os governos condes
cendentes lhe aconselhem. A culr.a . é dos ministros. 

Receio que o nrhitro do Braz1l, npeznr das suas 
eminentes qualidades, incorrn no desngrado de tnntos 
reclamnnt<:s oppostos, Chilenos, Perunnos, Bolivianos. 
Inglezes, Frnncezes e Itnlinnos. O interesse das par
tes é n'líto conselheiro. 

Eu, portnnto, não sympathiso muito com ossn verba, 
por cnnsa do inconveniente do nssumpto; nü.o temos 
nndn que ver com essn que.;;tiio de Interesses entre 
individuas que fizerõ.o guerra e c1ecidirü.o-n'n corno 
entenclét·ü.o. 

Dessns questões de interesse j'nrticulnr, rcgulnuos 
positivamente pelo clircito civi dos nnções, ou por 
contratos particulares. c em outrns convenções, t"'Jesses 
nssumptos de propriednde porticuln•· c interesse de 
partes, o mclhot· é nos nrredn.rmos. 

Eu niio quero soh•·c mim n responst1bilidnde de ele= 
1n0ra nu. votnr~üc. de ;tn. prorognh vn; tinhn nlgutnns 
notns e podcrfn prolonp;nr-n· .. o : tinl.Ht vnrins obsC'l'\"n
c•.õos n fozer mns prescmdo dcllns ngorn. 
' NtJs não tctnos orco.mento cn1 qtlo.tro lnezes. Sn
benlOS que cstmnos ~·otn.nclo uUln cousn que niio ó 
cxnctn. 

O orçnmcnto cht <lcspc•n dos sotc 'l'ltinisterios .nindo. 
nli.o começou nn Cl\11U\'l"U. dos doputudos; ten1os fl.IOilll u. 
recehn c ns disposi~·.õett gerncs; c n discussii.o no sonu.do 
e nsKint ulLo se obtCin a suo. ndopçiio u.té fins de ~e
tembro, pois quo temos tnntn couso. o. trntn.r; c nlúm 
das lois pnrn o exorcicio qu.e '•ni con1eçnr, temos 
outras in1portn.ntcs como soju n do elemento een•il. 
E' corto, pois, que dentro de qLtntro mozcs niit> 
terno!i o& orc,-n.uwntoa o o governo hu elo yl·r-sa ': 

-
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n1uito nmbnro.yni{o e hn. ele vir no pn.~io.tnento petlir 

r. n.rn n'l,:.!;lllfllJtn.r o prn~o emqnn.nlo lll.\0 .se v~tao a.s 
eisannnn!'l! A ~"ngnndn. rn.ziío é rtnc o~ 2° é coplatlo de 

unt outru C'>l'l'e:•potal.~~~tc de outrns l.eis e se refe,rcm u. 
orçamentos unllltOS. l~ssc pl'n.zo de quatro 1nezes c uma. 
falta nnortne r1nc n cotnmls~:"'t.o de leve nponta., 1nns 
quo deixou f1ca.r. Utnn lei nsshn. o.utori~Hl.ndo por 
quntro n1e?.es ttf1Uillo que ot~tt·os n'i"Lo fu.zem .senão 
em utn n.nno é mnn. :ft~ltn. c1ue nao devcn1o~ ::mnceton~r. 
A tct·cei.rn. advcrtcncut ( nrrorn nn. qnnst1LO do crcdtto 
oü.o h~L mü.is t'etlle(~io) C qnc n~s dc':_-cu1os prcmun~r 
e cstn.r de :·:wbt·e-n.v1so, pu.ra. nu.o a.cc1tn;o cssns a.rht
trn ,..cns scnü.o q un.nUo csti vcrCin colloco.dns n' mn 
altg gráo, en\~oJ\·endo uma. qnestrí.o jurldíca. e intCl'
nncionnl. cnjn. solnc;iio inte1·ease a civili~nc;iio do'3 
povos, cujo conhe~invmto e cleeisã.o sirva de normn 
ús naçõos tr.th::dhatlol·ns e n.mi)!PS, c qnc rcsolvu. 
ft1tur~v" c pcri~osas dn vidns, c, quiçá, conrlictos sa.n
g-uinolent(lS. N C!iSe cu.so um o. dectsi'Lll jnstn e um noyo 
floriío de glorio. pm·o. o. <:orOo. do 13ro.zil ! ( ilhuto 
bem ! ) · 

O ~r. CCora•t."lll. :- S.into tão profunclnmente c01no 
o nobre nliniEOtro de· estr;.tngeiroR o doloroso 1notivo 
que o.rredo. neste momento do senad<> o illustre 
Sr. pre•idente do conselho e ministro a,, 'fazenda; 
ncompunho-o em snn. jnstn. nlO.~"~'Ua, e. ~e nüo füru. o 
apuro d.ts cit·cnmstn.ncias em q ne nctnn.lmente nns 
achniiiOS. tu.lvC:oz propnzesse, cm n.ttençi'LO a S. Ex .. o 
adiamento ela. dlscnssta.o. 
Mn~ o nobre ministro de estrnn~ciros ucllba. de ns

segurnr fJllC n cl.h;cnl'lsiio póclc continuar se1n incon\·e
niente, fi.cat1do aos rninistros presentes o. tarefa. de dar 
ns explicações neccssnria.s. 

A rcsoltjçi"t.o prnl'ngativn. é a.presentnda po.ra. snlvo.r 
o gro.n-le principio da. legalidade; e segnra.mente 
não ~eren1os n(js, qne a bem desse principio cvnstnn
tementc pngonnmos, quem ponha. o menor embaraço n. 
que elle tri11111phc. _ 

O anno p:ls~u.dn erãn muito mn.is apertncl;n.s ns cir-
c:umstanchl.s quunUo re.:;ohtç~5.o setnelhnnte entrou nest~1 

. casa; fizemos tncl·> que de nús dependia. po.ra que 
dentro .do cn~to espn90 de tres d;o." ... lei fosse vota•lo.; 
hoje n;""Lo estamos Pln tiLo n.ngltstinsn. sitnn(;n.o. mo.s 
podemos desde jú. o.sse,L:urn.r nô governo que elle terb 
aentro em pouco n. resolução prorngnt.iva. 

Entretnntt"l, tu esmo n. bem do prinéiplo dn legalidade, 
torna-se nece~saria. n. gnma. explicnc;ü.C"). 

O g:1verno terú de d.:l-lrt. cetta.mcnte na parte cm 
que ã con1missüo Ue ory~unento a. solicita em seu pa
recer: dirtl c•>mo tem de fazer as dcspezo.s por conto. 
dos c:reditús especia.es. 

Não bastará, p'rém, dize~ que guat·dnrá o principio 
da. propnrcionu.lu.la.de nessus despezas. 

A resnluç··o contém estas pa.lnvrn.s: cc As despezns 
serão feitns 1:.os rtnatro mezes po.rn. que siio nntorisn
da.s .. prl"lp••rcionnlnlente no tcmpn da. pro:o~·•tivn.. u 

Este príncil'io está no cnso de sQr npilli<:o.do nos 
creditas especines 'l Se o ~o\·erno h ou v esse proposto 
~ue, no excrcici•> de lS~:>-1886, vigorusse sem moi!i
ficn~iio a tu.belh\ o.nneKa ti lei de :1 de Setembro do 
nono pnssn<.lo. não te1·in. en necessidade de forn1ula.r 
iuterrogn.-;iio t:.nbre eMe ponto. 

:\Ias, con ft•nntundn a novl\ tabella. npresentndu. pelo 
govf.:~·no com n. lJUC ucmnpn.nho. n. lei de 3 ele Sete1nbro 
\'é-~o q_ue tL .rc~~·n. c lu. pruporciona.liüu.de nüa pódc ser 
nee1ta lnvnrHLvchncnte. . 

A tnbelln nnnexo. áquella lei contém este credito 
espedul : " Prolongamento clt< •strndo. de ferro de 
Baturité a Qu ixnd!t - 4-0:J:OOOfluOO. " 

Este credito ó snpprimido em o. novo. tn:bella. 
Outro cxemrlo: o. tab..t: ... que o.cotnpunbo. a lei 

de orçl\mento de 18tl~ c:ontém este cred1to: " Obras 
:po.ro. o nbasteciment·> d'ngun. da capitlll do Imperio
ij80:26~1!1JOJJ. u 

A nova prop~sla nii.n concede pa.ra. .. crcilito se-
niio o. somma dt> '.!50:~00HOOO. • 

Gnardndo u principio da proporci<Nt!.i~:õ'tlde, aómente 
~os quntro m":t.es e'!' que ten1 de vigornr n. proroga
tlva, o governo p• •d1o. fazer dcapcZI\ oom este serviço 
110. illli?Ol'lauci".<lc 2!J~:42l/133:l, isto é, mu.is do que 
o creU.> to espectai pcdtdo pnrn todo o ex:ercicb. 

Tl'ago ~stes dot\s c~111plos por serem frignntes ; 
mn.s .. _a nunh::a.. obscrv~u;n_o podit~ e~ tender-se n. outros 
crcdttos esp.ecLa.es, _prtnctpa.lJY'cntc ú'lnellc:'i cptc o go
VCI'IlO mn.ntfcsta .Lntenç.u.o de dtlpprimir no oxercicio 
nnvu, contemp1n.nd.o-os na. ta.bella, sem indicn.r 11. 
<1no.ntio. n despender. 
. q qnc pretendo. o go:•erno, n.indn. aceitando o prin

CIJHO. d": proporc~onuhdo.de em rcla•;ü.o ós despezas 
doü credltos espectaes ~~ Jn1gnr-se .. hn nutoril:!ndo pn.ra 
fl\zer desl'ezas, cujo. suppreS3•to propõe ~ 

Esta. qnestão é tanto mnls itnportnnte qno.nto o se
nado "nbe que cstú rep:ulaU1t n. tnnneira. de liqnida.r os 
exercicios que comec;üó com l'C::~oluc;ü.o prorogath"a. do 
orçamento. 

A lei. de 20 de Setembro de 1880 estubelece que 
neste ca.so n. lirruida.•;Üo se fa.<:n de conformic.1u.cle com 
os creditos ''otados na lei definitivo.. 

Se se c 1ncedo para. quo.tro tnezes quantia. superior 
a todo o credito peilido partl o exer<:icio, corno se 
poderá observar o decreto legislativo de 20 de Se-
tembro? · 

Modificon o governo o. sua propostn. de lei de 
orçamento? N'ito pretcn<le iusisttr pelu. a.dopçü.o da. 
tn.bellu. rrue ... no co,ucço desta sess~o a.preseJ.tou ás 
crunnrns? 

Se pretende insisti1·, cotno creio ~t vista de declnrn.
ções postcdorcs, n c~xplicnçilo ae tot•ntl. precisn., para. 
qt1e o pttl'!nmí:nto saíUu. pcdcitnmentc o que \·Ota. 

Accrcscc outra considernç:"Lo. 
Nctn todus ns. vet•bns tlo Orf(aruento for::'w TCspei

tnda.s ; crcclitns supplemcntm·cs csttio pcdiUos. E~tes 
creditas, qa.e .fu.::cc:n1 pn.rte du. lei do or~~nn1cn1.o. entriio 

. no C'•mpnto c:la despe?.a. sobre a qual se ha. de .fazer 
n. regra de propor~·ão '? 

Disse cn qu•~. no cxercicio corrente hn. verbas exce
didas: o qne significo. que den-~c violaçLa.o de lei. Esta. 
prop()sir;ü.n envolv~ tul censuro., que elevo jn-.tificn.-la.. 

1\ln.s is1 o foi con.f ·s~ndo nu. sess~LO da Clllnn.ra llos 
deputo.t!os de 15 elo corrente pelo honnido ex-miniotro 
da gnet:r.L. quanrlo tl.lsse c1ue ha.vilL verbas ex.ccdalas, 
mas neto com dcmw::iu. como se esta. cc.n::.iU.~.!rí:.l(:lO 
ptt•lesse de qno.lquer f61·ma modifi<:o.r a i\leglllid<'de do 
a.ct.o. 

No proprio oryarnento elo ministerio dtL fazenda. 
cncontrn- .. o :lent"ltp;;tr.\do o mes1no :fncto il1ega.1 com 
referencia ao ,,xercicio de 1883-188~. 

E1s o que nclle se lé : 
<c Orerl1lo .'111Jlplementar-De conforn1ida.d~ com. :.. 

leN"lsln(•.lto em vigor. foi aberto, pelo decreto n. 9,392. 
dt 1 de Março proxinw po.·sttdo. o credito sllpple
men!o.r da q nn.nthi de 1.600: l9G$8'tl pura ns verbas 
-~G. 'U c ·~s rlo •nt. 8• do. lei o. 3,11, I de 30 de Üll
tubro de 188·!, no excrcicio de 181:13-1884. 

,, Pura nR rubricas 14. 19. 2L e 22.; en1 que tantbem 
llouve dcfici•,ncin ele credito. ser-voa-ba. presente a 
C••mpeteote pro1Jostn, vbto nü.? estn.retn ella.s comp:re: 
hendiJn.s na facllldade con<:edtdn ao governo pela let 
cita.<ln.· u 

ABsirn, pois, farão excedidas verba.s, pnra. n.s quaes 
o "overno ni•o tiuho. fn.euldade .de abrir <:redito sup-
pl~menta.r. · 

Ainda mais: á propostn. acompanhn n. tabella A. 
nod•ndn a o.pprovaçü.o de um credito supplementar do 
ministerio dn marinhn. 

Pnrece que '' nobre ministro da · fnzondo. está no 
pr,nnsito de niLo n.utorisnr despezas •em que bnja.. 
credito anteriormente concedido pelo poder compe
tente. 

E' uma. louvo.vol resoluçií.o, mo.s bote o goveme 
que estiL nntoriso.ndo despezo.s que lego.lmcnte niio •• 
pudi tio fnzer. 

Umo. d11s más conscqnencias clr.. disdoluçiio dc<:re-· 
to.do. o anno po.ssndo, inntil p"'ro. o fim que n. moti- . 
vou, foi, como jl. tive occo.sião de dizer, impedir que 
so tomaRs"'m, no. Jci de orçamento em vigor, medidas 
que o eato.do do. fl\zenda. publico. urgentemente recln
mo.va e que já haviilo s1do a~ditas {>eln. <:o.mo.ra do11 
•lepnindos. em ~· discussü.o A inopmada dissolução 
ve1o impedir que pudessem ellas ser afino.! o.do_ptada•. 
Desta fôrma. o regi~en dos defiofl~ tevc do continuar 

forc,~oaamente e1n m~us t'm exet·clCto. 

• 
• 

• 
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O guverno, resolvida. a. dlssLllnt,·iio, •LI•eno.s pedio os 
n~eiu& necesso.rios pn1·o. u. 1nn.rcha Ua ttdministração ; 
nem. coutrn. cousa o. cnmn.n\ podia cm tal cnso con
ct!dcl'. 

E hu.vendo neces8id Hle destn resohtr.~o prorog·~ti vu, 
<• conclemno.vel reg:inCn tem Ue vigOrar no 111-·n -.s 
durante os quntro Prin1ciros 1ne1.es do actual c.'Ccr
cicio. 

Mlt~, como era de prever, o cleflcil. nnnuncia.Uo no 
rela.torio do nnno pnssndo como sendo o regímen or
•linm·io do nosso orçamento, cresce, avoluma-se. 
J ... endo o quo o roln.tol'io d'!st.e nnno diz sobl'e <JS cxer
cicios de \883-1884 e 1884-\885, v,.-se que o cleficit 
viti aléru do que se conttidcra. ordina.rio : c p:ua. 
o c~et·cwio que vni começar, o tleflcil incli~ndo 
na f><'OP<•,ta é de 17,RGO:~!J7/llGO, pois que." ··~ceita. 
"stú Mçnun cm !32,881 :GOOii, a dcspeza ordmnrut cm 
J4·~.S88:510SIO':!, e a despczn com c•·cditos cspcciacs 
em 7,8ü2:5Si.SOG8 • 

.A~sim, aceitando a proposta tnl como .; uprcs.cntndo., 
dando que se rea1ize1n ns prcvi::;ões do go,~croo, é esse 
("• deficit con1 que o exercício terá de encel"l"at·-se; e 
c·ntrdnnto não tem sido só de 7,862:587,~068 n dcs
J :eza com os Cl'cditos especinet». 

Qunnto no exe1•cicio de l S~á-ISS:i, em que estamos, 
o c:mc o rela.tor1o diz t que n dcspcza. com os crc
tlitô~ espcciu.t!s exceder{-. muito ~·~.queiJa somrun. 

Poderen1.os, pois, acreditar que a c.lespe:tn dos cre• 
t1itos especines fique reduzida a 7,Sli2:587SOGS em 
'lue ;.1. nfJYD proposto. a calculn '! ~ 
· E se a diviun fluct.uante c qunl o J'elatorio aponta, 

,nr'to temos agora. qno discntimos a. prorognc;ão de 
un1n. lei ele or~~amento que assitn li'lOstt·ou-sc insum
cientrJ 1.,a.ra as neccsstdailcs Jlub] icn.s, occasiü.o de 
alndtL nina ,·c~ }>rofiig·a.1• n. proposta d J gn.binete pns-

. sa.do pm·n a dJssolu(;:i.o do. cnn1u.rn. .. ? 
N i'1o foi menos bem nconst~llu~do aquelle neto, 

cornu se hn.vin nsscgurt~.do n.ntes que fosse praticn.do, 
'Jtla.ndo podinn1os pt'C\•cr que haveria necessidade de 
adontar u.rnn. l'esol ução COlllO esttL qne ng.)ro. pende dn. 
·reFõÔluçi"l.o do senado '! 

O Sn. JrJ:<QUF.llrA diL mn aparte. 
O Sn. CoRnEIA:- A rcsoltt?iío dá credito ~J.tó 

Outubro. 
O Sn. Ju:<QllErn.-:- Mas penso. que em 011tubro 

eAtnri~ votado o novo orçnmento '! 
O :5n. ConnErA: -Isso direi t1nqui n pouco. 
Cun1pre tambetn a.ttender a que tL rendo. publica vn.i 

cm nr,tn ... ·cl dccrP,sciment.o, c n qne ns esperanças 
dcpo:-oitad1\S e1n IJ.Ue ns cousas rnelhorenl nií.o são 
devid.nrnentc just-Ificadas; sendo J)f.trt:Jnt;, ninda 
mni."i> dco lo.sthnar o UülOl'OSO con:.:trangi:1Hmt.o qlle nos 
irnpu:tcdio de prorognr uma lei iÍLO in~nlliciente, C01no 
os factl~s vicrlLO po.lpnvclmente demonstrar. 

O qne diz o rcln.torio em reln<,~i'Lo o.o dccrcscnnento 
(la~ rcndns publicns no 1 o semestre elo cxcrcicio 
f~Orrunre. uns nlrnndcg:ns de primeira orden1 1 us lln 
Halli:r, Pernambuco, Porá c Santos'/ (Lê :) 

11 :s'ns nlfnnde~ns de 1u orden1, n rendo. nrrecndndn. 
no I 0 S~lnt;lstrc do corrente exercieio foi inferior, cn1 
::.fl0~:3H,:;Uü2, á do 2o sen1cstre ào exercicio tlc 
18f:l!.l-1884. » 

E que cnminho segue n rend~t nn pl'in1eira ulfnncle:::n. 
•lo lmperio 't Attcndamos para isto: Dos 20 clins do 
presente n1ez n rcndtl cln nlfnnclcgn dl" H. i o ele Jnnciro, 
~·ompnradn. con1 a c_orrespont.lcnte do nnno pns.,.ndo, 
~otrr~u u diminuição lle 5f,1:U·V")S789. 

(tunmlo, pols, tudo converp:in pnrn qne estivessem os 
ao n1cnos cu.idnndo dos 111eios ..lt~ oppOr pn1·ndeiro n 
wc;tn. situnçü.o desçrnçn.cln, o pnpcl unico cp.to nos cj 

"'('OBsi\'Cl dcsetnpcnunr neE~te monlcnto ê lll'or>gnr n 
tlclicient~ lei q nc csti1 virrormH.lc• 

G-rnndc rcsp~·n~nLiliUncle cnl•e no ~ttUinctc PR""n.do, 
l•Or haver nconsclho.do a dissoluçií.o da. camnrn. 

h! o quanto se olcvnrlL o deficit já rccon}ieci-.to, 
rptnndo ~h·ermoa conllccimento de tofla.s n.s rlespczus 
oll•ct.un<tns? 

E:' ua~a aituaçii.o pungente n uo~ J'Oprcsentante.; cl• 
r~a~: ô. CúuliCJCl!iu o nu1l qn~: r..linnt~ duliC's se- dc~cu
l'01u.; •fHlem-lbe n.~ ~oDsQq\ilunvi:li i'•R~~tu.e t: o 

temc>·oso alc11nce. Entretanto estiio <lc 1ui'Los ntadns:· 
em presença desse mal que augmeuta com n demora 
nu applicaçiio do remedia. · 

nem quizera deixar-me seduzir pela asporan"a de 
que são passageiras, como presumo .o relator1o da. 
fazenda, ns causns do decrescimento àn renda pu
blica. 

Agitada· a questi\o do elemento servil e pediDdo 
instantemente solução. cfl'ectunr-•e-ha t.iio promptn
n'lcntc, cotno todos descjnrnmos, n substitu1çiio elo 
trnbnlho? 

Deus ha de permittir que, de medidas tomadoa em 
respeito n suns snpremns ]eis, se colhiio em tempo 
benoficos resultados. 

1\Ius as cansas que bnj c actulío para n deplora v e! 
sitttllÇÜo finnncciro. do Bstndo não podetn ser remo
vidos com ::r. J?rcsteza que o patriotismo '!c!cja. 

Pot• que nno clecrét.tL~lOS Jogo o. a.bohçuo totnl ao 
cl~111ento servil 'i 

Pol'l] ue, cnt ma teria. de governo. neccs5al"Ío é- sup
portar o 1na.l etnqu~nto nrto póde ser cHn1inndo sen1 
perigo. En1 nHtterin. ele govct·no. nií.o se póde fechar 
un1n chngn. pnrn. abrir outras no orgn.nisn1o sociu.l. 

E' preciso, pois. marchal" p1·udentementc, cmqun.nto 
se passa de um rcgimcn pn.ra outro. 

C:üm jnsto funt.lnn1ento, o 1ncn nobt·e nmigo, se
nador pela Bahin, inquirio dn opiniiio do governo 
itccrcn da intelliç;encin que tem de ii.H· ,·, fuculdnde 
que lhe é confer1da pnm cmiss;o <],, Lilhetes do the
souro. 

O que diz a proro::rnti vn. '! Que o governo póde 
cmittir bilhetes do t.besom·o nos qnni.ro primeiros 
mezcs do novo cxercicio nté l G,OOO:OOOS como anti
cipaçno ãc receita. Mas de que tem se>·viuo dizer 
nco;sas leis que n. emissii.o se far1.'1. como n.nticipação da 
receita.. se de fucto elles não são resp;ntndos Cf 

Em 31 ele l\Jnr"o nltimo, n. importnDcin. de bilhetes 
elo tbesouro etn' circnlnçü.o a.t.tin'g;ia, <lh~ o reln.torio. 
{, enol'mc somnm do 50,075:500fl! Q.ue destino estú. 
resen·ado nos noY-os lJilltetes? O de renniren1-se nos 
flllC forno nntC!s en1ittitJos pn.ra tornnr 1-naior n.tJressiio 
dn. divida lluctunnte. Porque, poiH, uincln di~er que a. 
no\·n emissão se fm·á. como anticipnção clt! receita.~ 
Hn. nlguma esperança de que o rcgime11 Je:;ral venha. 
a •e•· l'estnnrado no exercício de 1885-1886 '! 

O que n Dobre commissiio póde acautelar· é, tra
tando ela lei de orçamento definitiva, ver que de 
fncto uiio se autorise n emissiio de 3'2,000,000fl, re
nnvt>ndo a fnculdnde agora concedidn. Ou, se taes 
forem ns tristes eircutnstnncins cm que então nos 
achnrn1os, que se deva pcrmittir mnissii.o em bilhetes 
do thesouro superior n lü,UOO:OOOS, diz6-1o fran
camente no pniz para que possa meclitu1· sobre ::r. sua 
situn(;iLD, qnc ji\. n:t1.o dispcnsn novn mnissii.o de pnpe1-
1Uoedu.. en1boru rcsgntu.vel. 

Serii.o bastantes os quatro rnezes e1n oue se 1nanda. 
vigorar n lei do or('mncnto anterior, pârn que esteja. 
Yfltudtt n. lei novn '!" E' cousa n que s6mente o futuro 
poder•\, responder. Uutrns resoluções têm tido esse 
rnesn1o prnzo; n1n.s o S'jnndo se hn de recnrdo.r qne 
com diiliculunde n ]oi tem sido rromulgadn. no penul
thno c no nlt.in1o diu de dnrnçao cln. prorC'gntivn. e 
isto qllunrlu o pul"'lmnentn não m·n. cl.Jn.1nnclo a \"otnr 
nJc<.líil;.IS tHo grnvos co1no nqncllns qne nctunhnente 
nt.t.t nhern u snn nttcnção. 

1\Inis prudente ft""Jrn. portanto, se não ·aceitar o nl vi
tt•e J~mhrwlo pelo nobre .se~nndm· que rnc precedeu ntL 

tJ•ihunr,-~Jevnr n sciA rnezcs o prnzo Ue snn. d_ll;nc;ãp. 
O que ~e prctcndt' nc.Lnt.clur 6 qu~ o cxcrcJCIO ntLn 

SC CUCCI'TO sem ft'lC Ci"t.<'jn \'OÍ.fiLlll fa. )c! i dcfiniti\~o.; e
tonto 14C cw.n!'f\[.!,'lle is~n eom o pl'llZn de q uo.tro, conto 
COlll O dn SCIS IJ1Cl?..01;, 

Ycjomos np:ora. o que ha u dizer uo nobre nlinistrn 
de cstrangeil·os soln·e o nn;;·mcn1o pNliclo para 1nnn 
daR \'Crl.HIA de SUIL l'arnu·tic,•iw. 

D~tertninu. n I'c:solnc,·.ilo pl'('rog·uth·n que fL verha. 
/~:r.II'CtarcliiHtrin." tiO c:r:torim .. s~j L ungnH.'ntll.Úu. com ,U• 
qnantiu de G·.!:f~OUH. ptU'IL uj~tdt~ do ~us.Lo !~ venm
lll(•ntn!i du tnemi.1J'O tlas Cf•llllllJSr;ues n11x1u."S tntcrna-
cionac~ nn Chile por !JUI't.~ do Bra~:il. . r'. •• 

Dc~t~j~·, sal1er l!iC cst.a SCtllltnn 1'f•1n c.bJ B;.d.ur Jo.trtlll
\'alt'I.{'ITte d.ú.:; COf.a•t•í:i. J.o lltC~OUI'(I iJra:t.iltiir.,., WW. dC' trn.-
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ta.-se o.penas do um ndiantl\mento. Creio que não se 
~rato. seniio do regularioar uma dospezo. que mais 
to.rde ter;\- de ser annullo.da ; mo.s esta. •locla.rnçiio é 
necessa.ru-.. 

Com effoito, no tra.tnd., celebro.do pelo Chile com 
as potencia.s que recla.máriio indemnisaçiio por pre
juízos de guerra ha. a seguinte disposição : 

<< As despezn.c:~ com n. orgo.nisayão da commissão 
1nixta.., os ll.onorarlos de seus 1nembros, os vencimentos 
tlos uccret.n.rios. relu.tores e outros empres;a.dos c 
todas a.s mais de serviço commum serão fettas. por 
rf!.eta.dc, entre ambos os governos : porém. e><istindo 
sommas julgadas a favor dos reclamantes, dellas se 
deduziráõ as ditas despezns communs, emquanto niio 
e><cederem de 6 o 10 dos valores que o thesouro do 
Chile tenho. de pagnr pela. totlllidnde das reclama<:ões 
admitidas. » • 

Deveremos de1xar que essa deducçiio feita. no valor 
das reclamações· a tudo se applique, menos a uma. 
das clespezns previstas, a que faz o membro da com
missão por parte do Brnzil 'I Niio vejo motivo. 

Se a despeza· com o nrbitr.> brazileiro tivesse de 
sahir directl\mentc do cofre das nac;õea que celebrú.rão 
o tratndo, ainda se poderia dizer que o Brn.zil uiR
penso.vn. este u.ux.ilio ; mas nssim niLo é. Nem vejo 
9.ue, aceitundo a e;tipnlaçii.o do trat-ado, se nos possa. 
increpa.r falto. ele generosidade. 

Nito desejo alorig"r esta. discussiio, qtto pódo hnje 
ficar encerrada ; deixo por isso do trazer ao conhe
cimento do &onado muitas representar;ões que tenho 
recebido com relnc;-üo ao serviço publico; ma• de
sejo que os signatarios saibü.o que dellas hei dado 
conhecimento a.o go,·erno. Só em relação a uma. 
assim não procetli, porque trata.-se da. permanencia. 
do vigo.rio da. cidade de Passos, sobre a. ']_ua.l cabe 
ao reverendo bispo resolver. 

O Sa. Lnu. DtrAnTE :-Pois é uma. das mnis neces
·sn.l"ins~ q11e devia chegar ao conhecimento do governo 
para providencia.r. 

O Sa. ConuRIA. :-E' questão com. o diocesano. 
O Sa. L nu .. DuA "TE : -E' de absoluta nocessida.de 

a remoçi\o desse vigo.rio. 
O Sa. ConuElA : -Esta asserção vai por conta. do 

nobre senador; cu só digo gue recebi uma represen
tac;iio nesse sentido ; o ma1s depende do prova, que 
não pos•o dar. 

Desejaria ainda obter esta.· informação : 
. Qtte motivo teve o nobre ministro da agricultura. 
para. reduzir as po.ssa.gens na. estrada. de ferro nos 
dias de corrida. no Jockey-Club 'I · 

Se o preço de pnssn.geos está re~ula.d.o, se se trnta. 
de um imposto, nii.o fica a.o arbitrio do governo ele
va-lo ou reduzi-lo. 

Se se trata de acto, que interessa. á fazenda nacio
nal, de,·e demonstrar-se que com tal medida. a renda. 
aUJ2:tneutou. 

Esta. uü.o é, pr'lrém, a informa.r;üo que tenho. A ex
Flica.r;ii.o, em todo cnso, tornn-se necessnria.. 

Disse que não era minha intençii.o demorar adis
Cltssiio, por isso nqui te1."mino. 

o l!ilr. DUbclro da Luz : -Sr. presidente, farei 
muito poucas considernçõ•s, no intuito ele contestar o 
nobre senauor pela. Bnhia, assim como o"illus~e se
nador pelo Parnnl't, no que disscrii.o a respeito do 
projecto en1 discnssii..o. 

O primeiro reparo feito pelo honrauo senador. p_ela 
Bahia. ft:..i sobre n. · dnrn.çu.o dtL prorogntivn.. S. Ex. 
t:ou~e exe>;>plos de diyersas leis prorogo.tivas que 
ttvcruo de v1gornr por sets mezes. 

Qua11to a este J>Onto cabe-me dizer a S. Ex. CJ.Ue 
ha exem1 .. los <le prorogo.tivns por seis mczcs, o.ss1m 
como por tres, c tnmben1 outrns concodidns em termos 
diífcrcntes, isto é, nntorisnndo o. vigornr n. lei de 
orçamento de u•11 exe>·cicio até se publicar a nova. lei 
,lo exercício scgnlntc. 

No l\nno pllssMlo a ""orogativa. qlle tivemos foi 
unicnruontu por tres n1czcs. 

Nü.o ho. 1101~ 1notivo do reptu'v em ser a p1·ascnte 
pror • ...,ga.ti vn. por q tll-&.tL'O mezes. Se o governo con
c.-.r••ett parn apresentar-a" o projecto nestes termos, 

é porque conta. que a.ntes de tenninado semelhante 
prazo estarüo votadas as llOVIlB leis de orçamento. 

O· So.. J U!IQUEll\A : - lia. de se· vota.r ainda outra.-' 
prorogativa.. 

O So.. RIBEIRO DA. Luz :- Entendo que a. prorog&
tiva póde ser por tres ou quatro mezes, maa sempre ; 
com a declaração de vigorar até votarern-se as Ieis ; · 
de orçamento. 

Isto eu disse ha. dias nesta casa. e um nosso honrado , 
collegn., membro do. cúmmil51lã.o de orçamento, tenilo a ,. 
mesma opinião, pretenc.leu, nu: eonfcrenein. que ti.;./ 
vo1nos, enviar em.enda. ú. proroga.tiva. para que durasse.: 
ma. is de qllatro mezes ou· até publicar-se a. nova lei· 
de orçamento, . 

Observei-lhe que fa.lto.ndo muito pouco tempo para. 
cQmeço.r o novo exercício, no 1• de Julho pro:oumo,. 
se fosse a.presentada. tal emenda e a.doptadu. pelo' 
senado, a. proroga.tiva teria. de voltará outra camara, 
oncle só poderia. ser vota.ua. depois de princ1piar esse 
novo exercicio. 

O Sn. AFFONSO CELSO : -Apoiado. 
O So.. BA.nXo DE MAuont. : -E' e'ca.cto ; concordei J 

com a judiciosa observa.ção de V. Ex., e por issa 
assignci o parecer sem restricções. 

O Sn. H.LnEIRO n.~ Luz :-A segunda observa.
çiio, que fez o nobre senndor pela Babia, foi relativa. 
ao ~ L• da. prorogativa, no qLml se dispõe que, dn-• .. 
rante o referido período, regahtrl a. tabella. de credi-~ 
tos espec1aes, que acompanha. a. mencionada lei~. 
n. 3,230. 

Esta disposição é copiada do ~ 1 o elo. proroga.tiva.: 
votacla. por nós em Junho do a.nno proximo passado;./ 

.'i. commissü.o observou, em sea parecer, que 1he~ 
pnrecião desnecessarios os ~~ 1° e 2• do projecto que· 
se discúte, porquanto, se o art. 1• dispõe qae con-. 
tinuo.rúõ. e1n vigor as d.ua.s n.ctuaes leis de o1·çamento \ 
da receita e despeza, d1.uante os quatro pri10eiros: 
mezes elo IJroximo futuro exercício, manifesto é que : 
essas leis de orccamento hü? de vigorar ~om snns t~- ' 
bellas e com toaos os serv1ços que contem. TodavLa.: 
como no nnno pasl:lado n.doptou ... se, no. :prorogativa. •. 
o ~ 1o,. que continha. a mesma disposic.~ão, n. <:om-1 
missiio narla. disse sobre este assumpto, visto ser ne~ 
gocio julgado pelo senado. Fez, porém, ob•ervaçõesl 
a respeito do § 2.• 

Este pora.grapho nii.o está concebido nos mesmos; 
termos do pa.ragra.pho do art. 1 a da. prorogativa vo..
tada no anuo passado. 

O ~ 1 o do art. 1 o dessa. prorogativa dispunha que , 
regularia a. tabella. dos ~reditos especiaes da. lei d~ 1 

orço.rr.ento do anterior ex.ercicio unicamente, dando-i, 
depois credito para despezas com o trafego de certo.:s-1 
estradas de fe•·ro que a.inda. não tinhiio 'I uota no or-: 
<yamento por terem sido concluidas dep01s de votada.: 
a lei do exercício de 1x83-t884. 

Agora, ~orém, o ~ 2~> do. proroga.tiva. se exprime, 
de mo do differente ( ltJ ) : 

(( O mioistro e secreta.rio de estado dos negocias., 
da. fazenda fica. autorisado para. effectuar, no m"&mo- \ 
periodo, todas as despe:zas provenientes de credito• ·. 
especiaes attinentes no respectivo exercicio. » 

Parece poder-se inferir daqui que .o governo fie& 
autorisado para. fa.zer todas a.s despe:::as constante• ' 
dos creditas especiaes, durante o periodo de quatro 
mezes. 

Entii.o a. commissüo jui"OU dever observar que a. . 
proporcionalidade nii.r> poJla. sor posta de po.rte pelo r 
governo, mesmo quanto á clesJ.>ezo. destes creditas es- . 
pecia.es: e notou que a uisposlçiio deste J.>O.ragrapbo i 

estt\. subordinada ao que dispõe o art 1o, 1sto é, quo. 
se deve fa.zor a. desl_leZit dos creditos especiaes com a. I 
dev:da proporciono.lldade. 

l\1tls a. commissi•o, <levo obse.-·ar. nii.o proferio 
palavra sobre a em>ssii.o dos LG,OúO:OOO/l. nutorisada, no ., 
final deste mesmo po.rngrapho, por antici puçiio de i 
receita.; nem podia. applico.r ,\. emissiio o que disse "'-~· 
resl'eito da. despezn, porque todos sabem que taC• 
em1ssii.o de 16,000:000/l,:por nnticipaçii" de rece1ta, só é1 
rcnotllnr cm priocipio u~ exercício. qua.ndo o.indn. nio lt 
estli recolhida. a.o thoboUro o thesournrias a renda do ''·· .. 
Esta.do arrecadada pelas esta9ões fiscaos. ~ 
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Como sabemos todos. n mnior de9pezo. publica 
se faz no. ci<lBde do Rio de Janeiro, e depois n11e cu
pitnes dus provincius, no passo que n t•encla publica cm 
grande parte é Brrecadada em diversas estn•;õcs mais 
ou menos distBntes da capital do Impcrio e dns cnpitacs 
das provincins. como sCa.o ns collectorin.s, rccebed.,rin.s, 
e as o.lfnndegns. Est-as estações nrrecndn.doro.s re
mettcm as domnuts n.rrecndndns pn.rn. ns resj~ectiva.s 
tbcsournrins, nn.s prllvincins. c estus, p0r suo. vez, fa.zen1 
ta.mbt-m ren1essa. dos saldos n.o thesouro na.cionn.l. 
_'\..contece então que, no principio do exercicin. nü.o 
ha.veudo saldo do exercieio nntet·ior, como ordinaria
mente acontece, o thesonro luta com ditfionldndes 
])lll"ft. occorrer nos pngn.mentos dos primeiros mezes no 
novo exercicio, porque a renda a.rrecnda.da. na córlo ó 
insnfficiente para semelhante fim. E' enti\o o cnso da 
ofmisst•o de b1ihet.es por anticipnçiio Je receita, hiillc
'tes estes que d~vem depois ser l'OS$tlltlldOs, qnan<.lo n 
renda do ~stAd•> tiver sido rccolhidB no thosoul'O, 
(Apo1artos.) 

Portanto, é inteir:tmente ino.pplicavel a proporciona
lidade neste caso. A emissão dos 16.000:000.~ só tem 
rAziio de ser no principio <lo exercicio 'ou qnnndo 
muito até o fim do primeiro semestre. (Apoiatlos.) 

O nobre senndur pelo Pnranú fez alguuw.s obser
-vações a qne tnmbem devo responder. 

Disse S. Ex. que entrnvn em duvidn. se, votn.dn a 
pL·orogativa, o ~O\'"e1·no poflio. fazer dcspezns. pn.ra ns 
qunes está antorisnclo pelo. tnbella B, dos c•·editos P.S
peciaes, quando nlg-nnu\.5 destas despc1.ns não vê1u 
mencionadas ua tabella dn. propos1.n do orçmnento 
Jlara o exercicio de 188~-1886, e tt•ouxe pam exemplo 
as despezas co1n n. estrada de ferro etc Bntm·itc;. cum 
as agnns, c poc1in. trnz:er tnlllbetn a despezn com n. 
entrada de fer,·o D. Pedro II, para a •1ual não se 
propoz quota no. respecti-;a tabella. 

l~:stú. elnro, Sr. presidente, que se o 1ninistro dn 
fazenda, na. snn. p1·oposta nprescntnlla. ás cnmnra.s, 
entendeu nii.o dever cnntetnnlnr quota. a.lp;n111n pnrn. ns 
dcspezns com u. estrndn de· ferro rl.e Bu.tudtc!. e com 
o abastecimento de nglln. á cidade do H.io tle Janeiro, 
e porque entendeu que, no proxin1o fntu1·o exerc:icio, 
n~nhuma obt·n hn que ft"LZer, quanto a cases servif;os. 

Portanto, ainda pondo em vigor a tnbelln - B -
ào orçamento do ulthno cxercicio, nü.o se segue que 
o governo vá fazer obrns que, pela sua proposta., tn
dicon não ter ele fazer no proximo futnro exer
cício. 

O Sn. ConRF.:IA : - Espero q~e o governo con
firme esto. irJtelligencia que V. Ex. dn. 

O Sn. Rmemo DA Luz: - Nem p<'>clc set• 011tra. 
Se o governo niio pr~r?e quota u.lgutnn pnrtt essa.s 

obras n~ futuro exerctcto, tnnndnndo- se VlA"Ornr por 
quatro mezes o. lei do orç:unento que concer:lett qnl)tns 
para. ellus •. naturalmente não lnnçn.rú. mão destas. 

Se o g;overno durante o corrente exe,·cicio nü.o ser v lo
se diL ILutori•ILI'i\o coocedidll. nn tabelh> -B- para o 
prolongatnento da cstra.dn. de ferrou~ Bn.t1.1rité, de Ca
l'u~a. ao Quixadú.. sep:urnnJente não· tra.tarlt. agora, e1n 
·virt.ude du. prorogativa. que disctttirnos, de mo.nda.t.· 
começar o.s obrn.s respectivas. 

Diase o honrado sellndo1· pelo Pnrnnlt. que ~ pl'eciso 
tonlnl'Inos as devidas cn.ntelns pnrn. cinc, concedendo 
no ,.,.overno. na. prorognth·n. nut'•l'isn~ao pnrn a enlis
Hi""lll.-::t de 1G.OOO:UOOS, por nntici\1nçii.o ele rcceitn.# nit.o 
l11c. fa~·ntnos i;ntu.l concessü.o na c i do orçnn1cnto, qtte 
tc'1nos de discutir e Vf1tnr. 

Quanto a este ponto hostiL np11ellar pnr<L o pasenclo. 
Ternos votado pl·orogn tivns nutori.sa.ndo emissões 

por anticipo.çã.o de recnitn. c na lei Uc orc;mnento tctn
se reproduzido essa clisposi~!Ü.O, mns nenl por isso 
coot~ta que o governo já Si! tcnhu. julgado nutorisa4lo 
u fo.7er, no mesmo exet·ciclo, !luas emiosues de bilhe
tes do thesonro por anticipuçüo de receita. 

L'.,lus informaçües qne "'I"i foriio dadas, sabe-se 
'1"'' no exercicio passado, ainda em Março proximo 
:lintlo. niio estnva teitu tocln. n emissão dos 
l•.;.000:000/1 por nntie1pnçüo de receita. 

Port.auto, votado. n nova lei de or~·amento da des-
1"'"" puro. Hl~i>-1886, o governo emtttirú, por conta 
..lo< lü.OOO:OOOH que !oi autorisn.do a emitt1r, nuica-

monte a. sommn qne fnltnr pltrlt preencher esta im 
portn.ncin, tenllo em visto. o qne t'iv~r sido ctnitt.hlu· 
0111 \'irtnde dtL p.·or,.gu.tiva. 

O nobt·e senndor fez tLlguns rt!pnri)S sob. e factos 
pa·uticu.dos pelo govct·uo. ta.s::::~izn como sobre dc:libern.
~~Jes deste. N'ií.o me ::;into con1 u. devida c·"lmpcten~ia. 
e estou n1esmo di~pcnsndo, pela 1ninho. posiç:i.o em. 
relHÇ"io no tnestno governo, de explicar esses factos, 
on de defender o seu procedimento. 

J:'er.<uado-mc de que o honrudo ministt-o da fazendo. 
ou qualquer de seus collegas, cm 3u. discussão, visto· 
qne é ur;;;ente votar-se lwje este proje.cto, dnrá cx
plicn~ões <J.ne satisf~to;ão ao honrado senador pela 
provjncia do Purnmi. 

Fiz esttlS ligeiras observações, Sr. presiclcntc, uni
camente p~~r entender que esti1VIL nn obrig:n.ção ele 
clizer a.lgnn1as pulnvrns, dcsdo que o llonrado tlllnis
tt·o de c:itl'on:.;eh·os fe" a.ppello {L commissão, para 
<ln1· explicn.•,·õe.~ justificando o pu.rccer que apresentou 
sob1·e este pt~OJecto. 

o l!!ilo~•. Vlt.~cctnclc..-r de Pnranllll"tuá (ministro ele es
trangeiro.~) a:-Tomei n. pn.h~vrn sómento pa.rn. pedir ao 
nobre senador peln. rn·cn:incin. do Pn.rn.n .. l. que JHi.o leve 
a n1al não lhe <Jn.r c!U neste momento, att~.::ndendo :'t 
nrgenci1t da. nutteria, as explicu.y,J'es qu.e S. Ex. exige 
tlo minh;terio. 

O projecto 1e1n de ent1·at• em 34 fJiscusslLo, nntural
nlellte ~nnn.nl11i., pn.rn o qno pcdi1·-se-b~;. d.ispGnsn. de 
intel·~t.icin, e érJtito sa.tisfnrei li.O nobre senndor. que 
nliús, me pnrcec deve ClitU.L' satisfeito com a resposta. 
que ucaba de receber do honrado relMor do. com
n'.lissfto. 

Então, no qne dtz respeito no n1iuiste1·io doa cstZ.atÍ
g-eiros t~.::rci de dizer ao nobre senador em. poucas pa
lavras o l1Ue entendo. 

O Sn. AF>'O~so Cer,<o:- As explicações poclem · 
ser dadas na disct~sslio do orçamento. (Apof.J.dos.) 

N:io hnvenclo 1nnis que1n pedisse a. palavra.. encer
rou-se o. tliscnssü.o. 

Posta. n. votos :foi appro'\·o.Un. cm todas as suas 
pm·tes. c ndo!Jtndn. pura pnssnr à 3" d~~(:t'HBÜ.o. 

O Sn. Cnuz ~I.I.cn.oo (J>l'i<6 O>'tlem) requereu verbal
mente di3J'ensn. Ue interstício pa.1·a. a 3Q d.isc11ssão 
desta proposiçf1o. 

Consnltarlo o senado, consontio n:t dispensa pedida. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE!>I DO DIA 

INDJOA.ÇÕP..S DA. )ICS.A. 

Entrou en1 3{1 discussüo a. indicnçã.a d~ ::.wesa, letra 
C, de 1885. 

Foi lida., npoiHda. e post.n. conjnnctnmet~te cm Uíe
cussã.o n seguinte cmcadn. : 

" Supl>rima-se o additivo o.pp1·ovaJo e"" 2• clls
cussüo. 

" Sala das sessões, 22 de Junho de 1885.-J. D. Ri
beiro da Luz. u 

O Sn. Cnuz MA.ni<A.DO (t• secretw·io) :-0 ~ 5• diz: 
" Nn 3a. cliscus:;üo púllc ser o!fel''='!ido o':.& o mesnlo 

adiamento jà rejeitndo ou outrv cliff<:l'cn~e. " 
EsLá claro que ns p~Lluvrns jti re}ea'td·J :rti'erem-se 

ú <liscur:siio nute1·ior, nuts pu.1·n. 111~do1· <:);1,reza votl 
npresentn.r utuu. e111eudn, q uo é ti pt;tHt.~ dt: :rednc\~ão~ 

Foi Hcln, npoinda. e posttt CI"Jn~uuct:..rfJeute em 
discmssilo n seguinte 

Emenda 

rt No ~ 5n cm vez ele, na 3a disctusiío r.ljg~t-1:e-no. 3• 
ou 2" cliscussü.o. 

" Depois cl11s pnlavras-jú. reje.itndfJ-d.:ga-se-:o• 
anterior.-C. Machado.» 

Nri.o havendo 1nnis qucn1 peilisec :.r. pakt.·•1·o. encer
rou-se a. discussi"lo. 

Po.stns o. votos, ívrii.o sLtcce.;.s1'0J.,nt:'ot~ :..o.yp.·ovnlla~ 
us emencllls dos Srs. Cru1. !l!m:h.•·.IQ ~ !::.íb•in> da Lnz . 

-



SESSÃO EM 23 DE JUNRO DE 1885 

F•i a indieaçiio, assim emendado., adoptada J?a!o. 
.11er incorporado. ao re"imento, indo antes ú. coxnmtsso.o 
.de redacção. 

0 

Segnio-se em 3• discussão e 1oi sem debate appro
vada o adoptada para ser incorporada ao regimento, 
indo antes á commissão de redacçii.o, o. indicaçii.o db. 
mesn, letra D, de 1885. 

Es"otlldas as materins do. ordem do dia., o Sr. pre
siden'te convidou os Srs. senAdores llara se oceupo.rem 
com os trabalhos de snns commissões e deu para. 
ordem do dia. 23 : 

3• d1scussiio da proposiçiio ela. cnmara dos c1eputo.dos, 
.n. 3, do corrente anno, prorognndo por quatro mezes 
do proximo exercício, as leis ns. 3,229 e 3,230 de 3 de 
Setembro de 1!!84, para que votou-se dispensa de in
terstício. 

_Discussão unica. do parecer da comlY!issiio de co?st!
tutçüo, reconhecendo senador do Impeno peln provmcto. 
do Pará o Dr. Antonio Joaquim Gomes do Amnral. 

Levantou-se a sessão ú. 1 e 1/4 hor11 da t11rde. 

25• SESSÃO EM 23 DE JUNHO DE 1885 

PRESID2NCL\. J)O SR. DARÃO DE QOTEGtPE 

Sl!lllliiA.nto -Expediente - A remoção do l<fboratorio 
chimico pharmaceutico. _ D;scrtrso e reguer,tmento do 
Sr. Correia. App•·ovapao. -Ord_em do dto.-;-Pro>::o
gativa do o1·pamento. Approvaçao e~ 3~ dtscussu~. 
-Eleiet7o de um senado•· pela provtnCia do Para. 
.Approva.cíi o. 
A's 11 horas da m"nhú achariio-se presentes 3l 

Srs. senndores, n saber: Barão de Cot~gipe, Cruz 
Machado, Bariio de Mumangunpe, J!'nquc•:n., Affonso 
Celso, Ja.guaribe, BnrÜ.o") da EstnnCHl., Leuo Velloso. 
de Lamare Cbichorro, Visconde de Pnrnna!!;uá , 
Barros Bar~eto. Conde de Bacpendy, C01reio.. Oc.tn
viano Barão da. Lanouna, Visconde do Botn Ret1ro, 
·Henrique d'Aviln, p';;_ula Pessr>a. ~?oares Brnndito, 
Bariio <le 11-Iamoré Cunhn e Figuetreclo, Paes de 
Mendon<;m, Lafuyctte. Visconde ô.e Pel?tas, Dio.go 
V e lho, Me ira de V llSconcellos, Llllz Fehppe, Chrts
tinno Ottoni, AntiLO c Lima Du11rte. 

Deixú.riio de comparecer, com cnuen particip,aa. 
os Srs Nunes Gonc•alves, Baril.o de :Marotm, Fausto 
"de A...,.~ia.r FrnnCo de Sá, Silveira. Lobo, Silveira 
Martins in-nncío 11nrtins , Teixeira. Jnnior, Joii.o 
Alfredo' V'friato de Medeiros, Sinimbú, Godoy, Fer
lH\.ndes • do. Cunhn, Snraivn, José Bontf'ncio, ~!h·cira. 
da Motta, Dnntn.s, Martinho Campos, Po.ulmo ele 
Souza e Visconde ele 1\furitibo.. 

Deixou de comparecer, sem causn p:.rticipo.d:., o 
Sr. Bo.riio de Souza Qneiroz. 

Comp11recolrão <lepojs de aberta a sessão _?S Sr~. 
Uchoa Cavalcnnti. Luiz Cnrlos, C!"stro Cllrretrn, Rt
bciro <111 Luz, Co.rri1o e Vieira da Stlva. 

O Sn. PnESIDl~N'l'R abria o. sessV.o. 
Foi lida, posta em discnss1\o e sem debate appro

vadn o. 11ctn. dn sessi•o anteced~nte. 
o Sa. !• s .. caE1'An!0 declarou que o Sr. !'enador 

Saraiva. deixn.v<L de cúmpnrcccr por ter fallectdo suo. 
esposo..-1\laudou-sc des11nojar. 

O mesmo S1·. 1• secretnl'io deu conto. do seguinte 

RXPEDIENTK 

Officio do t • scm·ct<Wio da cnm11ra. dos deputados, 
ae 22 do corrente, cornmunica.ndo o. clciçii.o n. qtte se 
procedeu dtL 1nesn que devo ,funccional' no C'?l'l'cnte 
tncz, e que se con1põo do scgn1nte n1odo : p~estde:üe, 
o Sr. l?runklin Amm·ico de l\Ienezos Dorta : V1ce
prcsidentes, os Srs. Amh·é Angusto de P11dna Fleur;y, 
l'rancisco Ant•mcs l\lucicl c .Antonio de Almeian. 
Otiveirn; to, 2.0 , !'lo e (lo sccreta.rios, os Srs Affonso 
CoiRo de Ast~is li"irrnoircdo J unior, Bcncdicto Cot•doiro 
<los C:uwpos Vulh~hucs, l\Innocl Bcmm·dino dn Costa 

Rodrigues c João dos Reis de Souz11 Dnntas Junior
-Inteirndo • 

O Sn. 2• SEOII.ETA.RIO declarou que nito havia. pare
ceres~ 

I\'EM09ÃO DO LA.BOilA.TORIO QHIMICo PllA..n!'U.QEl:J'J'IQO 
.A.NNEXO A.O HOSPITAL lltLlTA.R 

o l!!lr. ()orirela r- No expediente elo ministerÍ() 
do. gnerro., publicado no Diario Ofli,cia! de 17 do cor
rdnte, lê-se : 

" Aviso no director do o.rchivo militar, .mand11ndo 
orçar ns obras que forc~ nece~sa.rins para estn.~c
lecer no quartel do nico.deiro o lo.borlltorio chimtco 

· pharmaceuti"o nnnexô no hospital militar, e bem 
assim p11r11 a.ccommod:.çii.o dos officines e praças e 
suns fn.milia.s, em tra.nsito por esta. corte." 

Pretende-se, portanto, muclnr o !nborlltorio chimico 
pbnrmn.ceutico nnnexo no hospit11l milit:.r paro. outro 
ponto indicatlo no avjso. 

O que determina esta remoçi•o 'I 
No relatorio do ministerio do. guerrll apresentado 

nesta sessiio diz-se : 
".Annexo no bospit:.l milit:.r funccionn o Ja.bora.

torio chimico pbo.rrunceutico. que contlnt.ín. a. corres
ponder nos. fins po.~o. que foi creaclo, achando-se o 
seu deposito sortido de drog;ns e utensílios. vindos 
directamente ela Europa com muita economia paro. os 
cofres publicos, comprando-se nvenn.s nesta. pra~a. 
nl~mns drogas, ou a,] . .,.uns medtcamentos, que nu.o 
tenha em seu deposito,~e cujo. necessidade 11ejo. ur
gente. » 

Assim pois, o lnboratorio acttuLl corresponde aos 
fins pnrn 11ue foi cre11do : tal o. informaçii.o que ao 
parlamento deu. este o.nno o ministro ela gllel:"ra .. 

Vemos, porém, que se pretende azora fazer despezas 
com serviço que, segundo as proprtn.s inforrna.çõea do 
governo, rno:rcba sa.thfnctorinmente. 

Por outro lado, o edificio pnra. o q, uo.l se intenta. 
fazer o. l."e1noçiLO está. n. serviço do ministerio da. 
jllstiçn.; a11i existe o c1eposito publico. Poderlí. 
fo.cil mente n repartição da. j Llstiçn remo,·e~ eate de
posito'/ 

Niio trato da medido. que o honrado ministro pre
tende tomar, de prernrnr accommodnções pnra officiaes 
e praças e Stlns fn.rnilin.s etn trnnl"iito por esta. côrte. 
Estou J>ersuadido de que não· hn ele levar n. effeito 
esta medido. sem munh·-se de meios competentemente 
concedidos. 

Mas só com a remoçil.o <lo laboro.torio hn.verli des
pezas que podem ser dispensadas. 

Com o làboratorio llctunl se t~m gasto não pequenas 
sotnmns,. e, segtlndo SO\.l informado, excedem de 
100:000,'1000. Informi'.o-me tambem que, 11indo. ultima
mente, foi alli nssent~tdo novo o.ppnrclho em com
partimento CO'Qstruido cotn ns prechn."' condições. 

NiLo é, portanto, impertinencia. pedir no govet·no 
informações provocnõ.ns pelo 11dso a q L1e me tenho 
referido. 

Paro. obtê-las apresento o seguinte req•terimento: 
cc Requeiro queJ pelo mínisterio Un 'guerra., se peção 

ao governo ns seguintes ioformnç~ões : · · 
(( l.o. Se o lo.borntorio chimico-phnrmo.ceutico.nnnexo 

ao hospit<tl militar, estabelecido na ~UlL de Evaristo 
do. Veiga, se acha montado em condições de S<ttisfazer 
o fim de suo. creaçúo. 

" 2.a Qnnl a dcspezo. feita com a ncqnisiçi•o do ter
reno, construcyü.o do cdificio, con1pt·n de nto.cblnas e 
nppnrelhos, e com utcnt:;illos e tnut.l!'rial necessarioa 
o.o serviço. » 

I."'oi npoind.o, 
11pprovn.clo. 

posto cm cli•ctHsi•o e S(Hll ele bata 

ORDEM DO DIA 

lll\OROG.\TIVA. DO OttÇAlUEN'l'O 

Entro\\ ctn 3o. discussi"l.O n prnposiçü.o elo. onmn1'o. 
dos dcputn<los, n. 3 do corrente nnno, l>rorogando 
por quntro rnezos, no proxiwo CX.l!rciclO, u.s la~ 
us. 3,~29 o 3,230 de 3 de Sctembt•o de W~4. · ' 

.. 
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SESSÃO EM 25 DE JlJ~HO DE 1885 

Niio ho. vendo quem pedisse a. pula vra, foi nppro
Tada e vai ser dirigida t\. sa.ncçü.o. 

JCLBIÇÃ.O PE V:tl S2~.t.DOR PELA. PROVI~CIA. DO l'AUÁ 

Segnio-se a discn,..ão unicn do· pnre~er ·dn com
missu.o de constitniç:U.o, reconhecendo senador do 
Jmperio pela provinda do Pnrú. o Sr. Dr. Antonio 
.Joaquim Gomes do Amnrnl. 

Nilo havendo 'quem pedisse a palavra, encerrou-se 
a discussão. 

Postas a votos, forão successivamente npprovadns · 
as conclusões do parecer. 

O Sa. PnE•IoE!'<TE disse qne. em vlrtu,lo dn carta 
imperial de nomeação e da deliberu.~.ão que o senado 
acabava. de tomnr, procln.mn.va. senador do !tuperio 
!'ela província <lo Pnrt\ o Sr. Dr. Antonio Jnnqnim 
Gomes do Amnrnl. a. qnen1 ia. c.tliciar-se convidn.odo-o 
para vir prestar juramento e to1nnr u.sseoto. 

O mesmo Sr. presidente disse mi\ is que,nn fórmn dn 
lei. in officinr-se tnmbem nos Srs. ministros do impe
rlo e presidente da. província do Pu.rá. 

Esgotado. a mnterin da ordem do din, o Sr. presi
dente deu para. ,a do dln 25 a. seguinte : 

Trabalhos de commissões. 
Levantou-se a sessii.o no meio-dia. 

.ACTA E!lf 25 DE: JUNIIO DE 1885 

PRES:UU~NDlA. DO SR. BAUÃO DE OO'l"EGIPJI 

. .A' s 11 horas <la manhã fez-se u. ch~tmnd a e no h n
rü.o-se presentes 2G Srs. secadores, n sn"Ler : Bn.riio 
de Cote)l;ipe, Cruz Machado, Barão de 1\Iumon::;uo.pe, 
Güdoy, Barros Barreto, de Lamnt·e. Afi'onso Celso, 
Correia. Junqueira. Leão Vello~o. Barão da Lngunn, 
Barão da Estnncin. Lnir.l~elinpe, Conde <le Bnercnuy, 
Pnes de Mendon<;n. Ribeiro' da Luz, Panln l esson, 
Christinno Ottoni. Ln!nyettc, Diogo Velho. Vieirn da 
Silva., Visconde de . Parnnngut'1, .Jagunribe. I...in1n 
Duarte, Cunha e Figueiredo e Visconde de Muritibn, 

Dehcúrão de comparecer, com ca.usa pnrticipnda, os 
Srs. Uchoa Cnvnlcnnti, Nunes Gonçalves, Chicharro• 
Barão de lvinroim, li'nusto de .A~uiar~ Frnuco de 5:.\. 
Soares Brnndiio. Octavinno, Silveira. Lobo; Silvcim 
1\.fartios, Ii~nrlque d'Aviln, Ignncio l\Inrtins, Teixeira 
Juaior, Joüo Alfredo, Viriato de l\Jeueiros. 1\Ieira de 
Vnsconcellos. Sinill',bü, Cn.rrü.o, .Antii.n, Fernandes du. 
Cunha, Snrnivn, José Bonifacio, Silveira utt !lfotta, 

"Castro Cnrreirn. Luiz Carlos, Dantns, Martinho Cam-
pos, Pnulino de Souza, Visconçle do Bom Retiro e 
Visconde de Pelotns. -

Deixou de comparecer, sem causo. pn•·ticipnda., o 
Sr. Barão de Souza Qneiroz. 

O Sn. 1• SECilE:I'Amo deu conta do seguinte 

EXPEDJENTB 

Officios: 
Do 1• secretario dn cnmnra dos deputados, de 23 

do correatc, remetten<lo a proposta do lJOder execu
tivo, com ns seguintes 

;E:tlENDAS l~JHTA.S E APVROVADA.S PBL.\ CAl\IARA. DOS DE
.POTA.DOS Á l'ROPOS'l'.A. DO PODEI\ EX:tHlU'J'IVO QUK F.LXA. 
..... l'OUÇAB DK MAU PAII.A O KXKRCIOlO D& 1885 A 188G. 

Accrescente-sc no lu~rtr competente: 
A assembléa gernl decretn: 
Art. 1.• {Como no. proposto..) 
Art. 2.• Como nn pr•'postn.} 
Art. 3.• Con1o nn proposta. 
Art, 4.• Como no. proposta. 
Paço dn cnmo.ra dos deputados, cm 23 de Junho 

<1e 1885.- li'rltnklin Amc•·ico do .Menc:zes Doria.
.Ãffunso Celso ele A.YSis Flglleircdo Junütr.- Benedic/o 

··~ ,Corrloi,.o dos Campos 11allá dares. 
Augustos c ôigniasizno5 Srs, re.Prosentt<ntcs dl\ 

nnçi\o.-De ordem de- S. M. o Imporauor .venho•·apre
sentllr-vos n seguinte proposta de lei, tl>:ando •n• for9a. 
nn\'01 para o exercício de 1885-1&86: 

Proposta. 

Art. 1.• A força. naval nct.iva pnra o anno finan
ceiro de 1885-1886 constnr4: 

~ 1.• Dos officines dn nrmndn e das classes aanexns. 
que for preciso emb.arcnr nos navios de gnerra o no:; 
trnnsportes, conforme snns lotações, c dos estados
mn.iorcs dns esquadrds- o divisões nn.\'aes. 
~ 2.• Em circumstnncins ordinnrins, de 3,300 pra

çns de pret do cr•rpo de hnpcrincs llll\rinboil"OS, C0111-
pr-ehendidns as compo.nhins de foguistiLS, de JO..'~; 
prn.\ms dn. compunUin. do imperiucs marinheirns de 
Mato-Grosso e dns IJ011 pra•,•as do bntalhã.> na,·u.l, 
<lns quncs poderiio ser embnrcndns 2.800; e em cir
cnm .. tnncins cxtrnnrU!nnt•io.s. de 6,000 pra9ns destes 
cOrJlOS e ele m·trinhagem. 

As cnmpnnldna de nprendi:i:cs n1a.rinheiro~ consla
rúõ de l.f)OU prncns. 

Art. 2. 0 As p~·u~ns c1o pret '\'Olnntnrias. qunnrlo 
forem c~cnsru; po1• • conclusno ele· tcm\10 de serviç-o, 
terão Uiteitt) n unt rro.zo de tea-rn. de 08.900 tnetrus 
qnndrnc:los nnf\ colonius do Est.aào·. 

Art. ;J.o Pnr.\. prt!enchcr' tl. fory1\ Uecretncln, I:H'OC~
der-se .. lut. nn !<'mlln <ln lei n. 2,5.?G de 26 de Setem
bro ele 187·L "ficn!lc.lO o governo nutC"'t"ÍSndo· n. conceder· 
o premio ele t.OOS nos voluntari~s. de 500/)'aos cnga
Jf!dos C de 901JIJ W>S !'':engajados :. e, raru. Certos ser
'l.'lÇOS cnJ cn·cnmstnncta.s extra.ord1nnrtns, n. contratu.t· 
J'lRcionaes e estrangeiros. 

Al't.. 4..° Fieiio revogaaaR ns disposições em· con
trnrio.-A' cnmmissiio de murinba c guerra, com 
ur~enciu. .. 

Do min istl!r:o da. justir:n, de 22 elo corrente Jner.. 
conunuuicaodo que p~r 'não exiliiitu·enl infortnnções 
soLre os fuctr•S constnntes do otllcio do sen<Ldo, de 18 
cio lYlCSUlP n1oz, as exigia da presidencia. da. Bnhia e 
opportunnmente ns t.rnnsmit.tirú no senado.-! nteiro.do. 

O DJC:uno Sr. 1° ·::.:ecrctm•io Jcu as seguintM 

INDICAÇÕES 

Requerimentos e urgencias 

.A mesa julga de utilidade a ndopçiio das dil!.(losi
ções que tem · n ltom·a de sujeitar ú approvnç>t.O do· 
sennc1ô. regulando melhor u.s U.o regimento sobre re
querimentos e urgencius. 

.A muis importante é a snppress[to da sessão espe'
cial nos ,;nbbndos pnrn discussão dos requerimentos 
ndindos, a qual ou inutilisa. uma sessito pelo pouco 
interesse dns mnterins, ou ndin po1 muitos dicts outras 
cuja soluçõ.o é conveniente. 

Proposta 

Art. Os requerimentos silo verbaes ou escriptos. 
~ t.• São '"erbnes os requerimentos : 
I. Pnra pedir-se n impre~são de informações do g~

verno, represcntuções, petu;ões e qunesquer pape1s 
c ui· o conhecimento seja uc intel'esse publico. 

1. .A divisão da. discussão e· votação no. fórma dos 
nrts. 78 e 83 do regimento. 

III. Urgencitt pnra o. nprescntoçiio de algum pro
jecto. ind1eaçiio c rcquerhncnto, ou pnrn. que cntren1 
cm clis~ussTLo . 

IV. Dispensa de impressão, de interstício dn dis
cusaüo de qualquer projecto de lei ou rcsohtção. 
v~ Dispensa ue qunl<[Ucr lugnr da mesa, COlnmis

sões ou db~JUtações. 
VI. P;:oorogar-•e n sessiio no caso do nrt. 9• do re

gimento. 
VII. Levantar-se a sessão por motivo do pezar ou 

de regozijo publico. 
VIII. Reclamar c. ordem. 
§ 2.• Sii.o escriptos os •·oquerlmontos que tiverem 

por fim: 
I. Pedil• iaformaçúes no goverrJo •obro qualquer 

11tsumpto 01:1 communica9l)ee de doc11mentoe o1licillel. 
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II. PropOr a nomeação de alguma commiaeão espe- ·1 
eial, interna ou extemn, e eouunissii.o mixta, de que 
trata o art. 30 do regimento eommum. 

III. Propor a reunião das duas eamaras nos termos 
elo art. 61 da constituiçi•o· 

§ 3.• Os rc!1uorimentos, depois de lidos e apoiados, 
-entraráõ em dlSCussiio e serão polltos a. votos. se não 
houver quem sobre olles .Peça. a palavra. Havendo, 
ontraráõ logo em discussao. 
. A ~.• A discussão nii.o excederá de. meio-dia, con

tinuará &ómente na seguinte sessão, se algum sena
dor th·er ainda. a palavra.; salvo o caso de urgencia, 
que só terá por cffeito a apresentação de outro. 
Se a ordem do dia :fOr trabalh"s de commissões, 
,. discussão dos requerimentos proseguirá até o fim 
da sessão. 

§ 5. • A. nenhum senador será permitticlo · additar 
ou fazer seu o requerimento ele outro, depois de apre
sentado e retirado. Querendo reprocluzir a sua ma
teria. usar1\. em occn.siã.o propria. da. iniciativa. que 
lhe compete. . 

§ 6.• Na discussão dos requerimentos cada· sena
dor poderá fallar uma vez. Ao autor ser{• concedida 
mais uma vez, se o tiver fundamentado ; quando não, 
fica sujeito á mesma limitaçii.o. 

§ 7 .• Nos casos de explieo.ções dadiis ou pedidas· 
por motivo de nova or~a.nisn~ão ou n1.odificaçü.o do 
ministerio, cada orador póde fallnr uma vez. A. dis
cussão terminará no. mesma SC"ssão. 

§ 8. o Fica revogada a. deliberação do senado de 6 
de Junho de 18Gu, que manda roservar para os sab
bados a discussão dos requerimentos, quando sobre 
elles pedir-se a palavra. 

.Art. O senndor que quizer propOr urgencia, 
usará desta ~órmu1a na hora dos requerimentos: 

« Peço n. palavra para negocio urgente. u 
Póde fundamento.-ln em termos breves. 
Será votAda sem mais discussão. 
§ 1. • Decidida afti~mativamente, entrará em dis

eussãn na seguinte sessão o. materio. que assim fOr 
julgado.. 

Fieão salvns as disposições dos 11rts. 97 e 98 do 
regimento. · 

§ 2.• Se a urgencia fór pnrn que al"'tlm projecto 
sej11 dado para ordem do dia, o presiJ'cnte o Cinrá, 
logo que se conclua 11 discussii.o d11quelles que esti
verem já. designados. A u~gencin, neste cnso, nii.o 
pretere as propostas do poder executivo. 

Paço do senado cm 23 de Junho de 1885.- JJarão 
de Cotegipe, presidente.-Antonio Candido da Cru::' 
Jfacha.do, 1• secretnrio.-Ba.réio de JJ!ama.nguapc, 2• 
seeretario.-JotJquim F/oriano de Godoy, 3• secre~nrio. 
-Fra.nci&co do Rego Barro& Barreto, servindo de .r.• 
eecretario.-A. imprimir. 

O Sn. 2• SacnETAnto declarou que não hnvi11 pa
receres. 

O Sn. PRESIDENTE disse que i11 se proceder ao sor~ 
teio da deputação que tem de apresentar a S. M. o 
Imper11dor os autographos do decreto da assembléa 
geral fixando as fot-ças de terra para o exercício de 
1885-1886. 

Em seguida foriio sorteados p11r11 a mbiimll depu
t.açi'io os Sr•. Paes de Mendonça, Bnriio de Mnmoré, 
Vieira da Silva, Diogo Velho, João Alfredo, Correia 
e Ca!!éro Carreir11. 

A.'• ouze e mein. horas o Sr. presidente declarou que 
não podia hn.ver sesaüo, por fn.lta de quor!lm, e deu 
para ordem do dia 26 : 

Trabalhos de commissiles. 

Em segui ela convi<lou os Srs. senndoree para 10 
.oconparem com trabalhos de commiaaôu. ...... 

26• SESSÃO Elvi 26 DE JUNHO DE 188ã 

P.EIID.MQIA DO IR. BA.BÃ.O DE QOTEGIÍt. 

SllMllr..-nto _: Expediente- Parecer da commill;!ão. de 
marinha e guerra ~ando a.s forças de mar para o 
e:x:ercicin de 18t15-1886. O Sr. Cru:: ·JJfaclmdo. pede 
d1spensa de impressão. O senado concede.-Partteer • 
da. commissr"io de pen&ões e ordenados. - De:tnotrs 
na. estrada de ferro do . Paraná. Retjuerimenlo do 
Sr. Correia.. App1·ouado - Elemento servil. Dis
curso e reqtterimento do Sr. Chrislia.no Ottolii . .A.p
provado-Ordem do dia-Tr .. bal/108 ·de commi&•ões. · 
A. 'a 11 horas .da. manhii acharão-se presentes 32 

Srs. senadores, a saber: Bari\o de Cotep:ipe, Cruz 
Machado, Sarii.o de Mamanguape, Godov, Jungueira, 
Aff••nso Celso, · Joguaribe, Correi11, X:eü.o Velloso, 
Vieira da Silva,· Barão da Estancin, Cnndc de Bae
pencly, Christiano Ottoni, Visconde do Bom Retiro, 
l.lunha e Figueireclo, Paula Pessoa. Visconde de "Pe
Jotas. Viriato de Medeiro•, Silveira da Motta •. Luiz 
Felippe, Barão de 1\-I,noim, de Lamnre, Diogo Velho. 
Chic!iorro, Visconde de Pn.ranagm'i.. CMtro Carreira. 
Lima Dnarte, Lnfnyette, Visconde de Muritiba, Pacs 
de Mendonça, Sinimbú e Ribeiro da Luz. 

Deixl,rão de compa"recel",·CÕm cauSa. pa.rticipaaa, os 
E'rs. Nnnes Gonçn.lves. Barão da Laguna, Barão de. 
Mamoré .. Fnusto de Aguiar, Frnneo de Sá, Octaviano, 
Silveira L• bo, Barros Bancto, Silveira Martins; Hen
rique d'Aviln, Ignncio Mnrtins. Teixeira Jnaior, Joio 
Alfredo, 'vleirn de Vnseoncellos, Antão. Saraiva, .Jose 
Bonifncio, Lniz Carlos, Dnntas, Martinho Campos e 
Paulino de Souza. 

Deixou de enmparecer. sem causa participaaa, o 
Sr. Bnrlio ele So11za. Queiroz. · 

o s;;. PnESIDENTE.abrio a sessão. 
Lidas ns netas de 23 e 25 do corrente e não 'ha

vendo qtlcm sobre ellas fizesse observações, derão-se 
por a pprovad<<s. . 

Coruparecêrii.o depois de aberta a. sessão os Srs. 
Soares Brandão, Carrão, Fernandes da Cunha. e Uchóa 
Cavalcanti. 

O Sn. t• SECRETARIO deu couta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offieios : 
Do Sr. senador Saraivo., eommunicando que, por 

motivo de molestin, deixa de comparecer por dons ou 
tres dias ús sessões.- Inteirado. 

Do 1 • secreto. r~ o da cnmnr11 dos deputndos, de 25 
do corrente mez, remettendo as seguintes 

Emendas 

Emcnd11s feitas e npprovadas pela camara dos ilepu
tlldos {L proposta ào poder executivo que antorisa ao 
governo para. emittir a.té ã. quantia de 25,000:00011 
em moeda corrente. 

Accrescente-se no lugar competente : 
A nssemblén. geral decreta : ' 
Artigo unico. (Como o d11 proposta.) 
P11ço da eamnra dos deputados em 25 de Junho de 

1885.- Franklin :lmerico de Menezes Doria..-..A.ffon&o 
Celso de Assis Figuei1·edo Ju.n·ior.- Joã.o dos .Reis dt1 
Souza Dantas Filho. 

Proposta. 

AtlgUstos e dignissimos Srs. representante• ela 
naçüo. 

O <leficit do corrente exercicio, aggravndo pe1o ele
crescimento da rend11 publica, creou ao thesouro uma 
situ,.~üo ditncil. 

Apwoxima-so o ultimo mcz do semestre, isto é, a 
occo.1uiio ins liquidaçücs, c conscgnintemente dos pa
gnmentoa : os de,·edores previdentes preparão !und~s 
pnro. auldnr suas coctns no interior, e romct.tetn, t·~t&. 
aa J:>rovinciaa do 12orte, elevaolaa •ommas, afim ;v;. 
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ohter ca.mbio.es, com que se exoneretn dos compromis-,, 
•os no exterior do Impel"io. . 

Aco terminar o mez de Abril exiatiiio apenns nos 
co!t·es dos oito bnncos elo Rio de Janeiro 6.322:000~. 
.., não é presumível que esse s .. ldo nugmente nté o 
:fim de Junho. 

E' nessn. occnsiiio !l.ue o tbesouro, nlém de outras 
aommns, preeisn ter fltsponivel em seus cofres qnalltin. 
superior n 8.0UO:OOO,S, pnra sntisfozer os juros da. 
Ct i vida internn funda.dn. 

Vai dn.r.-se, forçosnmentc, a. escnssez do meio circn
la.nte, e terlL o thesouro de estor,~nr ns operações, jú. 
difliceis, do commcrcio, ou de ser por este embn.raçndo. 

A crise rnonctaria a que havemos assistido nos 
tdtitnos scmcst1·es poderá, pois, repetir-se, e desta. 
,ez, se se der, deverá ser mnis A"rnve. e1n conse
quoncia. do. parturbnçfi.o existente, cÍl.usn.rlu. pela bnixa. 
no~ pre«;~os dos productos do. nossa indnstrin.. e outras 
circunlsta.ncius que seria. superfluo nssi::,rnnln.r. 

Nüo nos resta a espernnçn. de que nflluüo ao nosso 
n!crcado. no tempo proprio, quantiac sutlicientes pnra. 
cvnjurnr o mn1. 

Um emprestin10 externo seria. hoje muito oneroso. 
Um emprestimo interno consolidaria a divida. 

fhtctunnte, e. recebendo-se bilhetes do thesouro 
eru troca. de npolices. nü.o ae crearlüo recursos para. 
o commercio, nem se diminuirião as difliculdndes do 
governo. 

Em tnes circumstnncins, pnreceu no governo de' 
x11aior necessidade, como medidn prepa.rntoria. de 
Olttras que tro.gi'i.o o a.urrmcnto da renda. o equllibrio 
do orçamento c a consoiida.ção da. divido. fluctunnte, 
o resta.belecirnento da. lei n. 2.565 de 29 de Mnio de 
1875, com a. nlternt,•íio constante <ln proposta. que, de 
.or:lem de Sua. l\Ingestade o lmpernclor, tenho a. honra. 
''de o.presentn.r-'\'OS. 

_'\ emis.ão de que nhi se trnta. niio .; um pngu.
mcnto de divida. do Estado, nem um recurso consu
nlivel pela. cle::.pe:ca. publica. ; n1n.s antes um emprcs
titno de credito, cu.ucionnilo por titnlos vnliosl!S, e 
qtw serú. solvido o mais promptamente possível, re
tirando-se e inutilisa.ndo-se cm prazos (leterJninados 
as notas em que fôr etfecl.uodo. 

E' un1 n1eio de ndn.\1tnr, como j{a. se tem pondcra.c1o, 
:s.o systenu1. do pape -n1neda.. a que" infcliztnc>nte, 
e:;tntnos presos, n. .flexibilidade que tem n moeda. me
tallicn no fluxo c refluxo, {&. medida que se torno. cs
to::..t.S!-IU. ou nhnnl~nntc. 

No estnbelecimcnto dessa. lei encontrará. o governo 
o:; elctnentos pnrn, sern inltJ.retn recursos no the

: couro. propo_:cionnr a.~ comrnercio c' ú industria os 
41Ue 1 hes possno ser ute1s. 

Propostn.- .t~rtigo unico. O ;::!:overno é nutoriso.do 
para emittir util n gunntio. de 25,000:00011 em 
Xrweiln corrente, npplicnvcl a a.uxiliur os bnncns de 
d<•pn~it0 da côrte, sob n. g;nrantia. de titulas da divida. 
(>ttl.>\icu. fnn<hua ou de Li\hctes <lo thesouro. 

O capitnl e jnros pu.~os pelos bancos serão desti
nados a.o resgate do 1neio circula.ntc. 

O governo pre:stnrú. ú nssembléa gcrnl legislativa. 
circnmsta.ncindn. informnçUo do uso qtlc fizer da. pre
sente a.utorisnçilo. 

I'alncio do Rio <le Jnneiro em 25 de llfaio de 1885. 
-José Antonlo Sara·iva.-.A.~ con11nisst"Lo c:le orçmncnto. 

Do roinistcrio do impcrio, Je ~3 do cort·ente. em 
-reGpostn. no do senado de 9 do Jnesmo n1cz, rcmet
::tendo cúpitt do on1cio do llresidcnte ela provinciu. uc 
Sergipe, cn1 que se prcstü.o iníonnn.f;õcu a;ol.n·c os lUO
'tivOs z1or que nii.o flluccionou a. rc~J1cctivn. nssetnLléo. 
legislativa.- A quen1 fez a roqnit>içiio. 

Do presidente da. pt•ovinoia <1e Se,·gipe, de 11 do 
con·ento mez. cnvinndo utn. cxeu1pln.r impresso Ua. 
:falia com que a.brio a. 211 fJOHs~-.o da. ~Jju. legi.~:;lutura da 
:.tfisulnUI..:n provincinl. -Ao :.~.rchi vo .. 

0 Sll. ~J S~anr:TARIO }ou OS ~eeuintes 

PA.Rli:CERUS 

o: A com:niijsr.o ele marinha c :;uerr:t, tendo ox:aminado 

a proposta do rode r executivo, convc•·ticla em proj e
cto de lei pela. cnmarn dos deputados, fixando n forçtL 
naval pnrn o exorci11io do 1885-ISSll; e considcrnnclo 
que ella. se ncha. de a.ccôrdcl" com n elos nnnos ante
riores. é de pnrecer que n referida proposta. entro em 
discussão e seja a.pprovndn com a. possivcl brcvida.do 
ú. vista. da. a.pprox1mnçiLO do novo exercício. 

« Snln dns commissões cm ·~5 de Junho de 1885.
B. da Laguna.-.11/uritiba.- J. J. O • • lttn'[IICira. » 

O Sn. Cnuz liiACUA.oo (pela orclem) requereu dis-· 
pensa de impressão. 

Consultado o sennclo, concedeu u dispenso. pedida.. 
« Foi presente ú. commissii.o dd pensões e ordenados 

a. proposiçüo dn. cnma.rn dos dt•putndos, snb n. G, do 
corrente nnno. C011Ccdcndo uo ilcsentbnrgn.rlor cl(L re
}n.c;iio da. J:.""ortnleza., ,.ioiio de Oarvn.llio Ifm·un.ndes 
Vieira, um nnno de licenfin, c01n ordenntlo, pnrn. 
tra.ta.r de .sua. snude. 

« .A commissü.o attcnclcnclo no seu estado de sa.ude, 
n.llegndo pelo referido de sem bnrgn.clor e provado por 
attesto.do medico. ê de parecer 1jl1C n proptJStn. entre 
na ordem dos tra.bal h< s e seja u.pprovndn. 

" Sa.la dns commissõcs em 2•; de Junho de 1885.
Visconde de Pelotas. - J. R. de Lamcwe. » - A im-· 
primir. 

Foi lido, apoia.do, posto em discussão e npprovndo 
o seguinte 

Requerimento 

cr Requeiro que pelo ministcrio dn agricultura., com
m.ercio e obras publicn.s, se pcr;n. no governo cópia 
de quaesquer communica~·ões úcerca. dos desnstres no. 
estrnda. de ferro do Pnrnoú.-.Jlunoel Francisco Cor-
reia.» 

EJ .. EMENTO ggn VIL 

o !!!Ir. Clht•INtln.uo OUoui z-A npresenta.ção do 
requcrhncnto, que mnnc:l..1rei á 1nesa.. me é n.conse
lbn.da., ou r .. ntes irnpostn. como u1n dever pelo. gravi
dade dos fnctos nnrrndos em uma ca.t·ta, pura cuja. 
leitura. peço n. ntten~·ü.o dos que n1e ouvem. 

Devo comer.nr por dec\nrnr no senndo, pedindo dis
penso. de declinar o nome Uo signatruio. por motivo 
que nlhís C'lnstn da. cnrln, que <Juom a esc•·cve é fa
zendeiro cm um dos muoicipios proUnctorcs de cnfé. 
na provin'cio. do !vrínns: hmne1n consif1e1·u.do nn. sua. 
localidade, onde tem oxerciJo carg-os publicas electi
vos e de nomençlLo do g"ovcrno. &cnhor de escrn.vnturo. 
no meio da qual vive. pnrCJUC tt.rlministrn. cllc proprio 
o seu estnbelecimento rnrn\. Ou•.•o. o sena.clo o que diz 
um cida.düo nestas circumstancias. 

Leio textunlmente : 
« Junho 19 de 1885. Exm. Sr. Conselheiro. -E' 

debaixo do horror de scenn-. bo.rbnrns. como nlp:umna 
dn. idade nu!dio., que eu pe~o nn pennt\ 1-mra. nnrra.r 
o. V. Ex. os clespropositos ~ue !ta trcs mezes n esta. 
pnrte SP prnticilo no malfadado município vizinho (Mur 
de Eespnohn). que pnrecc estar fora. dn lo~. Nr.o que 
nüo hajn. nlli antoriU.nrlcs, e nliús 1nuito distinctus, 
entre el!ns o digno juiz de dit·eito : mns po•·que estas 
2nesn1o ni'to tõm uen1lumn &rnrnntin! 

cc Eis os factos: L11iz 1\Inrtins Rnmos. fm~endeiro. 
octogcnnriO, tinbn cm snn cornpnnhin tun filho, que 
infclh:mcnte, hn tres rrJezcs. fo1 us~assinado por um 
escravo. Orn, se ns pessoas dn fnmilin no momento o 
1nntnssctn tnmbcm, era. ~esculpavcl. Porém nsshn nüo 
succ~deu: no dla. imtnculn.to ulli compnrecOrUo CCl'Cn. 
ele 60 pcssons, cntrtl cllus nlg-uns fuzendciros, o cntü.o 
revivê1·l~o nlli CJB antigos circos ron1a.nod : os pobres 
J)rOtl)S, que nenhnn1n parte toudarüo no assassinato do 
1nfeliJ; 1noço, :farão todos csbonloa.dos o st1rrndos bnr
barnmonto ! a ponto de ntorrcr01n dous ou trcs nos 
cnstirros! O assassino que ostuvn preso (e note-se. 
pclos

0 
pa.rceiros) foi cn•tiga.do e nr.-nstn<1o pelo terreiro 

da. fuzcndn nté que nesse nlisortrvcl cstndo succun1bio. 
c seus restos forüo ntirndos nos porcos 1 Pnrcco im
possível que isto fosso feito por mnis do GO homeos 
de snnguo :frio, mns, intolizrucnte, 6 corto! 

cc Didgindo-se no ]ugnr o dclcgudo llc llolicla. do
termo, um o~ clO\lS dias d.elloia, cm caminho foi nmea.~ I 

-
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.çado de ter a mesma sorte &os prelos, se ld fosse muito 
brabo. (textual). ·Orn, V. Ex. comprebende que essa 
autc.:!ndn.cle, em tnes circustnncins, a. tudo subscreveria., 
e nao sem risco, pois não te1n garantia. 

cr Agora o que se reproduzia, ba dez dias. Um 
pret'? de uma vi uva matou o feitor: pois bem; 
reunto-se o mesmo grupo com poucas variantes 
e a.lli forií.o: o nssnssino tinhn.-sc evnd1do e entrenou-se 
ao delegado; alli cbegamlo essa turba sede';; ta de 
sangue humn.no, e1n acto continuo encontrando o ea
P.ata~, o castip;t\ri\o até matar I Os mais escravos 
:ncár~o.! de castigos •. em estado de compaixão: dalli 
segu1ruo para o arra1al da Soledade, onde forão atrás 
de um homem que dizem comprar furtos aos escra
vos, e o !1-marrárii.o em um mastro, que servia a. un1a 
companhia. de cavall•nhos, e ahi publicamente o sur
rú.rão em vista de fnmilins barbnratuente ! 

~c Depois de tudo isto so.hirão com o iofeliz portu~ez, 
pOIS o e, pelas rnas do a.rraial cm charola ! Aindll n>•o 
parou aqui : tratárão de al'rompta.r gente e propalúrão 
que ha.v1ão de ir ú. cadêa. da cii:lade th·ar o preto para 
esq.~arteja-lo na praça publica, c dizião que o mesmo 
:fn.r1a.o nos a.bolicionistas do município. E se não reali
zt'trão a nmençn, deve-o a cidade do Mar de Hespnnha 
ao. digno juiz de direito,. á sua. yrudencia e energia, 
pots collocou-se na cndêa em nuxi io ao delenoa.do, au
xiliado por alguns cidadii.<ls pura que niio s;;' désse tal 
escandalo; e como ret1nisse nlgumn. gente e então co1n 
conselhos tambem do chefe ·conservador Dr. Bar
bosa·, desistirão e o delegado mandou o criminoso 
para a cadên de Juiz de Fóra : só enti10 teve a cidade 
algum aocego . 
• ".Mas, crein V. Ex. que naquclle ma.lfadadQ muni

Cij>IO nenhum homem que pense livremente ou que 
nao deseje que se perpetue a cscrn.vidü.o, tem nen1 uo 
menos gnrnntia de v1da.! e isto acontece ao mesn1o 
D1·...- juiz de direito, que pnrn es-sa. gente tem o cJ.·in1c 
tmperdoavel de não ser escrnvocrn.tn. 

(( Como toclos os dins :;c ·vê no seno.ao e na. cntnnrn 
doe deputados queixas contrrL os nbolicionistns, pec~n 
a V. Ex. que cbnme dn tribuna. a nttençfio do N-0-
verno sobre isto, e Jl6cle gnra.nth· que tu<lo qua';;to 
rela. to é a pura verdade ; mas não desejo que o meu 
nome appareça: a.pezar ele ser tambem fazendeiro e 
gozar de alguma consideru.c,•iio, por ter servido di
versos cargos publicas, não n1c vejo garantido. 

" Com todo o respeito, etc. (As•1gnado.) » 
Devo notnr (jttC n. 1nn.ior pnrte clc~tes factos, to,los 

com excepçiio de um, embora sem al~uns dos por
menores contidos no. carta. farão narrados nestes 
ultimos mezes na imprensa. da cOrte. 

Eu li ns narra.c;ões e não me consto. que np
parecesse contestn•;ão. reclamação on explicnçtto, 
donde concluo que os facl os da carta se pouem da•· 
por averiguados, 

O que porém nlio vi foi noticia <1c medida nlguma 
r~pressivn, nem de inquerito pnru punir, nenl de 
prevenção nn.rn. evitnr reincidencias. 

:r:rão são "tactos isolado•, ou que se dém pela pri
merra vez. 

.Lig:iio-se, ou cle!lendem da mesma. causa, que 
factos analogos, a.indn que sem este roquinte de atro
cidade, prnticndos nos ultimos tempos em dive•·sns 
cidades das tres províncias, de !limas, Rio de ,Ja
neiro c S. Paulo. 

FiliM.o-se os factos ao ojustc, propngnndn ou conluio, 
de cuja. existencia. tenho certezn, e de que posso 
d~por com jurnmento. entre muitos fuzendeiros. paro. 
fazerem pressüo sobre os juro.dos e conseguirem o. 
absolvição dos escravos criminosos pura que sejü.o en
tregues aos senhores que os suje1tarúõ ú justic;a. Jo 

' lwéalháo. 
LigW.o-se aioàa estes factos ú c1·en~~no dos chatnndos 

clubs do. lavoura. fazendo collectn de fundos. recrll
tando e orgnni•nndo força arnuula <Í disposiçiLo do• 
respectivos ).lree..i.dentes, tendo en1 seus estntutos ar
tigos secretos, naturalmente regulando o emp1·ego 
das forço.s orgu.nisu.das. 

Foi talvez uma dessa• mllshorcns a. que pr11ticou os 
.lesatinos e crim~s do M11r de l:Iespanha. 

Sr. preoiden~e. •• fnllo neste negocio com alguma 
02n09i\o, lliiO e porque deseje con'regur :Lii ctlres do 

quadro, já de si bem Jngul>re. Estll. longe do meu 
pensa.m~nto. aggru.vl!-r us ci~cLunstancia.s, cbc~ndo, 
por RSBim d1zer, DllllS lanha a fngucira. 

Niio, Sr. presidente, o senthnanto que se apossa d•r · 
todo o meu eer, ao contcmphu· este csta•lo de cousa!! 
é ~ de uma profunde. tristeza, considerando as cala-· 
m•ua<les que te'!' de cnhir sobre o Brazil, se o seu 
parla1pento .contin~nr o. tnoatrar-sc emiJerrado na. 
questao d!l' l1 ber!A<;uo elos escravos, porq nc creio ser · 
este o umco meiO de cortar o mal pela raiz 

.J~, o ~nnn passado, quando aqUI aprese;,tott-se o 
m!mster10 6 ~e Junho, em discurso do dia. 9, felici
te!-'? pel.a att1tude <JUe assumio, porque fio o primeiro 
mlnlsteno que reconheceu cotn firmezn a necessitlade 
il'!declinavel de accelcra.r a liLertn1:iio dos e•crn,·os · 
mns quando o fclicita,,n., chnmei n sua nttenr·iio pnr~ 
os factos a que de novo nlludo. As•ignalavã~ e!les "· 
n1en vêr, uma. ameaça. se não jú.- o inicio de u1na. 
tremenda. luta de exterminio entre d ua• fracções. 
dn população', prescintlindo das leis e eliminando a. 
ncção dos tribunaes e dus nut<Jridades, isto é a. 
guerra. civil com o peior de seus caracteres. ' 

Já então os que observüo seriamente os aconteci
Dlentos estavão vendo crescer nus esm·nvos a. audncia. 
para o assassinato dos senhores e Uos ft itnres, com a. 
circu~stancia. nggra,~nnte de apre-ent.nrL·ln-se e llr.-s 
prop_r•os_ ás autoridades. quasi gloria.n<lo-se do que 
prattcá.ra.o; mas ao mesnw tempo ope1•ando-sc contra 
el]es uma r.eacyão viol.-~utn, fóra <la lei, e que portanto 
nno se pod1a ter fé, 1•uclesse ser contida em limites 
de uma. re'presalia. toleravtl. 

Na acção e reacção., em que lnnça.viio os contendores· 
de um lado o desespero, de outro o sent.imeuto ele 
pouca. seg1;1r'!-nça. travada. a. luto., impossível é e"·itar 
os mn1s crim;nosos excessos. 

Boje sinto a neces.;idade imperiosa de renovar a. 
representação que em 1884 c1irin·i nos S1·s. ministros c· 
nos poueres puLlicos. Com a. "apresenta<;ão do pro
gr:unma do ministcrio 6 de .Junl1o. notorinn1ente se 
operon uma. certa pacifica.~~üo; a.s circunvo~tancias me
lh.w:•ri"IO.. E por que melhor{u·i•o 'I p,,r.{ue dnquelle 
pro~ra.mma. nasceu parn. u1u lu.do u1no. espernnt;a.. e. 
dessa esperan<.~u nasceu para. a outra. parte o senti
mento da segurança. 

. Hoje porcc .. ·m recntdescer ns mesma.s scenn.s. c 
d1z-se que essas desorc:lens <latão de cerca de tres 
mezes : coincidcncia ftttal! 

Ha pouco 1nais de tres n1ezes reunia-se o parla
mento, e logo a eleic.~ü() do presidente dn. cnmarn :foi um 
neto de Lostilidade ao progra1n1nn do miniatcrio. Con
correria. este deseng::a.no pnrn. n::;gr~n·nr n. ,:;itu:u;5.o ~ En.. 
creio qne se :u; cnmnras cmltinuiti-cn1 con;o vfio, sC! não 
ren~scer a e~oporn.nc,•n. de urna soluçiw. Jll:\S soh.lç-:i'io 
radico.l.õo problema dt) f.l•nba.lho, crt!}ü l!U~ o ~overn(). 
por n"'UJto b«:Ja vontade que t.c•uhu., nnn -.,~··tlc pOr cvl•ro 
a. c:;tes clcsnHLlldou. que se bi'to J.c <le""'senvolver enl 
granõc escala. O renu::di.o nni~n t: cm·tn.r o 1\ln.l llC~~ 
rniz. removendo a cansa. que 1:. a. escrnv1<lão. 

Dirsc-l"'n. fJUe não l"'n razão pm·a. tet· cnb:t1c n. e'épe
rn.nc;a, qunn<lo nn cumura elos clepn1aloa cs'bi um pro
jecto que Se f1iZ mnis ndinntado do f!1.'1e O an Jnjcjo;
tCrio de 6 ele Junho. 

O Sn. SILYEinA DA Mo·r·rA. :-Duviolo. 
O Sn. CnmsTu"o On•or<t:- Entret:lDt,), é mt>ito 

llotn\•el que a maioria cl~t cn.n1nrn q,,~ repe:Uio. o pri
meiro pro.;ecto e por cuUF.il..t <l~lle deTrtll.on o n1inis
t.erio, ogorn. rJa.reça. acoittlr tnn próic~t.<J m-:.:.-i~'i a.cUa.·~t.ta.J.o. 

... -\nOlulLlitt curiof\n! negnvüo o 'menos e cOilCedetn o 
ma. is ! Nü.o 6 is ta nlot.h'l) lltt1·u. dcs~vnfj ar e~~ n.dian
tnrneutos t1o nctunl nliniste'i-io ~ 

Noto nindo.. que q nat.ro 1n~~es (J~ s.eHttri.o eatii.o $:;, 

terlninar-tie, e nada. est;\. foit.o, e uada t:stA co.meç.a.do. 
o dC"~~rat;on<lo ]•rnjet~to estava na or<lt:om no din dn. 

cnmara. e :foi adiado por tres dias, pvr ruoth·o dolo
roso e j\\sto. I-loje. porP.m, íinUúrü.o-sE: üR treK dia.s o 
nt'LO e.st~l na. ordem d~~. da~ o. pr~je~to .... ll.l.Stl~n\ vni-s~ o 
nu~z <le Junho conlo JU se (ol o de !\!a1o1 o llc .Abnl e 
" ,]e ::-.rarço . 

O SR. SIL,'EinA nA l\Io'l"J'.~ :-E 1Ja 4.1tl .1r o O\l.tro. 
o s". Cttttt~>~1'fA.~O Ü'J''t'tt:\1 :-)\'~~~() ~ .ae Ctlftíl oppox-

., 
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·• 

.. 
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tuno a"alysar aqui o projecto que se discute na 
C;.Ln1nrn. 

O Sn. Su.v~>m• DA. 1\Jo>"l'A.: -Ha de morrer de as
I•hyxia. 

O Sn. Cunr&l'lA~O O:M.•oNI: ·-Mas guan<lo procuro 
:ts~iguaJar umn. situnçiiopnra. a quo.l nu.o vejo remedia 
senilo na. soluçii.o do problenua., e qun.nclo vejo ~ssn. 
soluçiio tiio retardndn, qunnclo vejo qunsi perdida a. 
<'<peran~a. de obtê-ln, nü.o me parece fórn de proli'o
"Sito a.ssignn.lnr os cnrn.cteres csseocines <la. mcdtdo. 
que ns necessidades publicns recla.miio. 

Esses co.rncteres a. meu ver são ~tres : simplicidn.dc. 
rroporciounlidnde e garantia. ele prnzo maximo de 
duração da. iostituiçü.o ser,..·il. Sem essas· t1·es condi
•:ões não ll'lC purcce possiYel solução que produza. n. 
1•9.Cificn(;Ü.o dos espiritOS C ina.uguro em pnz uma. UOYil. 
,.itlu ccononlicn.. 

A simplicidade ela medida. é indispensnvel para 'lue 
a lei protnulgnda, nle,;m dos seus cffcitos logicos e 
prn.ticos que exigem tempo pnrn desenvol\•er-se. pro
dnzn Jogo o effeito moral dtt pacifica.çiio dos espiritos: 
}•aro. tanto é necessnrio um processo ao alcance da 
comprehensão de todos os homens de bom senso, 
embora sem cnlturn. 

O que vejo porém na camara é uma bnra.fnn<la que 
I>6de ser que outros entendt.o, mns eu declaro que 
cotn certeza. ninrla. nü.o comprehendi. 

A segunda. condiçii.o q11e nssi~nn.lei, a l?roporcionali
dadc, é simplesmente o principio da d1stribniçiio da 
justiça a todos, é que o proeesso da libertação grndnnl 
e nununl seja npplicac1o pro rara. em todos os ci!ntros 
de populnçiio, em todas ns ngglomerações d.t: ~scra
vos, em todos os estabelecimentos rura.es. Será sim
}>les justiça esta distribuição. 

ErJtretnnto o que ve;o no projecto süo as famosas 
juntos qualificadoras para 'favorecer amigos e com
J,ndre~. e é a ernissão. destinado. necessurinmente a.-· 
t_tm numero de fazendeiros muito pe::queno em rela.c;ão 
ao total. 

Ora., sendo tão fracas as forças da. em.issilo, o con
trato offet·ecido nos la.vradores, ou fa.vorcce-os ou n!í.o. 
Se não, ningue~ nceitn.rú.: se fa.vorece, a. escolha. dos 
prefericlos será odiosissimo.. 

A terceira. cnndic;ü.o é n. de un1 prazo maxhno. 
A simples fixa.c;li.o de um prazo parn o. libertnr;ã.o 

simultnnea no fim delle seria medidn cheia. de incon
"Venientes : mns não nssim, coocilia.da. esta fixação 
cotn a libertnc;üo gradual começada desde o primeiro 
anno. · 

E' cla.ro que. se ela. loi promulgada resultar uma 
reducçü.o aimunl de 12 ou 15 "/o nnpopnln\'ão escrava 
(somnHt.dn.s todas ns cnttsn.& de diminuição), etn 1ncio. 
<luzia. de a.unos a escmvidüo esta.ri'L a.bo!id.>. Mas 

' aio da assim convirá. declnro.r explicitnn10nte, ·qt.te no 
fir.n de certo prazo nü.u hn.verá. n1nis escravos. 

O nobre presideute do conselho disse que este re
nulta.do é conseguencia dns med!dn"' :le seu projecto; 
mns tal asserçao me parece nrb1trnnn; no projecto 
nada. vejo que n autorise. 

O Sn. SILVEIRA. DA. ~forrA. :-Apoiado. 
Estas observações srw pnrn. desn.nintnr ; vejo muito 

pouca esperança de uma. soluçiio que nos traooa. o. 
tranquillidnde ele que precisamos. 

0 

Sem mais cansar iL nttençüo do senndo com os 
tdstes acontecimentos que expuz, 1:eço pnra. elles u 
a~tenyão do ministerio, e mnndo iL mesa. o meu reque
rimento nestes termos (lc) : 
. ct Requeiro, se requisite do t'J'Q\~erno pelo ministcrio 
da ju•tiça., qne, onvmdo o juiz âe direito e.nutoridnc1cs 
policines do Mar de Hcspnnha. na proviucia de 1\Iioa.s
Gerncs, informe, qual o motivo por que um escravo 
indiciado em crime ele morte foi da.lli removido pre
cipitadnmcute para a. cadêa. do Juiz do Fúra; c que 
providencias se dcrü.o para. reprhnir- as correrias c 
crimes que consta terem sido praticaclos no municipio 
do 1\Im· de I-Iespanhn po1· um grupo numeroso de 
hon1en:; lll'lllCLdos. 

" P'"•'o do senado, 26 de Ju.nho <le 1885 -C. IJ. 
41tloni. " 

.......... 
Foi apoiado, posto em discussão e sem debnt~ 

approvado. 
ORDEM DO. DIA. • 

Trabalhos de commissões. 
Depois da ordem do dia o Sr. presidente d'eu para 

a do dia. 27: 
~iscussüo do requerimento do Sr. Correio. pedindo 

cóp1a. d? officio da junta. central de hygienc pnblica., 
g.ne ~ot1vou o. cxpcdiçii.o do aviso tlo ministcrio do 
1mper10 de 10 do corrente mez. 

2• discussão da. proposta do poder executivo 
emenda.dn peln cnmnra dos c1eputndos, fixnndo a. forçn_ 
naval pa.ra n exercicio do 1885- 188fj, 

Em seguida o Sr. presidente convidou os Srs. se
nnc1or~s pa.ra se occuparem com os tra.ba.lhos de su1u~ 
comm1ssões. 

Levantou-se a sessão ao meio-dia.. 

····--~ 
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PREill~!?:NOIA. DO Sll. DARÃO DE COTEGIPE 

S~A.nxo -Pareceres -Ordem do dia- Saudc pu
bhca: o aviso de lO de Junho. Discurso do 
sr;. Nunes Gonçalves. Approvaçüo.-Fo•·ças de mar. 
D•s,cursos .dos Srs. !Jarüo da Laguna, Junqueira, 
Lmz Feltppe (mimst1'0 da ma·rinlta) e Correia. 
.App1·ovaçüo do art. 1•. Approt•acrio dos arts. 2•, 
3• e 4•. O Sr. Cru::: Machado pede que a proposta 
ent1·e em 3• discussão no p1•imeiro aia util de ses
são. O senado concede. 
A's 11 horas da.. ma.nhã acharão-se presentes 32 

Srs. senadores, a saber : Bnrüo de Cote~ipe Cruz 
Maclu.J.do, Bar~o de 1\1'amnngun.p_e, Nn~es· GonÇalves. 
Ignacw l\fnrt1ns, de La.mnre, Junque1rn, Bn.rii.o dn. 
Lap:unn, Jagnnribe. Luiz Carlos, Moira de Vllscou
cellos, Sinimbti, Viriato de Medeiros. Bnrão de Ma
roin;. Visconde do Bom Retiro, UchOa Cnvnlcauti, 
Bo.r1lO ela Estancia., .Correia., Vieira do. Silva., Affonso 
Celso, Corrüo, Castro Cnrrcira.. Luiz Fclippc. Ribeiro 
da. Luz, Paula. Pessoa .• Conde de Baependv, Visconde 
de Pelotns, Soares Brandiio, Christinno Ottoni, Dio~o 
Velho, Cunha. e Figueiredo e Pa.es de 1\lendonça. 

0 

Deix:í':_ÜO de comparecer, com ca.usa pnrticipnda. os 
Srs. Bn.ru.~ do rvrl!'moré, Fausto ele Agninr, Frn.nco de 
Sá, Octa.via.ne>, S1lveirn Lobo, Barros Barreto, Henri
que d'Avila, Teixeira. Junior, Joüo Alfredo, Antüo, 
Fernandes da Cnnha., Sarnivn, Silveira. da Motta. 
Dantas. Martinho Campos e Pa11lino de Souza. ' 

Deixou de comparecer, sem .causa participada. o 
Sr. Bnrüo ele Souza Queiroz. • 

O Sn. PnESIDENrE nbrio a. sessüo. 
Leu-se a a.ctn da. sessüo antecedente, e não ha

vendo quem sobre ella. fizesse observações, det1-se por 
a pproYadn. 

9ompa.recêrüo depois de nberta· a sessüo os Sra. Sil
Ye~rn Martins, Chicllorro, Visconde <le Pa.rana~u•'L 
José Bonifncio, Leiio Velloso. Lima. Duarte, Visc:i'nd~ 
de 1\fltrltiba, Lo.fuyettc c Godoy, 

O Sn. 1• SEonETA.mo declarou que o Sr. senador 
Barros Barrct? lhe commnnic•h·a que por incommodo 
de snude, de1xnvn de comparecer á sessüo.- Intei-
rado. · 

O Sn. 2• SEcRETA-mo leu os seguintes 

PAREOERJ!li 

cc Foi presente ú commissüo de pensões e or<leuados 
n provosil'üo da cama.ra dos deputados, sob n. 8 de 
1885, concedendo a.o <lesembargu<lot· clit rehtçüo d~ 
Ouro Preto, Bellarmiuo Peregrino <la. Gama o ~!e1Jo. 
um nono do licença., com ordenado, pal'n trnta.r de 
sua. saude. 

« A commissüo, tendo cm vista. os motivos nllegndos 
pelo rcfol'ido d~sembar.~ndor c justificados pol' c!n:o. 
attcst11dos medicos, é uc pnrccer que a !'ropOS1Ç""' · 

. ' 
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eatre cm discussi•o e seja O.J>provac1n. Sn ln uns com
miasões em 27 .de Junho de 1885.- Joaquim Ray
mundo de Lamare.-T'isconde de Pelotas. » 

cr A eommissiio do pensões e ordenados examinou n 
:proposiçl'io da cnmnrn dos deputados que nutorisn no 
~overno o. conceder no dcsembn.rgndor 'dn relnçã.o do 
Belém, João Carlos Bastos, um anuo de licenr;a, cum 
o t·cspectivo ordenado, pnra tratar de sua s<Lude onde 
lhe convier, e nttendendo nos docuntentos apresenta
dos pelo peticionnrio, que provão o seu mú.o estado 
de anudc, é do parecer que n proposição entre em 
discussiio e sejo. npprovnda. 
· "S<Lla d<Ls commissões em 26 de Junho de 1885.

Joaquim Raymundo de Lamarc.-Visconde de Pelo tas.» 
-A imprimir. • 

ORDEM: DO DIA 

a.A.UDE PUDLlOA. : O A VlSO DB 1 0 DE lUNUO 

· Entrou em discussão o reqttcrimcnto do Sr. Cor
reia, pedindo cópia do ofllcio da junt<L ccntt·<Ll de 
hygiene publica, que motivou n. expedição do aviso 
do ministerio do imperio de 10 do corrente mez. 

O l!lr. ~une• Gonçol"e'": ..:.... Sr. prc~idcntc, 
se eu não me -nchnsse insc1·ipto co1n a. pn.la.\•ra. desde 
o ultimo dia. em que se discutia este requerimento, 
nüo occupnria a attenc,:iio do senado, porque ni'i.o me 
.acho em bons condições de aaude. 

Entretanto, procurarei desempenhar-me desse dever, 
o mo.is resumida e moderadamente qt1e me fOr possí
vel, até 1nesmo 11orque está. designada para o. se
gunda parte da ordem do dia. uma mnteria impor
tantíssima., e por sua. natureza tugentc, qunl é u. 
.propostn do governo fixo.ndo o.s for•;o.s de mar. 

Recorda-se o senado de que, quando pelo nobre 
senador pelo Paraná foi npresentnilo o rC1!uerimento 
çue ae ncbn em discussão.procurou S. Ex. justifica-lo, 
·entre outros fundamentos. com o. leitura. do. sentença 
proferida pelo Sr. juiz do. 1• vo.ro. commercin.l desta. 

·cidade e do 7• districto criminal dn. cOrte, o Sr. des
embargndor 1\fi~el Calmou. Finda essa leitura, eu 
dei um aparte, mzendo que tal sentença. honrava. o 
juiz que o. proferira.. 

Niio _podia imaginar que esse aparte me levaria á 
obrigaçao, em que me acho constituído, de tomar 
parte no debo.te, visto como o meu nobre co!lego. 
, •• nadar pelo Maranhi'i.o, apreciando essa sentença. e 
uma outra que a1ui foi lido. e d" qual nos deu conhe
cimento o mesmo nobre senador pelo Paro.nú na sessão 
do anuo po.ssndo, e proferido. pelo hon ro.do juiz de 
direito do 8• dlstricto criminal, o Sr. conselheiro 
Bento T.isboa, julgou dever fazer n. o.mbos os juizes 
-censuras q tle me parcc~riio ncres. 

Achei-me, pois, nn necessid!\de de justificar a opi
:aiüo por milll emittida, quando disse que tnes sen

. tenças honra vão os juizes que o.s tinhll.o proferido. 
Pareceu-mo que dn. parte do honrado senador pelo 

MAranhão houve nüo só mjustiçn, como demttsiada 
aeveridade no modo de o.preciar essas peçn.s judi
ciBriaa. 

'Para mAior esclarecimento dO: questão, nH.o posso 
deixar de referir-me ú.s duas senten,·ns de que se 
trata, e mais umn. vez dcllns dot· conhecimeu to o.o 
aenado. 

A sentença do Sr. Bento Lisbor> é assim conce
bida: 

" Vistos estas autos , etc. Processo policia.] por 
infraeçõ.o do regulnmento poro. o serviç<:~ d:t Slludo 
publica , mandado nbservn.r pelo decreto n. 8.~87 do 
19 da Jo.neiro de 1882 , e:x:-oflicin, intentado contrt\ o 
.róo José Coelho Bnrboa<L : 

cr .Julgo nullo todo o proces•ado : porqunnto. tendo 
cnducnd•> , com a expeiliçiio d<o decreto n. 828 de 20 
llô Setembro de 1Sr.t , n untQrisnção conccdLUn. no 
governo pelo nrt. 9• da lei n. 5U8 <lo 1~ do Set.omhro 
de 1850 , ni•o podi .. ser oxpodi•lo o indicado doc•·oto 
n. 8,387 de 19 de Jo.ueiro ilo 1882, o qual • as•im. 
niio J!ódc ol>rignr, netu provnlecer, sobretudo nn pa.rte 
relu.t1VlL {Ls pcna.s eótnbelecido.a , fórmn. do pl'OCOM&'l e 
compctcncin. das l\Uto1.·idndos proccRsnntcs • q uc tullo 
ficou 1 elo mosmo d<>ct·cto ilopondonte de acto logis
la.Uvo, <J.llC aindu. nü.• ;e'l'e ln~;ur. 

" Porto.nto, c porque excede ·a do art. 25 · daquel!e. 
decreto n. 828 o. peno. estn.belecida no art. 52 do novo 
regulamento n. 8,387, o. que se refere o prcisidente 
do. jttnto. de hygiene .,em seu officio. de fi. 3. base 
deste processo: o, em vista do. terminante disposição 
do n.rt.. 10 da lei n. 2.033 de 1871, ficó.rüo limitadas 
as attribuiçõos das o.utoridadcs policine• ; niio ca
bendo em sua o.lr;adn o processo pela multa commi
nndo. no citAA·> a.rt. 52, e fo.ltnndo, pa.tnnto, compe
tenclo. ú. o.tttorido.de policial que formon o presente 
processo: · 

" Assim decidindo, sem tomar conhecimento da. 
domo.is defesn do réo, o.nnullo o processo e condemno 
·a municipnlidnde nas custas. » • 

A sentença. do St•. desentbnrgndor :Miguel Calmoa 
é nestes termos: 

« Vistos e exa.minados estes autos, etc. ~. 
Considerando que o presente processo fot prepnraoio 

pelo Dr.3• delegado de policia. por força do disposto no 
nrt. 87 do.decrcto n 8,387 de 19 de Janeiro de 188"!; 

Considerando que a crençli.o de compctencin ou ju
risdicr;ãoJ in1portnnclo a. de direitos e obrigncjões ou 
deveres, é por Stto. no.turezn. da csphern do poder le
~islath·o. e por este motivo n. lei n. LOS de 14 de 
::;etcrúbro de 1850. no nrt. 8•, expressamente fncultnt1 
no governo estabelecer no rcgul3.meoto as autoridades 
competentes paro. imposição das penas, o. fórma. 
do processo e recursos ; 

Consid:ero.ado que esta faculdade tem sido exerci
tada no decreto n. 828, que mandou cumprir o re
gulamento para. boa. ex.ecuçõ.o da lei, e oi'i.o póde mais 
ser exercida; . 

C'on,id.ero.ndo que, importando a disposiçõ.o do art. 
87 do regnl1>mento pnro. o serviço sanito.rio matel'ÍIL 
leglsla.tiva, precisa. nessa parte o mesmo regulamento 
d~ approvaçao do poder legislativo, pn.ro. ser cum
prido. como eJC.pressamente o declara. n decreto n. 
8,31:!7, que o mandou executar e vé-se dn ccrttdli.o a. 
fl. 17 que o niio foi o.inda o.pprovo.do ; 

Considero.ndo que, sendo a pena. imposta no art. 
52 do re~nlnmento ultimo superior á. alço.do. das an
toridades" policines ( art. 47 do rcf\'ulamcnto n. 4.1:12-í, 
de 1871), o. competencio. do Dr. 3• a e legado de policin. 

· carece de lei que o. legitime: Julgo nttllo o pre
sente' processo, pela incompetcucia da autoridade que 
o preparou, e condemnÓ a municil'a.lidnde nn.s custas. 
Rio, 7 de Fevereiro de 1885.-J/igucl Calmon du Pi11o 
e Almeida ... 

Co::to se vô d<' leitura., que ncabo de fazer, das rluas . 
sentenças, os fundamentos em que os dignos juh:es se 
bnseú.ritu forüo dous principalmente: 1", nullzclude 
do rc<rulomcnto de 1882. em \'irtude da cnduciun.de 
em qt~e tinhn incor.rido n. nntorisnçüo confel'icla.. no 
governo po.ra. expcd1r ragulnmento St brc t1. mnterza. ; 
to exorbitnncio. do mestno governo no dito rcgnla
m~nto, quando elevon n. pennlidnde nntorisndn. poJo. 
lei. Ass!m. pois, n.iLO podemo:-o. presclnt1i~· ~e. exnminnL"' 
C"' que cltspõe n. le1. fonte untcu. dn Ie~ltltnlClude, ou. 
niio legitimidade dos deus regul11mentos de que s& 

tr'f'lei e de 14 de Setem'bro de 185(.1, n. 598, o dispõ& 
no o.rt. So o seguinte : 

cc Art. 8. o O governo expedirá os necessnri,:'ls rcgu
lnnlentos pnru. n bon. exocut;ún tlcstn lei. e nel~es po
derá estabelecer multns nte '!0011 e pem\s ele suspen
são nté trcs tnczes e de prisr~o ut.é qninze clius, c, en1 
cuso de reinciJ.cncin., poderiz. nu1.ndur f.:chn.r nté tz·cs 
mezes n.s loju.s, boticas. l'LrJnnzens c cstnbolcch!lCUtos 
tutncionndos no urt. 4° ~ 3. 0 O p:overno desJ;;n,arú. 
tatnbe'tn o ten1po e o n1odo de se fn.zercm ns vuutas 
o. que se refere o nrt. 4o §, 5o; o.s uutorirln~..1es compc
tcntcs.po.ru imposi<,·Ü.o das mnltns e dni:l p~n~l~.!. u for
nlu.ÇiLO do processo, c os recursos, que dcvcz·au CllllCC
tlcr-so: ben1 ns:,hn cloLcrtninnri't ns grt~titicuc;t'"lc~ qrte 
dovoi-úõ pct·cebcr os uJembro~ cliL r.u1unu s~uo Ue enge
nheiros o os n1embros c o sccrctnrio dn junt.~ (18 
hy~icne publico.. u 

::' Art. n.u o governo npt'C!'ICOtnrt'L {\. nssombléll. 
gcrn.l, no. tn sessão ·ol'tlinnrin, tmrn. p··~lm·ern s?r u.ppro
vuU.os, os regLtlnn1ontos que ~xpclhr cn' "\'ll"t.ndc ~lf• 
a.rUso a.ntocodcntcJ o be1u a.ssun utnn. coutn esvcculol , . 
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e circumstanciadn, tanto n respeito dn epp •• cnçiio do 
ered!to concedido pelo nrt. !•, como do ,producto de 
rece1ta creada pelo art. 7 ,o 

Võ-se, pois, que tres for1io as condições impostns 
pelo legislador para nutorisa.çiio concedida. no governo: 
1•, limite de pennlidade e especies c:<pressnmen!e 
determinedas; 2•; approvnçiio le~i•lnti\'R; ::!•, que 
essa npprovação devia ser so!icitaan dentro de um 
pra.zo q ne nü.o excedesse de uma sessão legislativa. 
para outra. 

A primeira foi satisfeita, porque o regulamento de 
1851 respeitou o limite da pcnafidadc ant.ol'isnda pele 
lei ; mas quanto ás outras duas condições,· forão 
aatisfeitas '! Porventura foi approvado esse regula
mento dentro do prazo que a lei estabeleceu~ 

Bem pelo contrario ; e nií.o obstante isso, ainda 32 
annos depois o governo se jul~n o.utorisn.do- a regula
mentar essa. mnterin., por cffeito dn a.utorisnçiio a. 
que acabo de referir-me e que já tinha cac1ucado. 

Nü.o satisfeito com is.so, vni ndiantc e nugmenta. n 
penalidade. Bnstn essa. simples den1onstrn~~rLo pnrn. 
:ficar-se convencido de que o regulamento de 11582 
não tem em seu favor um só eleà1ento -de legitimi
dade. 

Começou o meu nobre collega, senador pelo Mara
nhão, v seu discnrso com o seguinte trecho (le) : 

« Sr. presidente, se não se púde louvnt· o governo 
pela expedição de regulamentos que contêm disposi
f(Ões, que pa.rn. suo. exccuçã.o rlepenc1cm dn. n.pprovn
çiío do pode.· legislativo, tambem níio se r·<•dc Jonvur 
n. mngistrnturn. que contribue para estabelecer n 
annrchin. e annullnr n nc~üo do governo. » 

E' difficil comprohender o alcance do pensamento 
do nobre senndor neste trecho, porque no passo qt.1e 
S. Ex. Erofl.ign. o CXC'!S'lO por prl.l'te do ::=:overno não 
permittindo que n n1a..~i.-.tra.tura. possn. cohibir esse ex
cesso, pócl e 'Parecer co1n•1 conseqncncin desse trecho que 
S. Ex. professa IL opiniüo de que qunesquer qne SeJ.fiO 
ns ex.orbitn.ncins do governo no uso de netos regu
lnmentnres, é ele ri~·~rcso tlc\'er da tnngistro.turn. 
cumprir aquillo q•te se acha di•posto, qualquer que 
seja a sun illcgnlidnde. 

Mns, nií.o farei tto nnbrc senador a injustiça de 
n.ttribuir-lbc u1nn. to.) opiniüo, ncl'editando como nero
dito, que o pensnn1cnto de S. Ex. é fazer com que se 
respeite os regulnn1cntos, nii.o ofl'cndcndo vl.~i\'cl
mente n lei. ~-IU:s desde qne esses rcglllu.mentus tro.ns
puzes5em esses lilnitcs e fossc1n mnnifcs1a.mente 
contrnrios àquillo rtne cst{L estn.bclccldo por lei, é 
dever dos magistrados niio clnr nenhuma for~'a obri
gatorin. e nü.o n.pplica.-los nos casos occurrentcs ; neste 
ponto eu ínvocnrei n opiniüo c1ue nõ.o póde Ueixa.r de 
ter valor paraS. Ex., porque foi em auxilio de !la 
que o nobre senador veio occupnr n tribuna; isto é, 
n opinião do nobre n1inistro c1o i1nperio, que poucos 
n1ioutos n.ntes. n'um trecho de seu discurso sobre o. 
muterin, disse o seguinte (lé): 

« Apenns o juiz púdo sümcnte verificar se e dis
posição do regnlnmento é formacln. de acc01·tlo com a 
lei feita pelo poUcr legislatlvo. u· 

Portanto tenhamos cumo ponto liquidado qne, 
il11sde que o rcgulnmcntu n~io cstt'L de nccordo com o. 
]C!i, os juizes c tribnnncs nü.o têm obrigo.çü.o de ob
•erva-lo. 

O Sn. M&mA UE VAsaoNa.,LLOS (ministro do impa
rio) : - Não dcvcn1 ob;;;crvn-lo: é doutrino. corrente. 

O Sn. Nu!'iE~ GoNI}AI.YI~~ : -P.stimo muito estn. de
cln1·o.çüo elo rwb1·e ministro. Portnnto, o que restrL ú 
cxnminnr se o rcg-nhLuluntn, do que por ora so trntn, 
!ui ou ni•o expeJido <.!e uccOruo com a lei, se exorbi
tou ou nü.o. 

Pelas ligeiras observ~tçlics que ha pouco fiz, póde
so desde jú concluir qno o ro~ulnmento exorhitott: 
e cx.orbi~ou por ctue 't Por((llO fez uso do umo. :facul
Oade jú exttncto.. Exorbiton _porque o governo nii.o 
tiuhu. outl'n. fonte senão n lei de 18&0 po.rn mn.rco.r o 
limite ela pcnuliclndo, e f!UO foi por ollo exceclido. 
J..~,,~o, nf'Lo foi oxpcdido de accórdo com a. loi. Logo, 
;~~ii.o devia ser ob•ervado J;>elos juizea, 

Pro~egt~indo na sua argnmentaçilo, disse o nobre< 
senado•· (ld) : . 

" O Sr. Calmon considera a disposição do art. 87 
do regulamento de 1882, pnrn. o serviço saniturio,. 
muteria legis'ativa, e, partindo deste principio, enten
deu que o regnhuncnto não deve ser executado. 

<c Como 1nu1to bctn nrtui ponderou o honrado n1inistro 
do inlpCl·io, ha dispos1çües no regulatnento de 1882. 
que forão copiadas do regnhtmento de 1851, e se este 
l\rtigo nií.o e cópia de outro do regulamento de !851, 
nü.o alterou n fórtno. do processo, nem innovou quanto 
:í competencie das autoridades processantes, como 
disse o Sr Lisboa. na._ sua. sentel'lçn, quando julgou 
C)Ue este regulamento nno poda obri9ar nem prevalecer. 
Vejamos o r1ue diz o ert. 137 do rep;ulnmento de 1882. 

cc As infracções dns disposições do presente regula
mento, cujo conbechnento nii.o esteja ex.pressnmente 
cmnmettido ús nutoridndes snnitnrins ou n que pelns 
rnestno.s nutoridn.des não possiío ser npplicndns as 
peuns correspondentes ... » 

rt Serão jttlgu.dns, em virtucle dos nrts. 13 § 2°. e 17 
§ 1 o do rcgnln.mento n.nnexo no c1ecreto n. 4,H'.24 de 
:!2 de No,·embro de 1871, pelos juizes de direito nas 
comnrcns especio.es e pelos juizes 1nttnicipo.es nns 
co1nurcn.s gerncs. ·pertencendo cumnln.tíVnmcnte o pre
paro dos processos ás nutoriclntles judiciarias e p_oli
ciaes a 'lttC se rel'erem QS arts. 1•, !1, 15, 18 e 47 do 
ci-t;nt1o rúgulnmento, etc. n 

Entra uepois no deoenvolvimento. do julgado dos 
juizes c conclue essa parte do seu discurso com o se
gnin te tre~ho : 

cr Como é que este juiz podia, cotno fez na sua. scn
tcnf'n. lleclnru.r disposlc;i"Lo legislntiva. o. do art. 87 do 
l"e.,.{tla.mcnto de I 882. que nüo fez tna.is do gue conci
lia~ as clisposiçõcs do regulamento de 1851 com as 
dis~,osic;,:if's ela. reforn1a. de 1871 ~ )) 

E' verdude que o juiz Uitlmon, na sentença n.lhtdi
dn, dcclai'On que o art. · 87 do regulamento contém 
Uisposi<;!i.n leg1slntivn: é verdade tnn1hcm que o nobre 
senndor te1n sno. rn'l.ÜO, qnnnrlo diz qtte este regula
mento nssim reaigido no nrt. 87, nüo :fnz 1nn.is do que 
reproduzir n doutrjnn. de nccln·do com n. refol'mn. judi
ciaria de 1871. quando conferia ás nntoridades judi
cinrins n nt.tribuif,·Ü.o de julgn.r em ta insto.n~ia os 
crimes rln u b~·ndn. 

Mas, S. Ex. n1io tem raz1lo qttando accusa o juiz 
por con~hlernr cstn mnterin. lcgtsln.tivn, sem nttender 
nos mo ti \'OS em que se f~tndou a decisií.o jndicial. 

O t•egul:unento n~l.o contchn mnterin. legislativa.. 
porque mandn observar n reforma de I 871 ; n1io, 6 
bem pelo cnnt1·ario, porqne se afastou della, porqu,. 
o nobre senador sabe perfeitamente que a reforma 
de 1871 deu nos juizes de direito a nttribuiçií.o, nii.o 
só de pronunciarem, como <1e prepararem os processos 
crhnes: só qnnnclo por affinencin de serviço nã.o o pó
dem lazer, mnndii.o qne scjão presentes os mesmos 
processos nos seus snbstitutos; mas a attribuição 
é sua.. 

Entretanto, o que faz o art. 87 do regulamento de 
1872 '! Tira aos jnizes de direito n n.ttribuiç1io de pre
pnra.r, pnrn. conferi-ln unicamente nos dele9ndos e 
subdclegndos de policia. Logo, o nrtigo cont~tn mo.
terin legislativa, porque o que nclle se decreta níio 
é precisamente o que est.!L na reformn de I 871. 

No desenvolvimento de seu discurso disse o nobre 
senndor ainda que a attríbttiçüo conferidn nos dele
"'nclos e subdelegados de policia, pelo regulamento de 
l882,foi err, virtude do qne se acha disposto no codigo 
do processo, art. I 2, § 7•, pelo qua1 compete a esslls 
untoridndes policiaes o julitnmento dos crimes pre
vistos no mesmo nrt. 12, § 1° do codigo. 

Mas, senhores, quem ignora que o n.rt. !'l, § 7• do 
codi"'o do processo tumbem marcou limites lÍ penali
<lndeC:: e que vinha n. se1· n. seu turno hn1ite {L juris
dicçiío dns nutondadcs policines 'I Ahi está exl?rcssa
mente estn.belecido 'l"" us antorid~>des polic1aes só 
podem tomar conheCimento dos crimes a que nii.o es
tiverem impostas ponns maiores do que multe ~>tú 
!DOR, prisüo, degredo, ou desterro nté G mc•es, • 
penu. de prisü.o em caso. de COl'recçii.o o.tó 3 1nezes. 

Sii.o utos os limitei marcndos pelo $S 7• dq a.rt. 12. 
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Diz-se, porem : a l•.õ1 de 1850 autorisou o. elevação 
·i.estea litrutes. 

Bem ; mn.~ •• se a lei de 1850 o.utoriaou o. elevação 
«lesses Ji..- •• ,tes, foi simplesmente paro. do.r nos delega
ii<..~ e oubdelegndos de policio. o. faculdade de prepo.
~arem o processo, e depois julgarem-no. Entretanto 
qn~ a reformo. de 1871, o. que procurou obedecer o 
re~ulnmento de 1882, alterou profundo.mente o que se 
11chavo. estabelecido a tal respeito, mandando, como 
já disse, qu<l competisse aos JUizes de direito só o jul
gam <ln to e nií.o o preparo do processo. 

Vejamos o que se acha esto.becido na. reformo. de 
l871. Diz o regulamento n. 4,824 de 22 de Novembro 
de 1871: «Aos juizes de direito das comarcas espe
eiaes compete exclusivamente : 

« 2. o O julgamento dos crimes de que trato. o 
art. 12, ~ 7• .a.? codigo do processo c•·imino.l, e mais 
processos pohc1nes. 

« 7 .• Em "'&r& I quaes'luer outras nttribuições con
feridas pela 'legislação v•gente aos juizes de 1• ins
tnncia. n 

Se é verdade, :pois, que cnbe nos juizes de direito 
· eonhecer sómente pelo· jul~amonto dos crimes de que 

trata o art. 12 do codigo do p••ocesso o. que foi o.ssi
milndo o o.rtigo do regulamento, é tnrnbem verdade que 
a unica amplial'ão que se }'óde fnzer a esta dispo
sic;õio do. reforma judicio.rio. de 1871. é a dos crimes 
policiaes a. que a mesmo. reforma judiciario. to.mbem 
M refere. 

Aqui cabe notar que nem o. lei de 3 de Dezembro 
de Hi41. nem o regulamento de Janeiro de 1842, 
trntando do julgamento dos crimes cnmprebend.idos 
no 1:1 7• do art. 12 do cocligo do processo, fo.llão nos 
crimes policio.es; foi na reformo. de 1871 que veio 
este addit<\mento. 

Paro. qu<;, pois, possa. proceder o a.rgu:nento do meu 
nobre collega, é preciso que S. Ex.. nos mostre os 
fundamento• jurídicos em que o.ssentou. suo. opinião 
<J.uando considerou o- crime de que agora se tro.t:l, de 
infrncyü.o de rcguln.n1ento sa.nita.rio, como erime po
licial. Foi disto que S. Ex. não se occupou no correr 
do sen discUTSO quando dissera ser este um comple
n•ento indispensavel do sua a.rgnmentnção. 

Mo.s, podemos nós assim, arbitrariamente, dar clas
sificação de crimes que não têm fundamento legal 'l 
O que sií.o erhnes policiacs 'r E' alguma consa. que 
niio esteja definida, '!Ue não esteja. bem conhecida, 
que não estejn bem determinado. pel11. legislação em 
vigr)r, pllre. podermos nssin1 n.mplia.r estn. cla.ssi
ficn9iio, e abranger outros crimes 't 

Niio, o nobre senndor so.be que o cocligo crimino.l 
compõe-se de C[untro pClrtes muito d.istincto.s : no. 1 A 

occupCl·Se dos delictos e da> peno.s; na. 2A dos delictos 
pubhcos; nn 3A de dclictos po.rticula.res, e no. 4• dos 
de lictos policio.es. 

AqUI está ocodigo, pClrte 4•. que se inscreve-dos 
crimes poli~incs. -Passo. depois o. <lefinir o que sejão 
cri!1'les policincs, o collocou-os ctn oito categorias 
ditl'e1·entes : 1•, offensa do.· religião, do. moral e bons 
co~·tlln'les; 2.o, sacicàa.dcs secretas; 3°. njunta.tncntos 
illlcitos; IJ..•, vndin~~ü.o e 1nendicido.d.e; 5°, uso de 
a.rmns dcfesns ; G•, fnbrico e uso de instrt>.mcntos 
:po.ra r~nbo.r; 7•, uso <le nomes suppostos c títulos 
1nrlcvidos ; 8•, uso in<levido do. imprensa. 

Em qunl d~stns cntcgorins poder{>. ser consiclerndo 
o crime ele que se trCltt\ 'I Eu quizero. que me elemons
trnssc isto; nilo é possivel tnl elcmonstro.çü.o e n con
SC'-lltcncul. é qtte ta.es crin1es niLo pode1n ser consid.c
l'adus crimes policines. por9.ue cl·hues 1>olicines não 
siw scnüo n.qncllcs 'llle o cod1gü crim1nnl nssim cln.ssi
ficn, a menos qne nu.o hnju. nlg·tulHl.lci que dê cssn. de
nominnçii.o, e esta. lei nté hoje ni"o existe. 

Disse o.inda o honrnelo senClelor: 
" A lei de 1850 quo nutorisou a expe<1içüo do regu

lnmcnto de 29 de Setembro de !851, dcclo.t•on quo.l 
aerin. a autoridn.de processa.nte, nsshn conto declurou 
to.n1Lem qunl CI'O. n. fúrn'll\ llo llrocceso, C cstnbelccQt\ 
o ]H"ocesso de nutlicncin. ou Ue nlçncla, o ntcsnto que 
o eoJtli~o dn procotSo~o cl'irninn.l estnbcleccu. parn. os 
crhnes do nrt 12, ~ 7u. J' 

l'el'clc'e o llouru<lo seno.dor diza-lo, o cngauo cst{, da 

sua. parte : o. lei niio marco. nem fórma. de pro
cesso, nem autoridade, deixa isto competente ao 
g~verno. Eu nca.bo de ler o a.rt. 3• desta lei, o. ahi 
n.ao se .encontro. uma. só expressão que possa auto
rlSO.r este asserto do honrado seno.flor. · · · 

o. Sa. MErn.. DE V:A.saor<oELLos (ministro do í,._ 
per•o): - Mo.s o regtmento de 1851 marca. 

O Sn •. V!EUU. DA. Sn.vA. : - Isso foi erro naa 
provns, que eu já corrigi. Tendo eu estudado o. lei 
como estudei, nõ.o poclio. clizer isso. · . • 
' O Sn. Nor<Es Gor<cA.LVEs : - O nosso ponto ae 
questão 'é sobre o. validade do regulamento. 

O" Sn. Vnmu. nA. SILVA : - Eu responderei. 
O Sn. NuNEs GoNoA.LVEB: - Mas sobretud.o, se

nhores, a inj nstiça. dó honrado seno. dor torna-se sen
sível e cla.me>rosa no modo como npreciou um doa 
fundamentos do. sent~nça do Sr, Bento Lisboa; eis o 
que disse S. Ex. : 

" O qne deve sorpreuder o.o seno.do é que nll. sen
tcnçn do Sr. Lisboa, este mo.gistrado julga corres
pondendo no art. 52. do re_gnlo.mento de 1882 o 
a:t. 25 do regulamento do 18" 1, prova. que este juis 
n~o estudou os dons regulamentos, porque o art. 52 
nu.o corresponde o.o art. 25, mns o.o art. 46 do regu
lamento da 1851, com o nrt. 25 concorda o art. 41 
do regulamento de 1882.» 

Isto é muito grnve, principalmente quo.ndo se 
dirige a um magistrado do. ordem do Sr. Bento 
Lisboa, geraln1ente reputado e CO!theciUo como juiz 
i11ustrndo, reflectido, estudioso, e muito escrupuloso 
em todos os seus o.ctos. ( Apoiad<Js.) 

O nobre senador niio tem razão, S. Ex. devia re
flectir qne o Sr. Bento Lisboo. niio compnrou regula
mentos: vio-se na necessidade, é certo, de na. sua 
~:~entença., como fundn.1nento, referir-se a um artigo 
do regulamento de 1851, mas não procurou compara
lo com o regulamento de 1882, e fê-lo com toda o. 
p~oficiencio., com todo o cabimento, porque o que 
d1z o. sentenç .. nesta. po.rte 'l (L~ :) . 

cc Portanto, porque excede o art. 25 •.. » 
O Sn. Vumu. DA. SILVA.: - Ahi está a cornparo.çii.o 

entre os dous regulnmentos ; e ahi estó. o engano 
de V. Ex. 

o Sn. 'NuNES GoNCA.LVl!:S: -o nobre senador é que 
está enganado, e vái ver. 

O Sn. Vumu. J>A. SILVA : - Póde ler, que eu 
tambom lerei, e demonstrarei que V. Ex. é que estó. 
enganado. 

O Sn. NUNES GoNCA.LVES : -O nobre senador vo. 
ver. O que diz o Ó.rt. 25 do regnlnmento de 1851 'l 
(Ld:) 

« Ninguem póde ell:ercer a medicina, ou quo.lquer 
dos seus ro.mos, sem titulo conferido pelas escolo.s de 
medicino. do Brnzil, nem l'óde servir de l?erito perante 
as nutoridndes judiciar~ns ou o.dmimstro.tivo.s, ou. 
pa.ssn~ certificndos de molcstia po.ro. qualquer fim que 
sojo.. Os infractores incorrerl'•Õ nn. multa ele 10011 
pelo. primeiro. vez, e nas reincidencias ~m 20011 e 15 
dins de co.dêa.. " . 

O Sn. VIEIItA. DA. StLVA.: -Agora. leia. o m·t. ~~ do 
rognla.mento de 1852, que hn de achm· o. semclho.nço.. 

O Sn. NuNES GoNOALVES : - O nrt. 41 diz o que 
declnro. o nohre seÔCldor, mo.s nós veremos tdino.l 
quem tem ro.ziio. Dispõe este nrtigo o seguinte (lti): 

" Sem titulo conferido pela.s fo.culdndes de medi
cina. do Imperio, on o.utorisnçüo nos cnsos dos dous 
artigos seguintes, ningl\cm poderá. exercer a medi
~inn, ou qualquer dos .aens rntnos, nom servir de 
perito ante na l\\'ltoridndes judicinrins on adnlinistrn.
tivns, nem po.sso.l' nttesto.dos de molestia. po.ra qualquer 
iim que seja.. » 

O Sn. VmmA. DA. SILVA. · -Agora vejo. o o.rt. 52. 
e compnre-o com o o.rt. ~G. 

O Sll. NuN&• GoNcALVR•;- Yejnmos o que diz o 
nrt 52, o pe~~o n. o.ticn~~no dos 1ncus cvllego.s pnr• 
este nrgtnucnt.o .. que ó illl!lOl'tllntc. 

.: 

J 
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Esse artigo qno o n~bre senndor invoco. diz o se

guinte (kl) : 
« P!' individues que exercerem of!eotivnrncnte o. 

~ed1ctnn. ou qun.1qucr de sena ramos sem posst1ire1n 
<hp~oma que lhes dê esse direito, incorreri'Lõ pelu pri

' metra vez na multa de 200~. além dns penas do co
. Q.igo criminal, nns reinehlencias so!frcráõ a. multa. de 

4UOIJ a 500S o 15 dias de cndc!a, alem elas penas do 
citado codigo. " 

O Sa. VnunA. DA Sn.vA :-Fórma diversa. 
· O Sa. NUI'IE~ GoNOA.LVEs: -Nós niio cAtamos tra

\ tando de fórma, est.imos trntando de doutrina .e de 
, preceitos, e peço que rne demonstrem qual a diffe
/ renc;a que ha entre o art. 41 o o nrt. 52, 

1 O Sa. VIEIRA. DA. Sn:.vA: - Quanc1o comparar o 
•rt. 46 do regulamento do 1851, ha de nchnr dispo-

1 aição identicn. . 
O Sa. NuNES GoNÇALVES: - Ahi é que foi o cqui

. Yoco do nobre senador. 
O Sa. VIEIRA. DA Sn.vA:-Ahi é que está o oqul\·oco 

·éle V. Ex. . 
.r O Sa. NuNEs GoNÇA.LVP.s:-Eu acabo ele demonalrnr 

que tanto o a.rt. 4l como o nrt. 52 ni10 consio·niio 
senão a mesma dispoSição co1n fónnn di1Tcrent~,

0

n1ns 
:níio ha uma idéa unica que estnbeleça discriminação 
entre o'stes dous artigos. 

Agora vamos ao regulamento de 1851. Diz o nrt. :!;) 
deste regulamento (lé) : 

« Ninguem póde exercer a medicina ou qualquer 
dos seus rtt>mos sem titulo conferido pelas escolas de 
medicino. do llrnzil. ne1n póde_ servir de ncrito perante 
as autoridndca. jl1dicin.riils ou ndnliofstrativns, ou 
passar certificndos de molestin pnt•a quo.lquer fim qnc 
5eja: Os iofrnctorcs incorreri'Lõ "" multa de 100/l Jleln 
primeira vez e nus rcincideucias em 200fl e 15 dins 
de cndéa.» 

O art. 46 diz o seguinte (lé) : 
" Os individuas que, sem ter dtploma, os digr,o 

ter ... » 
Eis o ponto hnportnnte o. discrltninnr. c que o 

nobre senador nli.o fez. S. Ex. disse apenas qnc :ts 
disposições são identicas, quando são totalmente diDu
rentes, porque no nrt. '25 trata-se de inclividnos qtte 
exercem a n1ecllcino. sem ter dlJllOlnn., mas nü.o dizen1 
tA!-lo, e n.qui trntn.-sc dos que ex.ercetn medicina. iu
culcando ter diploma sem tc-lo. 

Vé V. Ex. que o equivoco foi de sun pru·te. A 
di!ferençn é grn.'?de, o regulamento de 1851 disct·l
n:una uma espec1e da outra: no nrt. 25 pune com 
multa de 100/l pela primeirn vez, e na.- reincidcncia 
com multa de 200/l e 15 clias de cndên. itquelle quo 
fnz uso da mec1icinn, sctn mnis nn<la.; no nrt. -i6 llune 
com a multa. ele 2lJOII pela primeira vez e na remci
dencio. com a mesma multa e 15 dias de cadõa, além 
das pcons e1n gue possito incorrer, nquellcs que, não 
só exerccnt indcvido.mcnte a tucdicinn., corro tnculcü.o 
que têm diploma. pnra o fnzer. 

Ora, o regulnmeuto de !882, procurnndo reprodu
zir essas du~~ diseosiyões, a.s confnndio inteiramente 
sem fazer dtstincçuo e11tre os que inculcüo e os que 
não inculcão ter diploma. 

O Sn. VIEIRA DA Sn.vA: -Por muito talento que 
V. Ex. tenbn, niio púue provar isso. 

O Sn. Nu'"" Go,.ÇAI.YEs: -Não ó preciso ter ta
lento pnrn C_?nhecOl· u dit't"crenço .. ntio hu o.qni ncnhumo. 
uqrutncntnça.o i'orçaUn, ú questiLo de sttbct· ler e tnais 
nruJn. Vê, pois, V. l~x. que foi dnmasin.dmnente in
j u•to quando ntt.ribuio o.o Sr. coosolheiro Dento 
Li•lloa faltu de est.ndo e de csct·upulo na comparuçiio 
úns dous rcp:ulllntentos. 

E oüo pa.ret,m ~etn importnncia. a Uiscritnino.çüo que 
:faz o rcgnlnmento do 1851: o nobre senador cotnpro
}u~ncle o u.lcunce, quttDLlt1. pnrn. inspirur confiança. no 
cli.entc;>, mn indivtduo ~iz 'Iuc tem o eliploma d~ 
><:~cnttfico; e•te proourn 11ludtr. captnndo a. confiau""' 
J'ot· um n1oio f'rnndulento, e dtthi vc1n o n.ul'l"rnento Je 
J•ontLlidade que o art. Q.(j decreta contra "'tnos inili
. ...,ifluos. no pu.sso qu" no nrt. 25 o.penns se puno o. 
lniA!ldade com c;ue alguns indivi.Juos, vercl11deit·os 

------("'""·-- ·---
chnr!atiics, se jnlgão habilitados !':lrà curnr. e mnit. 
nada. 

O Sn. Vn:rnA n.l Sll.YA. :-Peço a palavra. 
O Sn. NuNes Go~n4.LVRS : - Proso~nindo nn sua. 

nrgun1cntn;ii.n, disse ó nobt·e s~nnclo1• (lendo): " Pca·-:
gnnto cu : desrle qne cssns rlispnsif;Ges se encontriio • 
desde que ho. clh·er~cncin Dllonns entre os artigos do 
:c(;nl.tn~e~t~ ele 188:/. e do.reg1~lnmento de 1851, se o• 
J111Zes JU•g'UO nullas ns chspn•1r;úes dnftuolle rcguln
Incnto. r,or gno tlÜ.o npplico'tr{uj ns pona.s do rc•,.uln-
mento c e 1851? » " 

Por n1otivos ob,·ios : to, porque o re• ... n1<lmentll 
de 18.j1 ulio tinha n1ais f•>rr·n. de lei. dcscfc que n~"'to 
fori10 prc:oncl1idns as _condiçÕes cn2n C'JllC o governo 
fot nutorJsndo n cx.pedJ.-)o : 2n l"ll?.ao~ e sen1 r~plicn" 
porque o 1·~gnlamcoto de 1851. não d.\. nos juizes o 
dire1to e nttribui,;ão de cnnhc~cr de~tses crio18s s~não 
em gráos ele rccur:;o, o os jLtize.s do~ 7\)' e So clistrictos 
c1·in1inncs nii.() -pocliüo conhcccl· dcllcs C\)tno juizes da.' 
1 u instn.nciu., J{L vú o nnbrc scnndor flUI?:, se Úllcs não 
poclião ol.Jcdccer no rc3gulnnlanto c1e I 882, n1ttito nlen "')5 
poditio obcchccr no de 1851, ll0l'lli1C por esse l"C"'nln.
tncnt'J st'• J•o;Jiiio cfJnhccer desses ctjmcs cm l'l"r:\o Ue 
recnrso i:ltet·posto dli-S decisões lln c1elerr,tc1g on do 
subdelegado de poltcin.. 

0 

Se tinha ou nii.o cnducndo a nutotisnç-ã.o confcricla. 
no governo t•at·n cxnc.:lir n regulamento de 1851 e 
pnrn du.t·-lhc .. fur1,~n fltl'igntnrin, JH)SS,\ t·es•1onder pela 
nf!1tmntiv?'- invvcllndo n:'i.? só !L. cl;tt'S 1ht êxpt·essn du. 
let de 1 ~;JU, cumo n clJsposl~~ao hc1n termtnnntP do 
art. 19 da lei n. 2,358 de 2::> de Agosto de 1873. que 
or~.~ou a recc:ltn e fixou n clespezn gl!rn1 ~lo Imperío. 
Ahi se diz : ct As nutorjsn~:óes l)n.rfi. a crcn.t.~Üo 
o~ refor:tlO. ~e qnu.1~.1 ner. rej1nrLi~~tlo 01t se~·vipo ywlJlico 
n:LO teruo vtgor por nu11s (e dous nnnos, n cootnr dn. 
c1n.trc. c1tt promu1gaçrio ela. lei qLte as dcc1•eta.r. Uuw. 
\'Cz rcnlizac1ns, se1·ão pt·oviaoriamcntr.: postns cn1 ex c~ 
cuçii.o 7 s~jeitus ú.!lPl'ro .. vnção Un. ns1:iembl~n ~crnl nn. 
sun prnnctrn reuumo. nuo '}JOtle,Jdo se'l" ma.is (tlteraclaN 
pelo Y!Jvm·,w: Esta dl..;poA,i~.:ão é pcrmn.n'e:1te. ~~ 

.Assuu, po ;s, O L"~ purt.J ~:~ o (J'o\" ;:ruo t!Ü.O }Jl"CC~lchctt 
as c!ausuh• clu l<•• ele Hi.;O su'tmcttcuJo na proxmm 
s:;:ss!io le.r.;·i~!nth•n o rt.!guJumentu 1•nr.t. que ióra nuto
nsnU.o, ou pvrque cxct.H.lcssc o l'thZO n1nrcndo no 
n1·t. 1:! da lei do 1873, o que ~ fúl',t ,]e <luvida ó que 
tu! ;e;;ul'!'t1euco de 1851 pct·dctt t•>•]a " sua f<>rça 
obt•JgatorHL. 

EnLüo estalwle1:o o Fcg:ui,lte Jilcmmn: ou esse rc
gulnmcnto de I 8.:.1 linha ÍOl'•,•a de lei, e uestc cnso o 
A:O\'ct·uo uü.o t~o.lu1 rcvoglt-1o, como íez, 'Polo rcgn
lo.nlcnto <lc 188.! .: ou não tiuhu. força Ue lei, e ne~tc 
cnso os juizes não erÜ•J obdgl1dos u Ctul1}1ri-lo. Hc;,
pon<ln qnen1 puclc:t n. C:Ste arguml!nto. 

A iuj usti\~n elo noLl'C scuui.lot nü.o fi,;ou •ú1i ; aio. da 
disse S. Ex. : 

cc Isso é acoroçonr a inlpnnh.b.Ue:, ~~ rtrLll"\:hia e nüo 
n scpnrnçiio dos podet·cs » ; e nflon) :fechou seu dis
curso corn este trecho :'1 c' Ap:rncle~;-o no 110l>rt:1 senador 
pelo I>nrnnú. o ter-me l'roporci·-.n~l.Jo o~·::asiil.o de apre
ciar alguns netos do potlcr j uc1'ici~l.rio entre nús. Se 
todos se pnrccct·cm cou1 c::;~es, lon:::·t! ilt eJntribnh·cnt 
pnrn n ordcrn, pnt•n d:1r for,~n. n.o g·O·.-f!rho, pnrn n hon. 
ndn1inistrnçü.o Un jnstiçn, eú contl"ibLlirúõ p!' .. rn n nnnr
cbia e nunca !Jnrn nlnuter n ~cpo.rn~·~lo (-~.,~ poc1crcs. )) 

1\:Ia.s, senhores, n:'io é prtrn nJw!tu.r qr,e n nobre 
scnnclor pelo .!\Iaranhü.o, 'JllC U1Hll!..t :·ú; !l~ngl~trutlo, 
que nunc::~. f;Cntio o peso dn. rc.:spo:lsu1JUJt1~c1e que us 
leis o u. S.JcicL1udc impocu1 lL CliSéS i'nn~~l~:1n.r1os, '1hw:i 
ílze.:iSC tcunanl.m Hlju:;ti~·u; ~ '-JUC nt1zn!ro ~ qnc o 
uoUrc. uünis.t.1·o do imjjcrlo, nlaglstrn.JD .. ·fi~-tio_cto c01no 
ten1 s1Jo, \'.Lf~dse ele LL gutn 1aoUo f'a~er t.:L'•.ro o.1s c~nstt
l'HS que fo1·ü.u iuJ11giUas ]1Clu IH;lll"C ~~nJ.•lO\' do Z\.lnrn
nllÜ.o. Estntnhoi lHC.iJllo tJtll.! S. Ex., r~i.::.:pondonUo c.l. 
tnn topico do <liscursll Jo nolue fit.:nnJ.a.r Jo,.) .Pnra.nlL. 
usnsl)e Uas expressões que :,f.: ] .. ~l.U ~.lJ .ru .;l{.Js scns 
upr4rtes. 
· l>iú11 o nobre senaJ.or pelo Parani• ~ 

u_ E cru. potti-ii\'el que 111aglstra-.!._,,., \;ra~·.i.iciros. trn, ... 
XCIHI0-'"0 uo 8~tt jul~ulw!utú l'l"V·~~~.~~Jl .~t;:L~;.H, mu ,.lt• ... 
tullc deste ill(J;;o1 llecrctu ,]•: 1~1 d~ ,);,o:H·iJ'•• d~ci ... 

I 
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dissem que elle transitasse pelos tribunae~'t l Fizeri4o 
o que de v ião fazer, annullar touo o proce~so emanado 

·de um clecreto que nün podia ter fo•·va legal. " 
Aqui o nob•·c n1inistro do imperio deu o seguinte 

aparte :- Esta dout.·ina é p&riyo.,tt. , 
O nobre ministro nüo tem ra,.i'Lo ; niio é esta a 

doutrina peri .. uso.. O que é peri~oso é a facilido.de 
com que oa 

0
governos julgiio-se com o direito de 

invo.dir attribuiç~es q<tc ni•o lhes competem, collo
cnndo-se o.cima das leis, ampliando-as, e até revo
,gando-as. 

Paro. os abuso•, erros ou desvios do poder judi
ciaria, existe recurso para tribLluncs snperiore~. que 
podem corrigi-los; mas cont.rn. os err,,s, os abnsos e 
os desvios, a prepatencia e as arbitrariedades do 
governo nos seus netos' e reS!:ula.mentos, nü.o ha. re
curso. Temas 60 annos d<1. vida constitucional, e eu 
dechtro que ninda, nü.o vi qnc hnuvesse correctivo 
contra a•·bitrBTiedades do ~overno, excedendo da 
esnhera de suas attribuições. .A. nüo ser o. das cen
suras no. imprensa e nas camarns, elles goziio de 
uma cJmpleta inviolabilidade. 

Isto é que Ó'perigoso. 
O Sn. V ninA DA SJLYA: -E V. Ex. acha pouco 

cssos censnrn.s nas ca.tnnrns, que atirão com ministe
riog par terra ~ 

O Sn. NuNES Go:scALYES : - Enti1o acabe-se com o 
cocligo crimin:il e cóm n lei da responsabiliJ.ade .dos 
ministros. Qunl tem sida o resul tnclo ela existei1cia 
da lei da responsabilitlade dos ministros 'I 

O Sn. li'!Er~<A DE VAscoNOELLOs (minlstro do impe
rio) : -Para ·mim vale 1nuis a censtira. da.s co.rnaras 
do que n responsabilidade. 

O Sn. NuNES GoNOALYES : -A censura não vnle 
nada, e a prova ahi' <1stamos venclo : a despeito dns 
censuras feitas, o proprio nobre tniniJStro acnba de 
expedir outro aviso tnnndu.ndo p1·oseguir na viola
ção ... 

O Sn. ConnEJA :-Justamente. 
O Sn. NuNEs GoNç.LLVES :-... parecendo que tem 

S. Ex. o nro;>osito deliberado de infringir a lei. 
0 Sn. 1\fEII;A DE V ASOONOELLOS (min·istrO do imperio)' 

-Não apoiada; tenho cumpri<lo a lei: !à o de;nonstrci. 
Mandei executar utn artigo do regulan1ento, que n~i.o 
dependia dn. appr..>vnçiLo do poder legislativo e estn\"U 
comprebendida no regulamer.to .:te J d5l. 

O Sn. ConRErA:' ;-Este n.rgun1ento já foi apreciado. 
.A. prova de <JUe nüo valem as censuras é que V. Ex. 
reincindiu no neto. 

O Sn. l\IEmA DE VAsooNCEJ.Los (ministro do impe-rio): 
-Estou cmnprõndo a lei. V. EJ~C. e que 1·eincide em 
uma censura injusta. 

O Sn. ConnEIA :-Nüo apoiado, 
O Sn. MEmA DE VAsCONCELLos (ministro do impe1·io): 

-Parece. · 
O Sn. ConnEJA :- Nü:a é injusta. O seu ultimo 

aviso justifica as minhas palavras. 
O Sn. NuNRS GoNçAJ,,•cs: - Procurancla jnstifi<!nt• 

o seu procedhnento n. respeito da. cxccnçã.o do regu
lO.mento de 1882. o nobre minit)tro recorreu li. opinião 
'de dons ab1disados escl'iptores, o 1\Inrquez de:>. Vi
e~nte, na. sua ob1·a. lll·retto Publico, o o Sr. conselheiro 
ltibns. 

Mns, permitta-me o nobre ministro gue lhe diga 
que não fez n devida aprecinçüo da opmiito tle•scs 
escriptores. Ambos recoohece\n, nn verduda, n fãcu1-
dudc que o governo tem de expcdh· l'eg:nlntnentos 
pnra a boa exe"•tçüo dns leis e de ultem-Jos o l'úvo
gu-los quuado 11a cooveoiencin.s publicas o.ssbn o 
exigem. Mas ambos t.inbão prévhtmente definido os 
limites dessa attribaiçilo ; ambos tinhtto declnrl\-lo 
qne o governo Cl'CL un1 shnplc1:1 reguludor, e nfl1rnla.•l9 
que a poder legi•lutivo ú o soberano legislndor, u de
cretndor do que se deve fazer. 

Se o nobro ministra tivo>ase lido trechos nnte
ri•Jres n. ossos dfl qne den conhecimento n.o SCUlhlo, 
lmvin de ncllar bem tlefinidns as uttribui~<·es U•) vo-

der executivo e do roder le~islativo. Procurarei ·snp
prir n falta de S. Ex. 

Na sun obra sobre Direito Publico, o !lfarquez de 
S. Vicente escreve na pa:.;. 237 § 3'W, sob a epigmphe 
Limites da attribuif.Ü.O, o segnintc (le) : 

" Do que temos ex1>osto c do l?rincipio, tambem 
incontestavel, que o poder execlltl\·o tem par attri
buição executar, e não fa.zc1· a. lei, nem de maneira 
a.lgumo. o.ltern.-lu., segnc-se e"·idcnten1ente que e11c 
camr:>etteria grave abnsa cm qnalq11er das hyJJOtheses 
segumtes: 

(f 1.~ Em crear direitos ou obrigações novas. não 
estabelecidas pela lei, purquauto sc•·i::• uma innov~
ção exorbitante de suas attribui~~õcs, tuna. .us.urp:l.\~a.o 
da poder Jegi~lativo, quo só pude1·a ser tolerada pur 
cnmaras desmomlisadas. Se assim niio fóra poderin o 
governo crear impostos, penas ou devere•. quo a .lei 
não estabeleceu, tcria.U'lOS U.ous Iogislnrlores, e o sys
tema constitucional sel'ia uma verdadeira illusü.o. 

((. 2. 0 Em ampliar, restl·ingirou 1Uodificnr. direitos ou· 
obl'lgnções , porquanto a f~tcllldo.,Je ·lhe fu1 dada p:>.ra 
que fizesse observar fielmente a lel, e. nito para ;.ntro
duzir mudança ou alteração algunu1. nello., para man
ter os direitos c oUri""U.<~ôes, como fnrão esta.belccidos, 
e nü.o· pu'ra. a.ccresceu'tn:los ou climinui-los pnrn obe
decer ao legislador, e nilo partt sobre pôr-se a elle. 

(( :1.0 Em ordenar on pt·obibir o que el1a não ordena. 
ou. não prohibe , porqunnto cln.r-sc-hia. nbuso .igual a.o 
que jú. notámos no n.ntececlei1te nume.ro primeiro. E 
demais , o governo nü.o tem autoridnrle alguma pa.r~ 
supprir por meio regtilmnentnr as lacuna.;; dn lei, fl 
mórmente da direito prlvndo, pais que estas entidades 
não sã.o simples detalhes ou meias de execução. S'e a 
materla. como principio é objecta de lei , deve ser 
reservn.dn. ao }er.,.islador ; se nl'to é, então llÜO ho. lacun;.. 
na lei, sim obj~to de det.nlhe de execução. 

" ~.·Em facllltnr ou pl'ohibir, diversamente do que a. 
lei estabele~e. parqu~tnto deixaria esta de ser qual 
füra decretada, paosarht a ser ditl'erente, qunndo a 
C?brigo.(,~ü.o do governo é de ser em. tudo e por tudo 1lel e submisso á lei. 

(( 5.° Finn.lmcnte, en1 extinguir ou nnnu11ar direitos 
ou obri~nções, pois que nem tnl n.cto equivn1eria á 
rcvogru.~uo da. Jel~ qne Od c.,tn.bclec~rn. on reconhecêra; 
seria um acto verdacleirntucnte attenta.torio. » 

O Sn. 1\IcmA nE VA.r.oso•n.r.o• (ministro do imperio) : 
-V. Ex. permittc um. npnrte 'I 

O Sn. NllNES Go><c.u.\'ES: -Pais não. 
O Sn.l\IctaA nB V ..:sna:<aEr,J.os (minl•tro do impe•·io) ~ 

-~ão contestei esst\ d mtdnn., tu. ti to c1ue a.ffirn1el q nc. 
os re~""Lllanlent•)S sú CI'Ún obrig-ntol'i•}S qnn.ndo feitos tle-
C•)ll fo~tuiJo.~.le con1 n I c i. .. 

O S1t. CunnEJA.: -11In.:S não til·ou :.1. conclusão, que 
clevia tirar dn doutrina. · 

O Sn. ~uses Go<nALY&s :- () nobre ministro me 
permitt~rlL 9ue lein. Ílindn. nlgnns outro~ trechos, que 
SÚO mUltO,ltllpOrta.ntC$, e '!UC comp1P.t.a() :lO nlC~mO 
tempo a minha 1·espostn ao nobre F.enndor pelo !v.la
rnnhüo. ' 

O Sn. :.IIemA. DE VAscosoeT.LOS (mini.• Iro do impm·w) : · 
- !\Ins nü.o tne re~p•.,nrle com esta citação porquo 
reconheci n doutrinn. v·. Ex., l'>ortanto, núo preenche 
lacunas, quanto a. mirn. 

O Sn. ColmEIA : - De,·ia <l~monsir•>r na prat.icc. o 
respeito á doutrina. 

O Sn. Nusn~; GoNr:.\l.YI'!S: -A' pü.~. 73 da. meflmt) 
obra diz o llrarqnez 'de S. Vicentfl (le): 

u Cn.nsa.ria., pois, gorpresn. on seriu. riUicul'?, que e_ro. · 
fnce ele nohsa~ leis o•nlsLitncionn.cs, ,l(•t1 u.ttnbutos de 
nosso pocler logislut.h·o, olu in<loponilenciu. da .ro.dcr 
jnrliciu.rio, ti~o nocet;~oria. ús Jihel'dnüe~j e lla·pn.us 
indi\•hltHLea, O clcpois de aQ O.llllOS do nOSSO reguneu 
politico. su protcndo~sc do"pojn.l" f'\stes JJOdere.s de snas 
prt-r•goo.tivns tntclnr~s poH'I't. ~mn ff1)n.e enrlqtt~cer o 
urUitrio c u~urpn'{Ü.O HJilli~terint, ser1.L ne.ce~su.t't?. c.]Ll6 
t.1M l'~prwu'!nt.nnt.cA: cln. tlRr,~:,,) e~t.l\'t-:l"&~.w nltlltO dJto~·l'a
lJiJo..,, <111 ruuito Jubmlll'alisad.ol".. _tJ;;.,l'el. tuler:.;a.t• t:tstte. 
~rhne. » 
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Adiante ainda diz o.quelle eminente escriptot·, ó. 
pag. 78 (ld) : 

" A interpretação judicial ou. por via de doutrina, 

r.ropriamonte dila., coRoiste, pois. no. faculdade que o. 
ei deu ao juiz, e que ttor isso elle tem, de examinar 

o verdadeiro sentido, o preceito dn lei ; ou dos prin
cipio& do direito, e de npplicn-lo ó. questão ante elle 
agitada, tal qual p comprehcnde, e sob SUA respon
aabiJidade. 

"Esta interpreto.çüo. esta deducçiio lo~icn, pertence 
a clle,. e só a elle, e nüo é mesmo pose1vel pretender 
que niío lhe pertença. ou que pertença con,iunctnmente 
a. outrem, porque sem esse direito exclusivo, elle, 
que é o o.pplicador do. lei, nüo poderia cumprir o 
dever de seu cargo e muito menos ser responsavel. 

" Süo clles os unico·s chamados pela constituição para 
na npp1icação dessas leis estender, csclo.rccer, e 
mesmo supprir suas disposições segundo seu espirito 
quu.ndo incompletas, obscuras ou omissas. Elles tem 
paro. isso os recursos dos princípios gernes do c1ireito, 
as regras da justiça., são nesses cnsos magistrados d·e 
lei, da jurisprudencio. e da equidade, dos arestos e 
costumes e como que arbitros legitimos entre as 
partes ••. 

• Esta competencia não só é consagrada pela lei fun
damental, pela. instituição e independencia. do poder 
judiciario, mas é de alta importa.ncia e ampla gara.n
'tia para a. sociedade e paro. os direitos indivicluaes. 

cc P'or certo que se o juiz pudesse ser obrigado a. 
applica:r o. leL. na.o como elle a. entendesse, sim como 
lhe fosse ordenado, reduzido a um esta.ilo puramente 
passivo, feito instrumento material do ministcrio, 
que conceit0 merecP.rin, que protecção offerecerin. 'f 

cc A maior e mni·-n •bre ~nrn.ntin. que os juizes e tri
bunnes judiciarias uunistriio á sociedade, é a dn. sua 
sabc<loria e verdadeira. independencia. dos outros pode
res. Esta é quem abriga os cidadãos, quem lhes dá a 
certeza qne nnda. tem o. tem.er do governo. e só shn 
ao. lei, quando a infringirem. A rei est{L feito., seja. 
boa. ou má, os direitos e obriga.ções contü.o com elln. 
qual é, appliqtte-a., poi1:1, o mn.g1stra.d.o, e responda. 
pelo uso que fez da a'.\toridade que a. constituição 
conferio-lbe, autoridade propria., directamente dele-
gada pela. nac;üo. » ~ 

Eu poderia limitar-me a. essas citnçües que acabo 
de ler, mas parece que o fnllecido Mo.rquez de S. Vi
cetlte se achava. bn.sta.nte impressionado, quando 
escreveu e~ta. obrn, com os n.busos que entiio se davü.o, 
e c1ue conttnuüo a. dnr-se, c esforçou-se em profliga
los com o 1nn.ior rigor. Lerei, pois. o.inda. alguns 
'trechos que ndia.nte ellc consagro. ó. png. 333 (ltJ): 

" E' facil de reconhecer que as leis l)Ue go.rantem 
as liberda.Jes e legitimas interesses dos cidadii.os não 
offe1·eceriü.o verdadeiras garantias. não serião acre
ditadas sem esso. iradependencia em sua intellip;encio. 
e applicnçiio. Desde que n vonto.de ou erro do go
verno puc.lesse substituir ns normas della.s, essa 
vontade ou erro seria. n. verdadeira lei. Nü.o subsistiria. 
mais o equilibrio politico, a real separação que dis
tingue ·o poder j udiciario dos outros poderes, elle 
seriu absorvido e escrn.vitmdo. 

,, E', pois, fórn. de todn duvida que no imp•)rtnnte 
exercício da. dele~açr.o n:Lcional que lhe foi confindn, o 
mn.g:istt•ndo nü.o deve obedecer seniio ú lei e ao direito, 
e nl1nco. a. insinunçüo on disposiçii.o nlgutnn. que viole 
a s:n>tidtt<lc uns leis. A jttstiço. publico. sel'ia nominal c 
illusorin, desde que o n'lngistro.do, en1 vez ele ohctlecer 
ã lei c s6 {L lei, fosse uclstricto n nttcnUor {t. vontade 
:movel de qualquer outt·a origetn. · 

'' Assint, c por isso tnestno que o poLrer juclicinrio é 
independente, -por. i~so mesmo que e ~lle quem <leve 
apphcnr o.s Jets ClVts c ponnes, suppru suas lncnnas 
<:om os principios do direito c equidade, estnbelecer 
aua intelligcncin. doutrinnlt é clnro que nnU.a. resto. o.o 
;ro<ler executivo sobre a. verdadeira missi•o dur1uelle 
1m portante poder, que ó uma das colmnnns dn ·liber
dade e ordem publica e privnda.. » 

Por ultimo ninda lerei um outro trecho nssim con
eaebido (M) : 

« Emqunnto hou,·er mngistruilos instruidos, hon
:.:a<los o independentes, niio é 1>useivcl que o poder 

politico ou administrativo, por mo.is ambicioso .. que 
seja, consi~n estabelecer o despotismo ••• 

« 56 assf'm ho. segurançn de direitos, e com ellm. 
orgulho, sntisfnção e brio nncionnl, patriotismo e 
força.. Essa é o. razão previdente e valiosa pOl' que o 
pnrlamento e o povo inglez sabem defender e apoiar 
com toda for9a a indcpen<lcncia de seus dignos ma
gistrados, e ta.mbem punir severamente como punirão 
o chanccller Bacon, o.pezo.r de suas grnn<lP.s quo.li
dades pessoaes, por suas condcscendencios com o 
poder c por olvidar-se de sua honrn c deveres sacro
santos. u 

Eu niio tenho precisão de dizer mo.is no.rla. depois
das citações que acabo de ler, cm defeso. dos dous 
honrados juizes ; e assim as censuras inBingidns 
pelo honrado scnndor pelo MnranhiLo, forão, como jó. 
disse, injustas, porque longe de merecê-las, esses 
juizes só adquirirão titulos de benemerencia. pela no
breza e independencia de carncter e pela rectidão 
com que sabem cumprir o seu dever. 

Se ha indcclino.vel necessidade de se regulo.mentar 
o serviço so.nitario de modo vo.ntajoso. cohibindo os 
grande• abusos que se têm rlàdo e que sou o pri
meiro a reconhecer,· faça. o governo, mas faça-o pelo 
modo unico legal: ''enhn o governo pedir ao poder 
legislo.tivo o.lgumo. disposição -neste sentido ; mas o 
que niio é tolcrnvel, é, prescindindo desse meio, 
suppõr-se o governo mnis zeloso que o poder legis
lntivo e decreto.r por si mesmo a lei e os gráos de 
pena.lidnde. 

O SR. CoRREIA.: -Apoiado. 
O SR. NuNEs GoNÇALVES :-Esto. é a boa. e a verda

deira doutrina. pelo. qunl todos devemos propugno.r, 
como agora. propugno, Jl:Ondo termo ús ollserva.çõca 
que acabo de fnzer. (Muito bem.) 

O SR. VIEIRA DA SILVA :-Peço o. palavra. 
O SR. PaESIDENTE :-0 nobre senador pelo Mara

nhão não. pó de fnllnr segunda vez, porque é contra 
o regimento. 

O Sn. VIEIRA DA SILVA :-Neste co.so reservnrei o. 
minha réplico. po.rn outra occasiüo. 

Nüo havendo mais quem pedisse a palavra, encer
rou-se a discttssão. 

Posto a votos, foi o.pprovndo o requerimento. 

'FORÇAS DE MA. 

Seguio-se em discussão o art. 1 • com seas paro.
~raphos dn proposta do poder executivo emendo.do. 
pela cnma.ro. dos deputados, fixando a. força naval 
paro. o exercicio de 1885 a 1886. 

o Sr. Dariio da .,oA;una& • -Felicito a corpo
rnc;ão da armo.do. pelo seu novo ministro, porque devo 
esperar que S. Ex. go·verno.rú. essa briosu corl?oraçã.o 
distribuindo justiça onde encontro.r o verd,.detro me
rito profissiGnal, não tendo o.ttenção aos empenhos 
que, n1uito.s vezes, trnzetn o desgosto c u descrença 
nos nossos jovens ofl1clnes. c ta.1nbem o gertnen do. 
indisciplinn com todns o.s 1m\s consel)uencias. 

Sr. presidente, eu fnc;o votos par<L qne ns reformns 
por que acnbiio de pnssar as compnnhins de nprendizes 
tnarinheiros trn'i'~"'"'i'i.o grandes resul tnà.os ; entretanto, 
peço vcnio.. no 10n1·ado 1ninistro parn. chutna.t· sua. 
nttenc,~r~o sobre essa tilo util ln~;tltllit:Ü.o, o unico 
viveiro de nossa. marinhn de guerra.. 

O honro.do ministro pódc fnzer nm serviço mnito 
relevante no futuro de nosso. tnlwinhn, <lo guerra. 
se ton1n.r n. si c der todo o impultw pnru. que cssns 
cornpanhins tenhiio a cducnç·l~o tnn1·n.l c religiosa. e 
a. instrucc.~ü.o 11rofissiona.l do que tanto precislio, u.Hm 
de que nii.o continuen1os a ver o triste espcctnculo 
de, quanilo esses nprendizcs chegiio {L ido.dc ela lei, c 
passii.o pora o corpo de imperiaes marinheiros c do.lli 
vü.o fazer parte da gunrniçüo dos nn.vios de g-ucrrn., 
jt'L virem cheios de vícios,- cholos de im1nornlidndo, 
sem respeito a. liOUS superiores, sem a.tnor 1í sua ban
deira. 

Sr. presidente, o.s pessoo.s que cmnprchcndorcm o 
quanto o futuro dn marinha. uc gttct•rn dc!•cndo do.& 

' ·i 
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guarni9ões bem disciplinadas e bem mornlisndas, 
:far-me-hiio justiça. pelas muitas vezes que teuho 
chamado a a.ttençiio do governo para. esea. tão sabia. 
inatituiçiio. 

Em lugar, Sr. presidente, de querermos reformar o 
eéo e a t.er1•n, seria. mnis conveniente cuidarmos· do 
futuro das nossas guarnições, para. que o marinheiro 
-desenvolva. coragem e patriotismo, defendendo com 
honra. ·a nossa. bandeira.. 

Senhores, a. disciplina. não deve estar subordinada. 
-so castil>o corporal,-que de.,.rada. o homem. 

Mas, J{L pod1a.mos estar 'livres desta. vergonha, se 
ha. muito tempo se tivesse tratado de ec1uca.r essas 
companbio.s com toda a moralidade. 

Sr. presidente, eu niio desejo fazer uma resenha 
111obre o estado da no•sa. marinha. de guerra em rela~ 
çiio a seu pessoal e material. Seria. repetir o q ne te
nho dito milhares de vezes desta tribuno., e mesmo 
tenho entendido que nem sempre as observo.ções filhas 
do. pratica. e dos longos annos de serviço são bem 
ace1tas, e muitas vezes silo até desprezadas. Níto 
~uero alongo.r tambem esta. discuss:io, vou portanto, 
!Jgeira.mente tocar em outros pontos. 

Sr. presidente. desejo fazer um pedido ao nobre 
ministro da marinho., e devo dec!A.rar com toda 
fro.nqueza ·que o meu pedido não encerro. a mais leve 
censuro. a. pessoa. nlgutno.. 

Tenho o.qui, Sr. presidente, ns expcriencins feitns 
em 1883, com os co.nhõcs de \Vbitworth gue pertencem 
hoje no cncoura.9ad'o Riachuelo, de 20 toneladas; 
tenho aqui a. estampo. do. cbnpo. que se1·vio. de o.lvo, 
de 18 po!lep;adns de cspessuro.; tenho tambem n 
direcçüo do projectil qne perfnro\t a cha.pn c depois 
de descrever unu1. curva penetron no. terra.: tenho o 
projectil depois de desenterrado, o. face da cho.po. 
por onde enterrou-se a. bala, e a. face dn chapa por 
cnde snhio. 

Esta. artilharia, Sr. presidente, depois dn expe
riencin o. que me reti.ro, :foi transformada. pela. caso. 
de .Armstron~. 

Eu estou convenciclo, Sr. presiclente. que a id~n 
desta. trnns:forn1a'7ilO pn.\"tio nn. turnhnente elos bons 
desejos de poder-se obte•· melhor rcsnlt:>do dessa 
artilharia. ; nem podia. ser outro o motivo. 

Men pedido é simplesmente para. que o nobre mi
nistro me mnnde for·necer a noticiu. dns expc=riencins 
feito.s depois dessa trnnsfo rmncíio. 

Devo fundamentar o n1cu pedido. 
Eu sou o.pologisto., Sr. presidente, da artilb,.t·io. 

Whitworth, sem cle>preznr o. artilharia dos outros 
autnres, qlle jnlgo muito boa.. 

Tenho, hn. nnnos n. cstn pnrte,. no meu go.Uinete 
feito estudo pnrticulnr sobre esto. artilhario., com o 
:flm unico de cultivar n minho. fraca. intellip:encio. e 
completar a. minha educação (risarla.'.); o sabor niio 
cccupa lugar, e o mund•> a,\. to.ntns voltns, c eu tenho 
'\l'Ísto tnnto. couso. qlle, quen1 sn'Le se n 'tunn. etuergen
ein. de guerrn. eu terei n.lgutn nmigo qne n1e convide 
1ptu·n. chefe de pec.!n ; e nesse cnso devo ser um chefe 
de peço. com tal ou qual instrucçito. 

Eu, Sr. presidente, tambem Jiz experiencias desto. 
artilharia; assisti o. n1uitos cxcrcicios de bnla. no nlvo; 
vi nas grandes distancias o de•vio dl\s blllns e a 
maneiro. de o corrigir~ vi n. nrtilhnrin. deste nutor, 
que fez a f'>Uerru do Parnguay, que deu milho.res e 
milhnres de t•ros, e eutretllnto estú. perfeita.. 

O Sn. AFFONSO CELSO:- Apoiado, o que niio acon
tece com outros systemns. 

O Sn. BAnÃo DA LAGUNA :-Eu li um relntorio mo.n
olaclo clllbornr pelo governo, de clistinctos olficiaos do. 
:coss:> armada, que diz do. essencio. dos mctacs c1este 
nutnr c do seu systen1n de rnins o n1nis que é pos
aivel. 

. Eu sei que o. Iuglaterro., o. primeira marinho. do 
munclo, ninda. nü.o dett n ultin1n pnlnvro. sobre n nrti-

1 lbndn: mns sei tnmben1 que hoje, segunc1o sou infor
mado, todo. o. smt artilho.rio. ó fabricadll com metues 
da cn•" ile Wbitworth; e, po.ro. dar mo.is for'/o. o. esto. 
cbse•·,·açü.o que nco.bo de fnzer, permittJt V. Ex. 
que lõo. um pequeno trecho de um tra.bo.lho do Insti-

1 2;11.~0 Naval tio~ Estados-'Oniuoa, vol. 10 png. 57\i. 
,V• 

Depois de descrever a historia dos canhões e fabricas 
de aço na. Inglaterra, diz : 

" Concordiio hoje todas as autorido.de• em que O· 
aço (metal homogcneo) é o melhor material pura 
o. construcyi"Lo dã. o:rtil11n.ria. ; que os canhões de. 
retro-car~n silo universalmente aaoptados ; e que se 
Sir Jose1ih Whitworth viver verá ainda. o seu svs
tema. polygonnl de raias adoptado como o mais· 
economico, o mais duravel .. o mais simples e o ma.is 
efliciente. » 

Sr. presidente, cu considero a artilhnrio. modernn. 
um o. arma muito poderosa; mas para. poder-se cnlber 
todas as '\"antngeDs .desto. ormn é preciso constantes. 
exercicios, nü.o de polvora. secca. que nüo ensiniLo n. 
ninguern, porém exercícios de balo. no alvo. e se esses. 
exercícios forem em lugar em que haja tal ou qunl 
oscillação dos navios, muito melhor, poro. que os 
chefes de peça firmem melhor ns suo.s pontnrias. 

Eu follo diante de um collega (ref'erinclo-se ao 
Sr. de Lamare) que é autoridade na mnterio.. 

O Sn. DE LA>~AnE :-Apoiado. V. Ex.. tem toda a 
rnzão a semelhante respeito. 

O Sn. AFFONoo CELso :-Nisso estilo de accordo. 
O Sn. BAnÃo DA LAGU~A:-Esses constnntes exerci .. 

cios têm ·nindn n grnucle Ynntngem de fazer com que 
-ns "unrnições se llnbitu~m o. trnbn~ha:r com n. sun. a.r
tilh~rin cem tocln o. contiunrm .. 

Scnbõt"CS, l1oje, com u. Dovn at"tilhnrin., eu cst011 
convencido de que um naVio de guerrn.. cujn gunrni
çü.o ~Or perfeitamente exercitada. nessa. nrmn, ba
tendo-se com outro, embora de mnior for~o.. mns 
cuja gunrniçüo não seja bem exercitada, o. victoria 
hn de ser do primeiro. 

Sr. presidente, npcna.s vou tocar em n1nis dous 
pontos pa.nl. niio a.longat" demasindn.mente a discussüo. 

Li nos jornacs que o nosso eucouraçado Riaclmelo, 
cbe.,.ndo o. este porto, trazia dcfdtos c1e tal ordem , 
que" cro. preciso voltar á Inglaterra pnra soffrer repa
ros, e nesses jornnes v! e1n qunnto in1pnrtn.vii.o tnes 
repnt"os. Entre ontrns cnusos.. dizin-se que us suas 
cobertns niio crão o:rcjn.c1u.s. 

Sr. pt"esidente~ ni~o puclc con·vencet"-me, nem estou 
convetJciclo elo gnc se dissC', por')tle esse nnvio, qtlC 
foi conl':truido debaixo c.lu.s "istns de tnn distincto 
otncinl oocnernl, con-:o o Sr. Costa .A.ze\'edo. que nlém 
disso ti~hn dcbnixo de suas ordens 11111 hnLil con
slrudor, cnmo o Sr. Tr•ljo.no, nil.o podia. comportar 
tonto defeito. 

O Sn. AvFOl<So CELSO : - Apoindo, to.lvez nüo 
s.úbrio trabo.lhnr com suas machiuns. 

O Sn. BA.nÃo UA. LAGUNA.: - O que G pr~ciso ~ "\"er 
c cvnhecer o• plllnos desse navio. Quem sabe se b:t 
nclle o.ln·nmn c.ousn en1 rp1e nindn nlLO se tocou conl 
o dedo ti' En n1nnclnrin, e n:tturnlmentc o nobre nü
nistro jú nH\.ndl.'ltl, ouvir sobre n allegnçü.o desses de
feitos o Sr. Custo. Azevedo. 

O s ... Lu1z FELIPI>E (mini•lro da. mm·inha): - Já 
tna.ndci Ol1Vir. 

O Sn. DE LA.>IA.nE : - Estou convencido de que .; 
11m enconruçndo 11crfcito. 

O SI\. BAn:i.o DA LAGU:<A : - Agora po.sso a. outro 
ponto. · 

Li o.inda, durante a. ndministro.çiio elo nobl'e ex-
1ninistro c1n. n1o.rinhn, que nn corvctn Nltherolly, qnc 
est.a.vn pn.rn. scp:t.1ir e1n ving01n de instrncçü.o, tinOn. 
nppo.·ocic1o o berJ:-beri e.. bordn, e que s.uns coherta• 
ton1bcnn ni\o Ol'lLO vmlt1lndns; tna.s ermo q_n.e tnU.o 
isto dcsa.ppnreccu, porque n corveta. jlt segtuo n seu 
destino. 

O Sn. · DE LAMA.RE : - E foi muito bem prepn
raclo.. 

O Sn. BAnÃo m. LAGU:<A : - Devo confessar ql.lco 
l1epois qnc so\t semulot.· jl1. desempenhei llll1t\ com
lnissl~o Uo seis tnezes nesta COl"\'Ctn., com n1nis de :.WO 
prnç~1 s do gnnrnit,~ÍLri, c nm~ca. vi qnc ns a'.lll" co~ea·t~\.t-3 
niio fossmn cnxutns o ll.rt.')nllns, u, ~:od u. n1o.noru1. nao 
mo falhu, dtu·n.ntl! dl•Ía l~t.ez.es, nl\ncu n1unc\ei u1uu. 
pra<;a puru o hosr•ital. 

:1 
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Sz·. pre.s:idcntc, ott lembrarei no nobre tninistro o. 
conveni,:mcin. de recommendnr que o njndante-goneru.l 
d!l. armodn. façn. t•evh~er aa ordens nntiga.s com rc
hoçii.o á limpezo. dos porões dos nn,·ios de gnerrn e 
caiação dos tanques. Um no.vio que e'tú fttnrlendo 
seis ou sete n1ezes no porto do Rio de Jo.neiro. póde 
bí>m diSpensnr nm ou dons mezes pa.rn. esta. limpeza. 
Compete nos imnleclizltos dos navios, nssim como têm 
ohrignçiio de zclnr dos interesses da. fnzendnJ empre
gar igunlme~tc toda 11 sua actividade ·no bcm-estar 
ti as guarnições. 

f:5e a limpeza. dos porões era necessn.rin. nos navios 
J.e vela. essa. necessidnêle muito mnis se· mnnifestn 
nos vnpores. em cnjns porões se nccnn1ulüo resíduos 
de grnxn. de azeite e de cnrvão de pedrn., e essa 
roisturn não pódc ser sttudavcl ti guarniçiio. 

Sr. presidente, cu nüo quero abusar dn bene\~o
lencin. do sennd..), e nen1 tão pouco itnpcdir quó se 
vc.,to hoje estn proposta, e, portanto, vou concluir o 
pouco que tinha a di :ter; 

Meus votos siio pnra que o nobre ministro faça 
/nma brilhante administração e para que esta. seJa 
duradoura. 

Eu s!_)mente sinto já ser do outro mundo, e mesmo 
não estar a par da.s theorlas modernas paro. poder of
ferecer ao nobre ministro os meus fra.cos prestimos em 
tudo qua.nto fõr concernente a.o servic;o na.va.l. •• 

O Sn SouzA LEÃo (ministro da mm·1nha) : -E' um 
a.uxilio.r muito poderoso que aceito. 

O Sn. BARÃO DA LA.GUNA : - ••• porque, quando se 
trntn. de melhora.mentc.s rea.es parn. uma. corporação 
onde servi por mnis de meio seculo, eu não sou 
!101nem pohtico. 

Tenho conclnido. (Muito bem.) 
O Sn. ÀFFo:<so CELSO: -Sempre foi nssim. 

o !!olr • .l'nnquelrll ,_Vejo bem que o. discussíio 
niio póde totnar utn lon~o curso, não porqnc o senndo 
não tenha o direito de exn.minn.r tninnciosnmente 
todns estns proposiç,c:;es vindas da camara. ·aos depu
tados, ma.s porque· ftlltü.o tres dias pa.rn. começar o 
a.ono financeiro. 

Realmente, querer que fiqne!llé>S reduzidos no pnpel 
de 1nudu. clJO,ncelln.rio., enviando-se-nos proj cctos de 
leis importantissimns, como esta., nns vespea·as do dia 
etn que têln do ser pnblicn.das,. é .•. não direi uma. 
desn.ttenção, mas collocar o sena.do e1n posiçii.o muito 
dillicil! 

l-Ia poucos dias veio r.. proposiçü.o prorogando o 
orct~unento, c teve de ser votalln. rnpidn.rnente, sem 
que. rnuitos serviyos puclc~scm E€:r exa.minnllos 'bem e 
devt<lnlllente I 
-~~ora tctnos tL lei de fixa.~:rio Ue .forças navnes ! 
Dfr-sc-hn.: n1ns vós dcvcie prestn.r n.uxilio c npoio 

a,r, governo cm casos seJnclha.ntes. Alhnitto nté certo 
ponto, c é por isso que vou res~nnir o que tenho a 
Ji~er. E' o apoio ele opposjyão siuccra. e lenl: como 
d.izia Guizot- o governo se ~pola em nl~un1a. cou.sa. 
que resiste. Resistindo n.os múus. precedentes, tnns 
niio ofJstru.indo nem impedindo as votações nccessa
rias, a opposi•.~Üo conscn·ndorr,. no sena.do fará <1 seu 
d C\~er. !\Ias é ntistcr protestar e não aceitar de cn
lleça. bnixa todos os caprichos e f!ll tas do miuis-
terio. · 

Votar em silencio é o q11o nr.o poderemos bzer, 
nern de nós se púd.o cx1g·ir, porrtuc comt1tta.nto os 
ca•n.lheiros que compocn1 o rrtinistcdo nos meroçii.o 
todn n CtHl!:iiderut,:Úo, con1 tudo a poJ iticu tmu as suns 
cxip;enciu~, c os p;c.:midos <lc n.I~mlla~ r.u·ovincius Ctitüo 
chunu.ndo para ctuc os scu:3 reprc~:~eutuutc.:s na cutnurn. 
<los clcputaclos o aqui lcvant.con a voz uo •cntido elo 
não dbw1·em amo;~ a tndo qun.nto €-e nos aprcscntn .. E 
o sorvi•,:O publico exige o oxn.n~c de n1atcrins tí&.o itn
vortnnteti como ns que so Jn·cnllt~tll d J'efermu :'&. orgn
nir.mc;lio de nossa. mnrinhn. dú g11~rru.. 

O Sn. ÀFFONso CELSO: - Mr..s ha muitas occnsic:;os 
pari\ faz<l-lo. 

O Sn. JuNQU&IIIA: - Nenhuma mais ndcqnndu c 
proprio. do que qunnclo ae trn~::. da Jei llc forças elo 
wa.r~ 

JI c a occtuio jlrc:cce,p~ 

ll!as a politica tem suas justo.s exigencias. Nüa 
podemos fnzer favores a. um ..,.overno 'lue nos trn.t~ 
como ninda. ha pouco, 011 Ba.hi;: por occasiiío da. !'l~i
çü.o de l4.do corrente. Nii.o di"O que todos os m•ms
tros intervicrii.o, mns al::tuns ~ tizcrão pnra obter. o 
partido liberal a precisada victoria. Somos até 1nU1te> 
generosos. 

Pondo de parte este nssum[)tn, vir1tu. n urgencit?- de 
votn.r-se a proposiçü.o que se discute, cu vou rnplda.
mente em synthese de synthes.e, fnzer algumas obser• 
vo.çôes. 

Sr. presidente, o. lei de q11e se trato. é importan
tíssima; o Brnzil precisa. ter untn esqundt·n.. e esta.~ 
serrando o rclu.torio ultimo, póde ser considcr!l-aa de 
tr:s mnneirus distinctas : ou todos os nn.vtos da. 
arinada, em nllmero de 57, comprehcndcm os !'ptos 
pa.ra guera·a. pnra cruzeiros c pu.ra. outros ,•a.r1ados 
serviços, ou nquelles qtte entrtLO no. 2,a. ordem, em 
numero de 4G. ott sótncnte os navios aptos pa.L·a com
bates em numero de 19. 

Estes 19 são, no dizer do illilstre ministr<? dn ma
rinha, os quatro encouraça.dos, seis cnno_n bcll'n.s, q_ue. 
estão se a.prom}Jtando e nove torpedctras ; nU.VlOS 
propriamente de C!.H~·1ba.to, e __ nptos p.J.ra. sustentarem 
u1n repto cm qunlq ner occastu.o. • · 

Houve tempo em que os nossos unv1os de. guerra. 
suuiü.o a 70 ou 80 mas erii.o todos de mo.detro., .ou 
ferro simples. Hoje por~m. que possuimos nay10s 
mais fortes. estatnos vendo a. nossn artnada. reduztda. 

E' certo que nesto. mnterio. tem havido unto. grande 
evoluçiio. 

.As alterações têm sido ro.pldo.s nos ultimos 20 
annos. 

Aoti('l"amente as esquadras ·formnvã.'l-se de navios 
de ma.a'i.iro.; este pcriodo fec!'ou-se naquellas grandes 
guerras em q,uc a supremaeta turca l~;,1tou col'!l a. s~
premacia. chrlStÜ., em. Lepn.nto : mats depots ,:V':LO 
outro periodo das esquadras de que temos not101a. 
e•sas esquadras poderosas que derito as.batal~as de 
Trafo.l('l"ar e outrns, e cujo ultimo pcriodo fo1 bem 
o.ccent~ndo pelo. invenc;ü.o dos n1onitnres c encoura
çados. Mns, infelizmente hoje reponuece-se que. este 
typo jlL não púde lutar com toda a. va.ntagc;n a.nnte 
dus ~rnndcs <lescobertns de novns tnacbLnas e do 
npcr:fe_içonmento dn arte belltco. 1nodcrna. 

E' tuna. des"ral':n. para n. humnnil1ade, mas tombem 
hão de torna. r 

0 
as • gLterrns mais diUiccis de sere~n de-

claradas. . 
Como disse o almirante Jurien de la. Gravtêre. 

é um mastodonte devorado por um microbio; é mn 
~rande encour.,nado destruido pelos pequenos torpe
doá, pelas torpedeira.~. e que apeznr de seu aspec
to, tamanho e imponeocia nüo pódc de u~nhnma 
maneira disputar com o seu pcqner.o. mn• terrtvel nd
versa.rio. 

Entretanto, Sr. presidente, nós temos gnsto nlgtltn 
dinheiro, c gnsto bem, na ncqnisit~ü.o. de encournçac.los: 
temos o R'iachuelo, oxcellente nav1o de guerra., rnn
chinn poclcrosn., senhor destes mares; c, ventos que 
se estú. fazendo o Aquidaban; temos ~s dous o~ttros 
encoura.çudos n que se refere o rolo.torto, qu~ ~;u.o.~s 
snonitores Javaty e Solim.ões9 bem que nn.o seJUO 
proprios pura lutarem em alto mn.r, mi\S són1cnte nos 
portos e nus costns; tc:-mos cruznclorcs ctn numero de 
seis

9 
nut.s esses navios. segundu disso o nobre ex.

Jninistro dtl. mn.rinho.. não têm 1nais ns condições ne
ccs~urins de navios de guerra, entretanto que podet!l · " 
prestar oornndc SCI'Viço ú nrn1o.dn, porque nós Pl'CCl
snmos pr'i'oclpahnente lle formar o 1 c•soal com ns 
"io.rrcns, cruzeiros e cxcrcicios. O pessoal ditl1cilmente 
se púde bem formo.r a bor<lo dos encourt\Çn<los • 

O Sn BAnÃo n,, LA.GUNA :-.Apoiado. 
0 SR. JUNQURIIIA :-Esse pCSROaJ habi!itndo h a. a .. 

formnr nos grandes ct uzeiros rcaliznUos nns costns 
immcnso.s do Brn.zil c Olltros mnros, escolas do nn:"e
gaçü.o c :f•Jrtnnçiio de marinheiros ; depois escolo.s de 
combnte. 

O nobre ex-mini•tro da marinha sabe pefeitamento . 
que nisto é que consisto pl"incipnlmcntc o. força dn. ~ 
nrmo.Ua ; é cm ter um pcssoa.l bctn ndostrnào, pcm. t'~" 
discillli:c.ailo. Ncloon, :c.o neto do tt·avnr com Vllle~ .. ..,.. 
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neuve a batalha do Tro.falgar, dizia aos aeus aju
dantes de ordens : u Vendo os braços robustos dos
meu.t marinheiros confio na 'Uictoria. u E' que elles 
1:inhão estado no mar ha dous annos, em cruzeiros e 
11:.:ercicios constantes, I!:' para isto que servem os seis 
navios de que :falia o relataria logo em seu principio 
e que são os cruzadores Almirante Barroso, Gu.ana
.bara, Trajanõ. Parnahyba, Primeiro do Março e Im
:perial· Marinheiro. 

Além disso , te\Uos as dez canhoneiras , na quaes 
11!tio cm situação que não ~odem inspirar confiança; 
aao ellas as Guarany, Manaos, Alfonso Celso, 1/enrique 
Dias, ·rraripe, Fernandes Vieira, Lamego, Braconnot, 
Vidal de Negreiros e TaquanJ. 

O Sa. »• LAMAnE : - São pequenos navios. 
O Sa. Ju!'IQIIEIRA. : - Trata-se de formar outro 

~po , de que é o primeiro especimen a Iniciaclora. 
. J. e mos os dous transportes Purús e Madeira, c temos 
as no,·e torpedeiras , alem de cinco canhoneiras de 
bom systema que se cstllo construindo no arsenal 
dest~ cOrte, e. que são : a !1/arajó, a Camocim, a Ca
nanea, n Car.oca e o Cabedello. Temos, como disse. 
a.s nove torpedciras , que ainda. nü.o são o. ultima. 
palo..vra , porque , como digo , a marinha tem 
apres·entado , DOS ultimos secnlos, tres periodos , 
.nps esta"!os entrando no 3•, o da torpedeiru é o pe
rtodo do tDcerto e impri!VíBto, como disse o almirante 
.A.ube. Ess!' imprevisto e o qtte se deu nu bntalba 
naval de Ltssa, em que uma esquadra que nüo era de 
encouraç~dos fez grandes !açanloa.s. Uma eoquadra 
onde hav1a encouraçados fo1 destru1da, e a que não 
os tinha cobrio-se de gloria, com o seu almirante Te
gethof. Mas, devo dizer, como Brazileiro, que esse 
systema de choque ou de ferir o inimi~o com a prOa 
do· navio em que se estó., foi antes inau"~nrndo glorio.:. 
snmcnte Do rio Po.ro.guay, em 11 de J:;:nho de 1865, 
em.que a armada bl'azÜeira metteu a fundo muitos 
vasos'do nosso adversario, empregando esse systema 
oll recursc. extremo e efficaz. -

fl Sa. ~~~ L&llA.BB : -Certamente, a nossa batalha 
fo1 anter~or áquella. 

O ·sa. JuNQUEIRA.: -E' exacto, foi antes: o Ama
.:tonas, iU~u chefe.. commandante, officiaes, e mari
nheir.os, co~ririlo-se ,de gloria. 

O unprevtsto, po1s, parece fundar-se na resolução 
de momento dos almirantes, e chefes; e então lan
çMilo milo dos recursos 'l.ue tiveriio. Preparar esses 
•·ect:t·sos é a grande questao, e ~hamo a attenção do 
uobre ministro da marinha sobre esse assnmpto que 
depc>nde de estar ao facto dos inventos modern~s, e 
irmo-Dospremunindo, 

·Nós precisamos dos crnzndores para formar as nu
~erosas equipo.gens adestradas e disciplinadas; pre
c~samos mesmo de canhoneiras para defesa. de nossos 
ri. os e portos; precisamos das torpedeit·as como grande 
elemento de guerra hoje ; os nobres senadores podem 
consultar até os excellente~ artigos que a Revista dos 
Doua Mundos, ba um nnno, esti> publicando sobre o 
assumpto. c todos os jorna.cs que se occu.pão com· os 
melhoramentos ~a marinha, demonstrando que ahi, 
nesses modernos mventos, é qtte está principalmente a 
força. Na Fro.n~a fizerão-se varias experiencias tanto 
na esquadra do Mediterraneo como na do Oceano e 
em -tod .. aa essas ex.periencin.s. se vio a vnntn~em 'do. 
t.orpede1rn sobre os navios mais poderosos e pesados, e 
n1esmo encouraçados. 

!Jomo jti disse, as torpedeiro.s constituem um ter
cetra systemo. que níio está completo, e que só ha de 
corupleto.r-se quando infelizmente houver uma ~ranile 
guerra mnritimo., que . venha ensinar quo.es "'são os 
elementos, as forças e os mt•dos de empre~a-los que 
}'orvcntura :eossao servir, quu.es são os Outros' ele
mentos auxiliares e complementares. Os nobres se
nndore.s sabem que a n eClessido.da é que fn.z descobrir 
tudo 1sso, como nn. guerra do seccessão fez com que 
s~ descobrissem os monitores para }loderem os su
ltdto.s lutar nos rios com a esquadra do governo 
federal. 

O s ... ""' L .. aua :-V. E:~;, ·está tratando muito 
l>em da que5tão, 

O Sn. Ju!'IQIIEJaA.:- Mas, Sr. presidente, os encon~ 
raçados por ora estão no seu lngo.r de ·honra, e os 
cruzadores to.mbem nlio ·estão ainda reformados ; ê 
mister que c\les tenhllo uma boa artilharia, nhi é qne 
estt\. princip«lmente a questüo, porque um bom cru
zador, nav1o de madeira, de nossas madeiras de lei. 
com uma mncbina poderosa, aceita o combate quando 
quer e, quando nilo quer, se retira e d.e longe offende 
ao inimigo com sua poderosa artilharia. 

1\Ias essn questão de artilhb.rio., que eu supp~nba. 
resolvida, vejo-a agitada nos documentos pubhcos, 
e ainda ha pouco nesta tribuna. pelo nosso il\ustre 
collega o di~no almirante representante da provincia. 
de Santa C~hnrina. 

l) Sa . .;E L.uunE : - A questão eontinúa sempre 
em discussão.· · 
· O Sa. J u:<QilEinAc: -Eu vejo que sempre ; e .. por 
isso desejo que el\a seja elncida.da. Nllo l?os•o des.en
volver esse ponto, pot•que deseJo ser mu1to lacontco, 
não quero que se di'"tt que sobre mim reca.hio o. res
ponsabilidade ele nifo se ~·oto.l' a tempo, bem que _a 
responsabilidade deva cahir sobre o'utt•os. 1\lesmo Dao 
tenho grandes habilitaÇões. (Nã.o apoiados.) 

Pre•entemente, Sr. presidente, ainda estamos em 
duvida He devemos arn1nr nossos nnvios de gu~rra 
pelo systema Whitworth ou pelo system.a Armstr?ng, 
esta. questão ainda. a.gito.-se nos rel!ltonos ou. del:<a.
se entrever que sP. duvida! Sr. presidente, ha mu1tos 
annos que pugno pelo armamento Armstrong, e para 
isto · fnndo-me em escriptos de profissionaes a.ba-
lisados. · 

Li um livro, que supponbo ser esse que o nobre 
senador por Santa Catharina leu, do illustrado .. te
uente Sr. Duarta Rnet Bacellar Pinto Guedes, no 
qual com elfeito se accnmuliio ar~muentos em favor 
da artilhada Whitworth; mas alli o accusado ,está. 
indofeao. 

O Sn. ne L~KA.RE : - Esse opusculo :foi satisfato
riamente contestado. 

O Sn. Jui'IQUEinA.: - Está. bem. escripto, mas é 
preciso ouvir a outra parte. 

Depoia, o grande nr~umento é que a Inglaterra • 
só.bia e mestra. nestas materias, adopton sempre 
a artilharia Armstrong , e asHim tém proced1do 
outros paizes ; o Brazil foi o unico que adoptou a. 
artilharia Whitworth ... 

O ·sa. DE L .. liiAaE : - O unico. 
O Sa. Jm<QIIEIBA. :-... e tanto pesou isso no animo 

de nosso governo que depois de estar o Riacl•uelo ar
-mado com artilbario. Whitworth determinou que fosse 
modificada para .A.rmstrong. 

Mas neste ponto é que son imi>o.rcial, divirjo um 
' pouco ; acho q.ue nesta questão de artil_ho.ria . deve 
: haver um untco systema, claro, ·defintdo, nunca. 

mixto ... 
O Sa. B&a'ii.o DA. LA.GUI'IA. : - Apoiado. 
O Sa. JuNQUEIRA :-., • entretanto que o encou• 

raço.do Riachuelo está armado _com artilt!o.ria mixto.. 
Esta mistura esta modifica~'iio de Wh1tworth par<> 
Armstron~ é que não inspira bastante confiança, não 
só a. mi~. que nü.o sou profissional, 111as ao nobre 
ex-ministro da. marinhn, que muito sensn.ta:uuente 
deixou entrever isso em seu relutorio, porque ·S.- Ex. 

- foi minucioso, fez um trabalho q uc contém bons es
clarecimentos c que se recommcnda. 

O Sa. DB LA.IlA.I\E! - Mttito obrigado. 
O Sn. Ju!'IQU&lllA.:- Eis aqui o que díss.e o nobro 

ex-ministro da marinha a. respoit;o uessn mtsturo. dos 
dous systema.s : 

cc Acredita:riu.mos, entretn.nto , cm nbnndonnr o 
systema. polygonal. de Sir Jo&eph Wh\tworth 'f Se~u 
transfertr para aqu1 o que se tem escnpto sobre t"o 
debatida questiio, sem mesmo lembrar, como O.r!ZU
mento contra esse canhüo, o facto de ser o Brazil o 
unico po.iz que cotn elle se arma, Uruito-me- a ill'fol'
mar que as experiencins realizadas com a artilha.ria. 
do Riaclntolo, antes e depois de transformada, d"
monstrll.rilo evidentemente que aquclle systema, o dcs 
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'Vl,itwortb, não ó nem o mais efficaz, nem o mn.is 
~ pocl e rosco, u 

Eis arp>i; reconllecc que o cnnhiio, <lepois de trnns
:• fvrnutdo · parn o ssstcrna Ar1nstrong. não é nem 1nnis 

e(rl~·n:~ llClll 1Utlis j10dCrOSO! 
L·:· hw>cntnvel 1sto, Sr. j?red<lentc; é lmnentn,•el 

fj ne a •ntilhnria, nssim, nno :;oja nem ma.is ci1icnz 
n6tu tna.is porlcrosn; que, depois dQ uma lttta de 
tunto tempo. nito se viesse dizel' cJnrnmcutc qtt:1l era 

· mel!Jor. 
Reconhece o nobre ex-ministro do. n1nrinbo. que n 

nrtilbarin do Iliachuelo nüo ~ nazn a. nltl.is poderoso., 
1 nem n mnis cfficn.z. 

Descjn.va, Sr. presidente que toda n nrmnda esti
vesse uniformemente providn de o.rtilhnrla. de nm só 

· typo, porque é mnito di!llcil ntton<ler-se de modo 
couvenientc ao serviço de 1nunjc;ões diffcn·entes. 

O Sn. AFFONSO CELSO :-Púdc haver confusão. 
O Sn. Ju:~QuEuu. : - Tmnbem, Sr. presidente, 

quanto a.o armnnHmto portatiJ, obscr\o"o 9ue ns prncas 
a bordo usnvão dn cnrnblnn Wcstlcy-J{íc!Jard u;na. 
bon. camhinn. ele retro-cnr..,.n. ' 

.i<.:ntJ·ctnnto nu1.ndn-ac ~ ~tnprttr umn cnrnbinn. de 
systenlll. _diverso e de nome dlm.cil do prom.lncinr, eu 
o e~c.re\~l con1 1nedo de não retê-lo nn. roernorln. E' 
a do syst<>ma I(ropatschcck. 

Ma:; o proprlo relnt"rio dcclarn que esta carabina 
e lhU1_to pesn.dn.. Orn., Sr. }lt·csidentc, deixt'lr-sc nmn 
<:ara.llJna. connnodn COlllO n. \Vcstley-1-tichn.rc.l, pnra 
adoptnr-se tnnn. outrn llltdto peso.dn. para. se usu.r n 
bordo dc1s navios .. sendo Uc dit1idl empt·e'f"O em aUor-
dagens, é um 1n•urido ele innovnções ! 0 

. o _sn; DE. r~\.UAlll':- A ~nrnhinr, Westlcy-Richnrd 
J!.Í. nno (! h<~;1e usntLn; n de Kropntsclleck a.cha-sc udo
ptada pelo. Frnn9n. 

O Sn. A•·"o"so CEr.so:- O nome não quer dizer 
:Iluda. (1/lso.) 

O S!t· .,Tr:~QUBtnA. : - Nessn~ circnmstnncin.~, é nc
eessnrro cn1dar dos torvedos. 'I'cn1os uma. o!Ucinn. de 
quo se dá notidn ou utnn. escola prntica. 

O Su. nn LA:uAnli :-Esta está cm orgnoisn.ção. 
~ Sn. Jur<_Q'!P.IR,l : - Is~o preci<a da nttcnçiio cs

P7Cttd elo nunJstro da nlnrtnhn.~ porqne, con1o dj'isc, 
:undo. é ~m mytho o qne pôde scruqucJla organizaçi1o 
do terceiro systcmo.. 

Os cruzadores s~o muito nccqs.sarios, é 111i~tcl' 
dar-J~es desenvol •·uncnto, npt·O\'C>tnr ns madcirn• 
ào pn.u: nas constntcc,~õcs dos rnestnos, o n.nin1ar 

0
H 

nossos o.rsenaes, dando trn.bnlho aos nrti.stns hra.zl
l~iroR. unín1nndo tmnbem os ll.t'tiennes d.a.s provin
Cl3.B. 

Quanto no complemento dns torpe<lcirns só uma 
grande gnert·n o poder(, descobrir. "' 

No rcnann~o da pnz nií.o se pôde conhecer exacta
mente o .systemn que Jc,•e •cr n<loptu<lo. 

Entretanto, St\ prosidcnto. pnrccin ... n1e que àcvin.
mns pnrnr por· orn un encomtn~:nda. de encournçn.dos. 
Nossas finnn(:ns nilo o pe1·n1ittcru nctnrLlJnente. 'remos 
os dous: o R1aclntelo, qnc, Cümo di1;: o rclntorio é 
nntonomo. E11 penso que l>or si só rcl'resentll qu~si 
uma. csqundrn ••• 

O Su. DE LAllurm : -Estou inteirnmeuto de ac
c::ordo com V. Ex. 

O Sn. Ju"QUIIJRA :- ••• e o outro, o Aquidaban. 
Temos o Ja.vary e o SuUmries ; tomos ns torpeiloirn.s 
que poderão ser nu~mcntnchts: temos estu.s cnnhonei~ 
rns que se c~tü.o con!>t-rnindo c que devem ser n1uito 
bem cu·Jnndns ; não siio nquclln.s n. qnc tne referi e 
que siio dadas como intcirntncnte porcli<la.s. . ' 

Ora, se é nece~sario ter o mn~crinl nosso pé, o 
pessoal devo acompanha-lo. DesoJ·nvu que houvesse 
no.vios apropriados pnrn os ~orrnndes cruzeiros e lon
gas viu14ens. 1\Xn.s pnr!' i•~o ;; preciM· que haja facili
dade do obter-se mnrwbe1ros. O meio que lu.via <>ntre 
nóspnrnconscgui-Jo ora, corno disso h o. pouco o hourndo 
senador poln provincin do Santa Co.tharina, n exis
teocin uns compnnhins do aprendizes mnrinheiros, 

Entreto.nto, propoz-se aqui o nnno pnssndo reduzir 

o numero dessas compo.nhins. Etl fnllei contra e votei' 
c nt.r·n ••• 

O Sn BAnÃo I>A L,\OUSA. :-· E et\ to.mbom. • · 
o sn.' Ju,.ou"'"·' - •.•• mn• passou ll idén e fo':iio· 

nniquilwir.s scírl cr·m.pnnhtns, entre ellns ns q'?-e ~x.~d
t.iü.o, por oxetnplc.'~. no Espirita Snnto, prov1nc.w. e 
li'o'"nl irnmen~o. aproveitando um'!- pnr;o do lJtorn.l 
du Bnilin: tt. que cxist.in em Santo~, c1dn.d? lmpl)Ttn.nt~. 
servindo u um litoral t~mbcm :nt>.to. ~a\ntauo. Ua_:vu~ 
jli a.s dcspezua fcitns com cn.sn, tnolnhn. c tudo mrus : 
csta.vlw tr,dus seis fnnccionnndo. '"": • 

Declara-se no rclatorio que o go.,:erno nua ttnlH\. 
tncíos JHLra pn~ar n despcza. co1n nl~uns em_prPgnd?s ; 
1nn.s era q ueatti.o de pcc.lír-sc um n ug;rnc:nto de crod.LtO. 

O Sn. BAnÃo u .. Lo~.cuNA:- Apoiauo. 
O Sn. Jm<QU&li\A : - \~stou convencido ~e que, no 

o honrado senndor por. Mnto-~rosso. contmunsse na. 
pn•tn dn mm·inhn, bnvm de v1r pechr no po.r1nme~to 
meil.s pn.rn. o ret!tClbelccimcnto desso.s compnnh1as 
qtte nü.o crü.o de grn.nde luxo. 

O Sn. A~·r•o:<so CELSO : - Tinhiio s6mente meia. 
clnzin. de mcninPs ... 

O Sn. Ju:<Qur:mo\. :- Nii.o ho. t;t1 : ti~hiio numero 
1nnior, e tcrião bJ·ove1nente mLutos. Essn.s compa.-
nhin.s sfi~t C'l \'ivciro do pessoal do. n.~nm.dn.. • . 

~\. b"'rarwn. não preciso. fless11 espec1c,: de VlVen·o, PO!S 
te:m n g:tan\le ilhiCl'Í pr;ü.o dn :.{ente ela y u1n. do 1na.r ; n1n.1s 
de cr-ni· mil llomcn:,, que vão sel'"\"1r ~no. nrn-tn.da. nos 
cnsos cxtrnorJíuu.rios : u1u.s nús nuo est:unos. no 
mesm<:J cu.so; p1·ccisamos a.nint::tr Ca5ns con1pn.nlun.~, 
que só prosper.i.o qnan<lo siLO ±'un<ladLts nns locnll-
dndcs tlo nnscimcnto dos menores. • ... 

As fmTJilins nüo conseotcnt que os menrnos v~\o 
pura provincin. fonghH1un. · . . 

Con1 :.+s Cllllll_Htnluns de aprendizes lllnrtnhf!lt'O~ que 
nó a tcmns on q_ ne dcven10s ter, poücn.-en1.os d~spOr 
c.le utn recurso )IU.cifico e npl"OJn·i1_!<.lo pa.ru. completar 
nossas OC}Uipnn·cns. Os n10ços ficu.o :fortes e destros 
nos nlÍSt.éres ~.fo tnar. 

Se núu nnct·e,nos iet· nn1:l. esqunc1t·n pocleros.:~. e 
eaicicntc, tlão puclem,)s dil:lj'lensnr cssns c':m1pn~huts; 
e eu fJCllsD qne P~"~tlii'io c.-)n:inum· n. fun_cc1onnr ns dG 
Santn. Onthorinn. Espit·lto Snnto, Santos, e u.s outros 
que for<"io eiimiunJ.:~s. . • 

O Sn. nro L"IAIIC : - N'a confOI'mLdnc1c do. 1cl, ?a
vião de ser supprinliJns u.l~luun.s dessa.s C01.Upnn1un.s, 
on enti'io seda nccc.,~n.rio l.\tlp;n1.entn:r u. verba pura. 
dM•SC-Jbes O. ucdJo. ÍnStl'llC\'ÍLO, 

O Sn. Al'l'ON;;o Cru.so :-ITnvill nellns .um poquet;~ 
ntlrncro de nprcnllizcs que pot.liüo lJcrr.fcntar:ocnte v1r 
pam aqtli. 

O Sn. Ju:<ou 1mt.~ : -Isto ero. fnltnr no c~ntrato 
com ns fllmilin". Tenho obscrvn<lo_. Sr. pres1ücn~e. 
quQ JWOr!uru-se tienlprc. fazer econo!_luas, e pcquCJno.s 
economias, nns pn.stn.s tnilitnrcs, nu.o se fu.zeuU.o o 
n1esn1o nas outro.s .•• 

O Sn. Av>·o:.so CeLso d:í outro o.pnrtc. 
O Su. Jm•ouY.rR.,: -0 nrQum~nto da marinho. ultl

mllmente votlldo foi <lo 11,337:000/i: pnrl!ce-mc qtte 
orn. cnso de se pedir u1n n.ugrnento no pü.rl~l.n.lento 
parn que fossem restnbeleciulls estas co':Jpanh•ns, .• 

O Sn. DE LA>!ol.llE :- Qunndo as cn·cnmstnncu•s 
finnnceirus do pniz melhorarem, ollns podc1n ser rcs
taholecidas. 

o Sn .• JuNQllEll\.1. : - O credito <lo G.ooq;OOOS eon
cc<lido cm 1 88:! pnrn n rcformn do n1ntel'lnl <ln a.~
mndn ninJn nlio está esp:()tn<lo. S<>gundo o re1u.tono 
nindn 1m um ~n \do do 3\JO:onoaooo. 

Descjo.vo., portnntCI, que. nü.o •e d~sse somelhant• 
có1•to cn1 nssumrJtO de ''1\'Ctro do. mnr1nha.gen'l. 

O Sn. AF1•0~"" Cror,so :-tins ora umn.dcspezn ~cita 
com otnciaes, con'ln:nndnnta, etc., pcn·felto.nJente 1n\\
til, como ostú. reconhecido. 

O Sn. JuNour.rnA :- Entilo o governo cm o culpn.ilo. 
Sr. presidente, h11. necessidude ele nugn!entnr o nu
mero ele torpedcirns o do pesson1 J•cspoctlvu, porque, 
como dizem os nlmirnntes frnncezes o como todos s.-
bem, pnra. <llll&n mncuiua. <l ueceusnrio um pessoal du-
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.plo, o de bordo, que devo ser muito adestrado c co
rajoso, c o de construcçi'io, que não se inventa. g• 
preciso officinus, uma. escola onde se formem ollicio.es 
e artistns que sejiio nptos· pnra. esse ser,•iço. 

dell11s, sÔffre o systcmo. constitueiono.l : l'orque dis-
1. P_!!n~n-sc de f;ulto 11 pnrticipnçiio do sen11do nn :forma.-\ 

I 
çno dessas le'". ' 

E' mister que essns oíhcinu.s ao c:lcscnvolvã.o, ha.
vendo meios cm mais de ttm ponto tlo Imperio, e 
entiio é mais pro,•n,·cl que haja. o pesso.ml p1•opriopara 
esses nttvios, c que deve sc1· composto de n1a.rinhciros 
1·obustos c cnmjoso§ ; a qucstiiu depende de 11u<.luci11 
e ~olpe de visto.. (Apoiados.) 

Nlio nos nnirnn o proposito, jú. uml\ vez ma.nifesta.cl.01., 

I 
nesta. cnsn. e ostentostLnlcnte ronlizndo, do colloco.r. .. o•! 
poder executivo nn situ11çii.o de p;o,·ern.o.r o Braúl di-
ctutoriulmentc durnnte 11lguns dias. · 

O nosso desejo é bem <1ivel'so~ E1npregnmos tudos , 

::Sr. l'H"C~idcntc, rcsun1indo, 1110 pnrcco que o cstndo 
de nussa. nrmndn. nü.o é o mnis lisongciro .. porg_ue não~ 
tem bnstn.ntcs navios, em vhta. do. cxtcns1to de nossa 
costa., mas que não é desnnimculor; n.lguns vnsos pos
suimos que t<hn n c1cvicla. iniportnncio.. E' prccifio per
sever~r. Qnnnto no pesso11l, o que h11 por oro. n fazer 
é n.nnnnr os vi1:ei1~os, ns com11nnhins de npr~ndizes 

I 
os esfornos, p<tra que pelo contrario possn tornnr-•61 
rc111idndc cm noss!L pntda n liberdllile constitucioll.tll' •. : 
"Ue resultn do desenvolvimento rcgul11r e completo' 

I c1ns iostit.uiçõcs. E', porétn, pt·cciso que nü.o nos le
vcnl no extremo de rcnuncinr·no direito ... o mnis im-· 

.marinheiros. . I 
O corpn de h.nperin.es marinheiros deve tet· 3,300 

prn'<ns e te-m 3,0~4. fnltanllo 2iü no.ro. o cst~ulo conl
J21cto. O bntn.lhiLO nnval nüo estli. comple.to, falt.ão J 
11 prnçns. Q.u.etn vê isso ní~o se nnimo. a ncn.bn.t• 
com ns conlL'nnhio.s de impcrin.cs tnn.rinhciros, porque l 
nellns est:l. o l'PCllr~O ; ellns si'"w que vodetn animaL" 
as esperanças do Estn<1o. . 

Essas con~ndcrO:_ções." Sr. presidente, tém 01n vista. ; 
detuonstrnr que, c~nnqnnnto nu:1nbt·o ·dn. cotnlnisslio. ! 
comtudo des~jnvn tornnr bem clu.ro o n1cu pcnstl.lnento \ 
ácercn do estado do pessoa.! de nosso. nrm<tdu, e 
ácercn do estn.c.1o tnnterinl, que, so nã.o é tnuito lison
getro, é com tudo respeitnvel c im porto.nt.c. Deve-~e 
attendcr á e\'Oiuç:to, á no,•n tendench1 q ne Jlúde ter 
a. gnerro., c que vão tendo ns mnchino.s nnvo.es. 
Agora f1 guerra n1nrithnn. j{t. nõ.o é nquello. multidão 
ele na. nos !]l.lO se rcunili.o debaixo dns ordens de u1u 
cotllmnnclil.n.te, que, nproYcitnndo-se do vento, partia. 
o o.dvca·snno cm n-ICio e o vencia. como aconteceu 
em vnrins batalho.s. . ' · 

Jo.'l. nüo é só n qncstü.o dos cnconra.çndos. qnt~. se
g;ttndo ns pn.ln.vrn.s elo n.hnh·~1nte JuL·icn, silo o ...,.rnnde 
monstl'o, que púde desapp11reco•· de momen.to. 

0 

Jú. elle nii.o ,dotnino. só os nJnres. Surge o in1prcvisto. 
I·In. ga·nn,Jc necessidade de ter informações do que se 
pnssn ctn toclos os pn.izcs pnrn. ir ca.winhnndo pa.'l'i
passn. po1'r1ue o Brnz1l n~lO tem de euvcr::;onhur-sc de 
s~n. armada·, l)Orqnc setn_~)rc qn_e I! preciso, cmno no 
RLO dn Prata Clll L8:2G, t8· .... 7 e 13:28, C01110 no. r.-uerro. 
do ... J?nro.p:tl~,Y, c lia portou-se nnlito bem ce>t~ seus 
o11tcanes bnosos e seu.s 111nrinLe:ros robttstos, bcn1 
ednca<lu~! forma.tlns e:, fvt·nccidos pdncipn.lmente pclns_ 
cotup:~nlJJc.s Ue in1pel"iues mnrinheh·os. Por .~, ,n ;;;ro
qncncul., cn desejarei qne c.s dons nobres tLh1Ji1· .ltiC, 

que têtn nqui n.sscnto. aincln. tcnhii.o occnsiü.o dtJ ulJ::;er
vur os s!rdc;os de nosso. a.rmnda. c ta.mbetu 1uuifu.s 
occusiões <le gloriíicn-ln. 1 

(Apoiados; muito bem.) 

O Sr. lf ... nEz Fe:Dt•pc (muu:.'lti'O da marinl,a): -
Eu, Sr. prc~iclcnte, tunito de~wjnva. tomn1· ctn consi
clernyüo, nii.o s6 a.s oUservaçücs do nobre senador pelo. 
llahia, rp.t<: ncnhn ele scntnr-so, con"lo tnmbcm a.s que 
em prtmcLro lnA"nr prodnzio o 1neu nobre ntltiooo sc
nndor pela província de S~tntn Cnthnrina. cujas ~bene
volns c~prcssõ~es~ n mctt respeito eu nnlito ng;rade<;o; 
nHLs o tempo o tu.o escasso c devemos tanto nprovei
to.-lo. que não cltn·i<lo pc<1ir permissii.o n.os honrados 
scnnd.<?_ros purn ndinr a resposta que lhes do,·o pnrn 
occllSHL<l cm que niio hnja tnnto. neccssidndo dn 
n.prov~itm· o ton1po, isto é, ndia.r n. minha. respostu. 
J?llrll.a proximn uiscussiio dn lei de forçns do mar. 
(A po•ados.) 

O 1!!1•·:· «=<>l"l"elu • - Os ~ustentndores ~o principio 
da·leg"hdnU.e-nos temos v1sto. nestes l.tlt1mos nonos 
n11 m":is 11pertnda situu\1ilo, e .o n!'sso de•.,jo de qu~ 
o Bruz1l BeJn governnclo constltuclonnlme,nto nos vai 
custando sncrificios que, qunndo pudessem ser dcclll
r,.dos de pouca. importuncio., no que tocn o.o direito 
.pessonl dos sen11dores, tem muito nlc11nce no que 
•espcit11 ús o.ttribuiçtlcs do sen11do. 

Q.•1nnflo _uli\ leis nnnua.s entri'i.o neatu. casa., nü.o bo. .. 
VC<Hlo scnuo duas sos11iles para di.llgusaiio e TOtllÇÍÍ.O 

portante do scnndo. qunl o de trazer o sett prudente 
concurso tis 111Cclidns 1nnís graves neste systcma .. I 
n.s g.uc se tomão nns leis nnnuns. .. . . 

E poJer-se-h11 dizer que o vcrdn.cleiro systema. ; 
constitucional é nqucllc que dispcnsn o sennuo d• : 
intervir nn.s leis de n1cins e nns leis de fo\'c;n Cf Se tal:.· i 
n~to é o do no-~so pn.cto fundnmcnt.a~l, é e~tretan~o.: 
nqnellc n que nos vão cnndmunnndo. 'Ictnos s1d.o ub;l
gndos n. nbn.ndonar o c1ireito de tomn.t· parte na. dlS
cussü.o dus leis de orçtltn!~lt~o e de fOl'Ç>t.! Oppõe-se
uos ci nc h o. Oll t1·as occn.siõcs üe n.precia.rn1os us q ncs
tões que entendem com os n1inistcrios da. g:uerrn. & 
mnrinhn.. . , _ 

Rcsp,)ndo: c n.i resoluções que o.sstm votamos n~o 
vão tornar-se leis do oniz, não vão re:;cr un1 exercL
cio inteiro ~ Qunnt-:o têm sido .mnJb,uateaclo o tempo 
nesta. sessão ! · 

O Sn, AFFO:<SO CELSO :-Apoindo. 
O Sn. ConnErA :-A sess:to extrnordinnrin que pro

veito clcn.'? Acaso n.~ circumstnncin.s' ctn que nos o.cha
nloS pt·ovêm de n.lguma. for(;n. invcnch·el, de :fr;ctos 
que nü.o puclm•ão ser cvitndns'? Ou, -pc~o contra.r.1o, o 
scnndo tetn o dit·cito ?.c queixnr-_se de nn.o se ho.\'c_rem 
cmprc...,.ndo fnceis tue1os pura nu.o lhe sel'ern traz1das 
tÍ u1tir~n hora. leis Ílnpm·tnntes pnrn. ou serem vo~_n.das 
cegamente lHt <lcix~r-se o pa.iz ent_regue n.o regnucn 
d11 <lictnch1ro. ~ ! 

Apenas pu<le1nos à.iscntir Qt)ffi n.lg?-mn extens~o a. 
lei de fis.nçt~.o ela. fort~~o. ele terra, CllJO cxnmc, ~mda 
nssim, foi n1ni::; rnpidtl do que cn1 nonos ~nt.erlol·~s .. 
A resohv,~õ.o prorognth:n do o•·çntnc:nto fo1 dt.scnttda. 
cm:n cxtraol'<hunrin. ru.ptdcz porque ttnhn.mos ntndU; de 
occupa.r-nos ·nestes nlt.imos d1ns, nestes der:ndcu·os 
1non1entos. con1 n lei d~ iix. :n:-v") da. i'o1·ço. da nutr. que 
c.o em.tnnt·.J é n que Yn.Í rcgu'inr o sen·iço do. tnaduba. 
no nnno.que Culnec~a.-enl o tn de Jnlho! 

Nli.o haveria o 'que notnt· nesta. lei. n.tú lllC6lTIO 
qun.nto ú reduc,,!ÜO 't Não hn assumptos gt_-avcs a 
ap1·eciur en1 reluçii~> {t ot·ga.nisn.r,·Õ.o cln :forç.n. c ao rna
tcl"ia.l da urnlatln. 'l Não hn.v~rio. n1.nito rtnc ,pondct·n: 
úcerca. <la qt~c.stÜ.IJ de a.nn~ttnento jú. ligcil·nnJCn'.c.' nqtu 
ventilach1 hoje~ . _ 

As moclificnr,,ões que e e propõe nn Jeg•s\o.çtto . .dtl. 
o.rmndn, o n1odo por que se cntcnclcu dever .concc!l~ 
trur todns ns for1·!ns sob tttn conln1n.ndo snperwt·. llltO 
ern. tnn1bcn1 objeCto digno de sct: cxn;11inndo.- p•u:a. 
nfloptnl'-se nfinal o que mnis conv1cssc a nosso. UHl.l'l.
nhn de g11e1·ro. ~ 

Carecemos, pOL'Ólll, de p~c:;cind.ir de totlns estns 
questões~ de nos nbstcrn1os de tollo este c:.:.t:n1c 1 

O discurso que o nobre .nli.nistro dn. nHt.rLnhn pr?
:f'erio nn ca.mo.t·o. dos deputados nito oil'et·ccc n1.1tenn. 
pnro. '[lrofnnda.. invcstignçü.u no que s~ refet·e ~t. con
strucçü.o c condu,•õcs do encunrn,,·ndo n,acluwlo! 

O Sn. Lmz F101.rPPIO (ministro da mm·i11ha):-Pode~ 
rCil1f'S ter occnsiüo n1nis tnrc.lc. 

O Sn. Coun"'" :-Quando 'I 
O Sn. AFFo•so CeLso di• um 11pnrte. 
O Sn. Con11 ,.,.. : -Senhores, é t11l n. hnportnncitl. 

d~stn ~ei (ji• nii? quero rec:ordnr o modo por q11e o. 
d1scussu.o tem· ••do encnrre1ruua. em outros nnnos) 
que n. constitttiçiio úxige c1ue ~ua. sej11 annu11hnenta 
vot11dn.. 

·Onde querem qtte se tr<tte dessas questõ.es, quand~ 
é qu~ h11vemo~ ile nnnlys11r ns idén.s cont1dn.s no ''"-: 
lator1o ~ 

_.. 

.. 

.. 4 



-.·r-\ f 
.. 

• 
[ 

• -·~ .. · . . - ' -.- . ~· 

.!!! • 
.-· !228 SESSÃO EM 30 DE JUNHO DE 1885 

O Sn. A>'FONSO CeLso :-No orçamento ou n'uma 
Jei especial de reforma. 

O Sn. JuNQUEIRA.: -A organiso.çlio é nesta lei. 
O Sn. AFFONSo CeLsO:- Não é, e V.· Ex. mesmo 

tem sustentado isso. 
O Sn. 'connEIA :-Se se qnC\' reduzir a discussão 

à.estn. lei a.o nponcn.mento u. que ngorn. se recorro, 
:nesse cnso deixemos de occupn.r-nos com n lei de 
nação dn. forço., votemos uma prorogn.ti.va. sc_m 
termo. Se não devemos constderar e•sa let Genao 
como um o. formalidade constitucional, en tii.o to elo. a. 
discussão é escusado.... · 

O Sn. Cnuz llbolL\DC :- O facto de querer-se em-
'llarco.r tudo nas leis annuas, é que causa o. clemo;a. 

• O Sn. Conneu. :-Não quero isso : mas em que 
melhor océasião se póde tratar ela rernrlição da ma
rinho., senão nesta discussão especial Cf ~ 

O Sn. AFFONSO CeLso dá um apnrte. 
O Sn. Conneu.: - Se o serviço publico soffre niio 

aendo esta lei votndn. antes de comcçnr o cxe1·cicio 
que tem de reger, c reconheço que nsaim é, CJllC 
culpa recahe sobre o senado por esse facto"! 

O Sn. AFFoNso CELSO: -O que não 'luero é que 
.:fique o exercício sem lei de meios, pOl'CJ.UC e perigo si s-

I simo.. "' 
O Sn. JoNQOEIRA.: - Perigosissimo ta.n'lbe1n é n.n

nullar-se o direito elo scnndo. 
o Sn. ConuEIA:- Appl:mdo ns P"ln\"rns ao nobre 

senador por 1\Iinns. Para evita!' o pcriq;o a que 
5. Ex. allude ten1os sempre trabalhado. E , porém, 

· mister protestar tambem contra. outro pct•igo. o rle 
impor silencio no senado c n.nnulln.r-lhe o :ncçã.o. E' 
o que succeder{L se: genero.lisnr-se o facto de' trn.zcr a. 
esta. cn.sn leis n.nnuns, não havendo senií.o duns sessões 
para. sobre elln.s deliberar rcgt1lnrtnente. Imaginemos 
que circumstancia fortuita nos inbibe de i!eliberar 
uo dia. àesigondo pnrn. n sessão seguint.e, n. dictnclurn 
torna-se· inevitnvel ! 

E' estn. umn. ~:oitunyi.io regu1nr ~ 
Por que nos vêm est"s leis qunndo já não nos é li

cito senii.o lnvro.r este protesto? Pois não podia cu. 
em vez de estar clamando por <>utro procedimento 
que mais gnrnntn.. com os direitos do seondo. ns con
veniencia.s publicas, estar tratando de qnestües n.tti
nentes no melhor serviço da repartiyi~o dn n1arinbn.? 

Na discussão desta lei e das outra•. que tivemos de 
votar atropelladamente , ó permittido no sen ndo 
nprccinr as grandes questões politicas. Tivemos de 
annu!lar es1e direito, de que aliás se pódc fazer o 
mais legitimo e proveitoso. uso. 

Cumpre nüo continum· a exercer sobre o senado 
esta. coerção .. 

Cumpre impedir que chegue o momento em que, 
protestando en1born. contrn n. doutrina.~ aqui susten

. tado., de forçar o governo n assumir o. dictndurn~ 
. facto. que póde depois servir para maiores usurpações, 
nos veJamos constrangidos pelas circumstnncins a pro
cedimento diverso daquello que até agora temos tido 
invnrinveln1cnte. 

E note-se que, se o principio da legalidade nrrns
ta-me o. não contribuir para que no começo do exor
cicio nü.o cstcJÜ.O votnUns ns leis nnnuns, forya.-me 
tambem a nüo consentir no esbnlho das prerogativas 
do senado, coosequencin do facto que se vai nmiuda
dnruento repetindo. 

Attcnda-se tnmbol"n a que, no pnsso que os le
g-islndorcs que sustontnmos o principio da logaliclade 
ínzemos os ultimas sncrificios po.rn. que elle cüo pe
rigue, o governo col>t·n. alento para infringi-lo e 
reincidir na infracção, atropellnndo o menoscnbn.ndo 
as nttribuicfões do po<ler Tegislativo 1 Quando eiie 
zombu. da ei, devemos nós, no momento en1 que 
nos ó dado proflignr esse procedimento, conservar
lno-nos em silencio pnrn. snlvnr o que cm tal caso nli.o 
é seoiio umu apparencia do systoma constitucional 't 

Apeznr de tudo, nindn. ngorn concorrerei, no que de 
mil!' dor.onde, para que impere o. legalidade 1 lVIas o. 
res1gnnçuo tem termo. 

O~ aenndo tem visto que, para que esta lei se vote 

em tempo, tenho aqui vindo constantemente, tcnlt<> 
npprnvaUo todas n.s urgencias, e vou prestnr no\'a 
homenagem. ,;. lcgnlidnde, desistindo agora -da pa
lnvrn. (.11/tllo bmn; muito bem.) 

o Sn. AFFONSO c~r.so :-l\!uito bem qunnto 0.0 pro
test?· . MaR o mal que virá da falta de lei é maio,r. 
O d1retto do scnndo nii.o fica. nreterido. 

Nüo ho.venflo mnis qne1n p&Óilissc a pa.lavrn, encer-
ro.u-sc a <liscussüo. 

Posto a votos, foi o.pprovndo. 
Seguio-sc n. discussão do nrt. 2o. 
~·lo .l1a:-endo quem .pedisse a palavra, encerrou-se 

a. d1scussno. ·. 
Posto n votos, foi approvaclo . 
Se guio-se a discnssü.o do n.rt. · 3o. 
~·i o lt~vendo quem pedisse ·o. palav.ra, encerrou-se 

tL d!SCUS~UO. 

Posto 'a. \'Otos, foi npprovaclo. 
Entrou cm cliscussü.o o nrt; ª'o~ o qual :foi sem de~ 

bate appro\'ndo. 
O Sn. Couz M.~o.crrA.no (pela l)rdem) requereu ver

hnlmcn1c clispcnan. de intcrsticio para. 3a discussão 
rlcstn . propostn, com prcferencia a qnnlquer ontr::. 
1nnt~no.. 

Cot1Sultac1o o sennclo, consentia na dispensa pedida. 
Es;;otocla a or<lem elo dia, o Sr. presidente deu a 

seguinte pn1·n. o dia 30: 
3" discns•iio cln proposta do poder executivo, emen

<lada pela camnrn dos dermtaelos fixando, o. força 
llltvnl pura o excrcicio ele 1885 o. 18SG. 

1" discnssão cln indicação dn mcsll, letra E, ele 1885. 
Levantou-se a sessão a 1 l1om e 3/4 dn tarde. 
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' PRESJDENCJA DO SR. DAnÃO DE COTEGIPE 

Su,m.lnro - Expediente - Pnrccct·es - Ordem c'!<>· 
chn- Forç(l.s tlc ma.· • .Approvacão cm 3• dlscu.<&üo. 
Oú.<ertwcüe.• do S·1·. p,·e.<idente...:... In<licacão da mesa. 
Appm11<Ícrio em 1• dl•cussão. O Sr. Cru::: ltlacl!ado 
pede que' •aja <lnrla para a ordem do dia da se.vsão· 
seguinte. 0 .VO/laclo COncedo. 

A's 11 horns <ln. manhã achn1·ão-se presentes 32· 
Srs. scnndorcs , u •aber : Bnrii.o do Cote<ripe , Crit7. 
MnchnJo , Bariw de Muman~unpe , Ignacto Martins. 
llieiru de Vasconccllos , Alfonso Celso • Barão da .. 
Lngnnn , Virluto de !Vle<leiros . Barão da Esta.ncin.. 
Bnrroa Bnrreto, Diogo Velho, Rib.eiro da Luz, Correin.. 
Junqueira, Chic!torro, Visconde de Paranagu1í, Jos~· 
Bonifacio • Cnst1·o Cnrreirn., Ja"naribe, João Alfrcd<> • 
do Larnnro , Visconde elo B;;'m Retiro , Henrique> 
cl'Avila , Conde de BaApendy, Octaviano, Luiz Cnr
los , Luiz Folipre, UchOo. Cavalc•mti, Soares Bran
eliio, Bnrüo ilc lii11roim , Christiano Ottoni c Viéira dn. 
Silva. · 

Dclxlu·üq de comparecer, com co.usn. participndn, os 
Srs. Bnriio de 1\iamoré, Nunes Gonçalves, Fntnto do 
Aguiar, l?ranco ele Sá, Silveira Lobo. Sih·cirn. Martin•. 
Teixeira. Junior, Cnrrii.o, Antiio, Godoy, lj'OI.nandcs cln. 
Cunhn .• Cnnhn n Fin-noiredo, Lhtln. Dt1nrt~. Dn.nt.n", 
l-ln.rtinho Curnpns, 1\t.ttlino de Souza e Pnuln. Pcsson. 

Doixon 'le con'lpO.l'Ccer~ sem cnusn. put·ticipnt.ln., o. 
Sr. Bariio ele Sot11.a Qto~ciroz. 

O Sn. PnE~l ot.N'l'E n L rio n sessü.o. 
Lctt-se n nct.n. d.u. sessão nutt!ccllcnt'o.··e .niin llnvend•l 

quen1 sobre clln. fizet;se obt)ervat;ôet), deu-se por nppro
vada. 

Compn.recêrii.o depois do nborta a sessão oo Srs. 
Paes de Mendonça, Lafn.vetto, Lciin Vclloso, Snraivn, 
Visconde de Muritiba, Visoonde de Pelotas, Silveira. 
da Motta c Sinimbll. 

O Sn. Pn,.sm~r<TE disse ouo connnunicanclo-lhc O· 
relator dn commisaiio de orÍJa.mcnto hnvor falta de~ 

• 
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nl~n• mllmbros paro. o• t~a'!>alh<!l!l do. mesma com
mJssii.o, nomeava. ·para serv1r mtennamente o Sr. So
are& Brandii.o. 

OSa. 1• Szoat:TA.alo deu conta do seguinte 

EltPEDli!NTa 
Officios: 
Do Sr. sena.dor Diogo Velho, pedindo licença. para 

-nusenta.r-se do. corte o .resto da presente sessão legis
lativa, visto ter necessida.de de reunir-se é. sua ~a
mi!in, que, por ~ot~vo de mol~st!a.! a_e acha na Eu
ropa. --A' commtssao de const1tu1çao. 

·oo ministerio do imperio, em resposta no officio do 
senado de 25 do corrente mez. communicando que 
S. M. o Imperador digna-se de receber hoje, ó.s 3 
horas da tardo, no paço da. cidade, a deputação que 
tem de apresentar os autographos do decreto da as
aembléo. geral fixando as forças .de torra pa.ra o exer
cício de 1885-1886.- Inteirado. 

O Sn. 2• .S~:aaBTARto leu os sel;nlintes 

PARECERES 

« A commissão de pensões e ordenados examinou 
a proposição da camnra. dos deputados, sob n. 4, de 
1885, concedendo ao juiz de direito da co1narcn doBre
jo, no Maranhão. bacharel Fernando Alves de Carva
lho, um anno de licença, com ordenado, para tratar de 
sua saude ; e, a~tendbbdo aos atte•tndos medicos 
apresentados pelo peticionaria que provão o seu mio 
estado de snude, é de pa.recer que a proposição entre 
em discussão e seja .approvada~ . . 

" Sala das commissões em 27 de Junho de 1885.
Joaquim Raymttndo de Lamare-Visconde de Pelotas; » 
· "N. 4., de 1885. - A assembléa geral resolve: 

« Art. 1.0 E' autoriso.do o governo a cCinceder ao 
juiz de direito da comarca do Brejo, província do 
Maranhão, bacharel Fernnndo Alves de Carvalho, um 
anno de licença com o res:(lectivo ordenado, para 
'tratar de sande onde lhe convter. . 

« Art. 2.• Revogão-se as disposições em con
hario. 
· " Paço da camnrn .dos deputados em 20 de Junho 

·de 1885.- Franklin Americo de Mene::::es Doria. -
Affonso Celso de Assis Figueiredo Junior. - Manoel 
Bernardino da Coita Rodrigues. » 

" Foi i'resente ó. commissã.o de pensões e ordenados 
ll propostção da camara dos deputados, sob n. 5, de 
1885, concedendo licença ao juiz de direito da co
marca de Parintins, no Amo.zonas, Francisco da Cunha 
Castello Branco. 

" A commissiio, attendendo ao mó.o 01!tado de snude 
do peticionaria, justificado por attestados medicos, é 
de parecer que a proposi9iio entre em discussão e seja 
approvada. 

" Sala das commissões em 30 de Junho de 
1885. - Tgnacio Ma•·tins. -Joaquim Raymunclo de 
L•mare.-Visconde de Pelotas. » 

« N. 5 de 1885.- A assembléa geral resolve : 
" Art. 1.• E' autorisado o governo a conceder no 

juiz de direito da comnrca de Pnrintin·s, nn província 
do Amazonas, bacharel Francisco da Cunha Castello 
:Branco, um anno de licença. com o respectivo orde
xuido, paro. tratar de sua sande onde lhe convier. 

" Art. 2.• Ficiio revogadas as disposi9ôes em con-
trario. · 

" Paço da camara. dos deputados em 20 de Junho 
de 1885. -Franklin Americo do Mene::::cs .Doria.
.Affon&o Celso de .Assis Figueiredo Junior·.-Mo.noel Ber
'Jiardino da Costa Rodrigues. » 

"A commissã.o de Órço.mento oxo.minou n proposi9ilo 
eob n.' 10, ··enviada pela. camnro. dos deputados ao 
senado em data de 25 do corrente mez, a qual no 
àia immediato lhe foi trn.nsmittida pela mesa, para 
aobre ella en1ittir seu parecer. 

"Na referida. proposição, que é, aem emenda. alguma, 
a proposta apresentada Aquello. camara ]leio governo, 
Cli cete autorhado :para. emittir até 25,000:000U, em 

moeda corrente, applicaveis a auxiliar os bancos- a 
deposito da corte, sob a garantia de títulos da' di via 
publica f11udo.da. ou de bílhetea do thesouro, desti · 
nando-se o capital e juros pagos pelos bancos ao rea · 
gate do meio circulante e prestando ·o governo· .. 
assembleia. geral legislativa circumstanciada infor 
1nação do uso '}Ue fizer de semelhante autorisa9ão. . 

" A àisposiçao deste prójecto niio é nova, e estava. 
comprehendida na l:'r.irpeira parte do § 2• e nos §§ 4.• 
e 5• do art. 1• da le1 n. 2,565 de 29 de Maio de ltS75, 
que vigorou atei fins de 1879, época. em que foi re
vogada pelo art. 24. da lei n. 2,940 de 3L de Outubro 
~~~~; -

• Publicadó. o. alludida. lei de 1875, quandu se.tinha. 
1nanifestado crise bastante intensa na praça do Rio de 
Janeiro, em consequeneia da falta de meto circulante, 
ou retracçiio do capitál monetario, teve o goveri:to•de 
fazer uso da autorisação que lhe foi conferida empres-
tando ao Banco do Brazil, ao Allemão e mais tarde ao 
ltural e Hypotheca.rio o. somma. de 16,033:2501j;áob 
a garantia de apolices geraes, ao preço de 90, cor- . 
rendo o juro até o resgate destas em favor do the-
souro. · 

" Para effectua.r este · emprestimo fez o ~overno a. 
emissão de 9,148:50011, ficando·os restantes 6,884:15011 
por conta da renda do Estado. · 

« Dentro de cinco mezes começâriio os referidos ban
~os o. amot·tizar eeus· debitos, de sorte que antes de 
onze mezes esta viio completamente amortizo.dos; re
sultando 1:ara o thesouro o lucro de 365:17211983 
proveniente de juros que pagó.rão os mesmoa bancos, 
e tendo sido remettida: para a caixa da amortiza9ão 
a sobredita. quantia de 9,148:500/J para ser inuti
lisada. 

. «Não· consta dos relatorios do ministerio da fazenda. 
posteriores ao anno de 1877, que o governo tivesse 
tido ainda occnsiiio de fazer uso da. a.utorisaçã.o da. 
mesma lei de 29 de Maio de 1875, até a data de sua. 
revo~ação. · 

., Temos, pois, que da autorisaçiio destilo lei, ainda. 
1ue mais ampln do que o projecto de que se trata.. 
vigorando por espaço de pouco mais de quatro annoa, 
fez uso o governo uma. vez s6mente. no intuito de 
conjurar a crise P'::oveniente d!' falta. de meio clrcn
lsnte, e o conseguto, com mamfesta vantagem para o 
cnmn:íero10 e especialmente para os bancos de depo
sito, que seriiio obrigados a faltar a seus.. compro
missos, se não fOra o soccorro- tão opportunamente 
prestado pelo governo. . . · 

" E' certo que a crise de 1875 não se tem reprodit-· 
zido com a:·mesma intensidade de então ; não resta;, 
porém, duvida de que, em certas quadras do anno. 
se manifestito na praça do Rio de Janeiro·embaraços 
e di!liculdades no movimento das transacções, por 
falta de meio circulante, que se desloca para outra• 
pro.ço.s. · · - · _ 

" Se a nossa circulação fosse metallica, a escassez 
de dinheh·o proveniente de sua. deslocn.çüo de uma.. 
para outra praÇa poderia corrigir-se de prompto pela 
lei economica do fluxo e refluxo· do metal, ou pela 
acçil? dos bancos de emissa.o, caso_ existie:se~ entre 
nós. Sendo, por~m, nossa. cm~ulaç"o fiductana. e · ~ó 
póden·ao fazer enussões o thesouro, é de boa prudenou>
fica.r armado o governo da competente autorisação, 
paro. nos casos de crise, francamente mnnifestn.dn, ir 
em auxilio dos bnncos de deposito e do C'>mmercio. 

" A decretaçito do tal providencia serú. de grande 
effeito mornl e capnz por si só de obsta.r ao appare
cimento de crises. 

«O restabelechuent.:> da lei n. 2,565 de 29 de Maio 
de 1875 jú. foi indicado no penultimo 'relatorio do 
minist.erio da fazendo. e ora é bOlicitndo, em algnm'i1• 
de suas principaes disposi9Zies, pela proposta do go
verno 'lUe constitue o projecto de que se trata.. 

" Nilo de$Conhece a commissã> que a emissão ,de 
notns para. soccorrer os . bancos de deposito tril:r. 
au~mento do meio circulnnte, e póde este in
fluir , se ·não houver da parte do goveruo 
todo criterio na aprecinçiio dos motivos da crise 
e o. maior prudencin na qu11.ntidade de papel que emit
tir, sobre o valor da moeda fiduciaria, unica de que 
dispomo•. 
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«Se, porém,n cmiss!lo limitar-se a snpprir a pcnu
ria do numeraria no. prnçn. do Rio de Janeiro, o só 
dn•·nnte o tempo correspondente i retracção do capi
tal monetnrio, nenhuma perturbn<;ão pódc ella trazer 
aos valores existentes c nem mesmo no cambio. 

"A .emissiio c!'!'ectuadn cm 1875, com as devidas 
cautelas, pa.rn conjnrnt• a crise de então, nn.do. iníl.uio 
sobre o c:;unbio, que :a.té chegou a. 27 1/2. con1o consto. 
do relutorio do minieterio da :fazenda, de 23 de De
zembro> de 1878. 

u Portanto, confiando a eom1nissão quo o goveroo 
proceder{L no uso dn. nutoriso.yüo. que so.licitn, com o 
mn.ior crlterio c prndencin., snlvngnnrdu.ndo sempre 
os interesses da fazendn. publica e por outro lado 
attendcndo que lhe é itnposta. n. obri~açiio do resgate 

·do meio circul.u.nta emittido parn fim tü.o espccia.l, 
· cCnn o cnpitíLl e juros qtte forem pagos pelos ·bancos, 
e bem assim n. do prestar ú nsacmbJc;a gernl leglsla.
tiva circunJstn.nciacla. infonnnt.~ã.o do uso que fizer da. 
mesma nutorisnçi:io, é de parecer que o projecto entre 
em discussã.o e seja approvado. 

" Sala das commissões.30 de Junho de 1885.-J. D· 
Ribeiro da Lu:::.-Diogo Vetho.-J. R. !Jarros Barreto· 
- Soares Brandüo. " . 

Emendas feitas e approvadas pela oamara dos depu-
tados d proposta do poder executivo, que autorisa o 
governo pa1'ct emitti•• até a quantia de 25,000:00011 
em moeda corrente. 

• Accrescentc- se no lllg':lt" competente : 
a A asscmbléa geral decreta: 
" Artigo unico. (Co1JJO na proposta.) 
"Paço da carnnra dos deputados, em 25 de Junho de 

18>"5.-Franklin Ame•·ico de Jlfcne;::cs Doria.-AfTonso 
Celso de ·Assis Fi.queiredo Junior.- Joüo dos llet:r t/.c 
Sou;::a Dant:1.s l'"i.l/w. 

Proposta 

"Augustos e eligdssímos Srs. representantes ela 
nn.çü.o-0 deficit ·do corrente exercicio, oggraYndo 

. pelo decrescimento dn renda publica, crcou ao thc
"souro uma. situação djfficil. 

· cc _<\.pproxhna.-se o u1tin1o mez cl.o se1ncstre, isto é .. n 
occn.siuo das HqnjcJa.~:õe.s, c consegnintetnent.c dos pn
gttmentos: os devedores previdentes prcpnrLio fundos 

~ .. para. t~alda.r suns contas no interior, e remcttctn, po.n1 
·as provincins do 11ortc~ clevnda son1n1n, afim de obtc1· 
cambines con1 rrue se exoncretn dos compro1nissos no 
exterior do I1npcrio .. 

" Ao terminar o mez de Abril existiiio apenas nos 
cofres dos oito bancos do Rio ele Janeiro G,322:000,'1. 
e não é presumivel que esse saldo augmente até o ihn 
ile Junho. ' 

cc E' nessa. occnsiüo que o tbesouro, além ele outras 
son1ma.s, predsu. ter dispon!vel em seus cofres qno.ntin. 
snperior n 8,000:000,~. pa•·n sntisfaze•· os jnros da di
vido. interna fuuda.aa. 

cc V ui dn.r-se,forç.osninente,n. escnssez do meio circu
laute, c tcrú. o thesonro do estorvar as opera.ções, jú. 
.W.Jl1ccis, do cornmercio,. ou de ser por este cJnba.

,raçado. 
rt A crise monetnrin.~ n que ho.vcn'los assistido nos ui-

1:inlos semestres, podert'l, uois, repetir-se, e desta vez, 
ae se der, dcverú. ser maiS gru.ve, en1 eonsequencia. da. 

(.,pcrturbaç~ü.o existente, cn.usalln. peln bu.ixo. nos 
. ~"Preços do;S p••ouucto~ da nossa lndu~trin, c outras cir-
cumstanc•as que ser~a superlluo nss•gnalur. 

« Ni:io nos resta a espernnça de gue allluiio ao nosso 
mercado, no tempo proprio, quantu1o sufficientes parn. 
conjurar o mal. 

"lJm cmprest imo externo seria hoje muito oneroso. 
, " Um emprestimo interno consolidaria a divida Ilu
• ctuantc, e recebendo-ae bilhetes elo thesouro em troca 
~ ele n.policee nW.o ae creari~o rec~raos pnra. o commer
' cio, uem 11e diminuiriíi.o a• dilliculd&d.cs tio go-
'Y&C'.Q.~. 

cc Ern to.es circum:ita.ncias pareceu n.o ('Poverno cl 
maior necessidade, corno medida prepa:i'atoria d 
outras que tro.gü.o o o.unmento dn. renda, o ~quilibri 
do orçnrrLcato e n con~ldaçü.o do. divida. fluctuaÍlto 
o re•tabelccimento dn lei n. 2,5(;5 de 29 de Maio de 
1875, com a alteração constante da proposta qne, da 
ordem de S. l\I. o Imperador, tenho n honra de apre
sentar-vos. 

" A emissão de CJUe ahi se trata niio é um pa~amento 
de divida do Estado, nem utn recul'so consumfvel pela. 
deapczn publica : mas antes um cmprestimo de cre
dito, caucionado por titules valiosos, c que ser:í sol
vido o n1nis promptamente possivcl, rettra.udo-se e 
inutili.snndo-se cn1 prazos dctertninados a.s notas cm 
que for effectuaclo. 

te E' tun n1eio de n.dn.ptnr, como jtí. se tern ponderado, 
no systemn do pn.pel-moccln, a q11e, infelizmente, 
estamos preso•. n flexibilidade que tem a moeda. 
metnllica no fl••xo e refluxo, ú medida que se torna. 
escns•a. ou abundante. 

« No Nstnbelecimcuto dessa lei encontrará o go
verno os clen1entos pn.ru.,_ seJn faltarem recursos n.o. 
thcsonro. proporcionar no cominCl'clo e ú. industria. oa 
que lhes possüo ser uteis. 

Proposta 

«Artigo unico. O governo"é nutorisado. para emittir 
até n quantia de 25:000:00011 cm moeda corrente, 
applicnvoln auxiliar os bnncos d~ deposito da cOrte, 
sob 11 gnran:ia de títulos da divida publica :fundada 
ou de ·bilhetes do thesouro. 

«"O capital e juros pagos 'Pelos bo.ncos serüo desti
nados ao re~gatc do n1cio circulante. 

cc O governo prestnrú ú nssembléo. geral legislativa 
circumstan~iad!: informação elo uso que fizer da pre~ 
sente o.utor1sn~~ao. 

Pnlncio do Rio de Janeiro em 25 de Maio de 1885, 
- Josó Antonio Sa•·aiva. " 

A imprimir para entra•· nn ordem dos trabalhos 

ORDEM DO DIA 

FOR~a. S DE MAR. 

Ent1·nu em 3• discnssiio n proposta do governo, 
emcnunda peln cnmara dos deputn.dos, fixando n 
forí•n na,·al para o exercício de 1!:!85-1886. 

Nilo havendo quem pedisse n palavra, ficou encc•
radn n discussão. 

Posta a votos, foi approvadn e vai ser dirigida li. 
snncçüo imperial. 

O Sn. PnESlD~"'rE :-Tendo de ir hoje no paP,o dn 
citlaclc a deputa~üo que vni npresentar a S. M. o Im
pernclo•· os autngr<tpLos dn Ie1 de fixação de forças de 
terrn, e hn,•cndo tempo de ser remettidos tnmbcm 
hoje 08 n.utogrnplios au. lei do fixação de força nn.va.l,. 
incumbo ú. mesn1n dcputaçiLo de a11resentar igualr.acnto 
estes ultimos. (Apoiados.) 

lNDJOA.ÇÃO DA MESA. 

Seguio-sc n 1" discussão ela. indicnf!ã.o da. m.esa~ 
letra. E, relath·n. ú rcfor1nn do rcgimc1lto . 

Ni\o havendo quem pedisse a p11lnvrn, encerrou-sa 
n. ditJcnssüo. 

Procedendo·se ú votaç•ito, foi "l'PI'O\'acln.. 
O Sn. C11uz l'rfAOHADO (pela ordeiiL) requereu verbal

mente dispensa de interstício puru. a 2• discussü.o. 
Consultado o senado, concedeu a dispensa pedida. 
Esgotadas as materins da ordem elo dio., o Sr. pre

sidente deu para 1• de Julho n seguinte : 
Proposiçilo da cnmarn doa depotados, n. 6, do-) 

oorrcllto allno, concede.ud.o lloonça ao desembar'"(_. 
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SESl5ÃO EM 30 DE JUNHO DE 1885 

I
. gado r da. rela.çiio da Fortaleza João de Carvalho Fer-
:onndes Vieira. . 

· Pro!JOBição da mesmo. enmo.ra, n. 7, eonee-
aendo licença ao desembargador da relação de Belém 
João Carlos Bastos. 

Proposição da mesma co.mara, n. 8, concedendo 
licent;a no desembargador do. rel~2iio de 0\U'O Freto 
:nelarmino Percsrino do. Gama e J.YJ.ello. 

2• diséussão a; intlicanii.o da niesa, letra. E, de 
1tl85, relativa. â reforma. do regimento. 

Em seguio!e. o Sr. presidente convidou os Srs. se
nador~s para. se occupo..rem com os tro.ba.lhos de auar· 
oommissões. 

Levantou-se a. sessio ao meio-dia.. 





I) 

~ . 

INDICE DE 20 DE MAIO A 50 DE JUNHO DE 1885 

Act.as: 
Em 29 de Mnio. Pag. 59. 
Em 30 de '1\Inio. Pag. 60. 
Em 16. de J~mllo .. Pag. 165. 

A.ddit.ivos : 
DO SR. SILVEIRA. lUA.RTINS 

Sobre o projecto de legit1mação de filhos espu
rios: 

Art Qullndo o pa.i ou 11.1.üi recônhecer sepa.rad.n.
mente un1. filho illegitimo .. sem revelar no acto 
do reconhecimento a pessoa de quem o houve, 
entender-se-ha ser o filho sim_plesmente natu
ral, prohibida toda a indagnçtLo de paternida
de ou maternido.de o.dulterino., incestuosa ou 
so.crilego.. 

Art. No. :falto. de pai, compete li. mrLi o po.trio 
poder. com todos os seus direitos e obrigo.ções. 

§ A miii pel'derií. o patrio poder caso.ndo, ou pas
sando n novas nupcins, se for viuva. Pag. 45. 

DO SR. VIEIRA. DA. SILVA. 

.A' indicação ela meso. letra C. 
Quando, na ultima meia horo. de sessiio, fOr 

l>osto. em discussüo quo.lquer mo.terio. jú. em 3•, 
e niio b:wendo numero po.ro. servoto.da, ficará 
o.diada po.rn a. sessi"'to seguinte se algum sena
dor assim o requerer. Pag. 172. 

DO SR. RIBEIRO DA. LUZ 

Supprimindo o o.dditivo approvado sobre a in
dico.çüo da mesa letro. C. 

.&tron.so Ceiso (O Sr.)-Discursos: 
Projectos sobre mo.rco.s de fo.bricas. (Sessão em 

2.7 de 1\!aio.) Pags. 50 a 53. 
Associaçiío Commercio.l do Rio de Jo.neiro (Ses-

sí•o em 1 de Junho.) Pags. 61 e 62. 
Adjudicnnões forS'adas. tSessõ.o cm.11.) Png. 133. 
:Forças d~ terra. (Ses.süo em_ll.) Po. ..... lU. 
A~"[!tõ'~'•'ües forçaclas. (Sessuo em 18.) Pags. 172 

Idem idem. (Sessí10 cm 18.) Po.gs. 183 c 184. 
Atron.so Penna (m'inist1·o da- justiça.) 

(O Sr.)-Discurws: 
Classificnç~i"lo rlo com&rcns e remo9ti.o de juizés 

de dil·eito. (Sessiio cm. 25 de Mo.1o.) Pags. 32 
e 33. 

Lep;itimnçi.ío de filhos espurios. (Sessüo em 26.) 
J?a.gs. 4(l e 4.5. 

Darão da Est.a.n.cia (O Sr.) 
Negocias de Sergipe. (Scssiio cm 6 de Junho.) 

l'ags. 97 c üS. 
:DI!Lr5.o da. Laguna {O Sr.)-Discurso: 

Forças de mar. (Scssr.o cm 27 de Junho.) Pags. 
2~:! e 224. ·. 

:J&a.rão de ~:I amo ré (O Sr.)-Discursos: 
Saudo publica. (Sossr.o cm 27 de Maio.) Pags. 

53 eM. 
Aprcscntanclo !1 mesa n cartn imperio.l noweo.n-

do scnaolor do imperio :pelo. província do Po.r.L 
ao Sr. Antonio Joo.qn1m Gomes do Amaral. 
Png .. 57. · 

Forças de terro.. (Sessüo em 5 de Junho.) Pag. 88. 
Reclo.mnçiio sobre um npo.rtc. (Scssüo em G.) 

Png. 97. 
Saúde publica. (Sessiio em 6.) Po.g. 106. 
A tbesonro.rio. de fnzendn do. província. do Pará. "' 

e o. o.vcrbaçíl.o de escravos lihertndos no. d& 
Amnzonas. (Sessiio cm tO.) Pag. 130. 

So.uda publica. (Sessi.ío cm 20.) Paga. 190 e 191. 
CaiDargo (ministro da, gu.erra..) (O Sr.)-Dis

cursos : 
Forças de terra. (Sessiio cm 3 de Junho.) Po.gs. 

81 o. 83. 
Forças de terro.. (Sessiio em 5.) Pags. 92 o. 9~. 
Idem iuem. (Ses•iio em 9.) Pags. "116 o. 120. 

Ca.st.ro Carreira (O Sr.}:-Discursos: 
Dispensa de um engenheiro elo. commissiio de 

o.çudes (Sessão em 13 de Junho). Po.gs. 147 o. 
149. . ' 

Correia (O Sr.)-Discursos : 
Pede o. publicaçí•o inte;>;ro.l no Jornal do Com

mercio das informações recebidas sobre o.s 
suspensões que t.-m sido impostas ao escrivão 
de orphr.os do termo de Botucatú, Alberts 
Julio HibP.ioo de Barros. (Ses•iio cm 23 de Mo.io.) 
O Senado concede. Po.g. 8 

Liccnço. no Sr. senador Lafo.yette. (Sessão em 
25.) Pags. 28 c 29. 

Idem idem. (Sess<•• em 25.) Png. 30 . 
Clo.ssificaçii.o de comarcas e remoção de juizes 

de direito. (Sessü .. cm 25.) Pngs. 34 o. 37 .· 
Lep;1timac;iio de filhos espunos. (Sessii.o em 26.) 

Pags. 46 e 47. · 
Idem idem. (Sessí•o em 26.) Png&. 47 c 48. 
Proposta elo poder executivo fixando as forço.s de 

terra para o exercício de 1885-1886. Pa ..... 50 
Elevo.l'i-.o de co.mo.rcns. (Sessüo cm 28.) "'Pag: 

59. 
A commissõ.o de o.çneles do Cearti. (Sessiio em 1 

ele Junho.) Po.g. 62. · 
1\Ia.rcas de fab~ica e de commercio. (Sessão e• 

2.) Pag. 65. 
Forças de terra. (Scssr.o em 3.) Pags 67 o. 81 
EmJ:>restimo ao . tbcsouro provincial. dt> Bnbio.' 

(Sessii.o cm 6. l Pllgs. 98 a 100. • 
Empregos e oflicios de just1ço.. (Sessüo enl' G.) 

Po.gs. 10:1 e I 04. _ . . . 
·Forças de terro.. (Scssao cm 8.) Po.gs. 11 O a 115. 
Fol'ç<>s de terro.. \nrt. 2.• Sessuo em 9.) Pags 127 

e 128. 
Idem idmn. cSessí•o em 11.) Pn_gs. 135 c 136. 
O <>viso de 10 de Junho. (Sessuo cm 12.) Pago 

Jli3 .. 145. ' . • 
Dcspuzas com p~lblicnçües pelo. imprensa. (Seseíie 

cm 13.) Pngs. 145 u 147. . : 
Dispensa de um ongonloeiro do. commissiio . ie 

açllclcs. (Scssüo c:n 13.) Po.gs. 150 c 151. ' 
.A.poscnto.çüo do director gert>l de estatiefiea 

(Soss<lo em 15.) Pago. 153 o 154. • 
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CreLito ao ministcrio da agricultura. (Sessão 
em 15.) Pags. 157 e 158. 

Ide• idem. (art. 2.• Sessiio em 1.) Png. 160. 
Idem idem. (~essiio em 15.) Pngs. 163 e 16~. 
Occurrencias na fregnezia da Penha, na B"hia. 

(Sessiio em 17.) Png. 166. 
Cópia de informações reoueridas pelo Sr. depu

tado Soares no. sessão de 17. (Sessão em 18.) 
Pag. t69. 

Credito ao ministerio da sgrlcultura. (Sessão cm 
18.) Pag. 171. 

Adjudicações forçndas. (Sessão em 18.) Pags. 
18~ e 185. 

Saudc publictt. (Scssiio em 20.) Png•. 192 n 19~. 
O aviso de 10 de Junho (Sessão em 20.) Pags. 

200 a 20~. . 
Prorogativa do o•·çnmento. (Sessiio cm 22.) Pags. 

20'l a 209. _ 
Rcllloçiio do lnboratorio chimico, pharmnceutico 

anncxn no hospital militar. (Sessiio em 23.) 
Pag. 211. 

Forças de mar. (Scssiio em 27.) Pags. 227 e 228. 

Beclara~ões de vot.o: 
Do Sr. M<t~·tinho Campos contra o requcrimen~o 

do Sr .. Correia requtsitnndo do governo cóp~a 
de qualquer consulta que-tenha a"do "secçao 
dos ne,...ocios da fazenda do conselho.de estado 
áce1'ca

0 
de achar-se ou não. em v1gor, a. le 

n. 401 de 11 de Setembro de 1846, art. 2. 
Pag. 108. 

Et.eiçãio da mesa e de varias commissões per-· 
lllaoentcs. Pnp:. G. 

Conclu·iiu ela eleição elas commiss<ies pcrmnnen
tea. Png. 7. 

Ea~.endas : 
DO SR. NUNES GOSÇALVES 

l"ara que do projecto do senndo letra A de 1884, 
· sobre n legitimn~!ÜO de filhos espurios, suppri

lnã.o-se ao parngrnpho offercido pela commis
sii.o ns pa1u.vrns uno ào nascimento do,r; mesmos 
filhos. " Png. 41. 

Do sn. onuz XAOJIADO 

A" iodicaçiio da mes" letraB de 1885. Pag. 165. 
A.' iadicaçiio <ln mesa letra C. Pag. 210. 

·~en.das subst.it.ut.lvas : 
DO SR. .IUNQU~IB.i. 

A Qssemblén geral legislativa resolve : 
Artigo unico. O governo fica autorizo.do a con

ceder um nnno de licença com o ordenado ao 
juir: de direito da comarca de Pedro ll, na 
provincin do Piauhy, bncharcl Aristides -~n-
t;nato Milton. · 

Revogiio-se as dispooiçõcs em contrario. Png. 64. 

:bo sn. cnuz MACDAPO 

li11biltitutiva no art. 1. (Credito ao ministerio dn 
• agricultura) : 
E' aberto no governo um credito na impor

tauci" de 220:4998656 e 1291ibros, 7 schilhn~s 
e. 'l pence pnra occorrer ao pagamento das eh
vidas de exercícios findos constantes do.s ta. bel
la& letras A e B o.nnexaa 4 propost" do poder 
executivo. 

No artigo ndditivo supprimii.o-se as pa.lavraa 
- • segundo as informações ministradiOS pelo 
govcrDo., 

PO SR. COILIU:liA 

·auP.-ima-sa o art. 2• (additivo) (cre<lito ll>D mi
m<lterio da "~icultura.) 

J~Fra-.co de i!§â (O Sr.)-Diseursos : 
liilawlo publica. (Sessii.o era 10 de Junho.) Paw>. 

uo Q 131. 

S"ude publica. (Sessão em 20.) Paga. 191 e 192. 
Pede a retirada do seu requerimento sobre sande 

publica. O senado concede. (SessO.o em 20.) 
Snude publica. o aviso de 10 de Jttnho. (Sessilo 

em 27.) Paga. 217 a 2:!2. 
ChriMt.la.no Ot.t.on.i (O Sr.)-Discursos: 

Escravos existentes. no Imperio. (Sessão ·em 23 
do Mnio.) Paga. 10 a 13. 

Ropresentaviio do municipio de Itabapoanao p1·o-' 
vincia do Espírito Santo. (Sessão em 19 de 
Junho.) Pai>. 186. . '" · . · 

Elemento servil. (Sessão cm 26.) Pags.· 214 a 216. 

Cruz Machado (O Sr.)-Discursos : 
Pede dispensa do cargo de t • secretario pr.ra I)Ue 

foi reeleito. (Sessiio em 22 de Maio).
Consultndo o senado nüo concedeu o. dispcnsn. 

pedida. Pag. 6. 
Classilicnçiio -de comarcas e remoç.iio de juízes de 

direito (Sessão cm 25.) Po.g. 33. · 
Indica'.'iio do. mesa lctr" B dto 1885. (Sessão 

cm 15 ) Pa;:ts. 164. e 165. . . 
Credito ao m'inisterio da agricul• ura. (S~ssão 

cm 18.) Pngs. 170 c 171. 
In(Jicaçüo letra C. da mesa. (Sessio em 18.) 

Pag. 172. . 

Henrique d' A vila (O Sr.)- Discttrsos: 
Forças de terra. (Sessão em 3 de Junho.) Pa.gs. 

66 c 67. . 
I<lem, idem. (Sessão cm 5.) Pag~. 9~ a 96. 
Illumina~·iio a guz. (Scssüo cm 6.) Pag, 105. 
Commissão de açudes no Ceara. Sessão em 6.) 

Pag. 107. 
Forças de terra. (Sessão em 11.) Pn.gs. 133 a 135. 
Dispens" de um engenheiro da cnmmissiio de 

açudes. (Sessão em 13.) Pags. 149 e 150. _ . 
Credito no ministet·io do. agricultura. (Se•s~o,o·. 

em 15.) Pag. 159. ' -~: .... 
Ign.aeio Mnrt.lns (O Sr.) .. -

Clnssific11çiio de comarcas e remoção de juizec. 
de direito. (Ses.ão em 25 de Maio.) Pags. 
30 a 32. 

Representaçii.o da Associação Central de immi
~ração. (Sessiio em 26.) Pag. 38. 

Prolong"mento da estrnda de ferro D. Pedro II. 
(Sessiio em 15.) .Pags. 155 • 157. 

Indleações da .nesa: 
Sobre o art. 77 do regimento. Pag. 61. · 
Sobre pnrccel·es das com missões Pags. 132 e 133;· 
Sobre requerimentos e urgencias. Paga. :tl2 e 213 •.. 

Int"'oru:.ações presto.d"s pelo juiz de di
reito de Botucatú. ácerca das suspensões que 
têm sido impostas ao escrivão de orphiios da
'luelle termo. Alberto Julio Ribeiro de Barros. 
Paga. 25 e 26. 

Jaguarlbe (O Sr.)-Discursos : 
Dispensa de urn engenheiro da commissõ.o de 

açudes. (Sessiio em 13 de Junho.) Paga. 152 
e 153. 

José .Bonlt"'aclo (O Sr.)-Discursos: 
Escravos existentes no Imperio. (Sessão em '23 

de Maio.) Pngs. 17 a 21. 
Le;:.:itimnção de filbos esparios pe/4 ortlem

(Se•são om 27 .) Pag. 55. . 
Pcàido de informa.çileã, prisão do comme11aador 

Lo.ccrda. (Sossiio em 5 lle Junho.) PaJr. 83. 
Adjudicações forçadas. (Sessiio em 18.) Pags. 

177 a H!O. 
Junqueira (O Sr.}-Diacureos: 

Empregos o officios de just.i911. (Scssi6• ~ .2;J' 
de llaio.) Pags. 8 a lO. 

Emprestim• ao tlte11oaro provind<oa ela Bllhia.. 
(Sessí«> em 23.) Pai!:"· 22 a 25. 

Representação da. canoara mQllicipal ele S. José '· 
de P<>rto Alegre. eru Cara\'eUa•. (Seaslio em. 
21i.) Pqg. a e ta. 
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Dispensa <.los engenheiros dn commissão de açu
des (Scssiio em 1 de Junho.) Panos. 62 e 63. 

Licença no jniz de direito Aristides Mifton. (Sessão· 
cm 1 a., Jnnho. l Pag, 64. -

For~•ns de terra. (Sessão em 5.) Pngs. 84 a 88. 
Elcirores c!n Bnhin. (Sessiio em 6 ) Png. 97. 
Empregos e officios de justiço.. tSessii.o e1n 6.) 

Pag. 104. · 
Forças ele terra. c Sessão em 9.) Pags. 120 a. 127. 
Idem, idem. (Sessiio em 11.) Pags. 136 a 141. 
Dispensa de um engenheiro da commissiio de 

·açudes. ("essãu em 13.) Pag. 152 • 
·Credito no ministerio da agricultura. (Sessão em 

18.) Pap;s. 1fi9 e 170. · 
Pede a retirada do seu requerimento sobre eleito

res dn Dnh a, o senado concede. (Sessão em 
19.) Pn;.:-. 190. 

Pr2o5g~t~~~7.do orçamento. (Sess[io em 20.) Pngs. 

Forças de 1.aar. (Sossiio cn:. 27.) Pngs. 224 a 227· 
Leão. Vcelloso (O Sr.) Discurs•: 

Le;.:-itimn<;iio de filhos espmios. (Sessito em 26 ae 
Mnio.) Pog. 45 e 46. · 

Lui:z_Fellippe (JJ!inislro <lctmctriliha) (O Sr.) 
-0Jr,CLtr:oo: · 

F~rçns de 1ua.r. Png. 22i. 

~Ia.rt.iin.ho Campos (O Sr.) Discursos: 
· Clnssificn.·,:ões ele cmnnrcns c remo?ÜO ele juizes 

~4 dil·cito (Scssiio em 25 de llfaio.) Pngs. 33 e 

Le::.itimttf<o "de filhos cspttrios (Sessiio cm 2G.) 
Pttg-s. -~u c 47. . 

Emprc~os c officios de justiça (Sessão cm G de 
Junho. Pugs, 101 u. 103. 

1\-.lleira. de Va.sco:nceD.los (Jiinist•·o 
.·. elo imperio.) (O Sr.) Discursos.: 
·- Illuminu.,,iio a ::.az (Sessão em 26 do Maio.) 

Pu.i-(s :~s a 4.o • 
Saude·puLJica (Sessüo em 28.) Pa:;s. 57 :.1 59. 
Dis!,cns't de um engenheiro dn cntnn1issã.o de 

açuJes (S"s>iio eni 13.) Pttgs. 151 c 152. 
O aviso de !O ele Junho (Sessão cm 20.) Pags. 

194 a lOS. 

_lt.l"gf:'.;:o : (.Jli>~isl!"o da ctgricultum) (O . Sr.) 

Cr.!1lito n'"> 1niniBtcrir) da. ng·t.i.cultu.rn. (Sessii.o cm 
15 de .ftwho.) Pags. 158 c 159. 

Nunes ([;;:.onçaives (O Sr.) Discursos: 
Lc~iti.tnn,;ii.o dos f·i1hos espnrios (Sessüo cnn '2G do 

. o\lnw.) Pn.gs. á I n. 43. 
Iàcrn Lt11.·n1 (Sessü.o cn1 27 .) Pags. 55 e 50. 

.li.d/Sji~lll',l~3~ :fur\:n.Un.s (Sessü.u ctn 18.) Pngs. 

Obscrv::<~.of.'Ões : <lo Sr. Presidente. 
Sob1·c o rcq1 ednwnto do Sr. Sll\'ei1·n. l\lnrtins 

:'1cerca do projecto reln.tivo ú lerritlmn(•ü.o de 
1illw~:~ <::-q .. nri,.s. Png:s. 68 o 4.0. c- ' 

SoUre o p:·ojecto de rcd\nn1n. do processo <las nU
judicn•,·ó(•s l'OI'l~tulns. l.lllg. l~:3. 

SoUre n di::scus:-.üo do pro/'ccto c.lu sann.clo a rcs
pcit·• da ot·g-anisnçi'Lu ( n. junta elo hyg-icno. 

(Oh~crva.;t~es u este respeito Uos Srs. (Jnrreht e 
Cruz :\Jaclwd(J, O Sr._Hnrüo elo l\Inu101'Ú rcr1nor 
rcti1·u 1' o St·lt tl.d iu.mento; SolJre o projecto elo 
Fienatlo_ quo cnnccde n reti!'iLdu. Explicn.•;lie~ do 
Sr. 1\lf!il'u. c..lo Vn.sconcollos (mln:l.•:ft•o do irn
jJerio) c ousen·n·;ões do Sr. prosi<lcuto.) Suhl"O 
os ~u·tip;us nU.d iti\'ns elo projúcto cuuct.H'noutu n. 
urljndiun~!t,c.s :forçnc.lns. 

A1lpruva1;iL•J Jo:i nrtd. 1 o, 2o, :Ja, (to c .')u clu IH'O
jecto d n sonu.clo. 

ItcjQic;ão Uuli urts. G0 a jo. 
Approvuc,:üo do art. 8°, snh~u na cn1cndn.s Ua. 

CIJtnmis-;Üo que tn.mben1 forü.o npp1·ovndu.s. 

Fica prejudicada a ta parte do nrt. 9o • .Appro
vaçiio da. outra parte·. Pag. 187. . 

Do .Sr. 1• vice-presidente sobre o requerimento 
do Sr. Soares Br!lndã.o para que o projecto re
lativo t'l clnssificiu;ão de comarcas e remoÇão 
de juizes de direito volte t'l commissão de le
gislação. Pngs. 37 e 38. 

Pareceres: 
D.o\. COM!tiiSSÃ.O DG QONST11'UIÇIÃO E DlPLOMA.OJA 

Opinando que se conceda n autorisnçiio pedida, 
nos tennos do o.rt. 34 do. Constituiçií.o, para 
que o Sr. senador Ln!ayctte Rodrigued Pereira 
possa· completa•·, em lugar do Sr. conselheiro 

·Lopes Netto, que pedi o demissii.o de .cada uma 
dn.s comtnis~õcs m ix:ta.s internn.cionaes esto.be
lecidus em.Santiago para julgamento de re
clamações por prejtlizos de guerra. de confor
midade com ns convenções concluidas Jlelo 
Chile com n Italin, Grii-Bretanha e n Repu
blica Franceza. Png. · 6. 

D.A., CO:tlMISSÃ0 .PE E:\lPREZAS :PRIVILEGiADA.~ 
(Em requerimento) Pnra que sobr~ n proposição 

da. camnra dos Srs. deputados relativa no pro
jecto do n.lnrgn1nento e prolongamento da. 
rua do Senhor dos Passos, tem necessidade de 
conhecer n. hnportnncin. dos lanço.n1ent~s e dos 
impostos que pngii.o' todos os rredios compre
hendidos entr~ a rua Primeiro de Março, I-Ios..: 
picio, Andrndns. e Alfa.ndegn. e bem assira 
tddos os do. ru<L do Senhor elos Passos e da trn
í.·essa que corta no. ex.tensü.o de 20 metros par~ 
cndn lado, se rc~Jnisite. in rormn.çii.o do miais
teria da fazenda Pag. 38. 

D.,\. CO:U:UISSÃO DE ORÇA.:I[ENTO 

Sobre pagamento de dividas de cxer~icios findos 
ao ruinisterio da ngricul~urn. Pcig. 129. 

D.\., CO:UlliSSÃO DE !\h UINIIA E GUERR.\. 

Sobre mont<:-pio dos opct·arios do arsenal <lema
rinho. dn Corte. Png, 168. 

D,\. CO:"IWI5SÃO DE ORI)A.::U&NTO 

Sobre n. prorogativn.. p,,g. 176 c 177. 
D,\. OO:U:i!ISS:\.0 DE OO~STITUIÇÃO 

Sobre u. clcir.i'io de urn scon.clor llelo Pnrtt. 
Po.g. 187. ' 

D.\. CO!\UIISS!O DC nf.\.UINII.\, ll GCERUA. 

So1Jre· ~ .propostLt <.lo poder cxccntivo ftxo.nUo a. 
for•;it naval ptu·a o exercioio elo 1885-1886. 
Png::·2t.~.·· .. . . 

D.\ CO~DUSSÃO J)l~ PJ~:"JSÕ&S E OllDE!'iADOS 

SoL1·e ~~ licenm1. <lo do .;.mntHtrgoulor ,]o. rclnyü.o <la. 
l1'urtulezn, Joi'"LO de Curvulho Fernandes 'Tieh-a.. 
Pug. 21-1... 

J),\. :m~S:U.\ l10:U:\IISSÀO 

Soure licon\:as. P11gs. 2lG e 217. 

DA.. :ut:s:tr.\. oo:u~u!!sXo 

lLlCln iden1. Png. 220. 

n,\ co:n:urssXo nB onç..\:u:B:'Ii"TO 

Sob>·o a emissão ele 25.000:000.9. p,,g. 229. 

ProJject.o""': 
De l"C8p<>stn ú f<tlht do tht·onu do Sr .• Junqueiro.. 

Pug·. 7. 
Cunuodcmclo u. liccllç>U. de sei~ nwzos, con1 toaas 

o~ Vt.Hicitl:Ont .. !"i, no lJacllni'IJl Aristides Aug-usto 
l\-Itlton, juiz tle dil·oito do. cmrm: .:m do Pedro II, 
nn. Jll't'"lviocin·,Lo Pin.uhy. Pu:;. S . .Apohuncnto.· 
l'ug. 38. 
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·:·lProjeet.os de lei: 
Emendas npprovndns pela cnmnrn dos deputados 

6 reposta do poder executivo que fixa ns ~or<;ns 
de terra. pnrn o exorcicio de 1885-1886. Pl\g. 60. 

Emendas feitas o npprovndns. peln camarn dos 
deputados ú. proposta do poder executivo que 
:fixa as forças de mor pnra o cxcrcicio de 1885 
a 1886. Pog. 212. 

Emendas feitas e npprovn<lns pela camnrn dos 
deputados á prop<~sta do poder executivo que 
autorisa o p;overno pn.rn cmittir n.tó n. quo.ntio. 
de 21>,000:00011 cm moeda corrente. Pog. 213. 

Proposições : 
Da cnmttrn dos Srs. dcputodos. 

N. 3 de 1885. 
A assemblétt gcrttl resolve ! 

Art. 1. 0 Emquanto nüo forem promulgadas tlB 
leis que fixii.o a despczn c orçü.o n receita ge
ral do Impcrio porn o cxcrcic1o de 1885-1886 
contínuorúõ c1n vigor, durante os primeiros 
quntro mczes do mesmo exercício, ns leis na. 
3,229 c 3,230 de 3 <lo Setembro de !88~, a.u
gmentnda a vcrbo.-E>-:.trnorllinnrin.s no exterior 
-com n qunntitt de 52:5001!, purtt n,iudn de 
custo c vencimentos do n1Cn1bro dtl.K com
missões mixtn.s intcrno.cionaes no Cl:iile por 
parte do Brttzil. As clcspezns serão feitas pro
porcionalmente no tempo da. dnrnçüo da. pro-
rogn.ti vn.. · 

§ 1. 0 Durnnte o refericlo pe,·iodo re~ttlnrtl. n tn-
. bcJla de CJ•editos e"l'"CtnCS que ncomponha n 

mcncionndn. lei n. 3. 230. 
§ 2o 0 O 1ninistro c sccrQt.nrio de estndo dos ne

gocias dn :fa~encln. Hcn. uutorisndo pn.rn. effecttln.r, 
no 1ncsn1o lleriodo. todas a.~ de~pezo.s pro
venientes ele creditos espccines a.ttinentes ao 
Tesp<:ctivo exel·cicio. bem como a. cmittir bi
lhetes dothcsour:>, nté n qnantio. de tG,OOO:OOOH, 
como o.ntccipnçi"'> de recl:!itO.. 

.Atot. 2o° Ficü.o revogadas as clisposis~ücs etn con
. trnrio o l>ngo 1G8o 

1\íais 5 propo:'"inões dn. tnc~nHt cnm:n·n. sobre li
cenlja.so Pog;So 204 e 205o 

ftedac{,tões : 
Âtltorisn.nclo o govern~ pnrn conceder no ,iuiz de 

direito <ln con1nrcn. de p, dro ii. na província. 
<le Pinuhy. 1-H,chnrcl Aristides .. .'\.U!,t'Usto Milton, 
licenç~a por uln anno. corn o orclenndo. J'lnrn 
tra.tur Lle snn sn.ude onde lhe conviet·o Rovo
gndn.s o.s disposições en1 coutral"ioo Pa.g. llGo 

Das emendas dn senn..lo ;, p1·oposta do poder 
exectlf.ivo convertida em projecto de lei pela. 
cunuua. dos .. leputnclos. nntm·isando o governo 
pnrn pngor diviclns de excrcicios findos do mi
nistcrio du. ugricultut·n, connuet·cio o obrns 
publictts. 

Substituo-se o nrt. I 0 <ln. proposto pelo seguinte : 
,c Art. Jo F'icn n.uto1·istH!o o ~ovcrno pnrn desponc1er 

us qun.ntin.s de 220:f~ü!JHG5f"i c .e l2U-7" o 2ll,. 
cotn o pap:tuncnto dn.s divi<lns Uc cxcrcicins 
findos \!nnstnntcs dns tnbclln-. A e B nnnexo.'i 
{t. propostu. do potlc1· cxceuth·o. np1·es,~ntndo. 
pelo n1inistmoio dn. ngt•icult.nrn., conHuct·cio c 
obrns 1mblieus cm 30 de ,] uuho ·lo 188~. » 

n O nrt 2.0 olltlitivo dn. cnn.'"ut"tL supprinut-se. l) 
'<O nrt. 3° sub8tlttltivo <ln cn1nnrn passe n ser nn

mcrndo 2°, cem o lHt propost·1, uuts nsshn rc
dig!do ! Este pttg;unu~nto Bél'Ú, ·feito pela. verbo. 
-~xercicios findos-dt' lei do orçom~nto do 
188~-188G. » · 

cc O nrt. IJ.D dn. cn.mo.rn. pnssnr{L n ser nnrUcrnclo 30 · 
como nn propost1\. Png. 205. n 

Rcprese:nu.a~-.õc"': 
Dn Socicda<.l~ Ccntrnl ao In1migrn~:fio. Pn.g. (19 o 

R.equerl.uen.tos : 
DO SR. JUNQUEIRA. 

Pa.r<L que se peça ao governo informnções, por 
iutermedio do ministerio dn justiçn, de quaea 
ns o.utcridndes, tribnnoes, ou corpornçõcs qtte 
forii.o ouvidos <\cerca da. consolidação e nlte
roções effcctuodas nn lcgislaçii.o relntivn nos 
empregos c officios de justiça. de que trato. o 
recente rcgulnment~ mnndado executar pelo 
decreto do poder executivo n. 9,~20 .de 28 de 
Abril deste nnno. Pag. 10. 

DO SUo RIBEIRO DA LUZ 

Pnrn que o govet•no. por intcrmedio do ministcrio 
da. agricultura, commcrcio e obrns publicas 
informe q .. a.l " despezn que tem feito com n 
publicação de annuncios, e com tclegrammas, 
tnnto no Imperio, como fóra delle, parn con
currencin do contrato de iliuminnçiio a gnz da. 
cidnde do Rio de Jancir<>. n contor da. pri
meirn. concurrencin., ,.,.indo especificada. o. des
peza elo codn umn dei las. Png. 28. 

DO sn. SOA.RES DRA.!"'i'DÃO 

Pnrn qi.te o projecto sobre classificnçiío de co'
mnrcas c remoção de j nizes de dil·cito volte ú. 
c01nmissüo de le~islnçü.o pnrn propor o.s alte
rações couvenientes etn vistn. da. discussão. 
Pttg. 37. 

DO SR. JUNQUEIRA 

Pnra que sepc çií.o no governo, por interrncdio 
do ministerio dn. justir;n, .. informnc,~ões de todas 
ns pl'ovitlencinS que têtn--a dndo pnrn ~n.rnn
tir n. ordem e o direito dns nntoridodes<l a. 
povoação de Sttntlt C!nrn, termo de S. Josú 
de Porto .Ale~•·c, provincin da Bahia, des
respeitadas p.fÍa n11tori<h•de da. cidodc de The
oplulo Ottoni, Mioas Gemes Ptt:;. 41. 

no sno aonnEl.\. 

Pnrn que o nd<1itivo offcrcciuo pelo St•. Silveira. 
Mn.rtins sobre legitimn•;iio d~ filhos ~spurjos 
seja. destl\cado pnra formar projecto sepnro.do. 
ouvindo-se sobre cllc n commissiio de legisla
ção. Pag. 47. 

DO SI\, SU .. ,'ElRA. ntARTI~S 

Pnrn. que v(L o tnesmo projecto ú crnn1ni~são, paro. 
se hnrmonisnr01n cnt c..lis~osiçõcs regulares ns 
etneuda.s nproscnto..thtso l: ngo 47. _ 

DO SU .• BA.UÃO DE lU.UIORÉ 

Pnrn que se peção no go,·clono, 11clo mínistcrio 
do hnperio, ns scgninios in.fortnnções: 

• Qttontos morucloreR habitõ. > o cortiço ns. 52 e 
5~ da. rl\n Dol\s de Dezembro desta. cidade'/ 

" Q11ontos tc!nt nhi fallecido de febre nmurcllo. 
ou de ol\tros, desde o 1° de Joneiro deotc anno 
ntó hoje 'I 

te Se n ret~pcito c.lcsso cortiço se Ctt.mprirüo as 
disp •siçuos .do dcc•·cto n. !1,118 I do 15 de De
zembro de 1883, ou o. do •u·t. 8~ <lo de n .8,387 
de 10 de Joneiro do 188~'1 

cc Que provitlencin.s te1n dndo o g·ovcrno co1n re
lação tL epidemiu. de bori-bcd; que tem reina
do ou 1·einn. nns cllpitnes du.s twovincin.s <ln 
Bnhin, de Pern<\mlJltco, Mul'!mhiio c Parú. 'I » 
Png. 54. 

DO Sl\. OOlUU::IA 

Pnrn. qtte,pclo u1inisterio au. ugricnlt nrn, commer
cio o oln·ns pnLlicns, se ])CÇn no gO\'erno cópiu. tln. 
reprcscnto.çíío c cxtiosiçl1o feitas pelo cngonhci-
1'0 Costa Conto c rolntivns t'L cnn1mis~i"Lo tl~ 
nçudcs nn pro\'incin do Ccnrl1. Png. G2. 
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!'ara q,tte se peça no governo cópia. do aviso on 
· neto offic\_al pelo qual forüo dispensados ~ e~

genheiro Costa Couto e outros da comm1ssuo 
em que estavii.o na. província. ·ao. Ceará, para. 
cónstrucções de açu<1es. Po.g. 63. · · 

DO sn. connEIA. 

l"arn. que·, por intermedio do· ministerio da agri
cultura, commercio e obras publicas sejii.o re
quisitadas do ..,.overno cópias de qun.esquer re
presentações -d'as juntns commerciaes, úcercn. 
de duvidas suscitadas na execnç1io da lei <J,Ue 
regula a.s mc..rcas de fabrica.s e de commerc10. 
Pag;. 65. 

DO SI\. J. BONIFAOIO 

Pa.ra gue se peça ao governo, por ·intermedio do 
mimsterio da justiça., a.s segttintes informações 
relativns á pris1io <lo commendador Carlos de 
La.cerda., 'aos assaltos porventura dados ás fa
zendas do tenente Orbilio da Costa. Bastos e 
tenente-coronel Francisco Antonio Pereira 
Lima., e as sevicins que dizem ser praticada.s 
em esct·avos daquollas ·propriedades ru•a.es: 

1. • Cópia do ma.ndn.do de pris'<i.o expedido contra. 
a.quelle commenda.dor, declara.ndo-se se houve 
requisiçii.o para ser preso o inicia.do,, ou se 
f6-1o o juiz, como e por que ; 

2.• Cópia. das inq_uiric;ões, documentos ou con
·fissii.o que autortsnssem o referido mandado ; 

3.• Cópia da nota. de culpo. que devêrn. ter sido 
llJ>resenta<la no preso : 

4.• Cópia dos assentos da entrada feita no livro 
<1o carcereiro. com todas as observações que 
tiverem ú. mnrgcm; . . 

5.• Cópia i!e quasquer corpos de dehcto f<ntos 
em escravos das duas j1\ referidas propri
edades, informan<lo o governo se já consto. a 
exiatencia. de ferimentos, qual o seu autor on 
autores, e o que até hoje t6m feito as a.uto
ridades jn<liciaes e o promotor publico da. co
lno.rca.; 

6.• Cónia d.e quaesqtter corpos de delicto, feitos 
nos 'arrombamentos que se dizem ter sido pra
ticados no município de CnmJ.los, com relação 
ás fazendas referidas, e fn.zendo:..se as mesmas 
declnro.r;ões exigidàs nn quesito anterior; 

7 .• Cór>ia de qtt~tesqu~r autos de busca. on appre
hensii.o, realizados na casa do co>mmenclndor 
Lacerda ou nas fazendas ncimn declaradas : 

8.• Decla.rac;ii.o do dia. em que teve lugar o as
salto das dttas fazendas, do dia em que foi 
preso o commendador Lacerda, e dos dias de 
pris1io preventivn que soffreu ; . 

9.o Informnçil.o, se houver dous inqueritos., e, 
neste caso, quando conie<;ou o primeiro e 
quo.ndo con1cçon o se:ntndo : ou so houve um 
só : as do.tas consect1tivas de todos os des
pachos e todas as diligencias. Pa.g. 8~. Ap
provado. 

1)0 SR. JUNQ.UEIR,\. 

Pa.rn. que se pec;~üo no governo, por intermedio 
do miniatedo do hnperio, informnQões: sa foi 
CXJ.ledi<lo um a.viso 1i presidencia da. província. 
da Bahia. áce1·ca de eleitores <lo 2• districto da 
rnctnno. provinch\, incluidos nn ulthnu. revisito. 
Png. 97. 

DO Sn. nA RÃ. O D.\. US'l'A.NCIA. 

:Pnrn cp.1.e se pc~·ü.n no ~nvorno, por intermeLl io '1o 
m1nistorio do i:-.l}Jeria. infornHL~~ões sobre os 
l.notivos por qnc niLo fnnccionou n nsscmbl(ja. 
provincial do Sergipe. Pllg. 98. 

DO SR. CORl\ElA.. 

.Para que, por intcrmeclio do ministerio ela fa
zenda, se rot1nislte do govoa·no cópill ele qnnl
qucr consulta qtto tonhn dado a socc;li.o dos 

" . 
negocies da. fazenda. do conselho d'Estado! 
dcerca de nchnr:.se ou nii.o em vigor a · lel 
n. 401 do 11 de Setembro de 18.1.6, nrt. 2.• 

DO SR. DA.RÃO DEI l!Ull01\E 

Para. que se peça no governo, pelo ministerio a~ 
fa.zenda., o. seguinte informnç1io : 

Se jó. estú em execução a. disposi9i\o do art. &o. 
§ 11 da. lei n. 3,280 de 3 de Setembro ole 
1884, na parte que elevou a thesouraría. ola 
província do Pará á primeira classe da pri
meira ordem '1 

E. pelo ministerio da agricultura, cõpio. do otr .... 
cio do inspector da nlfan<lego. de Ma.náos a esse 
ministerio, de 16 de Janeiro deste anno, sobr• 
o. fa.lta de averbações de escravos consiilera.
dos nlli liberta.dos; bem como do ciffi.cio a,. 
inspector da thcsournria de :!azcnda da pro
víncia ·do Amqzonns. de 29 do mesmo me:r,. 
que cobria o da alfandega e dos documentos 
que neompnnhúrão nquelles offi.cios. Pa.g. 130. 
Apprl)'lmdo. 

DO Sn. FB~NCO DB S! 

Para que se. solicite do ministerio do imperie 
cópias do aviso do mcsmG ministerio il<l ll de 
Setembro de 188~ e do offiaio do presidente ie. 
junta centra.! de hygiene publica que G acom.
panhon. Png. 131. 

o. 

~-;:---

DO SR. Jl1~QUEIB.,..\. 
4 ..... ,.,·~-· 

Para q_ue se pec;a no e;overno, por intetmeilio olo 
minu~terio ao. ÍtnperLO, informações se pa:ra 6:&
pedir-se o neto "de desapropriação dos terrenos 
p_ertencentes ao convento das religiosas ile 
Nossa Senhora da Ajud<t, nestn corte, foi pelo 
mesmo governo Ottvido o illustre prelac1o dio
cesano. Pag. 143. 

no sn. oonnEIA. 

Para CJ_tte se peço. ao ~overno, por intermedio ol.e 
mintsterio do imperio, cópia do offi.cio da junt& 
central de hyg,iene publica, de 3 de Março 
ultimo, que motivon a ex[lcdiçüo do aviso olo 
mesmo mioisterio de 10 do conente mez. 
Pag. 145. 

DO MESMO SENHOR 

Para que, pelo mini~terio da _fnzendá, se peç2. a• 
~overno n. seguinte ioformnçü.o : por que ver
uns se fez a despeza de mais de 30:00011 no 
exercício corrente com pnblica9ões pela im
prensa., Pag. 145 .• '\ppt·ovado. 

DO MES!tlO SENUOR 

Sobre o. nposentaçüo do director geral <1c esto.
tisticn.. Pag. 154. Approvado. 

DO SR. IG·NAQIO llA.l\TlN'S 

Para. ·q\l.c se solicito do governo, pelo ministerio 
da agricnlt11ra, commercio o obras publicn.s o.s 
seguintes informações : 

Pretende o governo ni'in pl·oscgttir os tt·ab11lhos 
<la construcçiio da estl'"Ôn. de :ferro de Pedro 
li, no sen prolongnmonto 'I 

Por cópht. as informações prcstadae pelo enge
nheiro chefe do prolongamento da. mesm::L 
estrn<la sobre a qttostli.o tle m11dn.nça. de bitola, 
salva m·gente neccssidn.<lo de levar a estra<lo. 
ntó Sabnn\. Png. t57 (Approvado). 

no sn. aonnetA. 

Pn.rn q::c, pelo n1inist~rio dn. justic;n, se peça. n.o 
noovcn•no ct',piu. c1c qnulqcn• in'forn1nt.~ii.o que hnjn. 
~~cobido úCCI'Cl\ dl~ ol·cnra·<•ncins quo so ten1 
c1nt1o un. fL·o~nozin. <.ll't Pcnhn. dn. chhtde Lln. 
13nhin. C(JÚ1 r~htt,·lto nn e:<ct"cicln do Cl.\~to pl·o
tcstanto. Pnp;. llíl.í, (.\p;.:·•wa•ln). 
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.DO >lESMO •ll· 

Pa••,. que se officie no minis~erlo da fazenda para 
que remctta no senado informações identicl\s 
ús que tem <lo envinr {, camara dos deputados 
em consequencin do requerimento do Sr. dcpu
tndo So,.rcs, hontcm npprovado pel<> mesmo. 
comarn. Png. t6!l. (Appro,·ndo). 

DO MESMO sn. 

l"arn. que, pelo ministe1·io da. gu.ern, se peç.ii.o no 
governo ns segu~ntes _in~on11a.c;ões: . 

1.'• Se o loborn Ol'lO cblnuco-ph<>rrnnceutlco, an
. nel<n no bosrital militar, estabclccid· • na rua 

<lo Evaristo da Vcign, se achn montudo em 
conc:iições de satisfazer o fim de sua creaçiio. 

:!.• Quul n despezo. feito.· com a acquisiçüo do 
· terreno. construcçiio do edificio, compra de 

mnchinns e npparelhos, e com utensílios e mo.
tcrjnl neces&nrios no servir;o. Png. 2 f 1 

DO MES;t[O sn. 
P:tro. que, pelo mimstcrio do agricultura se pllça 

ao governo copia de qunesqncr communicações 
úcerca dos deso.stres na estrada de ferro do 
.Pm·aná. Png. 214. Approvndo. 

DO sn. O. OTTONI 

P~u·a q11c se rGquisite do governO ]JCJO 111ÍOÍsterio 
. .:ta justiça. que. ouvindo o juiz d~ direito c 
:mtoridncles policines do Mar de E:cspanba, 
no. província de Minas-Geracs, informe. quo.l 
o rnr,tivo por que utn escravo indiciado em 
crime de morte foi clalli removido p•·ecipito.
dnnlCUte para o. caclên. do Juiz de Fú n; e que 
providencias se derü.o pnrll reprimir ns corre
rins e cnmes que consta. teren1 sido praticados 
no município do Mnr ele Hespnnhn por um 
• zrupo nutneroso de honlf~ns nt•1nados. Pa.g. 
~16. 

B.il>elro c:ll..:a. Luz (O Sr.)-Discnrsos : 

.A illntni~n;yiio,., n gaz. (Sessão 0111 25 de 1\Inio.) 
Pags .... G c ... 7. 

Idem, itlem. (Sessão cn1 G.) l?nga. 105 e 106. 
Credito no mtniste1·io. dn. ngr.icultura. (Sessii.o ern 

Ui.) Pu.gs. IGO n 162. 
Idem, idem. (Sessão em 15.) Po.g. 1G~. . 
Prorognth·n do Ol'\!rlll1Cnto. (Sessão cm 22.) Pngs. 

~09 e ~!0. 
Saraiiv~• (presidente rlo cons~lho.) (O Sr.) Dis

etu·::;ol.'i: 

Escrnvog existentes no ltnperio. (Sessii.o etn 2.3 
de l\lnio.) Pag~. 13 n 17. 

Sl!sstio inJpcrial de encerr:H11Cnto dn. sessão ex-
tl'noa·Uinarin. c aUcrttlrn. c1a 1n SC!o;Stio (.1n. 19"" 

1C:g't&latLlrn. en1 20 de 1\!a.io dC 1885. P~tg. 3 

Sil!veiira l'Mi.:a.rltins (O Sr.)-Discttrsos : 

I.c.::dtirn(L~rio elo filhos cs;)nrios. (Ses.':iÜO cn1 26 
de !\.lnio.) Pog;1. -1.3 o :J:(i_. 

ld~m, idem. (ScsSii.o cn1 .,2G.) Png. 47. 
~~-~n :foi public:ttlo este discnrso. 
J<,,,·~as <le term. (Scssi•o em S.)_Pag<. 108 o. 110. 

Yieh·~:. da §SJ!v;t~.. (O Sr.)-Discnrso•: 

lntli~~nç~ii.o lltL tnc:;o. Ietrn. C. (Sessão c1n 18 Je 
Junho.) Png. 172. 

O aviso de I O do Junho. (Sessilo c!l1 20.) Pags. 
1 !JS " ~00. 

Wílt.,con-ade de :IP;t~.u•.an.:a,;;u:f.ll. (minist·ro 
<k est·rc<~~.yeiros) (O S1• )-Discnrso. : 

Emprcstimo no t~esotu•o provincial du Bnbia. 
(Se.>s~o c111 23 do l\Inio.) .Pll,!:'S. 21 e 22. 

Li<!ençn. "" Sr. sonnc1or I.afnyott.e. (Sessii.> 01n 
~::~.) Pags. 2U e 30. 

J)i~pe:1~:1. Uc cng;cnhoia·os ila. ('ommis.~tiio de açudeS 
(So'""'o Cll'l 1 de Junho.) rng. ()~. 

Prorogativa do . orçamento. (Sessão etn 22.) 
Png. 205. 

Idem, idem. (Sess'ii.o em 22.) Pag. 21D. 
Visconde de _,.elot.a.s. (O Sr.)-Dis

cursos: 
Forças do ter,·a. (Sessão em 3 do Junho.) Png. 81• 

Vot.a.ções: · .. 
Foi approvado o requedmento do Sr. Christian<> 

Ottoni, l'ara que:se reqtusite do governo, pela. 
secrctnr•n. da. ngricLtlturn., uml\ esta.tistica. dos 
escravos existentes no Imperio, segundo ns 
ultimas. informações, classificados por idade, 
cor, estado c profissão. 

Con•ultado o senado, consentio na retirada pe
dida pelo Sr. Correia do seu requerimento, 
para que se peça ·ao governo que informo sa 
foi onvido o conselho de Estado para cxpediçüo 
do decreto n. 9,~18, de 28 de Abril do cor
rente anno. 

Oonsnltado o senado, consentia UI\ retirada 
podid<\ pelo Sr. Soares Brnn•lilo do seu reque
rhnento, pn.ra. qne se neçn. ao govm·no infor
mações sobre ns meclÍdas que tenho. tomado 
para garantir a. indepcndencin da. ctunn.ra e. a 
segurança pe•sonl dos depntados. Png. 28. 

.Approva.c;ão do parecer cln. co1nmissã.o de con
stituição e di;,lomacin, opinnodo pelo. nutorisa
<~fio pedida. pelo. governo para que o Sr .. · 
sonnclor L. R. Poreirn possa. seguir a. desem
penhar o. commis•iio de qne se achn encn.rc
gndo. 

Foi approvado o requedmento do Sr. Soares 
Brn.nclúo !lR1'n. QUC o proiecto letru.-B, ele 
1879, relativo {, • clnssiticaçüo de comarcas e 
l"cmoções de juizes de direito, volte á com
missão de lcgislar;ao pnrn. pfopõr ns ultimas 
alterações convenientes, cn1 vista da discussão . 
O projecto :foi rcmettido ú dita commissiio. 
!'ag. 41. 

Approvaçüo do rC•.Juerimento elo Sr. Silveira 
1\'Io.rtinH, sobre legitinu1.çito de filhos osptlrios . 
Pag. 56 .• 

O projecto cotu _ ns en1ondn:s :foi rotncttido ú. 
connnissão de legíslno;i.o. Pa,.,.. 5(). 

R~Jjcição do varias ~prolJ
1

ostas eÍÕvnndo corna.rca.s. 
l'ag. 59; 

Approvaçüo e adopção, pnrn ser rcn1cttido {t cn
mnra. dos dcputndoR, jndn nntes :'t comn1issií.o 
de rcdncr;ií.o, o projecto elo seund,.,, letra-A.., 
do corrente o.nnn, cnnc:erlenrlo licenc;-a. no ba
cbnrel A1·i•tides Anc<u~to Milton. jniz do di
reito dn. comarcn. 1le Pedro II, nn. província 
do Pianhy. i>ags. 84 n. D2 

Consultado o sermdo, cnn-<cntio nn rctinu]n., pc
elida pelo Sr. Cnrrcin .. !lo FiCllJ'equct·i ncnto re
lativo uo cmprestimo ele 150:000S pelo Bstndo 
ao thesonro pa·o\·incinl dn Buhi<l. 

'\':'"otou-sc c foi n.pprovnrln o a·cqnorirnímto c1o St•. 
Jun()_ucil'u sol11·c tts attt.m·i,la.Jcs, os tJ•tbnnacs 
ou co~'\Jor:l~;~ücs (l ne f(n·tw n~1 vhlus :'tcercn. dn. 
consoh1. :H1:no c n.1tcn.tt~úes cllcctundnA nn 1e
g·islnç~fi.o t' lntivns no.-.

1 

ompa·cg;os e o!licios ele 
juati1~s, de que trato. o clccJ·eto do 28 do Ahriil 
ultimo. -

Votou-se c foi nppa•()Vn,do o requerimento ao St·. 
Ribeiro dn. Lnz snbre u dt~spuv.lt q,ue ten1 :feito 
o g·ovcrno C•·nl u pn!Jiicn\:i'in ele nuuncios o 
to1o:.::rnmmtts, para n conctll'l·cnciu do contracto 
de illmninn~\oio n gn.z dn. cidade tlo Hio de ,Ja
neiro. 

Conkiul t;ndo o scn:1ilo, crmsentio nn rC'tia·adn, 
lHHlida pelo Sr. l~ariio de l\1nmnrt\ tln son l"tl

quol·hncnto rclnlh·o aos cordr~os da J ua Dons 
de Dc~?.etnbr.l, dt•~ot n.. cidade, 'no nnuwro clú ... 
Jnm·uc:loros nhi fullocidos clt~ -Jieba·o llllHll'c>lln on 
outrns, c Uom U.M~in• t'ls pa·nvhlencins dadas pelo 
govm·no sobro a t•pidom:in Uo hed-bol'i, CJ_UO tmn 
reinado mu nlgnnms provincins do nnl'tc. 

l"otou. ·SO o :foi nppa·ovudo o roqnoritncnt.o do Sr. 
Correio. pedindo cúpio. dt' rep•·caontu.t;~ilo c ex-
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posição feitaa pelo engenheiro Costa Couto, 
relath•as ú commissão de açudes nll província 
do Cearú. Pag. toS. 

Approvn~iio do nrt. 10 da prOJ.lO&tn do poder 
. execuhvo, convertidP. em proJecto de le1 pela
camarn dos deputados, n. 2, do corrente anno, 
fixando as for~;ms de terrn pa1•a o exercício de 
1885 a 1886. Pag. 132. 

Votou-se em 3• _discussão e foi a.pprovada e ado
ptada para subir ú sancçiio · 1mperial a pro
l>osta do poder executivo,. convertidP. cm pro
Jecto· de lei pela camnra• dos deputados, n. 2, 
do corrente nono, :lixando ns :forças de terra. 
pnrp. o exercício de 1885 n 1886. Pag. 145. 

Votou-se e foi approvndo o requerimento do 
Sr. Junqueira pnr11. que se peça ao governo 
cópiP. do aviso pu acto officinl pelo 'qual :forão 
dispensados .. o ··engenheiro Costa Couto e, ou
tros da commissão em que estnviio n11. pl'ovín
ciP. do· Ceará, par11. construcç•'io. Pag. 157. 

Votou-se e :foi approvado o art. l 0 dP. proposta. 
do poder execut1vo, convertida cm projecto de 
lei, n. 1, .do corrente anno, autorisando o go
verno apagar dividas do exercício findo do 
ministerJo da agricultttra, cammcrcio c obras 
publicas; · , 

Posta a votos foi approvada a emenda substitu
tiva da commisaão de orçamento do senado ao · 
P.rt. z·. ficando prejudicado este artigo, bem 
como a emenda da camara dos deputados. 

Foi approvado o art. 2• additivo da cnmara dos 
deputados. · · 

Foi a proposta. assim emendada, adoptada para 
passar ú 3• discussão. Pag. 166. 

O Sn. Cnuz M....oJIA.no (pela ordem) requerett 
verbalmente dispensa de intersticio para a 3• 
di•cussão deste projecto. 

Consultado o senado, consentio na dispensa pe
dida. 

Posto a votos, foi approvnda em z~ discussiió 
a indieaçí'o da mesa, letra -B- de 1885, 

, salvas as emendas do Sr. Cruz' Machado, qu• 
tambem foriio approvadas. 

FÓi .. a incücação, assim emendada, adoptada para. 
pP.ssar · ã 3• discussiio. 

O Sn. Cno• lllAca.\J>O (pela ordem) r~uereu ver 
balmente di5neasa de inter~ticio para· a 3 
di•cussúo. • . 

Votúriio-ae e forü:o · successivamente aprova.àaa em 
1• discussão e adoptadas pnra passarem ã'2"• 
as.indicnçõeá d~t mesa, letra-C e D-de 1885. 

O Sn. Cntrz lll•cu.u)o (pela ordem) requereu . .,..,_ 
balmente dispensa ilé i••tersticio narn a 2• dis-
cussiio destas indicações. • · 

Consultado o senado; consentia nP. dispen•" pe-
dida. Pag. 1 6;'. • 

Posta a votos, :ioi approvad~t a em·enda ào Sr. 
Cruz Macb~do, sub~ti.tuti';'a do art. t• da pro.::: 
posta, cred1to ao mmtstcno da agricnltur:~,.· · · . · 

Posta a votos, foi approvada a emenda do .Sr: 
Correia, suppressiva. do art. 2•, addi,ivo da'> 
camnra d.os deputados. . • 

Ficou prejudicada a emenda do Sr. Cruz Maüado 
ao art. 2•, additivo da. camara dos deputadoa. 

Foi a proposta;· assim emenduda, adoptada, J>Sra 
ser devolvida· á. camara. dos deputados. mdo 
antes ú commissii" de r•dacçiio. . . _ 

Seguio-sc em 3•.dJscussíio e foi sem debate, ap
provP.da, e adoptada par11. ser incorpora® ·ao. 
regimento, indo. ·antes ó. .commissão de· redae'
ção, a indicação da mesa, letra -B-, de 1885. 
Png. 171. · . 

Approvaçilo da indicação da mesa .letra-C. 
Posto a votos, :foi approvndo o additivo d• 

Sr. Vieira da Silva. · · , · 
Foi a indicação, assiní emendada, adoptada pua. 

ynssar ú 3o discussiio, Pag. l 72. . 
Nu.o foi approvada o emenda suppressiva do pro-o 

jecto sobro adjudicações for~acias. Pag. l86. 
E' approvado a art. '4.0 -
Approvação das emendas dos Srs. Craz Macha

d'l e Ribeiro da Luz ú. indica<;iio da. mesa. 
letra-C. 

Approvação d11. proro~tiva. Pag. 212. 
11.pprov~tçii.o do reqnerim'ento do Sr. Correia •o

ore o aviso,de 10 de Janeiro. Pag. 222 •. 
Approvação da proposta do poder e, ecuti..-o fi

xando· as forças de mar para o exel"'icie> tle 
1885.a 86. Pags. 224 e 230. 

.Approvaçii.o dn il•dicação da mesa letrn-E 
Pag. 230. 




